فريق األزمات النفسية واإلجتماعية







عبارة عن فريق تقديم الدعم والمشورة متعدد اإلختصاصات؛ ويتألف من كوادر عاملة في مجاالت خدمات
الصحة النفسية ,وخدمات التمريض ,والخدمات التربوية النفسية ,وخدمات الرعاية الدينية ,واإلدارة الصحية
يعتبر جزءا من خطة مواجھة الطوارئ في بلدية ھاوغھسوند
يمكن تفعيل عمل الفريق في حاالت الطوارئ االستثنائية ,وعند وقوع الحوادث الخطيرة والكوارث
يُفَ ّعل عمل الفريق من قبل إدارة الطوارئ أو من قبل الطبيب الخافر
يقدم ھذا الفريق اإلسعافات األولية النفسية والرعاية والدعم في المرحلة الحرجة التي تعقب وقوع األحداث
المؤلمة
تأمين التواصل مع نظام الرعاية اإلعتيادي

من ھم األشخاص الذين يمكنھم تلقي الدعم من فريق األزمات؟


جميع سكان البلدية أو من يقيم فيھا مؤقتا ممن يمرون بأحداث مأساوية مؤلمة من قبيل حاالت اإلنتحار ,أو
الوفاة الفجائية غير المتوقعة ,أو عند وقوع الحوادث أو حاالت القتل ,أو عند تلقي ما ھو غير متوقع من تھديد
مفاجئ للحياة والصحة .يشمل ذلك كل من المتضررين مباشرة باألحداث ,أو أقاربھم أو من شھد وقوع تلك
األحداث.

كيف يمكنني تلقي الدعم؟


من خالل اإلتصال بعيادة الطبيب الخافر في ھاوغھسوند على رقم الھاتف .52 80 40 00

معلومات مفيدة





من الطبيعي حدوث ردود فعل شديدة عقب وقوع األحداث المأساوية غير العادية.
تختلف ردود الفعل تبعا لطبيعة الحادث نفسه ,وللخبرة المكتسبة في السابق ,وتبعا لطبيعة الدعم المحيط بالفرد.
للدعم والرعاية المقدمة في المرحلة الحرجة تأثير وقائي بالنسبة للمشاكل الصحية التي قد تحدث الحقا.
من ضمن ردود الفعل الشائعة حدوث مشاكل في النوم أو مشاكل في التركيز ,تعكر المزاج ,حاالت الغضب
والتھيج ,القلق واالضطراب ,االكتئاب ,وظھور األفكار التي توقظ الذكريات المؤلمة .قد يكون لھذه الحاالت تأثير
على القدرة على العمل واألداء الدراسي .عادة ما تضمحل تلك األعراض بعد مرور بضعة أسابيع.

نصائح







التمس الدعم لدى أفراد العائلة واألصدقاء.
احرص على تناول الطعام والشراب بانتظام.
قد تؤدي ممارسة النشاط البدني إلى إشاعة االسترخاء.
تجنب إحتساء القھوة عند الشعور بالضيق.
تجنب إستعمال المھدئات والكحول أو أية مواد مخدرة أخرى.
التمس المساعدة لدى طبيبك الثابت أو لدى الھيئات الصحية األخرى إذا ما استمرت ردود الفعل المزعجة.

