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ﺣﺴاب التربع

عالج نفيس هو برنامج تابع ملركز تأهيل ضحايا العنف يف برلني  .bzfoمنذ
عام  2٠٠٨يستطيع كل شخص من البلدان العربية ويعاين من االكتئاب
أو من آثار الصدمة النفسية الحصول عىل الدعم النفيس املتخصص من
خالل برنامج عالج نفيس .عىل هذا األساس ميكن للعالجات املقدمة
عرب اإلنرتنت ان تقدم مساعدة اولية يف املناطق املنكوبة او التي كانت
منكوبة .اللغة العربية هي اللغة األوىل ألفراد طاقم املعالجني.
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طريقة العالج
عالج نفيس عرب اإلنرتنت

يستند عالج االكتئاب وعالج الصدمة النفسية الذي نقدمه إىل بروتوكول
معني وهو عالج كتايب من خالل االنرتنت إذ يتم التواصل مبجمله عرب
االنرتنت .يدوم العالج يف العادة مدة خمسة إىل مثانية أسابيع.
بإمكان املتعالجني يف إطار هذا العالج ومبساعدة التواصل الشخيص مع
معالج نفيس مختص معالجة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها وإعادة
صياغتها ودمجها يف حياتهم .أو انهم يتعلمون التعرف عىل األسباب التي
أدت إىل نشوء االكتئاب وكيفية التعامل الناجح معها يف املستقبل.

التعاون والتمويل
يقدم الربنامج بالتعاون مع املدرسة الطبية يف برلني ،جامعة برلني الحرة،
باإلضافة إىل مشفى ساينت فينسينت يف سيدين .الربنامج ممول من قبل
منظمة ميزيريور.
يف مركز ÜBERLEBEN
يقدم مركز تأهيل ضحايا العنف يف برلني منذ عام
 1992الدعم الطبي
والعالجي النفيس واالجتامعي من دون مقابل ملن
عاىن من ظروف الحرب واألزمات يف بلدانهم .يتم
العمل بالتشارك ضمن فريق متعدد االختصاصات
من فروع الطب وعلم النفس والعالج النفيس
والعمل االجتامعي والعالجات اإلبداعية .إىل جانب العالج والدعم
النفيس يحاول مركز تأهيل ضحايا العنف من خالل العديد من النرشات
والدوريات املتخصصة والندوات واملؤمترات عىل املستوى املحيل
والعاملي إثارة قضايا ضحايا العنف والالجئني ولفت االنتباه لها.

تطبيق اإلكتئاب

ما الذي نقدمه؟
حاليا نقدم ثالثة عالجات مختلفة:

عالج نفيس عرب االنرتنت الضطراب ما بعد الصدمة النفسية

وأيضا ،يستطيع الذين يعانون من فرتات طويلة من املزاج االكتئايب تنزيل
تطبيق االكتئاب ( ).S.M.I.L.E.R.Sمن آبل آي ستور .يعطي التطبيق رشوحا
عن اإلكتئابات ويقدم متارينا صغرية .رغم ذلك ،ال ميكن التسجيل املزدوج يف
التطبيق والعالج الكتايب يف الوقت ذاته.

اإلشرتاك

االشرتاك يف جميع الربامج العالجية املقدمة مجاين .نحن نقوم بتقييم فعالية
العالج ودرجة االستفادة منه بشكل علمي محافظني يف ذلك يف الوقت
ذاته عىل رسية املعلومات الشخصية .يُقدَّم العالج الكتايب من خالل بوابة
الكرتونية خاصة بربنامج عالج نفيس طُ ِّورت خصيصا لهذا الغرض وتخضع
الجراءات األمان والتشفري الصارمة .ويتم إستعامل املعلومات مجهولة املصدر
يف املنشورات العلمية.

عالج نفيس عرب االنرتنت لعالج حاالت االكتئاب

رشوط االشرتاك

مبا أن العالج يتم حرصا من خالل االنرتنت والهاتف الذيك ،من الرضوري أن
يكون لديك بريد الكرتوين خاص وإمكانية الدخول لالنرتنت .كام أنه من
الرضوري أن يتوفر لديك حساب شخيص عىل برنامج سكايب حيث أننا نقوم
يف بداية كل عالج بإجراء جلسة مقابلة تشخيصية.
يُستبعد من العالج األشخاص الذين يعانون من اكتئاب شديد أو ينوون
االنتحار أو من تنتابهم بشكل متكرر نوبات االنفصال العاطفي أو الذين
يتلقون عالجا بالعقارات النفسية .كام تنطبق رشوط االستبعاد عىل من مل
يبلغ سن الثامنة عرش بعد أو الذين يتعاطون املخدرات أو الكحول بكميات
كبرية أو الذين يخضعون حاليا لعالج نفيس آخر.

عالج أعراض االكتئاب مبساعدة تطبيق هاتف ذيك عىل هواتف
 iPhoneالذكية (برنامج الخدمة الذاتية)
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