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لحسن الحظ، مثة 

خطوات ميكن اتخاذها 

للمساعدة يف السيطرة 

عىل األزمات وحاالت 

الطوارئ يف الصحة 

النفسية.

ميكن أن ميكن أن تتحسن أعراض الصحة العقلية يف بعض األحيان وتتفاقم يف أحيان أخرى. هذا ما يحدث عندما 

يبذل األشخاص قصارى جهدهم إلدارة مرضهم أيضاً. ويَُعّد تفاقم األعراض لفرتة قصرية جزءاً طبيعياً من عملية 

التعايف. ونحتاج يف بعض األحيان إىل مساعدة خارجية عندما تزداد األعراض سوءاً. كام قد يحتاج بعض األشخاص إىل 

مساعدة طارئة عاجلة إذا ما كانوا معرّضني لخطر إيذاء أنفسهم أو إيذاء اآلخرين. لحسن الحظ، مثة خطوات ميكن 

اتخاذها للمساعدة يف السيطرة عىل األزمات وحاالت الطوارئ يف الصحة النفسية.

ما الذي ميكنني فعله يف هذا الشأن؟

الوقاية والتحضري

إن أفضل طريقة للتعامل مع األزمات أو حاالت الطوارئ يف الصحة النفسية هي الوقاية منها أساساً. وقد تشمل 

الوقاية ما ييل:

االلتزام بخطة العالج الخاصة بك	   

مراقبة أي تغرّيات يف األعراض	   

تعلُّم مهارات إدارة الضغط النفيس وحّل املشكالت التي تناسبك	   

التخطيط املُسبَق لألحداث الضاغطة املُرتَقبة	   

الحفاظ عىل منط حياة صّحي ومتوازن	   

مراجعة طبيبك أو املختص يف الصحة النفسية مبجرّد أن تالحظ تغرّياً يف الطريقة التي تشعر بها	   

لكن لسوء الحظ، فإن العمل عىل الوقاية من تفاقم األعراض أو ظهورها مجدداً ال يضمن عدم شعورك باعتالٍل 

بالصحة مطلقاً. لذلك فمن املهم التفكري يف ما تريد القيام به إذا بدأت تشعر بأنك لست عىل ما يُرام. حينها، ميكنك 

اتخاذ إجراءات فورية واملساعدة يف السيطرة عىل األزمة أو حالة الطوارئ. كام أن خطة العمل الخاصة بك تُطلِع 

اآلخرين عىل ما يجب القيام به يف حال مل تكن قادراً عىل التعبري عن احتياجاتك ورغباتك.

قد تكون خطة العمل الخاصة بك إما مبثابة اتفاق رسمي مع املختص يف الرعاية الصحية الخاص بك، أو خطة غري 

رسمية بيْنك وبني األشخاص املقّربني إليك. وقد تشمل خطة العمل:

العالمات التي تُشري إىل عدم شعورك بصحة جيدة	   

 يف أي مرحلة تريد الحصول عىل مساعدة خارجية: مبجرد أن تالحظ العالمات التحذيرية؟ عندما ال 	 

يعود باستطاعتك إدارة األعراض بنفسك؟

 نصائح للتكيّف مع األزمات وحاالت الطوارئ
يف الصحة العقلية
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أين ستتّجه للحصول عىل املساعدة أو الجهة التي ينبغي التواصل معها 	   

يف حالة الطوارئ

  العالجات التي تفّضلها	 

قامئة باألدوية التي تتناولها حالياً وأي عالجات أخرى )مبا يف ذلك 	   

العالجات البديلة(

معلومات االتصال الخاصة باملختص بالرعاية الصحية الخاص بك، وأقرب 	   

غرفة طوارئ، ومعلومات االتصال الخاصة باألشخاص املقّربني الذين تريد 

إبالغهم

كام قد تتضمن الخطة خطوات عملية يوافق األشخاص املقّربون إليك عىل القيام بها. 

عىل سبيل املثال، قد يتواصل أحد أفراد أرستك مع طبيبك أو املختص بالصحة العقلية أو  

صاحب العمل ويُبقي األمور يف نصابها )كدفع اإليجار أو سداد الفواتري( يف حال كنت 

بحاجة إىل البقاء يف املستشفى لبعض الوقت. وسواء كانت خطة العمل الخاصة بك 

عبارة عن اتفاق رسمي أو خطة غري رسمية مع املقربني إليك، فال بّد من تدوين جميع 

التفاصيل بحيث يعلم كل شخص ما سيقوم به.

قد ال تريد التفكري بعدم الشعور بصحة جيدة يف الوقت الذي تشعر فيه بصحة جيدة، 

إال أن التخطيط املُسبَق قد يساعدك عىل الشعور بتحّسن. ويشعر الكثري من األشخاص 

الذين يتعافون من أمراض نفسية بالقلق حيال ما سيحدث يف حال ظهور األعراض 

مجدداً )االنتكاس( أو تفاقمها. لذلك قد تساعدك خطة العمل عىل التقليل من املخاوف 

ألنك تعلم بوجود خطة احتياطية إذا ما احتْجت إليها.

إذا كانت خطتك أو اتفاقيتك تشمل رعاية أطفالك، أو صالحية الوصول إىل معلوماتك 

املالية، أو غريها من األمور املهمة، فمن األفضل التحدث مع محام حول خياراتك. 

متى يجب الحصول عىل مساعدة فورية؟

تشمل الحاالت التي تحتاج فيها إىل مساعدة فورية ما ييل:

التفكري يف إنهاء حياتك أو محاولة إنهاء حياتك 	

اختبار أحاسيس غري حقيقية و/أو معتقدات غري واقعية 	

أخذ خيارات تعرّضك لخطر حقيقي 	

عدم القدرة عىل رعاية نفسك بحيث يعرضك ذلك لخطر اإلصابة  	

بأذى شديد

مواجهة مشكالت تتعلق باألدوية التي تتناولها كاختبار أثار جانبية  	

خطرية

تناول جرعة زائدة من الكحول أو أي مواد مخدرة أخرى 	

تناول مزيج خطري من املواد املخدرة )مثل األدوية املُضادة للقلق  	

مع الكحول(

يف حال اختربْت أنت أو أّي من األشخاص املقّربني إليك هذه العالمات، فال بّد 

من مراجعة الطبيب عىل الفور، أو االتصال عىل الرقم 911، أو التوّجه إىل أقرب 

غرفة طوارئ. إذا اتصلت بالرقم 911، فال ترتك أي شخص مبفرده قبل وصول 

فريق الطوارئ. انتظر حتى يأَذن لك فريق الطوارئ  باملغادرة.

اتخاذ إجراءات
إذا كنت تعاين من أزمة أو حالة طوارئ نفسية، فال تنتظر حتى تزداد األمور سوءاً. فإذا 

كان لديك خطة عمل، اتبع الخطوات املذكورة يف الخطة. وإذا مل يكن لديك خطة عمل، 

اتبع الخطوات التالية:

تواَصْل مع صديق ما أو مع أحد أفراد األرسة. إذا مل تكن متأكداً من 	   

حاجتك إىل املساعدة أو إذا كنت ال تشعر باالرتياح حيال التحدث إىل طبيب 

مختص حول العالمات التي الحظتها، فتحّدث إىل شخص تحبّه. إذا كنت تثق 

بذلك الشخص، اطلب منه مساعدتك يف الحصول عىل مساعدة خارجية. فغالباً 

ما يكون األصدقاء وأفراد األرسة هم أّول من يالحظ عدم شعورك بصّحة جيدة. 

وميكنهم مساعدتك يف الوصول إىل خدمات الصحة النفسية، وإعالم طبيبك أو 

مقدم الرعاية الصحية النفسية بالتغرّيات التي قد الحظوها، ومساعدتك عىل 

التنقل داخل نظام الصحة النفسية. كام ميكنهم مساعدتك عىل الشعور باألمل، 

والتمكُّن، والثقة - وجميعها مهمة يف عملية التعايف.
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تواَصل مع طبيبك أو مع مقّدم الرعاية الصحية النفسية. إذا كنت 	   

تخترب العديد من العالمات التحذيرية وتشعر أنك توشك عىل التعرض ألزمة 

نفسية، أو إذا كنت تخترب أزمة بالفعل، فال بد من التواصل مع طبيبك أو مع 

مقدم الرعاية الصحية النفسية. فهم سيعرفون ما يجب القيام به للحصول عىل 

املساعدة التي تحتاجها.

اتصل مبركز األزمات املحيل. فهم مدّربون عىل مساعدة األشخاص الذين 	   

ميّرون بأزمة وبإمكانهم وصلك بالخدمات املحلية، مبا يف ذلك خدمات الصحة 

النفسية الطارئة. يف بريتيش كولومبيا، ميكنك االتصال عىل مدار الساعة بالرقم 

6789-310 )دون إضافة 604 أو 778 أو 250 قبل الرقم( للتحّدث إىل أحدهم 

من دون إشارة انتظار أو انشغال الخط. انظر قسم "إىل أين أتجه اآلن؟" يف 

هذه الورقة للحصول عىل املزيد من أرقام الهاتف التي ميكنك الحصول عىل 

املساعدة من خاللها.

ه إىل أقرب غرفة طوارئ أو اتصل عىل الرقم 911. إذا كنت تخىش 	  توجَّ  

من التسبّب بأذى لنفسك أو ألي شخص آخر، أو إذا مل تتوفر أمامك أي 

ه إىل أقرب غرفة طوارئ أو اتصل عىل الرقم 911. خيارات أخرى، توجَّ

التفكُّر
بعد املرور بأزمة أو بحالة طوارئ، أِعْد النظر بخطة العمل الخاصة بك. هل كانت هناك 

عالمات تحذيرية جديدة أو ُمثريات غري متوقَّعة؟ ما هي األمور التي نجحت أو فشلت 

عىل صعيد الحصول عىل املساعدة؟ أِعد النظر يف املعلومات واستخدمها لتحسني أي 

أجزاء مل تكن ناجحة يف خطة العمل.

قانون الصحة النفسية
د ما ينبغي فعله يف الحاالت  إن قانون الصحة النفسية هو القانون الذي يحدِّ

التي يحتاج فيها أي شخص يعاين من مرض نفيس ما إىل العالج والحامية. 

هناك طريقتان مختلفتان للحصول عىل املساعدة مبوجب قانون الصحة 

النفسية: اإلدخال الطوعي واإلدخال القرسي.

ويعني اإلدخال الطوعي أن الشخص هو من يختار الدخول إىل املستشفى أو 

أي مركز عالٍج آخر، وميكن أيضاً أن يختار ترك العالج.

أما اإلدخال القرسي فيعني أن الشخص ال يكون هو من يختار تلقي العالج 

أو أنه ال ميكنه املوافقة عىل العالج من الناحية القانونية. وميكن للطبيب، أو 

الرشطة، أو القايض أن يُدخل الشخص إىل املستشفى أو أي مركز عالٍج آخر 

استناداً إىل:

أن الشخص يعاين من أمراض نفسية تؤثر بشكل خطري يف منط  	

حياته

أن الشخص بحاجة للعالج 	

أن هذا العالج يَُعد رضورة ملّحة ألن الشخص معرّض للخطر أو  	

ألنه يتسبّب بأذى شديد لنفسه أو لغريه 

أن الشخص ال ميكن إدخاله طوعاً لتلّقي العالج )كأن يرفض  	

العالج، مثالً(

ميكن إدخال الشخص قرْساً لتلقي العالج ملدة 48 ساعة بناًء عىل فحص طبيب 

ما. يف غضون ذلك الوقت، يقوم طبيب ثاٍن بفحص الشخص ويقرر ما إذا كان 

بإمكانه الخروج أو إذا كان بحاجة إىل املزيد من العالج.

ملعرفة املزيد عن قانون الصحة النفسية وكيفية عمله، انظر الدليل إىل الصحة 

 العقلية تحت "تقارير ومطبوعات" عىل موقع اإلنرتنت 

www.health.gov.bc.ca 

قد يكون اإلدخال القرسي لتلقي لعالج رضورياً يف بعض الحاالت، غري أنه 

ميكن أن يكون صاِدماً وُمجِهداً للجميع إىل حّد كبري. وميكن أن يكون معقداً 

أيضاً. قد تكون هناك موارد يف مجتمعك ميكنك الحصول عىل املساعدة من 

خاللها قبل أن يصبح اإلدخال القرسي أمراً رضورياً. انظر قسم "إىل أين أتجه 

اآلن؟" يف هذه الورقة ملعرفة املزيد عن املوارد املجتمعية.

غالباً ما يكون األصدقاء وأفراد األرسة هم أّول 

من يالحظ عدم شعورك بصّحة جيدة. وبإمكانهم 

مساعدتك عىل الشعور باألمل، والتمكُّن، والثقة - 

وجميعها مهمة يف عملية التعايف.
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إىل أين أتّجه اآلن؟

"موجودون للمساعدة" هو مرشوع الرشكاء بربيتيش كولومبيا لتوفري معلومات عن الصحة النفسية واإلدمان. الرشكاء 

هم مجموعة من سبع وكاالت غري ربحية تعمل معاً ملساعدة األفراد واألَس يف إدارة مشكالت الصحة النفسية 

واستخدام املواد من خالل تزويدهم مبعلومات موثوقة. نحن منثل جمعية اضطرابات القلق بربيتيش كولومبيا، وجمعية 

الفصام بربيتيش كولومبيا، وجمعية الصحة النفسية الكندية - فرع بريتيش كولومبيا، ومركز البحث يف اإلدمان بربيتيش 

كولومبيا، وجمعية FORCE فورس للصحة النفسية لألطفال، وبرنامج Jessie's Legacy )إرث جييس( لدى خدمات 

األسة يف نورث شور، وجمعية اضطرابات املزاج بربيتيش كولومبيا. رشكاء بريتيش كولومبيا هم ممّولون من قبَل 

خدمات الصحة النفسية واإلدمان بربيتيش كولومبيا، وهي وكالة تابعة لسلطات املقاطعة للخدمات الصحية.

يف حاالت األزمات أو الطوارئ:

ه إىل أقرب غرفة طوارئ،  اتصل عىل الرقم 911، أو توجَّ

أو اتبع تعليامت حالة الطوارئ الصادرة عن طبيبك أو 

املختص بالصحة النفسية أو فريق الرعاية الصحية. إذا 

كانت تتوفر يف مجتمعك سيارة لنقل األشخاص الذين 

يعانون من أمراض نفسية، فيمكنك االتصال عىل الرقم 

911 لطلب السيارة.

1-800-SUICIDE

اتصل عىل -800-1االنتحار )1-800-784-2433( 

للحصول عىل مساعدة فورية يف أي وقت، ليالً أو نهاراً. 

املكاملة مجانية.

خط األزمات املحيل

إذا كنت متّر مبِحنة، ميكنك االتصال عىل مدار الساعة 

بالرقم 6789-310  )دون 604 أو 778 أو 250 قبل 

الرقم( لوصلكم بخط أزمات بربيتيش كولومبيا، دون 

إشارة انتظار أو انشغال الخط. إن خطوط األزمات 

املرتبطة بالرقم 6789-310 قد تلّقت تدريباً متقدماً 

حول مسائل وخدمات الصحة النفسية من قبَل أعضاء 

يف رشكاء بريتيش كولومبيا لتوفري معلومات عن الصحة 

النفسية واإلدمان.

 منظمة هاتف مساَعدة الصغار 

)Kid’s Help Phone(

إنه خاّص باألطفال واليافعني الذين ترتاوح أعامرهم بني 

5 أعوام و20 عاماً. ميكنك االتصال عىل مدار الساعة عىل 

الرقم 6868-668-800-1 للتحدث إىل مستشار مختّص. 

إن املكاملة مجانية، ورّسية، ومجهولة الهوية، ومتوفرة يف 

جميع أنحاء كندا. وميكنهم أيضاً إحالتك إىل الخدمات 

واملوارد املحلية. تتوفر خدمات "هاتف مساعدة الصغار" 

باللغتني اإلنجليزية والفرنسية.

يف الحاالت غري الطارئة:

خط األزمات املحيل

إن خطوط األزمات ليست حرصاً لألشخاص الذين 

يعانون من أزمات. فيمكنك االتصال إما للحصول عىل 

معلومات حول الخدمات املحلية أو فقط لحاجتك إىل 

شخص للتحدث معه. انظر الرقم يف القسم السابق.

رشكاء بريتيش كولومبيا لتوفري معلومات عن الصحة 

النفسية واإلدمان

ميكنك زيارة املوقع www.heretohelp.bc.ca لالطالع 

عىل سلسلة أوراق معلومات "معالجة األمراض النفسية" 

وللحصول عىل املزيد من املعلومات والقصص الشخصية 

حول األمراض النفسية. إن سلسلة أوراق معلومات 

"معالجة األمراض النفسية" مليئة باملعلومات، وتتضّمن 

مناذج إلنشاء خطة عمل خاصة بك ونصائح لتجنب 

األزمات وحاالت الطوارئ. وميكنك العثور أيضاً عىل ورقة 

معلومات "نصائح للتعامل مع حاالت تناول جرعات 

زائدة من الكحول أو غريه من املواد املخدرة".

املوارد املتاحة بلغاٍت عديدة: 

* لكّل من الخدمات أدناه، يف حال مل تكن اإلنكليزية 

لغتكم األوىل، اذكروا اسم لغتكم املفضلة باللغة 

اإلنكليزية حتى يتم وصلكم مبرتجم. هناك أكرث من 100 

لغة متاحة.

خدمات هيلث لينك بربيتيش كولومبيا

   HealthLink BC

www. ميكنك االتصال عىل الرقم 811 أو زيارة املوقع

healthlinkbc.ca للحصول مجاناً عىل معلومات حول 

الحاالت الصحية غري الطارئة ألّي من أفراد أرستك، مبا 

يف ذلك معلومات عن الصحة النفسية. ومن خالل الرقم 

811، ميكنك أيضاً التحّدث إىل ممرّضة مسّجلة حول 

األعراض التي تشعرك بالقلق، أو التحّدث إىل صيدالين 

حول أسئلة تتعلق باألدوية.

خدمة اإلحالة إىل مصادر املعلومات للكحول 

واملخدرات بربيتيش كولومبيا

ميكنك االتصال عىل مدار الساعة عىل الرقم -1-800

1441-663  )أو 9382-660-604 يف فانكوفر الكربى( 

للتحدث إىل أحدهم حول استخدام املواد املخدرة. 

املخدرة وبإمكانهم أيضاً وصلك مبوارد محلية متعلقة 

باستخدام املواد املخدرة.

كُتبت ورقة املعلومات هذه من قبَل جمعية الصحة النفسية الكندية - فرع بريتيش كولومبيا. تعود مراجع هذه الورقة 

إىل مصادر أكادميية أو حكومية موثوقة إضافة إىل دراسات بحثية. يُرجى االتصال بنا إذا كنت ترغب بالحصول عىل 

مالحظات الحاشية لهذه الورقة. تم تدقيق هذه الورقات من قبَل أطباء رسيريني حيثام اقتىض األمر. 


