لمحة عن برامج الصحة النفسية واإلدمان في مركز آي دبليو كي الصحي
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]”[*Arabic translation of PL-0961 “IWK Mental Health and Addictions (MHA) Programs at a Glance 2016

مركز أي دبليو كي الصحي هو مستشفى للنساء واألطفال والشباب وأفارد أسرهم ،وهو يقع في مبنى  0585جادة يونيفرستي،
وسط مدينة هاليفاكس ،بمقاطعة نوفا سكوشا.
يقدم مركز آي دبليو كي ثالثة بارمج للررعاية السريرية وهي:
 )1الصحة النفسية واإلدمان
 )2صحة األطفال
 )3صحة النساء والمواليد الجدد
ُيُيقدم برنامج الصحة النفسية واإلدمان خدماته إلى:
 )1األطفال والمارهقين الذين تتاروح أعمارهم ما بين سن الوالدة وال  91سنة
 )2النساء قبل االنجاب وبعده (عبر خدمة الصحة النفسية االنجابية)
يتضمن برنامج الصحة النفسية واإلدمان ثالثة أنواع من الخدمات وهي:
 )1خدمات المرضى الخارجيين (بموجب موعد أو من خالل قسم الطوارئ)
 )2خدمات المرضى الداخليين غير المصابين بحاالت حرجة (إقامة ليلية  42ساعة في اليوم 5 ،أيام في االسبوع؛ أو
 42ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع)
 )3خدمات المرضى الداخليين المصابين بحاالت حرجة (إقامة ليلية  42ساعة في اليوم 7 ،أيام في االسبوع).
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نبذة ع ن خ دماتن ا
مكتب التحويل المركزي :إنه مكتب االستقبال المركزي الذي تمّرّرّر عبره كافة الطلبات واالتصاالت المباشرة لتحويل األسر

الساعية إلى الحصول على خدمات الصحة النفسية واإلدمان.

العيادات المجتمعية للصحة النفسية واإلدمان :يوجد  3عيادات وهي تقع في مدينة هاليفاكس ،ساكفيل ودارتموث .تقدم هذه
العيادات خدماتها لألطفال والمارهقين وأفارد أسرهم بموجب موعد مسبق .وهي ُتُتعنى بكافة الصعوبات المرتبطة بالصحة النفسية
واإلدمان.
وحدة الطب الشرعي والرعاية اآلمنةُ :يُيعنى فريق الطب الشرعي الخاص بالشباب ووحدة الرعاية اآلمنة بتوفير خدمات التقييم

والعالج للشباب الخاضعين إلجارءات نظام العدالة الجنائية .يعمل هذا القسم بالتعاون مع وازرة العدل.

قسم الخدمة المكثفة للمارهقين :يوفر هذا القسم خدمات المرضى الخارجيين والداخليين غير المصابين بحاالت حرجة
للمارهقين (من  13إلى  91سنة) الذين يواجهون تحديات على مستوى الصحة النفسية أو اإلدمان تتطلب تدخالت مكثفة.
تتاروح مدة هذا البرنامج المنهجي ما بين  8إلى  12أسبوع.
قسم الخدمة المكثفة لألطفال :يوفر هذا القسم خدمات المرضى الخارجيين والداخليين غير المصابين بحاالت حرجة لأل لافط
(من  5إلى  12سنة) الذين يواجهون تحديات على مستوى الصحة النفسية أو اإلدمان تتطلب تدخالت مكثفة .تمتد هذه الخدمة
لفترة ثالثة أشهر ونصف بمعدل  4إلى  5أيام في األسبوع.
رعاية طوارئ الصحة النفسية والرعاية العاجلة :توفر رعاية الطوارئ الرعاية لألطفال والشباب لغاية سن التاسعة عشر ،الذين
يارجعون قسم الطوارئ في مركز آي دبليو كي إثر إصابتهم بنوبة مرتبطة بالصحة النفسية أو اإلدمان .وُتُتعنى الرعاية العاجلة
المبنية على نظام المواعيد ،بمتابعة حالة المرضى الذين تم تسريحهم من قسم الطوارئ أو تحويلهم إلى فريق الرعاية العاجلة
من قبل شركائنا (بما في ذلك وحدة األزمات النقالة ،الرعاية االجتماعية للطفل أو الشرطة).
خدمات المرضى الداخليين المصابين بحاالت حرجة -مركز غارون :تتوفر هذه الخدمة  42ساعة في اليوم 7 ،أيام في
األسبوع لرعاية المرضى الداخليين المصابين بحاالت حرجة .تقع هذه الوحدة في مركز آي دبليو كي وهي توفر الدعم المكثف
على المدى القصير لمعالجة أو تسوية النوبات المرتبطة بالصحة النفسية أو اإلدمان .كما توفر في بعض الحاالت الدعم على
المدى الطويل إذا ما تو ّجّجب تثبيت الوضع الصحي للطفل أو الشاب وتقييمه إوإعداد الخطط العالجية.
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الوقاية والتدخل المبكر :نوفر مجموعة متنوعة من الخدمات والمجموعات المتمحورة حول الوقاية والتدخل المبكر .فعلى سبيل
المثال ،تضّمّمّم خدمات الرعاية المشتركة أطباء سريريين يتواجدون ميداني ًا في بعض المدارس والمنظمات المجتمعية لتوفير
خدمات التقييم والعالج ،أو تقديم العروض التعليمية والتثقيفية.
قسم الطب النفسي :يوفر قسم الطب النفسي مجموعة متنوعة من الخدمات ضمن برنامج الصحة النفسية واإلدمان .تشمل هذه
الخدمات معاينة األطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية أو اإلدمان ،وتوفير العالجات المناسبة
لهم ،إوإدارة األدوية.
الصحة النفسية اإل نجابية :تساعد هذه الخدمة النساء اللواتي يعانون من مخاوف متصلة بالصحة النفسية أثناء خضوعهن
للرعاية االنجابية أي قبل أو خالل أو بعد سنة من الحمل أو االنجاب.

كيفية االتصال بعيادة الصحة النفسية واإلدمان:

ا ت ص ل بم ك ت ب ا ل ت ح و ي ل ا ل م ر ك ز ي :
 902-464-4110أو مجانًا ًا على الرقم التالي
1-888-470-5888

في الحاالت الطارئة ،اتصل بالرقم  119أو تو ّجّجّجه إلى قسم الطوارئ في مركز آي دبليو كي (.)902-470-8050
يقع قسم الطوارئ التابع لمركز آي دبليو كي الصحي في شارع ساوث (قرب شارع روبي ،مقابل مدرسة غورزبروك الثانوية).
أو تو ّجّجّجه إلى قسم الطوارئ األقرب إليك.
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عيادة الصحة النفسية واإلدمان في مركز آي دبليو كي الصحي ،هاليفاكس ،نوفا سكوشا
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