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الر�ؤية :
جلعل اليمن بلد ًا رائد ًا يف تقدمي خدمات نوعية يف جمال الرعاية ال�صحية النف�سية .

الر�سالة :
توفري وتعزيز خدمات رعاية �صحية نف�سية نوعية يف جماالت الوقاية والعالج واعادة الت�أهيل ورفع الوعي لكل �أفراد املجتمع
اليمني .

الأهداف :
•

•تطوير ال�صحة النف�سية يف املجتمع عموم ًا واملدار�س ومراكز العمل مع �إعطاء عناية خا�صة للوقاية يف املجموعات الأكرث
عر�ضة للأمرا�ض النف�سية وربطها مع ال�صحة الع�ضوية .

•

•املعاجلة ال�سريعة والفعالة ملر�ضى اال�ضطرابات النف�سية يف �إطار الرعاية ال�صحية الأولية املحلية ما �أمكن مع االهتمام
بعالقتها بالأمرا�ض الع�ضوية

•

•حتفيز املجتمع من خالل الإعالم العائالت منظمات املجتمع املدين لدعم مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية لي�شاركوا يف
احلياة العامة مع عائالتهم و�أ�صدقائهم ،والعودة �إىل العمل وكيفية التعامل مع الو�صمة املجتمعية مع مراعاة حقوق الإن�سان
وكرامته .
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�آلية العمل :
�ستقود وزارة ال�صحة العامة وال�سكان عملية التنفيذ للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية من خالل االتي :
•

•تعزيز قدرة وكفاءة الربنامج الوطني لل�صحة النف�سية يف الوزارة .

•

•دمج ال�صحة النف�سية يف �إطار خدمات الرعاية ال�صحية االولية .

•

•تعزيز الالمركزية وتقوية نظام الرعاية ال�صحية النف�سية الثانوية .

•

•�إيجاد روابط قوية بني الرعاية الأولية وخدمة الأخ�صائيني من خالل تفعيل نظم الإحالة .

•

•�ضمان تزويد مراكز الرعاية ال�صحية الأولية بالأدوية الأ�سا�سية و�أق�سام الرقود يف امل�ست�شفيات العامة واملتخ�ص�صة

•

•�إعداد �أدلة �أف�ضل املمار�سات ملراكز الرعاية ال�صحية الأولية و�أق�سام الرقود.

•

•تقوية العالقات بني ال�صحة والتعليم وال�ش�ؤون االجتماعية والأوقاف وال�شباب والعدل والداخلية ( ال�سجون �،أق�سام ال�شرطة)
والإعالم وحقوق الإن�سان والتعليم العايل واخلدمة املدنية ومنظمات املجتمع املدين على كافة امل�ستويات .

•

•دعم وا�ستحداث مراكز لتقدمي خدمات الإر�شاد النف�سي يف اجلامعات واملجتمع املحلي .

•

•احل�شد املجتمعي عرب الإعالم والدعم للعائالت ومنظمات املجتمع املدين والتثقيف ال�صحي يف املدار�س .

•

االستراتيجية الوطنية
للصحة النفسية في اليمن
2011-2015

•م�شاركة الوزارات الأخرى يف �إعداد وتنفيذ �إ�سرتاتيجية ال�صحة النف�سية مبا هو مناط بكل وزارة.
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نظرة عامة حول الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية

•نقاط القوة .
•التحديات .
•الأولويات .
•اجلدول الزمني للتنفيذ .
•برنامج تدريب كوادر الرعاية ال�صحية الأولية على الرعاية النف�سية .

نقاط القوة		

•المركزية خدمات الرعاية ال�صحية الأولية .
• توفراالخ�صائيني يف بع�ض املحافظات .
•وجود برامج تدريبية لالطباء واالخ�صائيني النف�سيني .
•االنتهاء من تقييم الو�ضع الراهن لل�صحة النف�سية لعدد من املحافظات.
•وجود امل�سح الوبائي اخلا�ص بالطفولة واملراهقني.
•وجود كادر متحم�س وم�ستعد للقيادة وامل�ساهمة الحداث التطور املن�شود .

التحديات

•الرعاية ال�صحية الأولية ال تقدم خدمات ال�صحة النف�سية .
•متركز الإخ�صايني يف املدن الرئ�سية وحرمان �أكرث املحافظات من هذا الكادر .
•عدم وجود كوادر متري�ضية مدربه .
•غياب التكامل القطاعي الفاعل يف ال�صحة النف�سية .
•�ضعف خدمات الرعاية ال�صحية يف ال�سجون .
•الو�صمة املجتمعية .
•عدم وجود اح�صائيات وطنية وبائية للبالغني .
•�ضياع اوقات العمل ب�سبب القات.

الأولويات
احلوكمة

•تعزيز الربنامج الوطني لل�صحة النف�سية بكادر �إ�ضايف و بناء القدرات و ال�شراكة مع ال�صندوق الإجتماعي للتنمية و الروابط
مع �إدارات وزارة ال�صحة الأ�سا�سية والوزارات الأخرى .
•ت�شكيل اللجنة الوطنية لل�صحة النف�سية .
•ت�شكيل جلان ال�صحة النف�سية القطاعية على م�ستوى املحافظات واملديريات .
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الالمركزية

•دمج خدمات ال�صحة النف�سية يف اطار الرعاية ال�صحية الأولية من خالل :
1 .1برنامج التطوير املهني امل�ستمر للرعاية ال�صحية الأولية .
�2 .2إ�ستكمال الدليل الوطني يف الطب النف�سي للعاملني يف الرعاية ال�صحية االولية .
3 .3ت�ضمني ال�صحة النف�سية يف نظام �إاملعلومات ال�صحية .
4 .4الأدوية :مراجعة قائمةالأدوية الأ�سا�سية منها و�ضمان توفريها .
5 .5الإ�شراف على م�ستوى املديرية  :تدريب كوادرعلى م�ستوى املديريات ( مع االخذ يف االعتبار تدريب �أطباء عموم –لفرتة
� 12شهر -و�/أو (تدريب) كادر متري�ضي �صحة عقلية ملدة � 24شهرا ).

•توفر � 10-5أ�سرة لكل حمافظة .
•تقدمي خدمات ال�صحة النف�سية من خالل العيادات اخلارجية باملديريات من خالل توفري كادر طبي وكادر م�ساعد مدربني
على الرعاية النف�سية  .وبا�شراف االخ�صائيني يف املحافظات.
•تدريب ملدة �سنة لأطباء العموم وكذلك تدريب االطباء املتخ�ص�صني .
•ت�أ�سي�س جلان ال�صحة النف�سية على م�ستوى املحافظة ب�شراكة قطاعية .
•ت�أ�سي�س جلان ال�صحة النف�سية على م�ستوى املحافظة ب�شراكة قطاعية .
•زيادة عدد االطباء النف�سيني (  2لكل حمافظة )
1 .1واحد للدعم والإ�شراف على العيادات ال�سريرية اخلارجية والرعاية ال�صحية الأولية .
2 .2وواحد الق�سام الرقودعلى م�ستوى املحافظة وتن�سيق اخلدمات النف�سية .
•منهجية تعزيز ال�صحة العامة
1 .1ال�شراكة القطاعية .
2 .2رفع الوعي  ،الوقاية ،العالج� ،إعادة الت�أهيل ،التخفيف من الوفيات.
3 .3التثقيف املجتمعي .
4 .4الأبحاث والتقييم .
•اجلودة
1 .1التدريب امل�ستمر للعاملني يف الرعاية ال�صحية الأولية .
2 .2التدريب امل�ستمر لالخ�صائيني .
3 .3اعتماد معايري للجودة .
4 .4ور�شات عمل توجيهية لللجان القطاعية .
•حقوق الإن�سان
1 .1قانون ال�صحة النف�سية.
2 .2ميثاق املمار�سات.
3 .3تدريب الكوادر الطبية على قانون ال�صحة النف�سية .
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اجلدول الزمني للتنفيذ
2010

ا�ستكمال �إعداد الإ�سرتاتيجيةالوطنية لل�صحة النف�سية وت�أمني موافقة من:
•الرئا�سة ورئا�سة الوزراء .
•خطة تدريب الرعاية ال�صحة الأولية .
•االتفاق على املدربني .
•ت�أمني املوازنة .
•االتفاق حول اجلدول الزمني لتدريب املدربني –يناير/فرباير . 2011
•ت�أ�سي�س الربنامج التدريبي ل 2015-2011لكل �أطباء رعاية ال�صحة الأولية وكادر التمري�ض.
•دعوة كوادراجلي�ش وال�شرطة و ال�سجون للم�شاركة يف التدريب .
•ا�ستكمال دليل الرعاية ال�صحية الأولية ون�شره �أثناء التدريب .
•ت�سهيل التموين الدوائي ملرافق الرعاية الأولية.
•االتفاق حولت�صنيفات ال�صحة النف�سية يف نظام املعلومات ال�صحية .
•اعتماد درجات وظيفية �أ�ضافية لربنامج ال�صحة النف�سية الوطنية .
•ت�أ�سي�س توا�صل م�ستمر بني الربنامج الوطني لل�صحة النف�سية والربامج واالدارات الأخرى يف الوزارة  .برنامج ال�صحة النف�سية
الوطني بوزارة ال�صحة
•ت�أ�سي�س اللجنة الوطنية لل�صحة النف�سية لتعزيز الرتابط مع الوزارات الأخرى ذات العالقة ولت�سيريتنفيذ خطة العمل
الإ�سرتاتيجية .
•االتفاق مع الأطباء النف�سيني يف كيفية ت�أ�سي�س عيادات يف امل�ست�شفيات العامة باملحافظات .
•االتفاق بني ممثلي االطباء النف�سيني وممثلي الرعاية ال�صحية الأولية حول البيانات املطلوبة يف ا�ستمارات الإحالة ور�سائل
ت�سريح املر�ضى (�أي الن�صائح التي توجه للمري�ض ولأ�سرته  ،العوار�ض اجلانبية ،عالمات/م�ؤ�شرات عودة احلالة ،متى تتم
املراجعة ،ومتى يتم زيادة/خف�ض اجلرعة الدوائية ،واحل�صول على دعم/م�شورة نف�سية و�إجتماعية .)...
•االتفاق على معايري اجلودة للرعاية التخ�ص�صية .
•تعزيز خدمات ال�صحة النف�سية يف ال�سجون .
•�إن�شاء قاعدة البيانات اخلا�صة بالدرا�سات البحثية احلالية .
•�إعداد خطة جتريبية مل�شروع امل�سح الوبائي للبالغني.
•تخطيط �إ�سرتاتيجي للبحوث.

2011

•تدريب مدربي كوادر الرعاية ال�صحية الأولية .
•البدء يف برنامج تدريب كوادر الرعاية ال�صحية الأولية وتوزيع الدليل والإر�شادات (مع ًا).
•ت�أ�سي�س العيادات اخلارجية ال�سريرية .
•تنفيذ نظام الإحالة والت�سريح ب�صورة �أف�ضل .
•ت�أ�سي�س جلنة ال�صحة النف�سية باملحافظة وتنظيم ور�ش عمل تعريفية للأع�ضاء يف كل حمافظة.
•ت�أ�سي�س برامج التعليم امل�ستمر للإخ�صائيني .
•ا�ستكمال قانون ال�صحة النف�سية .
•و�ضع ميثاق (�شرف) ملمار�سة العمل .
•تخطيط حملة للتثقيف املجتمعي .
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2012

•اال�ستمرار يف برامج تدريب كوادرالرعاية ال�صحة الأولية .
•ت�أ�سي�س جلنة ال�صحة النف�سية على م�ستوى املديرية وتنظيم ور�شات العمل التعريفية للأع�ضاء .
•طلب ت�أ�سي�س منتدى ال�صحة النف�سية لكل مرافق الرعاية ال�صحة الأولية .
•�إقرار قانون ال�صحة النف�سية .
•تدريب الكوادر على تنفيذ قانون ال�صحة النف�سية .

2013 - 15

•اال�ستمرار يف برنامج تريب الرعاية ال�صحية الأولية
•ت�أ�سي�س خدمات خا�صة للأطفال واملراهقني وامل�سنني وذوي الإعاقات التعليمية
•اال�ستمرار يف برنامج التطوير امل�ستمر للإخ�صائيني

برنامج تدريب كوادر الرعاية ال�صحية الأولية على الرعاية النف�سية
املربرات

•�شيوع ا�ضطرابات ال�صحة النف�سية مع ندرة �إمكانية احل�صول على رعاية متخ�ص�صة ويف�ضل املر�ضى �أن يتم عالجهم بالقرب
من حمل �إقامتهم .
•ت�ساهم اال�ضطرابات النف�سية يف �أمرا�ض ع�ضوية متعددةمما ي�ؤدي اىل تكرار املراجعة ملراكز الرعاية ال�صحية االولية .

الألية

•نظام الال مركزية املمتد من خالل اال�ستفادة من اخلربات املحلية وتطويرها.
•اجلمع بني التدريب مع عملية توفري �أدلة (العمل) ونظام �إدارة املعلومات ال�صحية ،الأدوية ،والأ�شراف.
•تنفيذ  4دورات يف كل من ال 22حمافظة خالل � 5سنوات  ،ومن ثم �إعادة العملية من جديد لت�صبح عملية م�ستمرة .
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تعزيز الربنامج
الوطني لل�صحة
النف�سية

 2011-2010قرارات) التعيني �أتخذ ت
التعيينات
•ا�ستكمال هيكيلة الربنامج من خالل تعيني مدير ونائب الدارة
خطة العمل واملوازنة
خطط العمل
الربنامج  ،تعيني من�سقني لل�صحة النف�سية يف كافة املحافظات.
تعيني الكادر الإ�ضايف
و�ضع املوازنة
•تعيني كادر ا�ضايف يف االدارة العامة للربنامج.
�سنة واحدة التقدم املحرز ب�ش�أن
كادر �إ�ضايف
•و�ضع خطط العمل لتنفيذ �إ�سرتاتيجية ال�صحة النف�سية.
الإ�سرتاتيجية
مت و�ضع الإ�سرتاتيجية التنفيذية.
•و�ضع املوازنات.
الأموال املنفقة �سنويا
بناء قدرات موظفي االدارة العامة للربنامج واملن�سقني يف املحافظات( .مت) ت�أمني/احل�صول على
الدورات التي مت ح�ضورها
املوازنة
•رفع م�ستوى وعي (بقية قطاعات) وزارة ال�صحة وال�سكان.
من قبل الكادر /املوظفني
(مت) تدريب الكادر
•الت�أكد من دمج الإ�سرتاتيجية مع �إ�سرتاتيجية الرعاية ال�صحية
الأولية ال�شاملة يف الوزارة وكذلك �إ�سرتاتيجية اال�صحة العامة.

التن�سيق على
التن�سيق على م�ستوى ال�سيا�سات مع االدارات والربامج االخرى يف اطار وزارة ال�صحة العامة وال�سكان لتمكني تنفيذ اال�سرتاتيجية
 2011-2010املوازنات
املوازنات
•التن�سيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل
م�ستوى ال�سيا�سات ال�ش�ؤون املالية
مع االدارات
•و�ضع ور�صد موازنة خلدمات ال�صحة النف�سية الأولية والثانوية
واالدارية
والربامج الأخرى
خطط العمل
والتخ�ص�صية لت�شمل كل م�ست�شفيات املحافظات واملديريات وكذلك خطط العمل
يف اطار وزارة
م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية وكذا على م�ستوى املجتمع.
العامة
ال�صحة
نظم الرقابة/الر�صد
•تطوير �آليات امل�ساءلة املنا�سبة التي تكفل الرقابة املالية ،مع ت�سهيل �آليات التمويل
وال�سكان
الإ�صالحات يف جمال ال�صحة النف�سية.
•حتديد �آليات للتمويل.
•و�ضع موازنة داخلية خلدمات ال�صحة النف�سية.
•رقابة املوازنة الداخلية خلدمات ال�صحة النف�سية
وجود فرق فعالة يف مواقع
االدارة العامة لتنمية •الإ�شراف على التدريب قبل واثناء اخلدمة والتوظيف يف العيادات وجود فرق فعالة يف مواقع العمل 2010
العمل
2011
ال�سريرية.
املوارد الب�شرية
املوازنة
•تن�سيق التطوير املهني امل�ستمر للأطباء النف�سيني واملمر�ضني
املوازنة
النف�سيني واالخ�صائيني االجتماعيني.
خطط العمل
•تن�سيق التطوير املهني لأطباء الرعاية الأولية واملمر�ضني.
خطط العمل
•دعم ورقابة التطوير املهني امل�ستمر يف التقييم متعدد اجلوانب مثل
�آليات التمويل
 :منع االنتكا�س (عودة احلالة)� ،إدارة الدواء ،املهارات النف�سية
�آليات التمويل
واالجتماعية ،تقييم املخاطر ،و�إدارة (حاالت) العنف.
•حتديد �آليات التمويل

 -1احلوكمة:
قيادة الربنامج
الوطني لل�صحة
النف�سية

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

الأهداف ،الأن�شطة ،املخرجات ،الإطار الزمني  ،امل�ؤ�شرات املوارد املطلوبة والعوائق املحتملة

خطة العمل الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية يف اليمن

كادر م�ؤهل

املال/التمويل

تكلفة الكادر

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

مقاومة من
الآخرين
(اجلامعة
وغريها)

عدم توفر
البيانات

غياب التدريب

التمويل

الإرادة ال�سيا�سية
يف وزارة ال�صحة

العوائق املحتملة
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مكونات الربنامج

الإدارة العامة ل�صحة
الأ�سرة

قطاع الرعاية
ال�صحية الأولية

�إدارة اجلودة

الأهداف

و�ضع م�ؤ�شرات �ضمان اجلودة
لل�صحة النف�سية
•مراجعة عملية جمع املعلومات اخلا�صة بال�صحة النف�سية-اخلدمات املوازنات
اخلا�صة -يف �إطار نظام املعلومات ال�صحية.
•ا�ستخدام املعلومات التي مت جمعها لدعم خدمات ال�صحة النف�سية يف خطط العمل
التخطيط والر�صد/الرقابة لإتخاذ القرار.
�آليات التمويل
•التن�سيق مع نظام املعلومات والرعاية ال�صحية الأولية ل�ضمان
التكامل بني جمع املعلومات اخلا�صة بال�صحة النف�سية وحتليلها
التقرير ال�سنوي
وا�ستخدامها.
•�إعداد تقرير �إح�صائي �سنوي لرئا�سة الوزراء ،وملجل�س النواب ،
للنظر فيها من قبل اللجان الوطنية القطاعية على امل�ستوى الوطني
واملحافظات.
املوازنات
•الإ�شراف على تدريب كادر ال�صحة الأولية بامل�ستوى لأ�سا�سي
والثانوي من مكون ال�صحة النف�سية.
خطط العمل
•تن�سيق التطوير املهني امل�ستمر لل�صحة النف�سية ملوظفي الرعاية
ال�صحية الأولية.
�آليات التمويل
•دعم جودة اخلدمات املقدمة يف مراكز الرعاية الأولية.
•تعزيز الروابط القطاعية بني قطاعات ال�صحة النف�سية يف الرعاية
ال�صحية الأولية.
•التن�سيق مع برنامج �إ�صالح القطاع ال�صحي يف جمال التدريب،
الأدوية الأ�سا�سية ,حزمة املنافع الأ�سا�سية ،واعداد ادلة اف�ضل
املمار�سات ملراكزالرعاية ال�صحية الأولية.
خطة تن�سيقية بني الربامج
•التن�سيق بني الربامج املختلفة يف اطار ادارة رعاية �صحة اال�سرة.

•تفعيل دور وزارة ال�صحة بتح�سني جودة الرعاية النف�سية الأولية
والثانوية.

الأن�شطة

املخرجات

خطط العمل

التمويل
التمويل

قادة فعالون

امليزانية

قادة فعالون

مدربون ومتدربون

الدورات التدريبية

�أدلة التدريب

خطة عمل

التقرير ال�سنوي

نظم الر�صد

خطط العمل

املوازنات

الفريق يف موقع (العمل)

م�ؤ�شرات �ضمان اجلودة

خبري م�ؤهل

( 2015-2011مت) تنفيذ خطة العمل
اجتماع

-2010
2015

-2010
2015

-2011
2012

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

نتائج التجربة
ال�سابقة

النظرة الدونية
(الو�صمة) لهذا
املجال
(ال�صحة
النف�سية)

�ضعف نظام
املعلومات
ال�صحية يف
�أغلب امل�ؤ�س�سات

العوائق املحتملة
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الربامج االخرى
(ال�صحة االجنابية
–االمرا�ض املعدية
واالمرا�ض الغري
معدية)

ق�ضايا حقوق الإن�سان
)�ضمن م�س�ؤلية
برنامج ال�صحة
النف�سية )

املركز الوطني
للتثقيف واالعالم
ال�صحي

الإدارة العامة لل�صحة
الإجنابية

برنامج ال�صحة
املدر�سية

الدمج يف اطار و�ضع ال�صحة النف�سية
ا�صالح القطاع على جدول �أعمال
ال�صحي ال�صحي خطة القطاع ال�صحي
الوطنية اجلديدة
(العام)
2015-2010

مكونات الربنامج

الأهداف

•�ضمان متثيل ال�صحة النف�سية يف جميع اجتماعات �إ�صالح القطاع
ال�صحي لدى وزارة ال�صحة.
•�ضمان �إدراج ال�صحة النف�سية يف جميع وثائق �إ�صالح القطاع
ال�صحي.

•التن�سيق مع ادارة ال�صحة االجنابية و برامج نق�ص املناعةHIV
واملالريا والبلهار�سيا ،والأمرا�ض غري املعدية (�ضغط الدم وال�سكر
والربو وغريها)
•دمج ال�صحة النف�سية يف (برامج/عمليات) الوقاية والك�شف/
الفح�ص املبكر ،العالج والرعاية التلطيفية؛
•تثقيف النظراء وتدريب املدر�سني

•زيادة الوعي العام لل�صحة والأمرا�ض النف�سية.
•معاجلة (الو�صمة) التي يعاين منها املري�ض النف�سي.
•�إدماج تعليم /توعية ال�صحة النف�سية يف التعليم العام يف املدار�س
و�أماكن العمل واملجتمع عامة.
•متكني املري�ض ورعاية حلقوقه
•منا�صرة املر�ضى و�أ�سرهم
•تعزيز حقوق الإن�سان كجزء �أ�سا�سي من ت�شريع ال�صحة النف�سية

•التن�سيق مع برامج ال�صحة الإجنابية

•االتفاق حول �أ�سهامات ال�صحة النف�سية لدعم برنامج ال�صحة
املدر�سية ،وتدريب املدر�سني ،املنهج واملواد (التدري�سية) و�صحة
املدر�سني املهنية.

الأن�شطة

ال�صحة النف�سية مدرجة يف
برنامج �إ�صالح القطاع ال�صحي

تقارير امل�ست�شفيات حول القبول
الإجباري واالختياري ,وحاالت
رف�ض اخلروج وال�شكاوى؛
تدريب الكادر حول حقوق
الإن�سان ،زيارات تفتي�شية/
رقابية؛
حما�ضر اجتماع اللجان.
خطة تن�سيقية بني الربامج

التن�سيق بني الربامج

�آليات التمويل

خطط العمل

املوازنات

املخرجات

قانون ال�صحة النف�سية
امل�صادق عليه

م�ستمر

ادة فعالون

قادة فعالون

خطة �إ�صالح القطاع ال�صحي قادة فعالون

اجتماعات

 2015-2011خطة عمل منفذة

-2011
2012

-2010
2015

قادة فعالون

قادة فعالون

امليزانية

�إجتماعات

 2015-2011خطط عمل نفذت

مدربون ومتدربون

دورات تدريبية

�أدلة التدريب

خطة عمل

-2010
2015

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

التوزيع غري
املتكافئ (العادل)
خلدمات ال�صحة
النف�سية

العوائق املحتملة
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•�إقامة �صالت و روابط لتعزيز اخلدمات وتوفري التدريب على م�ستوى دورات تدريبية
الوطني (املركزي) واملحافظات ككل.
تدريب ( ينفذ عن طريق
•و�ضع اتفاقيات لتقدمي اخلدمات ال�صحية (على �سبيل املثال :بني
وزارة ال�صحة واجلامعة يف اخلدمات ال�صحية ومقاعد للتدريب)  .اجلامعة)

دعم برنامج ال�صحة
النف�سية من خالل
جمل�س تن�سيق قطاعي
لل�صحة النف�سية.

الدرا�سات والبحوث
وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
غري احلكومية،
وال�صندوق االجتماعي
للتنمية.

خطط الوزارة /ات) الفردية

•�إ�ضافة �شركاء �أ�سا�سني �آخرين (كخرباء وال�صندوق االجتماعي
للتنمية ووزارة الأوقاف).
•عقد اجتماعات مع الوزارات (املعنية) -كل على حدة-ملناق�شة خطط (مت) ت�شكيل جلنة وطنية قطاعية
لل�صحة النف�سية
(عمل) ال�صحة النف�سية يف كل وزارة.
•�إن�شاء اللجنة الوطنية القطاعية لل�صحة النف�سية (، )NIMHC
وحقوق الإن�سان،
ً
والعدل ،والداخلية
متثيال لقطاعات رئي�سية من وزارة
برئا�سة وزير ال�صحة ،حيث ت�شمل
ال�ش�ؤون االجتماعية
ال�صحة وال�سكان (مثل �إ�صالح القطاع ال�صحي ،واملعلومات ال�صحية،
والعمل ،والرتبية
واملوارد الب�شرية)؛ والتمثيل من الوزارات الرئي�سية الأخرى (مثل
والتعليم ،والتعليم العايل
التعليم ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،الق�ضاء ،الأوقاف ،الداخلية (ال�شرطة
والإعالم ,والطفولة
وال�سجون)؛ التمثيل من اجلامعات واملنظمات غري احلكومية
وجمل�س الأمومة
والربملان ،وجمال�س
الرئي�سية (مبا يف ذلك متثيل الأ�سرة) ،وممثلني عن كل حمافظة.

التن�سيق مع بقية تعزيز الروابط مع
مقدمي اخلدمات مقدمي اخلدمات
ال�صحية الأ�سا�سيني
ال�صحية
مثل م�ؤ�س�سات الت�أمني
ال�صحي ،القطاع
اخلا�ص ،اجلي�ش،
اجلامعات ،واملنظمات
غري احلكومية
))NGOs
التن�سيق بني وزارة تعزيز التن�سيق على
ال�صحة والوزارات م�ستوى ال�سيا�سات
مع وزارات املالية,
االخرى ذات
وال�ش�ؤون االجتماعية,
العالقة
الأوقاف والإر�شاد،

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

2010
2012-

بداية 2011

الإطار الزمني

موازنة حللقات العمل (تدين) م�ستوى
و�أماكن /مرافق عقدها الوعي ب�ش�أن
م�شاكل ال�صحة
النف�سية واحلاجة
�إىل التخطيط
املدرو�س

موازنة

جدول الأعمال
وحما�ضر
االجتماعات

خطط الوزارات
(الفردية)

م�شاركة اجلامعات يف
التدريب املنفذ

عدد الدورات التدريبية

قلة عدد الكادر
امل�ؤهل عايل
التخ�ص�ص

قادة فعالون

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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•تعيني من�سقني لل�صحة النف�سية يف كل املحافظات
•تدريب املن�سقني

•عملية الت�شاور للتعرف على وجهات نظر املجتمع واخلرباء حول
م�سودة قانونية (�أولية).
•اعداد امل�سودة ،مراجعتها/تنقيحها والت�شاور حولها
•�إقرار الت�شريع اجلديد
•و�ضع ميثاق املمار�سات
•�إقامة ور�ش عمل لتدريب املهنيني ال�صحيني ي جمال وجميع
القطاعات الأخرى.
•تنفيذ/تطبيق ميثاق املمار�سات
•يتم ا�ستالم ومراجعة الوثائق من قبل مهنيني
•امل�شاركة يف ح�ضور جل�سات الدعوات الق�ضائية من قبل خمت�صني
•الإ�شراف على تدريب املهنيني يف جمال الت�شريع

رقابة واداء مفعلني يف جمال
ال�صحة النف�سية

م�ستمر
2010
-2015

(وجود) من�سقي
ال�صحة النف�سية يف جميع
املحافظات

عدد املن�سقني

 2015-2010دورات تدريب

رفع �أجندة وحم�ضر �أعمال
(املجل�س)

عمليات تقييم التدريب

تدريب

م�ستمر
2012

مدونة ميثاق املمار�سات

ميثاق املمار�سات

اقرار قانون ال�صحة النف�سية

2010
2012

الت�شريعات مدونة

جلنة ال�صحة
النف�سية يف
املحافظة

ت�شكيل وتدريب جلنة •االتفاق على ع�ضوية اللجنة القطاعية لل�صحة النف�سية يف املحافظات جلان ال�صحة النف�سية
للمحافظات �شكلت ودربت
( )GIMHCوالفريق ال�صحي الرئي�سي.
ال�صحة النف�سية
و�إيجاد روابط منا�سبة •نعيني جلان املحافظات .تت�ضمن الع�ضوية الرعاية ال�صحية الولية،
التمري�ض ،الطب النف�سي ،ال�صحة العامة ،التثقيف ال�صحي،
مع الهيئات ال�صحية
الرعاية االجتماعية ،ال�شرطة ،ال�سجون ،الأوقاف ،منظمات املجتمع
العامة باملحافظة
املدين (مع متثيل من م�ستخدمي خدمات ال�صحة النف�سية والأ�سر)،
اجلامعات.. ،الخ.
•تدريب اللجان.

 2013-2011تقييم التدريب

تعزيز التن�سيق القطاعي على م�ستوى املحافظات واملديريات لتعزيز المركزية اخلدمات والتطوير القطاعي لكل املحافظات واملديريات

تو�سيع (نطاق
تعزيز روابط
الربنامج الوطني عمل) من�سقي
ال�صحة النف�سية يف
على م�ستوى
املحافظات.
املحافظات
بناء مهارات وقدرات
من�سقي املحافظات.

الرتويج خلدمت
دمج ال�صحة
النف�سية يف املجل�س ال�صحة النف�سية
الطبي الوطني وتفعيل الرقابة

ت�شريعات ال�صحة دعم م�سودة قانون
ال�صحة النف�سية
النف�سية

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

ال يوجد

موازنة خم�ص�صة
للتنقل/ال�سفر
والتدريب

عدد املن�سقني

موازنة لدورات تدريب ال �شيء

ميزانية لالجتماعات

موازنة حللقات العمل
التدريبية

عدم و�ضوح
امل�سئوليات بني
(فئات) املهنيني
املختلفة

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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ت�شكيل�-أينما �أمكن
ذلك -جلان ال�صحة
النف�سية يف املديريات،
و�إيجاد الروابط
املنا�سبة مع الهيئات
ال�صحية العامة يف
تلك املديريات

املتابعة والتقييم
(تقييم ال�سياق،
واالحتياجات،
واملدخالت،
والعمليات،
واملخرجات
لكل م�ستوى يف
اخلدمة)

حتديث املعلومات
املتعلقة بال�صحة
النف�سية على امل�ستوى
الوطني

من �إمكان كل مركز
منتدى الرعاية
ال�صحية الأولية رعاية �صحية �أولية-عند
القطاعي للمركز جاهزيته� -أن ين�شئ
منتدى �صحي قطاعي
ال�صحي
حملي مع املدار�س املحلية,
وال�شرطة ,والرعاية
االجتماعية ,واملنظمات
احلكومية ,ممثلي الأ�سرة,
علماء الدين ,وذلك
ملناق�شة ومعاجلة الق�ضايا
املحلية اخلا�صة بال�صحة
النف�سية ذات االهتمام
امل�شرتك ً
ف�ضال عن االتفاق
حول كيفية التعاون بني
قطاعات الرعاية ال�صحية
الأولية والثانوية وكيفية
مترير هذه االتفاقات للجنة
املديريات ملناق�شتها واتخاذ
الإجراءات املنا�سبة �إزائها

جلنة ال�صحة
النف�سية
للمديريات

مكونات الربنامج

الأهداف

•ن�شر درا�سة تقييم الو�ضع احلايل لل�صحة النف�سية وغريها من
الدرا�سات ذات ال�صلة
•�إعداد تقرير �سنوي للإجناز على امل�ستوى الوطني
•�إعداد تقارير تقييم الو�ضع املحلي -على م�ستوى املحافظة واملديرية -توفر تقارير �إجناز مرحلية
تف�صيلية
حيث ميكن اال�ستفادة من هذه التقارير كتقارير �إجناز -لتح�سني
ً
(م�ستقبال)
اخلدمات

موازنة خم�ص�صة
للتنقل/ال�سفر
والتدريب

توفر بيانات وطنية مل�ستقبل ميزانية
ال�صحة النف�سية

 2015-2012حما�ضر االجتماعات وتقييم اجتماعات
موازنة
الأن�شطة

تقييم التدريب

 2015-2012جدول الأعمال واملحا�ضر

توفر بيانات على امل�ستوى الوطني -2011
2015
واملحلي

مت ت�شكيل وتدريب جلنة لل�صحة
النف�سية باملديرية
•االتفاق-من حيث املبد�أ -حول ع�ضوية اجلنة القطاعية لل�صحة
النف�سية يف املديرية (( DIMHCوكذلك الفريق ال�صحي
الأ�سا�سي .تت�ضمن الع�ضوية الرعاية ال�صحية الأولية والتمري�ض
وال�صحة النف�سية وال�صحة العامة ،والتعليم ،التثقيف ال�صحي،
والرعاية االجتماعية ،وال�شرطة ،وال�سجون ،واملنظمات غري احلكومية
والأوقاف و اجلامعات والتوظيف.
•تعيني �أع�ضاء
•تنظيم ور�شة عمل تعريفية
•�إر�سال ممثلني من جلنة املديريات � DIMHCإىل جلنة
املحافظة GIMHC
مت �إن�شاء منتدى مركز الرعاية
•االتفاق حول الع�ضوية
ال�صحية الأولية
•عقد اجتماعات منتظمة
•متثيل يف اللجنة القطاعية لل�صحة النف�سية يف املديرية

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

بحاجة �إىل
حتديث �سنوي

عدم االهتمام
بالرعاية ال�صحية
الأولية

عدم توفر
موظفني لل�صحة
النف�سية على هذا
امل�ستوى ً
حاليا

العوائق املحتملة
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نظام معلومات �إ�ضافة  12فئة من
الرعاية ال�صحية اال�ضطرابات
النف�سية /الإدمان
الأولية
 /تعاطي القات
�إىل نظام املعلومات
ال�صحية يف الرعاية
ال�صحية الأولية

الأدلة الإر�شادية تعزيز �أف�ضل
لأف�ضل املمار�سات املمار�سات با�ستخدام
يف اطار الرعاية الأدلة الإر�شادية
ال�صحية االولية ا�ستخدام الأدلة
الف�ضل املمار�سات

 -2الرعاية ال�صحية الأولية
التطوير املهني �إدماج ال�صحة
امل�ستمر للرعاية النف�سية يف الرعاية
ال�صحية الأولية ال�صحة الأولية
من خالل تعزيز
القدرات لتقييم
و�إدارة اال�ضطرابات
/الأمرا�ض وحاالت
الإدمان

مكونات الربنامج

الأهداف

•املناق�شة مع وزارة ال�صحة

•مراجعة االدلة االر�شادية احلالية
•�إعداد م�سودة دليل لينفذ ب�شكل جتريبي يف املحافظات
•تنفيذ امل�شروع التجريبي
•ت�ضمني التغذية الراجعة وا�صدار الن�سخة النهائية
•طباعة ون�شر الن�سخة النهائية

•و�ضع جدول زمني وبرنامج ل تدريبي للعاملني يف اطار الرعاية
ال�صحية الأولية.
•�إعداد مواد تدريبية.
•�إعداد �أداوات التقييم
•تدريب مدربني  5-2لكل حمافظة (طبيب عام ،اخ�صائي نف�سي،
طبيب نف�سي ،خ�صائي اجتماعي ،وممر�ضة).
•تدريب كادر الرعاية ال�صحية الأولية� ،أربع دورات يف ال�سنة يف
املحافظات الكربى ودورتني يف ال�سنة يف املحافظات الأخرى ب�صورة
م�ستمرة 100-80= :متدرب يف ال�سنة لكل حمافظة
•�إن�شاء موقع �إلكرتوين لت�سهيل تبادل اخلربات.

الأن�شطة

2011

نظام املعلومات ال�صحية يحتوي
على � 10أو �أكرث من فئات ال�صحة
النف�سية

طبع الن�سخة النهائية ون�شرها

2011

حتديث معارف ومهارات العاملني
يف الرعاية ال�صحية االولية كل
خم�س �سنوات
-2011
اعداد امل�سودة �أعدت
2015
التغذية الرجعية/نتائج التجربة
من امل�شروع التجريبي

2012
 1600كادر رعاية �صحية �أولية مت 2015-
تدريبه يف ال�سنة الواحدة

مت تدريب  110-50مدربني

مت ت�أ�سي�س الربنامج التدريبي
للرعاية ال�صحية الأولية

املخرجات

الإطار الزمني

نظام املعلومات ال�صحية

الدليل

عدد املتدربني

عدد الدورات

تقييم التدريب

املنهج

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

عدم ا�ستخدام
الأدلة الإر�شادية

�إ�شكاالت جغرافية

احلاجة الختيار
�أف�ضل املدربني

توفر املدربني
للتغطية الوطنية

قلة عدد الأطباء
النف�سيني

موازنة لتهيئة /التدريب غياب الت�شجيع
وال�سفر
عدم وجود املوازنة
املوازنة لتنفيذ
املبادئ التجريبية

املوازنة لطباعة
الدليل الإر�شادي

موازنة للتدريب

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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حت�سني نوعية الرعاية
معايري اجلودة
للرعاية ال�صحية املقدمة يف
جمال الرعاية
الأولية
ال�صحية الأولية

كادر التمري�ض يف تطوير دور كادر
التمري�ض لدعم
الرعاية
ال�صحية الأولية ال�صحة النف�سية

�ضمان ا�ستخدام
خدمات النقل
للرعاية ال�صحية و�سائل النقل من قبل
الرعاية ال�صحية
الأولية
الأولية للو�صول �إىل
املجتمع/الفئات
االجتماعية امل�ستهدفة
مثقفوا الرعاية تطوير دورهم لدعم
ال�صحية الأولية ال�صحة النف�سية

الإمداد بالأدوية �ضمان �إمدادات كافية
للرعاية ال�صحية من م�ضادات االكتئاب
والأدوية امل�ضادة
الأولية
للذهان للرعاية
ال�صحية الأولية

مكونات الربنامج

الأهداف

2010
ً
ف�صاعدا

�سجالت نقل الرعاية
ال�صحية الأولية
و�سائل النقل متوفرة

�سجالت ال�صيدلية

الو�صفات الطبية

� 2015-2011سجالت الرعاية ال�صحية
الأولية

مت �إعداد معايري اجلودة

ت�ضمني امل�ؤ�شرات يف املناهج

 2015-2010م�ؤ�شرات اجلودة

ميزانية للطباعة

عدم وجود الدعم
والإ�شراف

عدم وجود الدعم
والإ�شراف
التمويل

قلة الأعداد

عدم وجود
تو�صيف وا�ضح
للوظائف

املهام الوظيفية
حتتوي على ال�صحة النف�سية

تقييم التدريب

عدم و�ضوح
الو�صف الوظيفي

عدم توفر الأموال
الالزمة للنقل

قلة الأعداد

•تدريب كادر التمري�ض �ضمن برنامج تدريب ال�صحة النف�سية مل�ستوى ممر�ضي الرعاية ال�صحية الأولية  2015-2011العدد املدرب
مت تدريبهم مبعدل  440متدرب
الرعاية ال�صحية الأولية
تقييم التدريب
يف ال�سنة
•�إدراج ال�صحة النف�سية �ضمن املهام الوظيفية لكادر التمري�ض يف
الرعاية ال�صحية الأولية
امليزانية املخ�ص�صة للتدريب
ال�صحة النف�سية �ضمنت يف املهام
الوظيفية للتمري�ض

•تطوير معايري اجلودة لدى الرعاية ال�صحية الأولية

و�سائل النقل

املوازنة

مت تدريب مثقفو الرعاية ال�صحية  2015-2011عدد مثقفو الرعاية ال�صحية موازنة للتدريب
الأولية الذين مت تدريبهم
الأولية

•�إدراج ال�صحة النف�سية �ضمن خطط مهام كادر التثقيف ال�صحي
الأويل
•�إدراج ال�صحة النف�سية �ضمن التدريب الأ�سا�سي للمثقفني الرعاية
ال�صحية الأولية ال�صحيني وكذلك يف برنامج التطوير املهني امل�ستمر املهام الوظيفية ملثقفي الرعاية
الأولية حتتوي على ال�صحة
النف�سية

تزويد مرافق الرعاية ال�صحية
بالأدوية النف�سية

•�إ�ضافة �أدوية الت�أثريات النف�سية �إىل قائمة الأدوية الأ�سا�سية
•�إقامة ور�شة عمل ملراجعة القائمة الأ�سا�سية ,والتعامل مع عوائق
عملية ال�شراء والتوزيع
•رفع م�ستوى الوعي لدى ال�صيادلة وموظفي الرعاية ال�صحية الأولية
حول �إمكانية طلبهم لتلك الأدوية
•مراجعة/تدقيق �آلية توزيع �أدوية الأمرا�ض النف�سيةوتوفريها� /إعادة
طلبها
ا�ستخدام و�سائل نقل الرعاية
•�إدراج ال�صحة النف�سية يف قائمة النقل للرعاية ال�صحية الأولية
ال�صحة الأولية لأن�شطة ال�صحة
•االخذ يف االعتبار ا�ستخدام كل و�سائل النقل املتاحة
النف�سية

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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•التن�سيق مع كليات التمري�ض
• ا�ستخدام اف�ضل املمار�سات
•�إدخال �أ�سئلة �أ�سا�سية يف االمتحان
•توزيع طالب التمري�ض يف الرعاية ال�صحية االولية

•�إن�شاء روابط مع اجلامعات لإدراج ال�صحة النف�سية كمادة �أ�سا�سية
�ضمن مناهجها
•�إعداد املنهج الدرا�سي النمطي الذي يحتوي على كافة الأمرا�ض
النف�سية ال�شائعة واملهارات الالزمة للممار�سة
•تطبيق اف�ضل املمار�سات احلالية
•�إدراج م�سائل نف�سية رئي�سية يف االمتحان
•توزيع طالب الطب يف مرافق الرعاية ال�صحية الأولية

املوا�صالت

التن�سيق والدعم

توفر و�سائل النقل
ل�ضمان الدعم
والإ�شراف على
ال�صحة النف�سية

�إقامة عالقات
م�ساندة بني الرعاية
ال�صحية الأولية
والأطباء النف�سيني يف
املحافظات

•عقد اجتماع متهيدي بني الطبيب النف�سي يف املحافظة والرعاية
ال�صحية الأولية
•عقد اجتماعات منتظمة بني الأطباء النف�سيني ومراكز الرعاية
ال�صحية الأولية كل �شهرين
• عقد اجتماعات ربع �سنوية بني املكتب التن�سيقي يف املحافظة
والأطباء النف�سيني
•ح�صول طبيب الأمرا�ض النف�سية يف املحافظة على و�سيلة النقل
لتنفيذ زيارات منتظمة جلميع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية؛
القدرة على ا�ستئجار و�سيلة النقل عند احلاجة
•تنفيذ الزيارات الإ�شرافية

التن�سيق بني الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية

التدريب الأ�سا�سي ت�ضمني منهج
التمري�ض بالأمرا�ض
ملمر�ضي
الرعاية ال�صحية النف�سية ال�شائعة،
ومهارات املقابلة
الأولية
النف�سية واالجتماعية،
توجهات الرعاية
ال�صحية الأولية
والنهج املجتمعي

التدريب الأ�سا�سي �ضمان �إدراج الأمرا�ض
للأطباء العاملني النف�سية ال�شائعة
واملهارات :املقابالت
يف الرعاية
ال�صحية الأولية النف�سية واالجتماعية،
التقييم (للحالة)،
الأولية
الك�شف ،وكذلك مهارات
الإدارة ومعرفة منهجية
الرعاية ال�صحية الأولية
والنهج املجتمعي �ضمن
منهج تدريب طالب
كلية الطب (الت�أكد من
املنظور ال�سكاين لل�صحة
العامة و كذا املنظور
ال�سريري للفرد)

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

تلقى مراكز الرعاية ال�صحية
الأولية زيارات منتظمة

اجتماعات منتظمة

مت مراجعة منهج التمري�ض

مت تنقيح املناهج

املخرجات

تبد أ� يف عام
2015-2011

�سجالت النقل

عدد االجتماعات

 2015-2011حما�ضر االجتماعات

تقييم توزيع طلبة التمري�ض
يف الرعاية ال�صحية االولية

�أ�سئلة االمتحان

 2015-2011املنهج

تقييم توزيع الطالب يف
مرافق الرعاية ال�صحية
االولية

�أ�سئلة االمتحان

 2015-2011املناهج

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

عدم توفر املال

عدم توفر كادر
�إ�شرايف

و�سائل النقل

موازنة عقد
االجتماعات من مكتب
ال�صحة يف املحافظة

غياب التعاون
بني الرعاية
ال�صحية الأولية
ومدار�س
التمري�ض

عدم وجود منهج
موحد جلميع
اجلامعات

غياب التعاون بني
الوزاة واجلامعات

عدم توفر التمويل

النقل

ميزانية لور�ش العمل

النقل

ميزانية لور�ش العمل

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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�ضمان و�سائل
االت�صال ال�سريعة �إزاء
رعاية كل حالة على
حدة
تعزيز عملية الإحالة
من خالل و�ضع
�إجراءات وا�ضحة

اجلانب الإداري تعزيز «حوكمة»
خدمات ال�صحة
(حتت بند
النف�سية القطاعية
«احلوكمة»)
لتلبية احتياجات كل
حمافظة ،مع الأخذ
يف االعتبار جغرافية
مناطق اليمن املختلفة
وتوفر الرعاية
ال�صحية يف كل منها
التدريب الأ�سا�سي تعزيز مكون ال�صحة
النف�سية يف جمال
تدريب الأطباء وكادر
التمري�ض ،الأخ�صايني
االجتماعيني،
املر�شدين ال�صحيني
وعمال النظافة�...إلخ
(�أنظر جزء املوارد
الب�شرية)

 -3الرعاية ال�صحية الثانوية

نظام الإحالة

االت�صاالت

مكونات الربنامج

الأهداف

مت تطوير برامج
العمل

•مراجعة وتنقيح املناهج الدرا�سية لطالب الطب والتمري�ض وغريهم التدريب مالئم الحتياجات
ال�سكان امل�ستقبلية
من ذوي املهن ال�صحية ذات ال�صلة (الت�أكد من املنظور ال�سكاين
لل�صحة العامة و كذا املنظور ال�سريري للفرد)

•ت�شكيل وتدريب جلان املحافظات ،وتطوير برامج عملها

مت ت�شكيل اللجان
وتدريبها

-2011
2015

2011
2013
(يف
املحافظات
اخلم�س
الكبرية)
2015-2013
بقية املحافظات

�أ�سئلة االمتحان

منهج درا�سية منقحة

برنامج العمل
لكل جلنة

تقييم برنامج
التدريب

ع�ضوية اللجنة

�سجالت املر�ضى

•توفري و�سائل االت�صال عرب التلفون ،والفاك�س ،والربيد الإلكرتوين �إ�صدار ر�سالة تف�صيلية من قبل تبد أ� يف عام
الإخ�صائيني �إىل الرعاية ال�صحية 2013-2011
ح�سبما �أمكن ذلك عمليا -مثل التفاو�ض حول توفري خدمةتوفر و�سائل االت�صاالت
الأولية خالل � 7أيام من مراجعة/
املجموعات و اخلدمات املجانية
ت�سريح احلالة
 2015-2011ا�ستمارات الإحالة
�إحالة احلاالت
•و�ضع معايري للإحالة
املعقدة لرعاية
•ت�صميم اال�ستمارات الالزمة للإحالة والتغذية الراجعة والإحالة
بيانات العيادات
من امل�ستوى الأعلى اىل الأدنى �أو دمج اجلزء ق�سم ال�صحة النف�سية متخ�ص�صة
تلقي ً
اخلارجية يف املديرية
كال من الأخ�صائيني وفرق
الأ�سا�سي �ضمن مناذج الإحالة العامة
الرعاية ال�صحية املعلومات
•ت�ضمني التدريب على معايري الإحالة يف برنامج تدريب الرعاية
الالزمة لتح�سني رعاية املر�ضى
ال�صحية الأولية

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوازنة للطباعة
وحلقات العمل
التعريفية

املوازنة للتدريب

املوازنة

املوازنة للمعدات
وتوزيعها

عدم توحيد
مناهج اجلامعات

التمويل

توفر التمويل

عدم توفر التمويل

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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•تواجد العيادات اخلارجية على م�ستوى كل مديرية
•�إن�شاء خدمة االت�صال/التن�سيق مب�ست�شفى املحافظة

•مراجعة حاالت املر�ضى ذوي الإقامة الطويلة� ،إعداد خطط �إعادة
ت�أهيلها واملراجعة امل�ستمرة وتخطيط خروج/ت�سريح املر�ضى
لأ�سرهم وجمتمعاتهم ،والعمل بال�شراكة مع الرعاية ال�صحية الأولية
والرعاية االجتماعية

املر�ضى م�ؤهلني و قادرين على
العودة �إىل م�ساكنهم� /أ�سرهم.

•مراجعة و�ضع املر�ضى ذوي الإقامة الطويلة وحتديد االحتياجات
العالجية والت�أهيل
•العمل مع جلان املحافظات واملديريات لت�أ�سي�س وتوفري اخلدمات
املحلية ،حتى مُيكن عالج املر�ضى يف حمافظاتهم واحلد من احلاجة رفع م�ستوى الرعاية ال�صحية يف
املحافظات املعنية
�إىل �إحالتهم �إىل م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية الكبرية
• التطوير املهني امل�ستمر للأطباء العقليني والنف�سيني ،وكادر التمري�ض
لتح�سني �أف�ضل املمار�سات
• و�ضع الأدلة الإر�شادية لأف�ضل املمار�سات للأخ�صائيني

حت�سني املخرجات العالجية
للمر�ضى

 2015-2011تقارير التقدم للحاالت
املر�ضية
وت�سريح
حاالت املر�ضى ذوي الإقامة
الطويلة

 2015-2011انخفا�ض عدد الإحاالت من
املحافظات الأخرى

2010

انخفا�ض عدد املر�ضى ذوي
الإقامة الطويلة

 2015-2011عدد الأ�سرة املتاحة

مت فتح عيادة خارجية �سريرية يف  2015-2011مراجعة توفر خدمات
كل مديرية ً
الرعاية
مثال :تعمل كل عيادة
ال�صحية
يوم واحد يف كل �أ�سبوع �-أ�سبوعني
يف
كل مديرية
ً
2015-2011
مثال :فتح العيادة اخلارجية
يوم واحد يف الأ�سبوع ملر�ضى
امل�ست�شفيات العامة
�أ�سرة الطب النف�سي
•االتفاق مع وكيل وزارة ال�صحة لقطاع الرعاية ال�صحية االولية
يف امل�ست�شفيات العامة يف كل
• تنظيم الأماكن املتاحة وت�أهيلها
•ت�صنيف احتياجات التوظيف :طبيب نف�سي واحد لإدارة ق�سم الرقود حمافظة
وخدمة االت�صال/التن�سيق ،وطبيب نف�سي واحد لإدارة العيادات
اخلارجية يف املديرية
• و�ضع الإجراءات الالزمة لقبول/ا�ستقبال املر�ضى ،وت�سريحهم
وكذلك املعايري...

�إيجاد العيادات
العيادات
اخلارجية على م�ستوى
اخلارجية يف
املديرية (�أنظر
املحافظة
الأعلى)
ق�سم الرقود يف �إن�شاء ق�سم للرقود
م�صغر (من 20-5
املحافظة
ً
�سريرا) يف جميع
()IPD
م�ست�شفيات املحافظة
كي ال يحتاج املر�ضى
لالنتقال �إىل
م�ست�شفيات الأمرا�ض
النف�سية البعيدة ً
جدا
عن مناطق �سكنهم
مراجعة �أدوار
م�ست�شفيات
الأمرا�ض النف�سية م�ست�شفيات الأمرا�ض
النف�سية الكبرية فيما
يتعلق بـ:
تدريب املوظفني
�إعادة الت�أهيل
حاالت الطب ال�شرعي
خدمات امل�ستوى
الثالث الأخرى
حاالت املر�ضى مراجعة حاالت
املر�ضى ذوي الإقامة
ذوي الإقامة
الطويلة لتح�ضريها
الطويلة
لإعادة
الت�أهيل

تعزيز �إمكانية ح�صول
املر�ضى على خدمة
�صحية قريبة من
�سكناهم

•ت�أ�سي�س خدمة عيادة خارجية �سريرية يف كل مديرية

العيادات
اخلارجية يف
املديريات

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

توفر التمويل

عدم وجود دعم
للكادر

موزانة لإعادة الت�أهيل قلة عدد مرافق
�إعادة الت�أهيل

توفر الكادر

توفر املكان

املوازنة املخ�ص�صة
للأ�سرة والكادر

املوازنة لت�أ�سي�س
اخلدمة

قلة عدد الأطباء
النف�سيني

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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حت�سني جودة تقييم
عملية الدخول
(�إىل املرفق ال�صحي)
حت�سني تخطيط
الرعاية

الأدوية (مهم
ً
جدا)

زيادة ح�صول املر�ضى
امل�سرحني على الأدوية

زيادة توفر الأدوية
يف �أق�سام الرقود
والعيادات اخلارجية
ال�سريرية للمديريات
واملحافظات

الأدلة الإر�شادية حت�سني املخرجات
لأف�ضل املمار�سات ال�صحية للمر�ضى من
خالل ا�ستخدام الأدلة
الإر�شادية لأف�ضل
املمار�سات
العالج النف�سي -زيادة فر�ص احل�صول
على العالج النف�سية-
االجتماعي
االجتماعية

معايري اجلودة

حت�سني خمرجات
حاالت (املر�ض)
من خالل حت�سني
نوعية الرعاية

مراجعات حاالت حت�سني خمرجات
حاالت املر�ضى بزيادة
املر�ضى
عدد وجودة املراجعة

تخطيط الرعاية

ا�ستمارات تقييم
الدخول

مكونات الربنامج

الأهداف

�إدراج العالجات
النف�سية -االجتماعية يف املناهج
الدرا�سية

مت اعداد م�سودة الأدلة حلاالت
الف�صام/االكتئاب

خمرجات �أف�ضل
وفرتات مكوث
�أق�صر من خالل مراجعة حت�سن
احلاالت
مت تطوير وتوزيع معايري اجلودة

مت حت�سني رعاية املر�ضى عرب
تطوير �آلية
تقييم الدخول
حت�سن رعاية املر�ضى من خالل
حت�سني التخطيط

•مراجعة توفر الدواء يف م�ست�شفيات املديريات واملحافظات والعيادات حت�سني �إمدادات
الأدوية يف
ال�سريرية اخلارجية
امل�ست�شفيات
•معرفة �إمكانية ح�صول املر�ضى امل�سرحني على الأدوية
والعيادات وللأ�شخا�ص
•تثقيف ال�صيادلة
املقيمني يف منازلهم

•�إدراج املهارات النف�سية-االجتماعية يف التدريب الأ�سا�سي والتعليم
امل�ستمر

•تطوير وجتريب ،ون�شر الأدلة الإر�شادية لأف�ضل املمار�سات للرعاية
املتخ�ص�صة �إزاء احلاالت (املر�ضية) املعقدة

•ت�صميم وتنفيذ معايري اجلودة للرعاية ال�صحية الثانوية
•�إعداد �أدلة ار�شادية للعمل اليومي لكادر التمري�ض يف اق�سام الرقود
للأمرا�ض النف�سية

•ت�صميم نظام املراجعة املنتظمة للحاالت

•تطوير ا�ستمارات تخطيط الرعاية ذات املحاور املتعددة
•ا�ستخدام ا�ستمارات تخطيط الرعاية ذات املحاور املتعددة

•تطوير ا�ستمارات متعددة املحاور لكل حاالت القبول
•ن�شر وا�ستخدام ا�ستمارات التقييم

الأن�شطة

املخرجات

2011

2011

2011

2011

2011

جودة التقييم
ا�ستمارات تقييم احلاالت

موازنة الأدوية والنقل
مقابالت
امل�ستفيدين

الو�صفات
الطبية

املنهج

موازنة التدريب
والطباعة

موازنة للتعريف
باملعايري

موازنة التدريب

موازانة الطباعة
والتدريب

موازنة الطباعة
والتدريب

املوازنة للتدريب

الأدلة الإر�شادية لأف�ضل
املمار�سات

التقارير ال�سنوية

معايري اجلودة

جودة تخطيط الرعاية
ا�ستمارات املراجعة
وعملية مراجعة احلاالت

2011

2011

ا�ستمارات تقييم املر�ضى

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

قلة الأطباء
النف�سيني وغريهم
من ذوي املهارات
املطلوبة للتدري�س

احلاجة �إىل
التب�سيط
ولي�س التعقيد

قلة عدد امل�شرفني

العوائق املحتملة
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خدمات �إعادة
الت�أهيل على
م�ستوى الرعاية
ال�صحية الأولية

قد ت�ستطيع مراكز
ال�صحة الأولية
التوا�صل/التن�سيق
مع املجتمع املحلي
(الأ�سر و�أرباب العمل
والقادة الدينيني وقادة
املجتمع واملنظمات
غري احلكومية) مما
يتيح فر�ص �إقامة �أندية
اجتماعية ومراكز �إعادة
الت�أهيل االجتماعي

الو�ضع الأمثل �أن يتم
توزيع خدمات �إعادة
الت�أهيل على هذا
امل�ستوىً ،
نظرا النت�شار
الأمرا�ض احلادة التي
حتتاج �إىل �إعادة ت�أهيل

اال�ستمرار يف حت�سني
برامج �أن�شطة
مر�ضى العيادات م�ستوى الأن�شطة
النهارية ملنع «م�أ�س�سة»
الداخلية
بقائهم (يف
امل�ست�شفى)
االخذ بعني االعتبار
تطوير �إعادة
الت�أهيل املنزيل كيفية تطوير �إعادة
الت�أهيل املنزيل
مراجعة احتياجات
خدمات �إعادة
املديرية وو�ضع خطة
الت�أهيل على
م�ستوى املديرية التطوير والتمويل

مكونات الربنامج

الأهداف

احلد من دخول امل�ؤ�س�سة مبكرا

•�إعداد دليل ب�ش�أن �أن�شطة جناح التمري�ض اليومية
•توجيه كادر التمري�ض �إىل احلاجة �إىل برامج عنابر يومية متنوعة
(�إ�ضافة برامج الأن�شطة �ضمن معايري الرعاية يف بيئة امل�ست�شفيات) ن�شاطات م�ستمرة
•ن�شر معايري �أن�شطة اجلناح �إىل م�ست�شفيات الأمرا�ض النف�سية يف
املحافظات ووحدات رعاية املر�ضى الداخلية/ال�سريرية
•�إعداد �إر�شادات مبادئ �إعادة الت�أهيل املجتمعي لت�صبح ً
�صياغة الإر�شادات للت�أهيل
جزءا من
املجتمعي CBR؛ وجتريبها
الرعاية ال�صحية الأولية والتدريب املتخ�ص�ص
وتوزيعها
•و�ضع املو�ضوع يف قائمة �أعمال جلان ال�صحة النف�سية يف املحافظة مت �إن�شاء خدمات �إعادة الت�أهيل
على م�ستوى املديرية
واملديرية
•تقييم االحتياجات
•�إدماج �ضمن خطة املوازنة امل�ستقبلية
•�إيجاد املباين غري امل�ستخدمة واملنا�سبة لال�ستخدام
•فتح حوار مع �أ�صحاب�/أرباب العمل
•التعامل مع م�شكلة الكادر
توفر خدمات
•�إمكانية مراكز الرعاية ال�صحة الأولية �أن ت�أخذ يف االعتبار
�إعادة الت�أهيل على
االحتياجات املحلية من �أجل �إعادة الت�أهيل االجتماعي واملهني
م�ستوى الرعاية
•وتقدمي الدعم املكثف للمر�ضى الذين يعي�شون يف منازلهم
ال�صحية الأولية

الأن�شطة

املخرجات

حت�سن خمرجات (حاالت)
املر�ضى

خف�ض مدة الإقامة

فرتة البقاء يف امل�ست�شفيات

خمرجات املر�ضى

 2015-2013مراجعة توفر خدمات
الرعاية ال�صحية

مدة بقاء املري�ض

خمرجات حاالت املر�ضى

 2015-2011عددالعمالء /امل�ستفيدين
الذين تلقوا �إعادة الت�أهيل
املجتمعي
 2015-2012مراجعة خدمات
الرعاية ال�صحية

2011

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

احل�صول على
خدمات النقل
وعلى الكادر
عدم توفر �أماكن
منا�سبة

توفر املوارد الب�شرية يف مدى اهتمام
ورغبة موظفي
خمتلف القطاعات
الرعاية ال�صحية
الأولية واملجتمعات
املحلية يف حتفيز
التطورات

موازنة لتطوير
اخلدمات الو�سطية

موازنة للتدريب
والطباعة

املوازنة للتدريب

عدم تهيئة كادر
التمري�ض حول
�أن�شطة االق�سام

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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خدمات الطب
ال�شرعي

مراجعة احتياجات
خدمات الطب
ال�شرعي املركزية
واملحلية ،وحت�سني
املخرجات حلاالت
الطب
ال�شرعي

تلقي الأ�شخا�ص امل�صابني باملر�ض  2015-2011حت�سن املخرجات
•تطوير احلوار والتن�سيق ما بني ال�سجون واخلدمات ال�صحية على
ال�صحية االجتماعية
م�ستوى الوزارة واملحافظة وامل�ست�شفيات/ال�سجون من خالل اللجان النف�سي يف ال�سجون
للمر�ضى
العناية والعالج الفوري
القطاعية املعنية ومن خالل االجتماعات الثنائية
حت�سن خدمات
•حت�سني �إدارة حاالت الطب ال�شرعي من خالل تطوير وتطبيق �أدلة
فرتة البقاء
الطب ال�شرعي يف
�أف�ضل املمار�سات خلدمات الطب ال�شرعي وال�سجون
امل�ست�شفيات
•حت�سني جودة خمرجات الطب ال�شرعي
التقليل من حاالت عودة
تقليل احلاجة �إىل التقييد والعزل
•تعزيز التن�سيق القطاعي بني �إدارات الطب ال�شرعي وال�ش�ؤون
احلالة (مبا يف ذلك
حت�سن معدالت اخلروج /الت�سريح
االجتماعية والق�ضاء والتعليم
ال�سلوكيات)
•تعزيز التن�سيق بني �إدارات الطب ال�شرعي والرعاية ال�صحية الأولية الآمن
خلا�صة بكل مري�ض ،حتى يكون كادر الرعاية الأولية جزء من فريق حت�سن و�ضع حقوق الإن�سان
حت�سن خمرجات ما بعد اخلروج/
دعم ما بعد الت�سريح
الت�سريح
• تنفيذ الت�شريعات اخلا�صة بال�صحة النف�سية وميثاق ممار�ساتها
•مراجعة وموائمة �أي قوانني �أخرى قد ت�ؤثر على مر�ضى الطب
ال�شرعي
•حت�سني التوجيه والإر�شاد ملر�ضى الطب ال�شرعي
•تعزيز ودعم العالقات بني �أ�سر مر�ضى الطب ال�شرعي للم�ساعدة
على تخطيط لت�سريح املر�ضى
• حت�سني املهارات املهنية والتعليمية وتكنولوجيا املعلومات لكادر الطب
ال�شرعي
•حت�سني مرافق الريا�ضة واال�ستجمام ملر�ضى الطب ال�شرعي

 -4الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية (امل�ستوى الثالث)

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

تكاليف/خم�ص�صات احلواجز التي
تعرت�ض احلوار
االجتماعات
بني
تكلفة توفري اخلدمات القطاعات
ال�صحية يف ال�سجون
عدم االلتزام
تكلفة زيادة خدمات الإداري ملدخالت
اخلدمات
الت�أهيل
ال�صحية
يف ال�سجون

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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الطب النف�سي
االت�صايل

حت�سني خمرجات
ال�صحة النف�سية
ملن يعانون من �أمرا�ض
ج�سدية يف نظام
الرعاية ال�صحية
العامة

اخلدمات اخلا�صة حت�سني خمرجات
املر�ضى كبار ال�سن
بامل�سنني

حت�سني املخرجات
اخلدمات
املقدمة للأطفال للمر�ضى الأطفال
واملراهقني
واملراهقني

مكونات الربنامج

الأهداف

•لالخ�صائيني والعاملني يف الرعاية االولية

•�إعداد �أدلة لأف�ضل املمار�سات اخلا�صة بالطفولة واملراهقني على
•م�ستوى ال�صحة الأولية واالخت�صا�صيني
•تطوير التدخالت املجتمعية بالرتابط مع املنظمات غري احلكومية
حلماية �أطفال ال�شوارع والأطفال العاملني
•تطوير التدخالت املجتمعية ذات العالقة ب�أ�ساليب الرتبية/الرعاية
• الوالدية بهدف تقليل/خف�ض العقوبات ال�شديدة
•التن�سيق مع املدار�س لدعم عملية تعزيز ال�صحة النف�سية يف املدار�س،
وت�شجيع الإحالة املبكرة
•تعزيز عملية تقدمي اخلدمات لكبار ال�سن على م�ستوى املحافظة
واملديرية (البدء بـ  5-3حمافظات)
•التدريب
•و�ضع �أدلة �أف�ضل املمار�سات
•رفع م�ستوى وعي املجتمع حول احتياجات امل�سنني
•قيام الأطباء والأخ�صائيني العقليني والنف�سيني يف املحافظة بالتن�سيق
مع الفرق الطبية واجلراحية العامة لتزويدهم بالن�صح واال�ست�شارة
(البدء بـ  5-3حمافظات)
•و�ضع �أدلة �أف�ضل املمار�سات خلدمات االت�صال للطب النف�سي

حت�سني املخرجات
املتعلقة بال�صحة اجل�سدية

حت�سني م�ستوى
الرعاية لل�صحية النف�سية لعموم
املر�ضى

مت حتقيق تقدم يف رعاية كبار
ال�سن

خدمات �أف�ضل على م�ستوى
•تطوير خدمات خا�صة ب�صحة الأطفال واملراهقني النف�سية على
االخت�صا�صني،
م�ستوى املحافظة واملديرية (تبد أ� باخلم�س املحافظات الكبرية)
الرعاية الأولية واخلدمات
•حت�سني �آليات الإحالة للمراهقني والأطفال من املدار�س ومراكز
القطاعية
الرعاية ال�صحية الأولية
•�إيجاد روابط بني خدمات املراهقني والأطفال ومتخ�ص�صوا ال�صحة للأطفال واملراهقني
يف املدار�س
•دمج املمار�سات اخلا�صة بالأطفال واملراهقني يف برامج تدريبية

الأن�شطة

املخرجات

 2015-2011خمرجات املر�ضى

 2015-2011خمرجات املر�ضى

موازنة للتدريب
وطباعة الأدلة
الإر�شادية

موازنة للتدريب
وطباعة الأدلة
الإر�شادية

 2015-2011خدمات الأطفال واملراهقني موازنة للتدريب
وطباعة الأدلة
الإر�شادية
خمرجات املر�ضى

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

قلة عدد املدربني

العوائق املحتملة
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التدخني

مكافحة �إدمان
املخدرات

مكونات الربنامج

تعزيز اجلهود املبذولة
للوقاية من وعالج
�إدمان النيكوتني

تعزيز اجلهود للوقاية
والعالج من ظاهرة
تعاطي املخدرات مبا
يف ذلك القات

الأهداف

•التن�سيق اجليد بني برنامج ال�صحة النف�سية والهيئة العليا للأدوية
•يف جوانب التعليم العام ،علم الوبائيات ،الدعم الأ�سري والأدلة
الإر�شادية للرعاية ال�صحية الأولية واخلدمات املتخ�ص�صة على
م�ستوى املحافظات واملديريات
•القيام ب�أبحاث خا�صة بالوبائيات والتدخالت ذات العالقة
• التعامل مع الثقافة الطبية املت�ساحمة مع تعاطي القات وخماطره
عرب برامج التدريب واملنا�صرة
• �إعداد برامج لرفع م�ستوى الوعي والتثقيف يف و�سائل الإعالم
واملدار�س واجلامعات وامل�ساجد على امل�ستوى الوطني واملحافظات
واملديريات وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية الأولية للحد من تعاطي
القات وتغيري ثقافة الت�سامح
• �إقامة الأن�شطة االجتماعية البديلة مثل النوادي واملتنزهات واملراكز
الثقافية
•تدريب العاملني يف جمال مكافحة املخدرات لتنفيذ مثل هذه الربامج
يف كل حمافظة
•ت�شجيع زراعة وت�سويق حما�صيل نقدية �أخرى (مثل النب)
•النظر يف �إعطاء موظفي القطاع العام حوافز لال�ستمرار يف
وظائفهم�/أماكن عملهم حتى الـ  5م�ساءً
•تطوير ت�شريعات تخفف من التدخني
•التعرف على عوامل املخاطر التي ت�ؤدي �إىل البدء واال�ستمرار يف
التدخني
•و�ضع برامج مل�ساعدة النا�س على الإقالع عن التدخني
•زيادة /توفري الدعم للأ�شخا�ص الراغبني يف الإقالع عن التدخني،
ً
وخ�صو�صا الأطفال واملراهقني وكذلك البالغني
•ت�شجيع االلتحاق يف الأندية الريا�ضية
•�إن�شاء املراكز والنوادي ال�صيفية
•�إقامة احلمالت الإعالمية �ضد التدخني
•تطوير نظام الإحالة للمدخنني

الأن�شطة

معدالت منخف�ضة
للمدخنني اجلدد

تطوير قوانني وت�شريعات تقليل
معدالت التدخني

خف�ض معدالت
الأمرا�ض الناجمة
عن تعاطي القات

التقليل من تناول
القات

�إدراج ظاهرة تعاطي� /سوء
ا�ستخدام املخدرات
�ضمن برنامج عمل
ال�صحة النف�سية يف التعليم
العام�...إلخ

املخرجات

موازنة للأبحاث
 2015-2011م�سودة الت�شريعات،
والتدريب والطباعة
احلمالت ،املناهج
الدرا�سية ،الأدلة الإر�شادية والتوزيع

املواقف ال�سيا�سية
واملهنية،
واملجتمعية

 2015-2011حمالت ،مناهج
درا�سية ،وادلة �إر�شادية

املوازنة للأبحاث
والتدريب والطباعة
والتوزيع.

املواقف ال�سيا�سية
واملهنية والإدارية
واملجتمعية

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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نظم املعلومات
ال�صحية

ينبغي �أن يكون هناك
نظام معلومات �صحة
نف�سية متكامل بني
املراكز ال�صحية
والعيادات اخلارجية
بغية امل�ساعدة يف
الرعاية امل�شرتكة لها
وح�سبت احتياجاتها
من حيث توفري الأدوية
الأ�سا�سية وتقدمي
الدعم لوزارة ال�صحة
وال�سكان يف مهامها
التخطيطية

 -6نظم املعلومات ال�صحية

فرق الإدارة
ال�صحية

حت�سني قدرات فرق
الإدارة ال�صحية يف
ابراز ق�ضايا ال�صحة
النف�سية يف كل
حمافظة ومديرية

 -5فرق الإدارة ال�صحية

نظام الإحالة بني تعزيز نظام الإحالة
اخلدمات الثانوية بني اخلدمات الثانوية
والتخ�ص�صية
والتخ�ص�صية
بالتن�سيق مع خدمات
الرعاية ال�صحية
الأولية

مكونات الربنامج

الأهداف

الإجراءات

االجتماعات

 2015-2011املحا�ضر

2011

اال�ستمارات

� 2015-2010سجالت نظام �إدارة
ي�شمل نظام �إدارة املعلومات
•يقوم نظام معلومات الإدارة ال�صحية بالعمل عن كثب مع ق�سم
املعلومات ال�صحية
ال�صحة النف�سية لت�سهيل تغطية اال�ضطرابات النف�سية يف نظام �إدارة ال�صحة النف�سية وبالتايل ي�صبح
نظام املعلومات ال�صحية متكامل
املعلومات ال�صحية ))HMIS
•االتفاق حول  12فئة :االكتئاب والقلق واال�ضطرابات النف�س-ج�سدية ،على كل م�ستويات اخلدمة
والذهان احلاد ،والذهان املزمن ،وعاطفة الطفولة،
ال�صحية مبا فيها الرعاية
•واال�ضطرابات ال�سلوكية يف مرحلة الطفولة ،اخلرف ،حالة الهلو�سة ،ال�صحية الأولية
ال�صرع ،الكحول ،املخدرات ،القات� ،صعوبات التعلم
• �إعداد �سجل جلمع البيانات
•جتربة �سجل البيانات� ،إجراء التح�سينات/التعديالت عليها
و�إنهائها�/إخراجها ودجمها مع نظام �إدارة املعلومات ال�صحية

�أجندة ال�صحة النف�سية مدرجة
•و�ضع ال�صحة النف�سية كبند دائم على جداول �أعمال فرق الإدارة
يف جدول �أعمال فرق الإدارة
ال�صحية يف املحافظة وعلى م�ستوى املديريات
•النظر يف و�ضع جلان ال�صحة النف�سية للمحافظات واملديريات كلجان ال�صحية ب�شكل منتظم
فرعية منبثقة عن جلان ال�صحة الرئي�سية يف املحافظة واملديرية
ورفع التقارير �إىل تلك اللجان
•�إدراج ق�ضايا ال�صحة النف�سية يف جميع ور�ش العمل العامة اخلا�صة
بفرق الإدارة ال�صحية

معايري الإحالة.
•و�ضع معايري �إحالة متفق عليها لكل م�ستويات الرعاية
•تطوير ا�ستمارات الإحالة وكذلك ا�ستمارات الإفادة (الردود) حولها تعديل ا�ستمارات
الإحالة والإفادة
•تطوير �إجراءات رعاية م�شرتكة
(الردود) اخلا�صة ب�إ�صالح
•التجارب واملراجعة (تقييم التجربة)
القطاع ال�صحي لت�شمل ال�صحة
النف�سية.
�إجراءات م�شرتكة.

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

غياب التدريب

كرثة الأن�شطة
التي ت�ؤديها هذه
الفرق

املوازنة لطباعة
مناذج اال�ستمارات
وامل�ستلزمات والتدريب؛ عدم وجود و�سائل
تبادل البيانات
العاملني يف القطاع
ال�صحي،
ال�سجالت ،والتدريب،
وحفظ ونقل البيانات

موازنة التدريب
وحماظر االجتماعات

موازنة التدريب
والطباعة واملتابعة

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة

26

اإلستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في اليمن

تقييم نطاق التن�سيق

مقدمو اخلدمة حت�سني التفاهم
ال�صحية ال�شعبيون املتبادل بني القطاعني
ال�شعبي والعام من
(التقليديون)
�أجل
حت�سني املخرجات (
للمر�ضى) ،واحلد من
املمار�سات ال�ضارة
وت�شجيع الإحالة
املبكرة
حيث �سيح�سن
خمرجات املر�ضى
حت�سني عملية ك�شف
وعالج اكتئاب ما
بعد الوالدة من خالل
التعاون مع برنامج
ال�صحة الإجنابية (
اجلدات واملولدات
ال�شعبيات )
حت�سني االحالة املبكرة
للحاالت
اخلطرية
•و�ضع �أدلة �إر�شادية للإحالة
•النظر يف ا�ستخدام جمموعة من اخلطوات الثابتة حلل م�شكلة ما،
وتدريب ممتهني الطب ال�شعبي ل�ضمان �إحالة احلاالت احلادة �أو
املعقدة �إىل اجلهات املخت�صة يف وقت مبكر مثل املالريا الدماغية
وال�صرع والذهان
•التن�سيق يعتمد على �إ�صدار ت�شريع الطب ال�شعبي

زيادة فر�ص التن�سيق املنتظم
على امل�ستوى الوطني،املحافظات
واملديريات

 2015-2011حما�ضراجتماعات

زيادة الإحاالت املبكرة من قطاع � 2015-2011سجالت املر�ضى
الطب ال�شعبي �إىل
قطاع الطب العام

مت التقليل من املمار�سات ال�ضارة � 2015-2011سجالت املري�ض
•النظر يف �إ�صدار الت�شريعات لتنظيم ممار�سات الطب ال�شعبي
والأ�سرة
•�إقامة حوار بني املهنيني العاملني يف القطاع ال�صحي وممتهني الطب
ال�شعبي (املعاجلني الدينني واملعاجلني بالطب البديل) على ال�صعيد حتقيق رعاية م�شرتكة �أكرث فعالية
الوطني واملحافظة واملديرية للتخفيف من املمار�سات ال�ضارة
•و�ضع املو�ضوع يف �أجندة �أعمال جلان الرعاية ال�صحية الأولية على زيادة الوعي العام حول تفادي
الأ�ضرار
امل�ستوى الوطني واملحافظة واملديرية
• النظر يف ا�ستخدام جمموعة من اخلطوات الثابتة حلل م�شكلة ما،
وتدريب ممتهني الطب ال�شعبي ل�ضمان �إحالة احلاالت احلادة �أو
املعقدة �إىل اجلهات املخت�صة يف وقت مبكر
• النظر يف اتخاذ تدابري ملنع املمار�سات ال�ضارة كال�ضرب والقطع
والتكبيل
•يتعاون برنامج ال�صحة النف�سية مع ال�صحة الإجنابية ويقيِّ م جدوى مت رفع معدل عالج حاالت اكتئاب  2015-2011تقييم التدريب
ما بعد الوالدة
هذا التعاون
معدل عالج احلاالت
•برامج تدريبية للجدات واملولدات ال�شعبيات

 -7مقدمو اخلدمات ال�صحية الآخرون

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

ال �شيء

موازنة التدريب
والطباعة

املوازنة املخ�ص�صة
للتدريب

مقاومة ممتهني
املوازنة لتح�سني
مهارات ممتهني الطب الطب ال�شعبي
ال�شعبي
املواقف الطبية
جتاه ممتهني
الطب ال�شعبي
(املعاجلون
الدينيون
مقبولون)

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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تعزيز الدعم املقدم
للحاالت املزمنة
عن طريق �إجراءات
الرعاية امل�شرتكة مع
املر�ضى املقيمني ً
بعيدا
عن الرعاية
ال�صحية املقدمة من
قبل املهنيني

حت�سني املخرجات
التن�سيق مع
االجتماعية والعمالة
وزارة ال�شئون
االجتماعية والعمل اخلا�صة بالأ�شخا�ص
امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية عن طريق
تعزيز التن�سيق مع
الرعاية االجتماعية

احلوكمة

تعزيز التعاون
القطاعي املنتظم
يف جمال ال�صحة
النف�سية

 -8التن�سيق القطاعي

مكونات الربنامج

الأهداف

•انظر �أعاله فيما يتعلق بلجان ال�صحة القطاعية النف�سية امل�شرتكة
على امل�ستوى الوطني واملحافظة واملديريات
•تفعيل الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة النف�سية ،واملجل�س الوطني
لل�صحة النف�سية واللجان القطاعية على م�ستوى املحافظات
واملديريات
•�إعداد جداول �أعمال اللجان
•�إعداد نظام التنفيذ ومرقابة الإجراءات املتفق عليها
•تنفيذ االجتماعات الثنائية التن�سيقية الالزمة لدعم تنفيذ الربامج
•�إعداد جداول �أعمال االجتماعات الثنائية
•التن�سيق وزارة ال�صحة مع ال�شئون االجتماعية ووزارة حقوق الإن�سان
•ن�شر وتوزيع املعلومات والتقارير التي مت جمعها من قبل وزارة ال�شئون
االجتماعية حول �أعداد املجموعات الأكرث عر�ضة مثل �أطفال ال�شوارع،
الن�ساء امل�ضطهدات ،االجتار بالأطفال
• �إجراء درا�سات م�شرتكة ملناق�شة ومعاجلة اال�شكاالت
•دمج ق�ضايا ال�صحة النف�سية يف برامج ال�شئون االجتماعية (مثل برامج
حماية الطفولة)
•�إدراج االحتياجات االجتماعية للأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية
�ضمن �أولويات وخطط عمل وزارة ال�شئون االجتماعية وعلى قائمة اخلدمات
االجتماعية للمحافظات
• تن�سيق خدمات ال�صحة النف�سية وخدمة الرعاية االجتماعية يف املحافظة
•و�ضع خطط عمل وجلان م�شرتكة
•و�ضع �أدلة �إر�شادية م�شرتكة يف جمال الرعاية ال�صحية والرعاية االجتماعية
•�ضمان تعريف/توعية الأطباء والأطباء النف�سيني وكادر التمري�ض بالرعاية
االجتماعية و�أدوارها
•�إدراج ال�صحة النف�سية يف التدريب وخطط العمل االجتماعي

•تقدير نطاق الرعاية ال�صحية امل�شرتكة للحاالت املزمنة
•و�ضع بروتوكوالت للعناية امل�شرتكة
•مراجعة/تقييم املمار�سات واملخرجات

الأن�شطة

ميزانية لالجتماعات

ميزانية لالن�شطة

العوائق
البريوقراطية

العوائق
البريوقراطية

وثائق ال�سيا�سات

توزيع الأدلة الإر�شادية

�إدراج ال�صحة النف�سية يف وثائق
�سيا�سة وزارة ال�شئون االجتماعية

�أدلة �إر�شادية م�شرتكة

اجتماعات م�شرتكة

حت�سن توفر البيانات

الدرا�سات

 2015-2011حما�ضر وخطط العمل

الرقابة على اجناز
الأن�شطة

املحا�ضر وخطط العمل

 2015-2011عدد اجتماعات
اللجان

� 2015-2011سجالت املر�ضى

�صعوبات ذات
عالقة بامل�ساءلة

مطبوعات

حت�سن و�ضع الرعاية االجتماعية
للأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية

حت�سن الدوافع لدى موظفي
القطاع العام للعمل ب�شكل
�أف�ضل

حت�سن يف خمرجات املر�ضى
وال�سكان

تلقي احلاالت املزمنة واملعقدة
دعم مكثف بغ�ض
النظر عن بعد �أقامتها من املراكز
ال�صحية

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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التن�سيق مع
ال�شرطة

التن�سيق مع
املدار�س

مكونات الربنامج

حت�سني دور ال�شرطة
مع الأ�شخا�ص
امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية

حت�سني التح�صيل
التعليمي للأ�شخا�ص
الذين يعانون من
�أمرا�ض نف�سية

حت�سني ال�صحة
النف�سية للأطفال
واملراهقني يف املدار�س

الأهداف

 2015-2011حما�ضر وخطط العمل

حت�سن املخرجات ال�صحية
•التن�سيق مع وزارتي ال�صحة والرتبية
واالجتماعية والتعليمية للأطفال
•التن�سيق بني خدمات ال�صحة النف�سية يف املحافظة واخلدمات
واملراهقني الذين يعانون من
التعليمية
•تقييم احتياجات املعلمني التدريبية يف املحافظة حول ق�ضايا ال�صحة م�شاكل
�صحية نف�سية
النف�سية
•تعزيز ال�صحة النف�سية يف املدار�س�-أنظر ال�صحة العامة والتعليم
• م�ساعدة نظام التعليم لتطوير م�سارات �إحالة للأطفال الذين يعانون حت�سن يف م�ستوى
التح�صيل العلمي للأ�شخا�ص
من م�شكالت نف�سية وا�ضطرابات
امل�صابني مبر�ض نف�سي الأمر
•تقييم حاجة الأ�شخا�ص الذين يعانون من �أمرا�ض نف�سية للدعم
الذي
العلمي والرتبوي عن طريق تنمية قدراتهم على القراءة والكتابة
ي�ؤدي �إىل تعزيز فر�ص �إنتاجياتهم
واحل�ساب وغريها من املهارات املهنية
• تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية للأ�شخا�ص الذين يعانون من االقت�صادية
ا�ضطرابات �سلوكية
•�إقامة دورات تدريبية الخ�صائيي علم النف�س الرتبوي
•توفري مكتب لل�صحة النف�سية يف كل مدر�سة كبرية (�أو  4مدار�س يف
كل حمافظة مثل عدن) لغر�ض توفري اخلدمات النف�سية وال�سلوكية
ملعاجلة املخدرات والعنف
 2015-2011مناهج
•اجتماعات م�شرتكة بني اخلدمات ال�صحية وال�شرطة مرتني يف ال�سنة التن�سيق املنتظم
تقييم التدريب
على الأقل على امل�ستوى الوطني واملحافظة واملديرية وبني م�ستويات
�أدلة لأف�ضل املمار�سات ،والتدريب
الرعاية ال�صحية الأولية
•تدريب رجال ال�شرطة حول كيفية التعامل مع وتوثيق حوادث العنف والتوعية العامة
ور�ش عمل
وكيفية التعامل مع الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضطرابات نف�سية
قوائم امل�شاركني
ال�صحة النف�سية �أدرجت يف
•الت�أكد من �إتباع ال�شرطة لأدلة �أف�ضل املمار�سات يف التعامل مع
املناهج
•الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض النف�سية
الدرا�سية لوحدات
• التفاو�ض مع �سلطات ال�شرطة لإدراج ق�ضايا ال�صحة النف�سية يف
مناهجهم التدريبية
ال�شرطة
•�إ�شراك ال�شرطة يف دورات تدريبية لل�صحة النف�سية حول معاجلة
متت دعوة ال�شرطة �إىل تدريبات
وتوثيق حوادث العنف على م�ستوى املحافظة واملديريات
ال�صحة النف�سية
•�ضمان تلبية احتياجات ال�شرطة للخدمات املتخ�ص�صة املتعلقة
بالتدريب يف هذا املجال التوعية العامة عن طريق االعالم واملحاميني
حول حقوق الإن�سان فيما يتعلق بدور ال�شرطة وت�شريعات ال�صحة
النف�سية

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

ميزانية

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق
البريوقراطية

عدم توفر الأموال

العوائق
البريوقراطية

العوائق املحتملة
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التن�سيق مع
اجلامعات

القادة الدينيون

التن�سيق مع
ال�سجون

حت�سني التعاون مع
القطاع ال�صحي
اجلامعي لال�ستفادة
من التدريب
واخلدمات واملخرجات
ال�صحية

فهم رجال الدين
لق�ضايا ال�صحة
النف�سية ب�شكل �أعمق

حت�سني نوعية الرعاية
املقدمة للأ�شخا�ص
امل�صابني مبر�ض
نف�سي يف ال�سجون

مكونات الربنامج

الأهداف

 2015-2011حما�ضر االجتماعات

التن�سيق الدوري و
•عقد اجتماعات م�شرتكة بني من�سقي اخلدمات ال�صحية وخدمات
�أدلة �أف�ضل املمار�سات والتدريب
ال�سجون كل � 3شهور على امل�ستوى الوطني واملحافظة واملديريات
�سجالت للنقل من
•تطوير وا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات ل�ضباط ال�سجون يف التعامل مع ل�ضمان نقل املر�ضي الذين يعانون
ال�سجن �إىل امل�ست�شفى
من الذهان اىل امل�ست�شفى والوقاية
الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض النف�سية
والعالج من اال�ضطرابات النف�سية
•و�ضع وا�ستخدام �أدلة �أف�ضل املمار�سات ملوظفي ال�سجون
تقييم التدريب
•حت�سني مهارات وقدرات �ضباط ال�شرطة والعاملني يف جمال ال�صحة ال�شائعة
يف التمييز والتعرف على الأ�شخا�ص الذين يعانون من اال�ضطرابات
توفر الأدوية النف�سية يف
النف�سية و توجيههم للمرافق ال�صحية اخلا�صة
ال�سجون
• ف�صل املراهقني عن البالغني يف ال�سجون من خالل نقل املراهقني
�إىل �أق�سام خا�صة
بيانات عيادة ال�سجن
•�ضمان التواجد اليومي للأطباء الأخ�صائيني يف ال�سجون يف ال�سجون
•عزل/حتويل الأ�شخا�ص الذين يعانون من الهو�س �إىل وحدات مر�ضى
�سجالت ح�ضور
ال�صحة النف�سية الداخلية
الكادر ال�صحي
•تنفيذ قوانني ال�سجون
• �ضمان احرتام حقوق الإن�سان
•تن�سيق منتظم مع القادة الدينيني على امل�ستوى الوطني واملحافظات رفع م�ستوى الوعي بق�ضايا ال�صحة  2015-2011حما�ضر االجتماعات
النف�سية
واملديريات
تقييم التدريب
•تنظيم حلقات نقا�ش وندوات توجيهية وتدريبية للقادة الدينيني حول
�إعداد �أدلة �إر�شادية
مفاهيم ال�صحة النف�سية والأمرا�ض النف�سية
للقادة الدينيني فيما
•�إعداد �أدلة �إر�شادية لل�صحة النف�سية للقادة الدينيني
يتعلق بال�صحة النف�سية
م�ستوى اخلدمة واتفاقيات تعاون  2015-2011اتفاقيات حول تقدمي
•التن�سيق بني وزارة ال�صحة وال�سكان مع اجلامعات على امل�ستوى
اخلدمة املقدمة
الوطني
•اتفاقيات خدمية مع اجلامعات حول التدريب وتقدمي اخلدمات
بيانات حول �أن�شطة عيادات
ال�صحية
مراكز الإر�شاد اجلامعية
• تو�سيع خدمة مراكز االر�شاد النف�سي يف كل اجلامعات

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

املوازنات

االجتاهات

العوائق املحتملة
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التن�سيق مع املدار�س

تعزيز ال�صحة
النف�سية جلميع الفئات
العمرية

احلد من الو�صمة
املرتبطة باملر�ض
النف�سي

التثقيف ال�صحي حت�سني الوعي
املجتمعي بق�ضايا
ال�صحة النف�سية

 -9التثقيف ال�صحي

متكني ح�صول
العاملني على رعاية
�صحية نف�سية

التن�سيق مع �أرباب �إمكانية عودة
الأ�شخا�ص امل�صابني
العمل
ب�أمرا�ض نف�سية �إىل
�أعمالهم وبقائهم
فيها ك�أفراد منتجني
ً
اقت�صاديا

مكونات الربنامج

الأهداف

زيادة فر�ص العمل
للأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية
احلادة وذوي االحتياجات اخلا�صة
وال�شباب

توفر ادلة �أف�ضل املمار�سات يف
�أماكن العمل

•�إعداد وتطوير برنامج وطني لزيادة وعي املجتمع بالثقافة ال�صحية حمالت توعية
ال�صحة العامة
النف�سية على امل�ستوى الوطني واملحافظات واملديريات وو�سائل
الأعالم ،واملدار�س ،احلمالت امليدانية/املجتمعية ،وخطباء امل�ساجد مت احلد من الو�صمة املرتبطة
والقادة الدينيون لت�شمل كل فئات املجتمع من �أطفال ومراهقني
بالأمرا�ض النف�سية
حد �سواء
يف �أو�ساط املجتمع/ال�سكان
والبالغني يف �سن العمل وامل�سنني على ٍ
•�إيجاد وحتفيز وتن�شيط �شخ�صيات معروفة يف املجتمع لتكون على
مت �إدراج ال�صحة النف�سية يف
مناهج
ر�أ�س احلملة الرتويجية
التثقيف ال�صحية
•و�ضع �آليات لإطالع ال�سيا�سيني على امل�ستويني الوطني واملحلي
دمج ال�صحة النف�سية مع الوقاية
•توعية املدر�سني للقيام ب�أن�شطة توعوية/ترويجية يف املدار�س
• ربط ق�ضايا تعاطي املخدرات وغريها من ال�سلوكيات اخلطرة على من تعاطي املخدرات والوقاية
من فريو�س نق�ص
املجتمع بربنامج التثقيف ال�صحي.
املناعة الب�شرية
• �إن�شاء خط (هاتفي) �ساخن لل�صحة النف�سية
مت ت�أ�سي�س اخلط ال�ساخن

•التن�سيق مع �أرباب العمل لتزويد �أماكن العمل بخدمات الوقاية
والعالج و�إعادة الت�أهيل
•التعاون مع �أرباب العمل لإيجاد فر�ص عمل للمر�ضى النف�سيني (ذوي
احلاالت احلادة)
•ت�شجيع ت�شغيل ال�شباب
•تطبيق الت�شريعات الرئا�سية بخ�صو�ص توظيف ذوي االحتياجات
اخلا�صة
•التن�سيق بني وزارة ال�صحة واخلدمات االجتماعية والعمل حول توفري
فر�ص العمل من خالل برامج �إعادة الت�أهيل الوظيفي للم�صابني
وذوي الإعاقات والتحديات (اجل�سدية وغريها)

الأن�شطة

املخرجات

املناهج
املدر�سية.

ا�ستطالعات
�إجتاهات الر�أي
العام نحو ق�ضايا
ال�صحة النف�سية

 2015-2011تقارير و�سائل الإعالم حول
ال�صحة النف�سية

 2015-2011ت�شغيل الأ�شخا�ص
امل�صابني ب�أمرا�ض
نف�سية �شديدة وذوي
االحتياجات
اخلا�صة وذوي
الإعاقات وال�شباب

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

موازنة التدريب

موازنة للطباعة
و�إعداد احلمالت

وظيفة ل�ضابط تثقيف
ال�صحة العامة

املوازية لإنتاج املواد
والو�سائل.

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

عدم وجود دعم
للمدر�سني

عدم وجود اخلربة
يف التثقيف
ال�صحي العام

�صعوبات التعاون
بني اجلهات
املختلفة

�ضعف ال�شركات

�ضعف االقت�صاد

عدم توفر
�إح�صاءات دقيقة

تف�ضيل ال�شركات
للعمالة الأجنبية

�إجتاهات �أرباب
العمل

العوائق املحتملة
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•م�سح خارطة املنظمات غري احلكومية من قبل اللجان على امل�ستوى خارطة املنظمات
غري احلكومية
الوطني واملحافظات واملديريات
التن�سيق بني
• �إدراج املنظمات غري احلكومية يف �أدلة �أف�ضل املمار�سات
• زيارة الطالب واملتدربني للمنظمات غري احلكومية من �أجل التعرف القطاعات العامة
واملنظمات غري احلكومية على
عليها
امل�ستوى الوطني
•حتفيز املنظمات غري احلكومية (من خالل االجتماعات وتقدمي
واملحافظات واملديريات
امل�شورة الفنية) للم�ساهمة يف تعزيز ال�صحة النف�سية ،وتوعية
املجتمعات املحلية،وتقدمي خدمات �إعادة الت�أهيل مبا يف ذلك �إعادة وم�ستويات الرعاية
ال�صحية الأولية
الت�أهيل على امل�ستويات الفردية؛ وخدمات التوظيف على م�ستوى
تعزيز دور املنظمات غري
املحافظة واملديريات والرعاية ال�صحية الأولية
•حت�سني التعاون بني املنظمات غري احلكومية ب�ش�أن ال�صحة النف�سية احلكومية
حت�سني خمرجات
املر�ضى

�ضمان التوعية بالعمل
املجتمعي وتقدمي
اخلدمة لفئات �سكانية
حمددة؛ دعم الرعاية
ال�صحية الأولية
وربطها بالقطاعات
الأخرى ،والبحوث

الأطباء النف�سيني اال�ستمرار يف تدريب
الأطباء النف�سيني
(حتى �أولئك الذين
يعملون مع املنظمات
غري احلكومية)

مناهج منقحة

•زيادة عدد الأطباء النف�سيني من  43حتى 100
• مراجعة برامج الدرا�سات العليا للأطباء النف�سيني
تواجد �أطباء نف�سيني يف كل
•ت�أ�سي�س برنامج التعليم امل�ستمر للأطباء النف�سيني
•تعريف املتدربني على �أ�س�س الرعاية ال�صحية الأولية ومهارات البحث حمافظة
والتدريب ،واملنظور ال�سكاين ،والعمل املجتمعي ،وكيفية تقدمي خدمة
ملجموعة �سكانية حمددة.

 -11املوارد الب�شرية
التعاون بني خمتلفالوزارات امل�سئولة عن املوارد الب�شرية واجلامعات وامل�ؤ�س�سات التدريبية

املحلية والوطنية
والدولية

تعزيز دور املنظمات
املنظمات
غري احلكومية يف دعم
غرياحلكومية
تعزيز ال�صحة
املعنية
بال�صحة النف�سية النف�سية والوقاية من
الأمرا�ض
واملنظمات غري ودعم امل�صابني
احلكوميية العامة
(ذات العالقة
بال�صحة
النف�سية)

 -10املنظمات غري احلكومية

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

�إ�سهام املنظمات
غري احلكومية يف تقدمي
اخلدمات املتو�سطة

املنظمات غري احلكومية
ت�ساهم يف توفري خدمات ما
بعد امل�ستوى الأول (الو�سطية
والعليا)

قائمة املنظمات غري
احلكومية يف
الأدلة الإر�شادية

�إمتحانات

 2015-2011املناهج الدرا�سية

-2011
2015

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

موازنة للتدريب
واملتابعة

املوازنة للتدريب

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

عدم االهتمام
من قبل بع�ض
املنظمات غري
احلكومية

اختالف الر�ؤى

العوائق املحتملة

32

اإلستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في اليمن

تزويد الأخ�صائيني
االجتماعيني باملهارات
العالجية ،واملهارات
الالزمة لتحقيق
االندماج االجتماعي
ملر�ضاهم

تعزيز املهارات
النف�سية واالجتماعية
ومهارات �إعادة
الت�أهيل الأ�سا�سية
لكادر متري�ض الرعاية
ال�صحية الأولية
وكادر التمري�ض
املتخ�ص�ص

�أخ�صائيي العالج تطوير برنامج عالج
مهني م�ستدام (يتم
املهني
الت�أكد من وجود
مهارات العالج
املهني لدي املهنيني
الآخرين)

الأخ�صائيني
االجتماعيني

كادر التمري�ض

مكونات الربنامج

الأهداف

•تطوير برنامج تدريبي للعالج املهني
•تنفيذ الربنامج التدريبي لتدريب ً 20
�سنويا
•�إ�ضافة مهارات العالج املهني يف (برنامج) تدريب التمري�ض

•مراجعة تدريب التمري�ض الأ�سا�سي لي�شمل ال�صحة النف�سية
•تزويد ممر�ضوا الرعاية ال�صحية الأولية مبهارات ال�صحة النف�سية
•�إقامة دورات تدريبية ملدة �سنتني لتدريب كادر متري�ض ال�صحة
النف�سية
•تخريج  40كادر متري�ضي لل�صحة النف�سية ً
�سنويا
•�إيجاد ما ال يقل عن ممر�ضني /ممر�ضتني يف الطب النف�سي لكل
مديرية وتزويد املحافظات ببع�ضهم ممر�ضي الطب النف�سي
• تطوير التعليم امل�ستمر للكادر التمري�ضي
•تطوير معايري و�إر�شادات توجيهية للتمري�ض
• تزويد كادر التمري�ض مبهارات العالج املهني
•تطوير املناهج الدرا�سية لت�شمل مهارات االت�صال واملهارات النف�سية
–االجتماعية ،واملهارات العالجية ،والت�أهيل ومنع االنتكا�س....
•مراجعة منهج التدريب الأ�سا�سي للمر�شدين االجتماعيني لت�شمل
ال�صحة النف�سية
•مراجعة التعليم امل�ستمر للأخ�صائيني االجتماعيني على م�ستوى
الرعاية ال�صحية الأولية وامل�ستويات التخ�ص�صية

الأن�شطة

دورا ت العالج املهني ،املناهج
تدريب � 100أخ�صائي مهني حتى
2015

برامج ومناهج التدريب مت
مراجعتها

�إعداد  200كادر متري�ضي عقلي
بحلول 2015م

�أدلة �إر�شادية موزعة لكادر
التمري�ض.

برامج تدريب مراجعة/منقحة

املخرجات

امتحانات

 2015-2011مناهج

امتحانات

 2015-2011مناهج

موازنة التدريب
واملتابعة

موازنة التدريب
واملتابعة

 2015-2011مناهج (درا�سية /تدريبية) موازنة التدريب
واملتابعة
امتحانات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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كادر الرعاية
ال�صحية الأولية

الأخ�صائيني
النف�سيني

مكونات الربنامج

التدريب قبل
واثناء اخلدمة
والتطويراملهني
امل�ستمر للأطباء
واملمر�ضني واملر�شدين
ال�صحيني
والأخ�صائيني
االجتماعيني

تعزيز �إ�سهاماتهم
يف خدمات ال�صحة
النف�سية

الأهداف

2015

•التعرف على �أماكن عمل االخ�صائيني النف�سيني الإكلينيكي و�أدوارهم دورات ومناهج خا�صة
باالخ�صائيني النف�سيني
و�إ�سهاماتهم داخل وخارج �إطاراخلدمات ال�صحية
•مراجعة تدريب �أخ�صائي علم النف�س ال�سريري يف جمال ال�صحة
النف�سية وتوجهاتها نحو العمل املجتمعي ،والتن�سيق بني املدار�س،
والرعاية ال�صحية الأولية (التي تت�ضمن خدماتها حاالت التخلف
العقلي و�صعوبات التعلم) وكذلك التن�سيق مع قطاع ال�سجون.
•تعزيز التعاون بني الأخ�صائيني النف�سيني وغريهم من مهنيي
•ال�صحة النف�سية واملنظمات الغري حكومية
•تطوير وظائف للأخ�صائيني النف�سيني على م�ستوى املحافظات
واملديريات (وب�شكل مثايل يف نهاية املطاف على م�ستوى جميع
قطاعات الرعاية ال�صحية الأولية)
ً
•�إدراج ال�صحة النف�سية يف املناهج اجلامعية (الو�سطى :ما قبل
الأطباء املدربني حديثا قادرون على 2010
النف�سية
أمرا�ض
ل
ا
وعالج
تقييم
املاج�ستري والدكتوراه) لرفع م�ستوى التقييم والت�شخي�ص ومعاجلة
2015الأمرا�ض النف�سية
تواجد خدمات نف�سية متخ�ص�صة
•تطوير دورة ملدة �سنة واحدة ملا بعد التدريب الأ�سا�سي لعدد
على م�ستوى املديريات
خمتار من �أطباء العموم (واحد لكل مديرية) لتوفري خدمة طبية
متخ�ص�صة /ذات خربة على م�ستوى املديريات حتى يتم توظيف عدد
ح�صول  100طبيب عام على تعليم
كاف من الأطباء النف�سيني
مهني م�ستمر كل
امل�شاركة
من
ليتمكنوا
أولية
ل
ا
ال�صحة
امل�ستمرملنت�سبي
•تطوير التعليم
�سنة يف كل حمافظة مما يتيح تغطية
يف دورة تدريبية يف جمال ال�صحة ملدة �أ�سبوع (واحد) كل خم�س
وطنية خالل � 5سنوات
�سنوات (حيث يعتمد ذلك على تدريب  4-3مدربني لكل حمافظة
وتقيم كل حمافظة  4دورات ً
�سنويا -ت�شمل ما يقارب  25-20م�شارك
للدورة الواحدة)
•ا�شرتاط التطوير املهني امل�ستمر يف ال�صحة النف�سية لكل العاملني
ال�صحيني مرة كل خم�س �سنوات

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

لوائح التعليم املهني امل�ستمر

�سجالت و�شهادات
التعليم املهني امل�ستمر

�سجالت التوظيف

ا�ستبيانات تقييم واختبارات

تقارير التدريب

مناهج �إمتحانات
خطط توظيف على م�ستوى
املديرية
والرعاية ال�صحية الأولية

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

املال للتدريب

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

االجتاهات
ال�سلبية من قبل
الأطباء النف�سيني

العوائق املحتملة
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القدرات البحثية تعزيز القدرات
البحثية وخا�صة يف
جمال القطاع
ال�صحي وعلوم
الوبائيات

 - 12البحوث

مكونات الربنامج

الأهداف

�أبحاث حول بيئة/حميط ال�صحة � 2015-2011إ�صدارات البحوث
•جتميع قاعدة بيانات وملخ�صات جلميع الأبحاث اليمنيةال�سابقة
•القيام مب�سوحات وبائية وطنية لتقدير معدل انت�شار الأمرا�ض لنف�سية النف�سية ،االحتياجات ،عوامل
الرئي�سية ،وعوامل اخلطر وتبعاتها مثل االكتئاب ،الذهان ،الإدمان اخلطر ،التدخالت
مبا فيها �إدمان القات ،ا�ضطرابات الطفولة ،اال�ضطرابات النف�سية وحت�سني اخلدمات
يف �أو�ساط الن�ساء ،والطالب ،وال�سجناء ،والأيتام ،و�أطفال ال�شوارع
• بحث م�سببات �أفكار وحماوالت االنتحار وحاالت االنتحار الكاملة
(املنفذة) للو�صول �إىل حتديد عدد حاالت االنتحار يف املجتمع
وحمدداتها/عوامل خماطرها و�أ�ساليب التعامل معها
•�إقامة درا�سة ا�ستق�صائية واجتاهات املجتمع اليمني نحو ال�صحة
النف�سية والأمرا�ض النف�سية والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة،
للو�صول �إال فهم �أ�سباب تلك املواقف واالجتاهات نحو العالج من قبل
اخلدمات (ال�صحية) العامة وكذلك الطب ال�شعبي
• بحث �أ�سباب انت�شار ثقافة الث�أر وعالقتها بال�صحة النف�سية
•بحث م�سببات ال�صراعات وعالقتها بال�صحة النف�سية
•�إجراء بحوث حول ت�أثري غياب الذكور عن الأ�سرة عن طريق هجرتهم
للعمل خارج املدن �أو يف دول �أخرى
•بحث ت�أثر ال�صحة النف�سية لدى الآباء كبار ال�سن جراء ت�أخر زواجهم
و�إجنابهم للأطفال ً
نظرا لأ�سباب اقت�صادية
•تقييم التدريب لقطاعات الرعاية ال�صحية االولية
•مراجعة احتياجات املر�ضى وخمرجات مر�ضى الأق�سام الداخلية
•(الرقود)
•�إجراء امل�سوحات الوبائية لقطاعات ال�سجون
•�إجراء اال�ستق�صاء الوبائي للمدار�س
•امل�سح الوبائي للأيتام
•تقييم فعالية اخلدمات والعالجات
•تقييم العمالء والتدخالت يف جمال العالج ال�شعبي
•تقييم م�ستوى ومدى فعالية �أ�ساليب التوعية املجتمعية
•تقييم م�ستوى التقدم املحرز يف الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
النف�سية

الأن�شطة

املخرجات

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

موازنة لإجراء البحوث

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

العوائق املحتملة
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•موا�صلة عمل جلان الأخالقيات ،واال�ستفادة من خربات جلان
الأخالقيات الدولية �إزاء التعامل مع الأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية

خطة عمل وطنية
ملكافحة االنتحار وتنفيذها

الوقاية من حالة
الوفاة املمكن جتنبها

•�ضمان م�ستوى رعاية �صحية ع�ضوية ذات جودة للأ�شخا�ص امل�صابني
بالأمرا�ض النف�سية احلادة

� -14إ�سرتاتيجية احلد من الوفيات (الع�ضوية) املبكرة لال�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية

منع حاالت االنتحار
التي ميكن جتنبها

قرارات جلنة الأخالقيات

•�إن�شاء جلنة وطنية للوقاية من االنتحار
•�إن�شاء قاعدة بيانات وطنية حول عدد حاالت االنتحار ،والأ�ساليب
امل�ستخدمة ،وعواملها االجتماعية والدميغرافية
معدالت انتحار منخف�ضة
•العمل مع و�سائل الإعالم للت�أثري على الإبالغ عن حاالت االنتحار
•احلد من احل�صول على و�سائل االنتحار مثل البنادق وال�سكاكني،
والأدوية واملواد ال�سامة (مبيدات احل�شرات)
•توعية فرق الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية حول كيفية تقييم و�إدارة
خماطر االنتحار وتقدمي الدعم للفئات الأكرث عر�ضة ملخاطر االنتحار
•�ضمان ح�صول املر�أة على خدمات الطب النف�سي
•تدريب قطاع الرعاية ال�صحية الأولية على التقييم الكامل للحاالت
و�إدارة حاالت االكتئاب وخماطر االنتحار
•تقدمي الدعم املعنوي والنف�سي للذين قاموا مبحاوالت انتحار �سابقة
•ن�شر الوعي العام حول �أهمية احل�صول على العالج لالكتئاب (ال تعلم
النا�س طريق االنتحار!!)

 -13ا�سرتاتيجية الوقاية من االنتحار

�أخالقيات البحث تعزيز االعتبارات
الأخالقية يف جمال
البحوث على الفئات
االكرث عر�ضة للخطر

مكونات الربنامج

الأهداف

الأن�شطة

املخرجات

 2015-2011حتقيق معدل وفيات
منخف�ض بني الأ�شخا�ص
الذين يعانون من الأمرا�ض
النف�سية

 2015-2011معدالت انتحار منخف�ضة

2015-2011

الإطار الزمني

امل�ؤ�شرات القابلة للر�صد

تقارير �سنوية

قاعدة البيانات

موازنة لالجتماعات،
والبحوث

املوارداملطلوبة
وامل�صدر

�صعوبة التن�سيق
جلمع بيانات
دقيقة
وو�ضع خطة عمل

االجتاهات نحو
الوقاية من
االنتحار

العوائق املحتملة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اجلمهورية اليمنية
ال�صندوق االجتماعي للتنمية

ملخ�ص بحث

الصحة النفسية في الجمهورية اليمنية
بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل
�إعداد

رئي�س الفريق
د .بلقي�س جباري

�أ�ستاذ ال�صحة النف�سية امل�ساعد
ق�سم علم النف�س/كلية الآداب
جامعة �صنعاء
		

د .علي الطارق

			

د .حممد الط�شي

�أ�ستاذ الطب النف�سي
�أ�ستاذ ال�صحة النف�سية امل�شارك 					
ق�سم الباطنة اخلا�صة/كلية الطب
ق�سم علم النف�س/كلية الآداب 				
جامعة �صنعاء
					
جامعة �صنعاء
		
يوليو 2008
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مقدمة:

�أ�سند ال�صندوق االجتماعي للتنمية �إىل فريق من الباحثني املخت�صني يف جمال ال�صحة النف�سية والطب النف�سي مهمة
درا�سة واقع ال�صحة النف�سية يف اليمن ،وهي مبثابة مهمة متهيدية نحو و�ضع �إ�سرتاتيجية عامة لل�صحة النف�سية .هذا
البحث الرائد الذي كلف به هذا الفريق يعترب باكورة درا�سة �ضرورية وملحة ال�ستطالع طبيعة وخ�صائ�ص الو�ضع النف�سي
للفرد اليمني يف عالقاته ببيئته الكلية املحلية وهو اجلانب الذي مت �إغفاله ل�سنوات من قبل القطاعات املختلفة �أو مت املرور
عليه با�ستحياء.
�إن االهتمام بال�صحة النف�سية اليوم ي�أتي يف مقدمة اهتمامات الدول املتقدمة للأفراد وال�سبب يف ذلك هو الزيادة
املطردة يف ن�سبة الأمرا�ض النف�سية يف ع�صرنا احلديث .حيث تتوايل اجلهود العاملية بحيث جتعل االهتمام بال�صحة
والرعاية النف�سية ي�سري جنب ًا �إىل جنب مع االهتمام العام بال�صحة اجل�سدية.
تظهر تقارير منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن ما يقارب � 870ألف �شخ�ص يختارون االنتحار كل عام حتت وط�أة امل�شكالت
النف�سية والع�صبية والعقلية ،ورمبا هناك �أعداد �أكرب مبرات من هذا العدد الذي يق�ضون نحبهم ب�سبب احلوادث الناجمة
عن امل�شكالت النف�سية .ولي�س هناك من بلد يف هذا العامل حم�صن عن امل�شكالت ال�صحية النف�سية وعواقبها التي ت�سبب
الإعاقة و�أ�شد �أنواع املعاناة للماليني من الب�شر .وت�شري تلك التقارير �إىل �أن واحد فقط من �أ�صل �أربعة من الذين يحتاجون
للرعاية النف�سية الفعلية يراجعون مراكز اخلدمات ال�صحية ب�أ�شكالها و�أنواعها املختلفة �سواء �أكانت مراكز �إر�شاد نف�سي
�أم عالج نف�سي �أم عالج طبي نف�سي �أم ع�صبي .وتظل غالبية اال�ضطرابات بدون ت�شخي�ص فعلي يعاين �أ�صحابها ب�صمت،
�أو يعاين املجتمع منهم �أ�سرهم و�أوالدهم ،ويدفعون الثمن من خالل تفريخ م�ستمر لال�ضطرابات النف�سية.
املجتمع اليمني لي�س ا�ستثناء من هذه ال�صورة ،و�إمنا على العك�س ،وب�سبب قوة التحوالت املجتمعية التي ت�شهدها اليمن
منذ منت�صف القرن املا�ضي ،تغدو امل�شكالت ال�صحية النف�سية التي يقا�سي منها املجتمع �أكرث انت�شارا وعمقا وحدة .وبالرغم
من عدم وجود �أرقام ومعطيات �إح�صائية عن عدد امل�صابني بالأمرا�ض النف�سية والع�صبية ،فال �شك �أن عدد ه�ؤالء يعد
مبئات الآالف يف اليمن� ،إذا �أخذنا بنظر االعتبار الظروف االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية ال�سائدة ،ومنط احلياة
العامة ،والنمو ال�سكاين امل�ضطرد.
�إن ال�ضغوط االقت�صادية التي يواجهها املجتمع اليمني �أ�سر ًا و�أفراد ًا �أ�صبحت �أ�شد وقعا و�إيالما من �أي وقت م�ضى على
حياة مئات الآالف من الأ�سر .فطبق ًا للم�صادر الإح�صائية الر�سمية يبلغ معدل ال�سكان الواقعني حتت خط الفقر الوطني
اليوم نحو ( %35م�سح ميزانية الأ�سرة لعام  ،)2005ومعدل البطالة الكلية طبقا لتعداد  2004بلغ  ،%16.3وال�شك �أن الرقم
اليوم هو �أعلى بكثري .وملا كان العاطلون عن العمل يف اليمن يفتقرون �إىل برامج �إعانة للعاطلني عن العمل ،ويف ظل م�ستوى
الدخول املتدنية ال�سائدة يف اليمن والتي ال يزيد فيها متو�سط ن�صيب الفرد الواحد من الناجت املحلي الإجمايل اليوم �أكرث
من  870دوالر يف العام مقابل  2390دوالر للفرد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (,The World bank
) ف�أن ال�ضغوط االقت�صادية ت�شكل – حتما� -أحد امل�صادر الرئي�سية لل�ضغوط النف�سية واالجتماعية للفرد والأ�سرة اليمنية.
وجنب ًا �إىل تلك ال�ضغوط االقت�صادية العنيفة ي�سهم تناول القات والإنفاق عليه �أ�سهاما كبريا يف ت�صعيدها وتراكمها .حيث
ت�ؤكد الدرا�سات اخلا�صة بالقات �أن تناول القات ي�ست�أثر ب�أكرث من  %10من دخل الأ�سرة اليمنية وهي ن�سبة تفوق الن�سبة
املخ�ص�صة لل�سلع ال�ضرورية والدوائية ،كما �أنه ي�سهم يف �أكرث حاالت الطالق النف�سي يف املجتمع ومظاهر التفكك الأ�سري
التي �سوف نتطرق لها مبزيد من التف�صيل الحقا يف ثنايا هذه الدرا�سة .كما �أن طائفة من امل�شكالت االجتماعية والثقافية
وال�صحية تت�آزر مع امل�شكالت االقت�صادية لتولد حلقة حمكمة من ال�ضغوط توقع الكثري من الأ�سر والأفراد نهبا ل�ضغوط
نف�سية على درجات خمتلفة من النوع واحلدة.
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وعليه ف�إن االهتمام مبو�ضوع ال�صحة النف�سية هو اهتمام بالتنمية ال�شاملة باعتبار الإن�سان هو الأ�سا�س والرهان
احلقيقي للنهو�ض والتطور و�إحداث التحوالت االقت�صادية واالجتماعية .لذلك ال بد �أن يح�صل كل فرد من �أفراد املجتمع
على احلد الأدنى من االحتياجات واخلدمات ال�ضرورية ل�صحته النف�سية خا�صة يف هذا الع�صر ،ع�صر القلق وال�ضغوط،
وع�صر العوملة املتحيزة ،حيث يرتاجع فيها دور الدولة االقت�صادي واالجتماعي ،وتن�سحب من جماالت كانت يف ال�سابق
وظيفة حكرا على الدولة ،من �أهمها ت�أمني الرعاية ال�صحية املجانية والتعليم املجاين جلميع املواطنني .ويبدو من الوا�ضح
الآن �أن هذا الدور قد بدء بالتقل�ص و�أ�صبحت امل�ست�شفيات اخلا�صة التي ال يقدر على الو�صول �إىل خدماتها �إال املي�سورين،
وغدت �شرائح وا�سعة من ال�سكان مك�شوفة دون رعاية �صحية �أو مقدرة على الو�صول �إىل و�سائل الرعاية ال�صحية املنت�شرة
يف عموم �أرجاء البالد.
لقد عمل على هذا البحث فريق مكون من  8باحثني وباحثة و�أخ�صائي خمت�ص كفريق م�ساعد وفريق رئي�سي مكون من
ثالثة �أ�ساتذة خمت�صني هم د .حممد الط�شي ،د .علي الطارق ،ود .بلقي�س جباري التي تر�أ�ست الفريق .وقد �شمل البحث
ب�صورته النهائية خم�سة ف�صول موزعة على � 175صفحة �إ�ضافة �إىل املالحق التي ت�ضمنت جميع الأدوات امل�ستخدمة يف
الدرا�سة.
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حمتويات البحث:
•
•
•
•
•
•

•

•

•الإهداء
•مقدمة:
•�أهمية البحث واحلاجة �أليه:
•م�شكلة البحث:
•�أهداف البحث:
•الإطار النظري
• •مفهوم ال�صحة النف�سية:
• •�أهداف ال�صحة النف�سية:
• •معايري ال�صحة النف�سية (ال�سواء والال�سواء):
• •مظاهر ال�صحة النف�سية:
•العوامل امل�ؤدية �إىل انت�شار الأمرا�ض النف�سية:
• •الإعاقات املختلفة:
• •حوادث ال�سري:
• •انت�شار الأمرا�ض:
• •تدين م�ستوى الرعاية ال�صحية:
• •عدد ال�سكان:
• •ارتفاع معدل الفقر:
• •تعاطي القات:
•امل�ؤ�س�سات واملراكز العاملة يف رعاية ال�صحة النف�سية
• •�أ ً
وال :م�ست�شفيات الطب النف�سي العامة:
• •ثاني ًا :العيادات النف�سية:
• •�أ) العيادات النف�سية العامة
• •ب) عيادات الإر�شاد النف�سي والتوجيه:
• •ثالث ًا :مراكز الرعاية والت�أهيل:
• •�أ) مراكز الرعاية العامة:
• •ب) مراكز الرعاية للم�سنني:
• •رابع ًا :مركز الت�أهيل املهني:
• •�أ) مراكز رعاية الأطفال:
• •ب) مراكز �إقامة الأطفال
• •خام�س ًا :االحتادات وامل�ؤمترات املحلية والإقليمية
• •تاريخ ال�صحة النف�سية يف اجلمهورية اليمنية
• •مقدمة:
• •الطب النف�سي يف اليمن عرب الع�صور الإ�سالمية حتى قيام ثورة �سبتمرب  1962واال�ستقالل 1967
• •ال�صحة النف�سية والطب النف�سي يف الفرتة  -1948حتى قيام ثورتي �سبتمرب  1962واال�ستقالل 1967
• •ال�صحة النف�سية بعد ثورة 1962م يف ال�شمال واال�ستقالل 1967م يف اجلنوب وحتى عام 1980
• •ن�شاط وزارات ال�صحة والوزارات الأخرى يف جمال ال�صحة النف�سية () 1967
• •اجلمهورية العربية اليمنية بني ()1980-1962
• •جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية ()1980-1967
• •ال�صحة النف�سية يف اجلمهورية العربية اليمنية بني عام 1990-1980
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•
•

•

•

•

•

• •ال�صحة النف�سية يف جمهورية اليمن الدميوقراطية بني ()1990-1980
•ال�صحة النف�سية يف اليمن املوحد بني عام 1990م وحتى 2004
•�أ ً
وال� :أمانة العا�صمة:
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة عدن 1990حتى 2004م
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة تعز بني 1990حتى 2004م
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة احلديدة بني  1990وحتى 2004
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة �إب
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة ذمار
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة ح�ضرموت
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف حمافظة �شبوة
• •خدمات ال�صحة النف�سية يف بقية املحافظات
• •امل�ست�شفيات العامة ،ومراكز الطب النف�سي ،والعيادات اخلا�صة حتى عام 2004م
• •مراكز العالج بالقر�آن
•التخطيط املناطقي Locality Planning
• •مكونات خدمات ال�صحة النف�سية يف بريطانيا وبع�ض الدول الغربية (املرجع)
• •خدمات ال�صحة النف�سية �ضمن خدمات الرعاية الأولية
• •الوقاية من الأمرا�ض النف�سية
•منهجية البحث و�إجراءاته
• •جمتمع البحث
• •عينة البحث
• •�أدوات البحث
• •الأداة الأوىل( :اجتاه املواطنني جتاه مهنة العالج النف�سي)
• •الأداة الثانية( :مقيا�س االجتاهات نحو مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي)
• •الأداة الثالثة( :ا�ستمارة املن�ش�آت)
• •الأداة الرابعة( :ا�ستمارة العيادات)
• •الأداة اخلام�سة( :ا�ستمارة اجلامعات)
•حتليل النتائج ومناق�شتها
• •م�شروع قانون رقم( ) ل�سنة 2004م
• •م�شروع قانون ال�صحة النف�سية ل�سنة 2007
•تو�صيات ومقرتحات
• •�أ ً
وال :التو�صيات
• •جمال الكوادر الب�شرية والعاملني
• •جمال املن�ش�آت
• •يف جمال التثقيف والتوعية املجتمعية وتعديل االجتاهات
• •يف جمال رعاية املر�ضى
• •يف جمال التنظيم
• •العيادات اخلا�صة وامل�ست�شفيات اخلا�صة
• •ثاني ًا :املقرتحات
• •مقرتحات وت�صورات للوقاية من الأمرا�ض النف�سية
• •حلول ومقرتحات لتطوير العمل الأكادميي
• •قائمة املراجع
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�أهمية البحث:
تكمن �أهمية البحث يف �أنه �أول بحث يف اجلمهورية اليمنية ،يف حدود علم فريق البحث ،الذي ي�شمل واقع خدمات ال�صحة النف�سية
املقدمة يف خم�س حمافظات ويتناول بالدرا�سة والتحليل امل�ست�شفيات وامل�صحات والأق�سام وم�صحات ال�سجون واملناهج املدر�سة يف اجلامعات
اليمنية واملتعلقة بال�صحة النف�سية ،كما يت�ضمن قيا�س الجتاهات �أفراد املجتمع نحو العالج النف�سي وال�صحة النف�سية ب�صورة عامه .ودرا�سة
كل تلك اجلوانب ال�شك �ست�ساعد على التنب�ؤ مب�ستقبل ال�صحة النف�سية وبالتايل مواجهة كل الإ�شكاليات التي ترتبط بها.
ويكت�سب البحث �أهميته �أي�ض ًا يف انه ميثل لبنة هامة لو�ضع الإ�سرتاتيجية العامة لل�صحة النف�سية مع بداية الألفية الثالثة يف اليمن،
لتواكب خمتلف التغريات والتطورات املتعلقة بال�صحة النف�سية.

م�شكلة البحث:
قد يكون من ال�صعب الو�صول �إىل حتديد �صادق وكامل ملدى انت�شار اال�ضطراب يف ال�صحة النف�سية يف �أي بلد من بالد العامل يف
الوقت احلا�ضر ،والأ�سباب يف ذلك كثرية .فالأ�شخا�ص الذين ي�صابون با�ضطرابات من هذا النوع يف حياتهم النف�سية قد ي�صلون �إىل
امل�ؤ�س�سات التي تهتم بعالج االنحرافات ،وقد ال ي�صلون .ثم �إن بينهم من يهمل نف�سه فرتة من الزمن قد تطول وقد تق�صر ،وبينهم من ال
تدرك �أ�سرهم �أهمية ذلك على املري�ض وانعكا�سات مر�ضه عليهم .وبينهم من ال تتاح له فر�ص الرجوع �إىل �أية م�ؤ�س�سة .كذلك قد يكون
اال�ضطراب من احلدة التي ال تكفي معها دفع �صاحبه �إىل مراجعة امل�ؤ�س�سة املهتمة بال�صحة النف�سية ،وقد تكون الأ�سباب خالف ذلك .لهذا
كله تبقى �سجالت امل�ؤ�س�سات غري كافية من �أجل الو�صول �إىل حتديد كامل للم�شكلة ،كما تبقى �سجالت العيادات اخلا�صة بعيدة عن متناول
الباحث يف �أكرث املنا�سبات.
�أما يف البالد العربية عامة واليمن على وجه اخل�صو�ص فالأمر ما يزال �أكرث �صعوبة مما هو عليه يف الكثري من البلدان الأخرى التي
قطعت �شوط ًا متقدم ًا يف رعاية ال�صحة النف�سية ،وذلك على الرغم من االهتمام الكبري باملو�ضوع يف الوقت احلا�ضر وتكرار احلديث عن
اخلدمات النف�سية والرعاية النف�سية للمواطنني .ويعود الأمر يف ذلك �إىل عدد من العوامل من بينها قلة عدد املتخ�ص�صني يف ميادين العناية
بال�صحة النف�سية ،وقلة العيادات ،وبينها �صعوبات متنوعة ت�أتي من الأ�سر والأ�شخا�ص كعدم الرغبة يف الإعالن عن ا�ضطرابات نف�سية
موجودة فع ًال لأ�سباب اجتماعية وثقافية� ،أو لظروف مادية حتول بني رغبة ال�شخ�ص يف احل�صول على اخلدمة ال�صحة� ،أو لأ�سباب جغرافية
تقع يف العيادات ال�صحية على حمدوديتها وندرتها ال�شديدة على م�سافة بعيدة �أو وعرة عن حمتاجيها.
ومل يعد هناك اليوم من �شك �أن اال�ضطرابات وامل�شكالت النف�سية ،وال�ضغوط والأمناط احلياتية تلعب دور ًا يف ن�شوء الأمرا�ض
اجل�سمية املزمنة كال�سرطانات بجميع �أنواعها و�أمرا�ض القلب والدورة الدموية وال�سكري ويف �ضعف املناعة وانتقال الأمرا�ض املعدية .ولو
وجد ه�ؤالء الت�شخي�ص ال�صحيح والعالج املنا�سب لتم توفري مليارات الدوالرات التي تذهب هدر ًا يف معاجلات خط�أ .واملعوقات التي تقف
يف وجه هذا كثرية منها عدم االعرتاف بجدية اال�ضطرابات النف�سية والنظرة ال�سلبية ال�سائدة يف جمتمعاتنا لها وقلة الوعي واملعرفة
باخلدمات و�أنواعها ومقدميها ،وعدم �إدراك وق�صور يف خمططي ال�سيا�سة ال�صحية لأهمية �إ�شراك جميع م�ؤ�س�سات املجتمع يف الوقاية
والعالج لهذه امل�شكالت .
كذلك تن�سحب �آثار انت�شار هذه الأمرا�ض النف�سية على املجال االقت�صادي يف �ضعف �أداء العاملني اللذين يعانون من امل�شكالت
النف�سية وكرثة تغيبهم حيث ت�شري بع�ض التقارير �أن ( )%40من املر�ضى يرتددون على الأطباء لأ�سباب نف�سية ،كما �أن ()%60-40من
العاملني يتغيبون عن عملهم لأ�سباب نف�سية وعقلية مما يزيد من الوقت ال�ضائع ،وي�ؤثر على اقت�صاديات الإنتاج (عكا�شة � ،1998ص .)22
ويف اليمن متثل خدمة ال�صحة النف�سية م�شكلة حقيقية ،مع �شديد الأ�سف .فما زالت اليمن باملقايي�س العاملية يف هذا احلقل بعيدة
متام ًا عن متطلبات ت�أمني خدمات ال�صحة النف�سية املقبولة ،ومل تدخل اخلدمات النف�سية �ضمن خدمات الرعاية ال�صحية الأولية بعد .فقد
وجد �أن ( )11من�ش�أة فقط حتتوي على عيادات و�أق�سام رعاية نف�سية وذلك من بني ( )164م�ست�شفى تتوزع على املحافظات اخلم�س مو�ضوع
الدرا�سة (�صنعاء ،عدن ،تعز ،احلديدة ،املكال) ـ وهذا الرقم ال يت�ضمن املراكز ال�صحية ووحدات الرعاية الأولية ـ (اجلهاز املركزي
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للإح�صاء .)2006 ،وت�شري �إح�صاءات � 2006إىل �أنه يوجد فقط ( )44طبيب �صحة نف�سية من بني �إجمايل الأطباء الأخ�صائيني اللذين يبلغ
عددهم ( )8534يف كافة �أنحاء اجلمهورية وهو ما يعني طبيب نف�سي واحد لكل ( � ) 500000شخ�ص تقريب ًا .وهذا هو نف�س الرقم بالن�سبة
لعدد ال�سكان يف عام (� )1980إي قبل  28عام ًا تقريب ًا( .اخلطة اخلم�سية الثانية لوزارة ال�صحة) وهو الأمر الذي ي�ستدعي ح�شد كل اجلهود
للرفع مب�ستوى خدمات ال�صحة النف�سية.
�إن رفع م�ستوى الوعي الفردي واملجتمعي بالأمرا�ض النف�سية والنظر �إليها بنف�س النظرة �إىل الأمرا�ض الع�ضوية القابلة للت�شخي�ص
والعالج يعد م�س�ألة يف غاية الأهمية من �أجل الت�صدي النت�شار الأمرا�ض النف�سية وعواقبها الالحقة على الفرد واملجتمع .فاالعرتاف والقبول
الفردي واالجتماعي باملر�ض �شرط �أوىل لعالجه.
وهكذا فقد بات معلوم ًا ب�أن وجود �سيا�سة وطنية وت�شريعات قانونية يف ال�صحة النف�سية ميثل املرتكز الأ�سا�سي للرعاية ال�صحية النف�سية
يف �أي بلد ،فال�سيا�سة الوطنية لل�صحة النف�سية عبارة عن بيان موجز يهدف �إىل و�ضع اخلطوط العامة واالجتاهات املحددة لنمو وتطور
ال�صحة النف�سية يف املجتمع .وو�ضع �إ�سرتاتيجية يحتاج لدرا�سة متهيدية للتعرف على امل�ستوى الذي و�صلت �إليه اجلمهورية اليمنية مبختلف
قطاعاتها يف خدمة ال�صحة النف�سية ملحتاجيها .وهذا هو جوهر هذه الدرا�سة وما هدفت �إليه.

�أهداف البحث:
�أ ً
وال :تقييم الو�ضع احلايل لل�صحة النف�سية على امل�ستويات التالية:ـ
•م�ستوى القوانني والت�شريعات التي تناولت يف م�ضامينها مفهوم ال�صحة النف�سية و�أهدافها و�سبل تنميتها ومراجعة هذه القوانني
والت�شريعات وفق ًا ملتطلبات املرحلة الراهنة.
•م�ستوى ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات من حيث معرفة و�ضع ال�صحة النف�سية والربامج والدرا�سات ذات العالقة.
ثاني ًا :حتليل الوعي الفردي لل�صحة وللمر�ض النف�سي وتو�ضيح �أبعادة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
ثالث ًا :حتليل الوعي االجتماعي جتاه ال�صحة النف�سية.
رابع ًا :التعرف على واقع ال�صحة النف�سية يف �أو�ساط الذكور والإناث� ،أطفال وبالغني ،و�أكرث الأمرا�ض انت�شار ًا والأ�سباب املبا�شرة وغري
املبا�شرة لهذه الأمرا�ض.
خام�س ًا :ح�صر املراكز املقدمة للعالج النف�سي ومعرفة نوع اخلدمات املقدمة فيها.
�ساد�س ًا :معرفة عدد املتخ�ص�صني يف جمال الطب النف�سي ،ويف جمال علم النف�س ومالئمة تخ�ص�صهم مع وظائفهم احلالية.
�سابع ًا :معرفة املنهج املدر�س يف كلية الطب ومدى مالئمته مع تقدمي اخلدمة يف جمال ال�صحة الأولية.
ثامن ًا :معرفة التخ�ص�صات النف�سية يف كل من كلية الطب وكلية الآداب.
تا�سع ًا :معرفة الإ�شكاليات والفر�ص املتاحة واملخاطر للعمل يف جمال ال�صحة النف�سية.
عا�شر ًا :معرفة كل ال�شركاء وذو العالقة من اجلانب احلكومي وامل�ؤ�س�سات الداعمة والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.

مفهوم ال�صحة النف�سية:
يعرف (القو�صي) ال�صحة النف�سية على �أنها «التوافق التام بني الوظائف اجل�سمية املختلفة مع القدرة على مواجهة ال�صعوبات
العادية املحيطة بالإن�سان ،ومع الإح�سا�س الإيجابي بالن�شاط والقوة واحليوية»  .والتوافق التام هنا “يق�صد به مواجهة ال�صعوبات العادية
التي متر بالإن�سان مع الإح�سا�س الإيجابي بالن�شاط والقوة واحليوية ،كما �أن الق�صد �أي�ض ًا هو �أن تعمل �أجزاء اجل�سم متعاونة ل�صالح اجل�سم
كله”.
ويعرف كفايف ال�صحة النف�سية ب�أنها “حالة من التوازن والتكامل بني الوظائف النف�سية للفرد ،ت�ؤدي به �أن ي�سلك بطريقة جتعله يتقبل
ذاته ،ويقبله املجتمع ،وبحيث ي�شعر من جراء ذلك بدرجة من الر�ضا الكفاية” .
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�أهداف ال�صحة النف�سية:
هدف منائي  : Developmental goalيق�صد بالهدف النمائي لل�صحة النف�سية توظيف ما لدينا من معارف نف�سية يف
حت�سني ظروف احلياة اليومية للأفراد ويف م�ساعدتهم على تنمية قدراتهم وميولهم ومواهبهم واال�ستفادة منها يف العمل والإنتاج والإبداع
فيما يعود عليهم بالنفع وعلى املجتمع باخلري .وي�شري حامد زهران �أن املق�صود باملنهج الإمنائي هو زيادة ال�سعادة والكفاية لدى الأ�سوياء
والعاديني خالل رحلة منوهم حتى يتحقق و�صولهم �إىل �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة النف�سية .ويتحقق ذلك عن طريق درا�سة �إمكانيات
وقدرات الأفراد واجلماعات وتوجيهها التوجيه ال�سليم _ النف�سي والرتبوي واملهني _ من خالل رعاية مظاهر النمو ج�سمي ًا وعقلي ًا
واجتماعي ًا وانفعالي ًا مبا ي�ضمن �إتاحة الفر�ص �أمام املواطنني للنمو ال�سوي حتقيق ًا للن�ضج والتوافق وال�صحة النف�سية  .واخلدمات النمائية
تقدم للأ�صحاء واملر�ضى واملنحرفني وغري املنحرفني .والهدف النمائي يعترب الأ�سا�س للعمل يف جمال ال�صحة النف�سية وخا�صة يف جمال
الإر�شاد النف�سي .وهو ما يقت�ضي اخذ حمتوى وعنا�صر هذا الهدف يف االعتبار يف �إ�سرتاتيجية ال�صحة النف�سية يف اليمن.
هدف وقائي Preventive goal :يق�صد بالهدف الوقائي لل�صحة النف�سية توظيف ما لدينا من معارف نف�سية يف اكت�شاف
الأ�شخا�ص اللذين يعي�شون يف �ضغوط و�أزمات و�أحباطات و�صراعات �إال �أن �صحتهم النف�سية مل تعتل بعد ،وامل�سارعة بتقدمي امل�ساعدة
والإر�شاد لهم ومتابعتهم حتى تنتهي هذه الظروف وتزول عنهم املخاطر .فاملنهج الوقائي بهذا املعنى ي�شري �إىل ما ميكن �إتباعه لكي يتجنب
الفرد الإ�صابة باال�ضطراب �أو اخللل يف ال�صحة النف�سية� .إن هدف اجلهود الوقائية هذه هو التقليل من انت�شار االنحرافات واال�ضطرابات
النف�سية وامل�سارعة �إىل عالج امل�شكالت وتقليل �أمدها والتخفيف من نتائجها ال�سيئة.
هدف عالجي Therapeutic goal :يق�صد بالهدف العالجي لل�صحة النف�سية :توظيف ما لدينا من معارف نف�سية يف
ت�شخي�ص وعالج ورعاية امل�ضطربني نف�سي ًا وعقلي ًا بهدف التقليل من الآثار ال�سيئة لهذه اال�ضطرابات و�إيقاف التدهور فيها �إىل �أقل حد ممكن
وتنمية ما لدى الأفراد من قدرات وا�ستعدادات مما يقلل من احتمال عودتهم مرة �أخرى �إىل املر�ض ويقلل من انت�شار هذه اال�ضطرابات.
وهذه اال�ضطرابات قد ت�ؤدي �إىل عجز وظيفي و�إعاقة نف�سية كبريين ت�ؤدي هي الأخرى �إىل انحرافات كالت�سول والت�شرد وعدم القدرة على
�إعالة بقية �أفراد الأ�سرة وهلم جرا.

جمتمع البحث:
كان جمتمع البحث الذي �سحبت منه العينة �شريحة من �أفراد املجتمع اليمني متثل جميع الطبقات التعليمية وغريها (�أمي ،يقر�أ ويكتب،
�أ�سا�سي ،ثانوي ،جامعي ،ماج�ستري ،دكتوراه) يف املحافظات اخلم�س املق�صودة لإجراء التطبيق امليداين للبحث احلايل وهي (�أمانة العا�صمة،
عدن ،تعز ،احلديدة ،ح�ضرموت) ويف جامعاتها ومن�ش�آتها الطبية ومراكز الإر�شاد والعالج وبع�ض امل�ست�شفيات والعيادات النف�سية.

عينة البحث:
لقد مت حتديد عينة البحث (بالأ�سلوب الق�صدي) حيث ميكن اللجوء �إىل مثل هذا الأ�سلوب الق�صدي �إذا كان الغر�ض من البحث
احل�صول على تقديرات معينة ل�شيء ما (اجتاهات املواطنني نحو مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي يف اليمن)� ،أو (حتليل الوعي للخدمات
الطبية النف�سية يف اجلمهورية اليمنية).
علم ًا �أن الأ�سلوب الق�صدي ال يختلف وال يتعار�ض مع �أ�سلوب ال�سحب الع�شوائي (ر�ؤوف � ،2001ص  )171وعليه فقد بلغ عدد �أفراد العينة
( )238فرد ًا يف الأداة الأوىل ،و( )870فرد ًا يف الأداة الثانية ،و ( )19من�ش�أة يف الأداة الثالثة ،و ( )19عيادة يف الأداة الرابعة ،وخم�س
جامعات يف الأداة اخلام�سة (�سيتم احلديث عنها الحق ًا عند احلديث عن �أدوات البحث).
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ولغر�ض حتقيق �أهداف البحث (ع�شرة �أهداف) كان لزام ًا ت�صميم �أدوات متعددة ومتنوعة وهي كالآتي:

�أدوات البحث:
الأداة الأوىل( :اجتاه املواطنني جتاه مهنة العالج النف�سي)

وهذه الأداة هي عبارة عن �أداة ا�ستطالعية ملعرفة اجتاهات بع�ض املواطنني جتاه مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي .ا�ستعان الباحثون بهذه
الأداة ملعرفة اجتاهات املواطنني نحو مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي .ومت توزيعه على عينة قوامها ( )238فرد ًا ومن كال اجلن�سني.

الأداة الثانية( :مقيا�س االجتاهات نحو مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي)

وهي �أداة تقي�س اجتاهات املواطنني نحو مهنة الإر�شاد والعالج النف�سي ،وزعت على �أفراد العينة البالغ عددهم ( )870فرد ًا،

الأداة الثالثة( :ا�ستمارة املن�ش�آت):

هي عبارة عن تقومي وا�ستق�صاء و�إح�صاء �سلة من املعلومات حول و�ضع اخلدمات الطبية النف�سية يف اجلمهورية اليمنية (� 27صفحة).
تت�ضمن هذه اال�ستمارة متغريات مثل نوع املن�ش�أة (حكومي �أو خا�ص) ،الكيان القانوين (حكومي ،خريي ،جتاري) ،م�ستوى توفر العالج
واخلدمة املقدمة للمري�ض ،نوعية املر�ضى املرتددين للرقود يف الأق�سام ،خدمات التدريب والت�أهيل والفئات امل�ستفيدة من هذه اخلدمات،
وكيفية التن�سيق مع جهات التدريب ،امل�صادر املالية والعينية ،جهات الدعم للمن�ش�أة .وكذلك ي�شمل اخلدمات املجتمعية املجانية ،التثقيف
ال�صحي ،م�ستوى �أداء الأطباء ورعايتهم للمر�ضى يف الأق�سام ،الأجهزة واملعدات ،الكوادر العاملة باملن�ش�أة ودرجاتهم العلمية واملهنية ،نوعية
املر�ضى املرتددين يف العام.
وقد ا�ستفاد فريق البحث عند �إعداده لهذه اال�ستمارة من �أداة �سابقة كان قد �أعدها لل�صندوق االجتماعي للتنمية كل من �أ.د .عبداهلل
ال�شويل ،و د� .سيف املريي.
طبقت ا�ستمارة املن�ش�آت على عينه مكونه من ( )19من�ش�أة ما بني م�ست�شفى ،وق�سم يف م�ست�شفى ،وم�صحة نف�سية .وهي متثل ،يف حدود
علم فريق البحث ،كل جمتمع البحث يف اخلم�س حمافظات قيد الدرا�سة.
وحل�صر املن�ش�آت فهي كما يلي:
جدول ( )36يبني �أ�سماء ومقر املن�ش�آت
م

املحافظة

ا�سم املن�ش�أة

م

املحافظة

ا�سم املن�ش�أة

11
امل�ست�شفى اجلمهوري
 1الأمانة
12
ق�سم الأمرا�ض النف�سية الثورة
 2الأمانة
13
م�ست�شفى ال�شرطة
 3الأمانة
14
امل�ست�شفى اليمني الأملاين
 4الأمانة
 5الأمانة امل�ستو�صف الأول للأمرا�ض النف�سية والع�صبية 15
 6الأمانة م�ست�شفى الر�شاد للأمرا�ض النف�سية والع�صبية 16
17
م�ست�شفى الأمل للطب النف�سي
 7الأمانة
18
امل�صحة النف�سية يف ال�سجن املركز
 8الأمانة
19
م�ست�شفى دار ال�سالم
 9احلديدة
م�ست�شفى الثورة
تعز
10

تعز
تعز
تعز
تعز
تعز
تعز
ح�ضرموت
عدن
عدن

م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية والع�صبية
م�صحة د عبدالقوي مكرد
مركز الطب النف�سي
امل�صحة النف�سية بال�سجن املركزي
مركز الإر�شاد النف�سي والبحوث النف�سية جامعة تعز

مركز ومدر�سة الأمل للمعاقني ذهنيا
م�ست�شفى ابن �سيناء
م�ست�شفى الأمرا�ض النف�سية
م�ستو�صف ال�ضياء للأمرا�ض النف�سية والع�صبية
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الأداة الرابعة( :ا�ستمارة العيادات):

وهي عبارة عن تقومي العيادات واملراكز التي تقدم اخلدمات الطبية النف�سية يف اجلمهورية اليمنية .وقد مت �إعداد ا�ستبيان يحتوي على
املعلومات املتعلقة بالعيادات من م�ؤهالت و�أعداد الكوادر العاملة والكوادر امل�ساعدة ،وجود خمتربات� ،سعر تذكرة املعاينة ،ونوعية املر�ضى
املرتددين على العيادات يف العام .2007
طبقت ا�ستمارة العيادات على عينة مكونه من  19عيادة طب نف�سي معظمها ب�أمانة العا�صمة .وهي عينة كبرية وممثلة مقارنة بعدد
العيادات التي مل يجد فريق البحث �إح�صائية لها� ،إال انه �أ�ست�شف على كفايتها ومتثيلها ملجتمع البحث من عدد الكادر املتخ�ص�ص يف جمال
الطب النف�سي والذي كان ( )31طبيب نف�سي يف اخلم�س حمافظات قيد الدرا�سة.
�أما العيادات فهي:
جدول يبني �أ�سماء ومقر العيادات يف املحافظات
م

املحافظة

ا�سم العيادة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

الأمانة
الأمانة
الأمانة
الأمانة
الأمانة
الأمانة
الأمانة
الأمانه
الأمانه
احلديدة
عدن
عدن
ح�ضرموت
ح�ضرموت
تعز
تعز
تعز
تعز
تعز

د .عبداهلل عبدالوهاب ال�شرعبي
العيادة اال�ست�شارية للطب النف�س  -حممد حزام املقرمي
العيادة النف�سية -م د عبدالقادر املتوكل
د .فكري النائب
م�ستو�صف اخلليدي
العيادة التخ�ص�صية للأمرا�ض النف�سية والع�صبية – د .عبدال�سالم ع�شي�ش
د .احمد مكي
عيادة د .حممد حممد الط�شي
عيادة مركز الإر�شاد الرتبوي والنف�سي
د.عبداملجيد العزعزي
عياة ال�ضياء للأمرا�ض النف�سية والع�صبية
عيادة الأمرا�ض النف�سية والع�صبية  -م�ست�شفى �صابر
د .فرج عبداهلل با�صالح
مركز الدكتور خالد الأبي�ض
د عبداحلق نا�شر
عيادة د .طالب غ�شام املحمدي
مركز العالج الطبيعي والعالج النف�سي
عيادة د حممد �أحمد القباطي
عيادة د عبدالقادر املجاهد

الأداة اخلام�سة( :ا�ستمارة اجلامعات):

وهي عبارة عن ا�ستبيان لتقييم الربامج التعليمية والتدريبية باجلامعات اليمنية .ت�ضمن اال�ستبيان ( )98عبارة �شملت كل جوانب
تدري�س املواد املتعلقة بال�صحة النف�سية يف كليتي الطب والآداب .كما ت�ضمنت التدريب وتوفر الو�سائل التعليمية ومعوقات العملية التعليمية،
وكذلك عدد وم�ؤهالت �أع�ضاء هيئة التدري�س وم�ستوى �أدائهم واملناهج امل�ستخدمة .وقد طبقت ا�ستمارة اجلامعات على اخلم�س جامعات
حكومية املوجودة يف املحافظات اخلم�س مو�ضوع الدرا�سة.

46

اإلستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في اليمن

نتائج البحث:
نتائج البحث كثرية جد ًا ولكن �سنكتفي بذكر �أهمها وب�شكل خمت�صر قدر الإمكان وهي:
�أطلع فريق البحث على قانون ال�صحة العقلية والنف�سية لعام  2004كما �أطلع على م�شروع قانون م�شروع قانون ال�صحة النف�سية ل�سنة
 2007الذي �أعدته وزارة ال�صحة برئا�سة د .ماجد يحي اجلنيد ،وب�أمر من الأخ /وزير ال�صحة د .عبدالكرمي را�صع .ووجد الفريق �أن
م�شروع القانون اجلديد لل�صحة النف�سية قد تالفى العموميات الواردة يف ن�صو�ص القانون املعمول به حاليا والذي كان يحفل بها ابتداء
من التعريفات واملبادئ العامة ،وطبيعة احلقوق وااللتزامات جتاه الأفراد العاملني يف جمال العالج والطب النف�سي .بدى م�شروع القانون
اجلديد� ،أكرث حتديدا و�إملاما و�شموال مل�سائل الطب والعالج النف�سي وو�ضع �أ�س�سا و�ضوابط �أت�سمت بالدقة �أكرث مما يت�ضمنه القانون احلايل
 ،وو�سع جمال احلقوق و�شدد م�ستوى العقوبات على كل من يتهاون جتاه م�سائل ال�صحة النف�سية.
بالن�سبة الجتاهات الأفراد نحو الإر�شاد والعالج النف�سي فكان �إيجابي يف معظمه وكما هو مو�ضح بالر�سم البياين التايل:
ر�سم بياين يو�ضح ن�سبة اجتاهات املواطنني نحو تقبل الإر�شاد والعالج النف�سي

ال توجد فروق يف اجتاهات الأفراد نحو تقبل الإر�شاد والعالج النف�سي تعزى للجن�س.
كان هناك فروق يف اجتاهات الأفراد نحو الإر�شاد والعالج النف�سي تعزى للعمر ،حيث كانت الفئة العمرية(� )+53أقل الفئات تقب ًال
للعالج النف�سي ،بينما �أحتلت الفئة العمرية ( )42-33املرتبة الأوىل يف تقبل العالج يليها الفئة العمرية ( )32-23وهما فئتان عمريتان لهما
�سمات دميوغرافية مميزة � ،أهمها التعليم واالنخراط ب�سوق العمل.
مل تظهر فروق دالة يف اجتاهات الأفراد نحو العالج النف�سي تبع ًا للفروق يف م�ستوى التعليم
مل تختلف اجتاهات الأفراد نحو العالج النف�سي تبع ًا للحالة االجتماعية.
�أما بالن�سبة الجتاهات الأفراد تبع ًا ملنطقة ال�سكن فقد كانت �أكرث االجتاهات �إيجابية يف مدينة ح�ضرموت ثم عدن يليها يف املرتبة الثالثة
تعز فاحلديدة و�أخريا �أمانة العا�صمة.
وبالن�سبة لأهم املتغريات التي لعبت دورا يف الت�أثري على تقبل الإر�شاد والعالج النف�سي للعينة امل�شمولة بالبحث فكانت اخلربة العالجية
يف املرتبة الأوىل و امل�ستوى التعليمي يف املرتبة الثانية وهما املتغريات الوحيدان اللذان كان لهما �أثر يف التقبل للعالج.
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�أظهرت نتائج تقييم املن�ش�آت �أن عدد الأ�سرة املتوفرة يف  9من�ش�آت  992ويقدر عدد الأ�سرة يف جميع اجلمهورية � 1100سرير �أي �أنه
مبعدل � 1سرير فقط لكل � 200000ألف مواطن يف اجلمهورية بينما يف الدول املتقدمة �سرير واحد لكل  2500مواطن �أي �أن الفرق � 80ضعف.
وميكن �أن نقدر حاجة اليمن للأ�سرة مبقدار � 8800سرير �أي بحاجة �إىل ثمانية �أ�ضعاف العدد املتوفر حاليا.
وجد �أن ن�سبة ( %55من املن�ش�آت) ال توجد بها �أق�سام عامة �أو خا�صة للن�ساء مبا فيها م�صحات ال�سجون ،كما �أن ( )%55من املن�ش�آت ال
يوجد بها �أق�سام خا�صة لقيا�س احلاالت احلادة ،ون�سبة  %83ال يوجد بها �أق�سام خا�صة لعالج الإدمان �أو �أق�سام خم�ص�صة للحاالت املزمنة.
�أما ن�سبة ( )%91من املن�ش�آت ال يوجد بها �أق�سام خا�صة بالأطفال �أو املراهقني �أو امل�سنني.
�أظهرت النتائج �أن عدد املرتددين على خدمات ال�صحة النف�سية يف امل�صحات وامل�ست�شفيات التي �شملتها عينة الدرا�سة يف اخلم�س
حمافظات ( )127.630وهذا الرقم ال يت�ضمن املرتددون على الرعاية الأولية من املر�ضى النف�سيون والذي ال ميكننا ح�صرهم.
بالن�سبة النت�شار الأمرا�ض فقد �أظهرت النتائج �أن �أغلب املرتددين على عيادات و�أق�سام الطب النف�سي يف اخلم�س حمافظات من
حمافظات اجلمهورية هم الذين يعانون من الف�صام حيث ي�شكل ن�سبة � .%36.13أما اال�ضطرابات الع�صابية املتعلقة بالكرب فت�أتي يف
املرتبة الثانية من حيث االنت�شار حيث بلغت ن�سبتها من بني الأمرا�ض  .%21.72وحتتل اال�ضطرابات الوجدانية املرتبة الثالثة يف ترتيب
الأمرا�ض حيث بلغت ن�سبة انت�شارها  .%19.15ويحتل ال�صرع املرتبة الرابعة من بني الأمرا�ض بن�سبة  .%6.67ويف املرتبة اخلام�سة ت�أتي
ا�ضطرابات ال�سلوك وال�شخ�صية عند الكبار بن�سبة  .%4.40ت�أتي بعدها بقية الأمرا�ض بن�سب �ضئيلة ،وذلك كما هو مو�ضح باجلدول
التايل.
جدول يو�ضح �أعداد املر�ضى امل�صابني ب�أحد جمموعة الأمرا�ض النف�سية واملرتددين على عيادات الطب النف�سي العامة واخلا�صة يف
املحافظات اخلم�س (الأمانة – عدن –تعز – ح�ضرموت – احلديدة) للعام 2007م بح�سب اجلن�س.
املر�ض

اخلرف
ا�ضطرابات ناجتة عن ا�ستخدام مواد التعود
الف�صام
اال�ضطرابات الوجدانية
اال�ضطرابات الع�صابية املتعلقة بالكرب
اال�ضطرابات ال�سلوكية امل�صاحبة
ال�ضطرابات �أو عوامل ج�سمية
ا�ضطرابات ال�سلوك وال�شخ�صية عند الكبار
التخلف العقلي
ا�ضطرابات النماء النف�سي
اال�ضطرابات ال�سلوكية واالنفعالية عند
الأطفال
ال�صرع
جمموع احلاالت املر�ضية

ذكور
العدد

الن�سبة

�إناث
الرتتيب

العدد

الن�سبة

الإجمايل
الرتتيب

العدد

الن�سبة

الرتتيب

%1.13 998
%1.53 1350
%37.71 33234
%18.61 16399
%20.95 18463

11
9
1
3
2

%1.61 638
%0.44 174
%32.60 12877
%20.35 8038
%23.44 9261

9
11
1
3
2

1636
1524
46111
24437
27724

%1.28
%1.19
%36.13
%19.15
%21.72

10
11
1
3
2

1788

%2.03

8

1158

%2.93

7

2946

%2.31

7

3979
2608
1207

%4.52
%2.96
%1.37

5
6
10

1632
1451
615

%4.13
%3.67
%1.56

5
6
10

5611
4059
1822

%4.40
%3.18
%1.43

5
6
9

1869

%2.12

7

995

%2.52

8

2864

%2.24

8

6229
88124

%7.07
%100

4
-

2667
39506

%6.75
%100

4
-

8896
127630

%6.97
%100

4
-
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بالن�سبة لنوع املن�ش�آت فاجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول يو�ضح مراكز تقدمي اخلدمة يف جمال الطب النف�سي املحافظات اخلم�س (الأمانة – عدن –تعز – ح�ضرموت – احلديدة)
للعام 2007م بح�سب املحافظة.
نوع املن�ش�أة

الأمانة

احلديدة

املحافظة
تعز
ح�ضرموت

املجموع

عدن

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ق�سم �ضمن م�ست�شفى حكومي

3

%17.6

0

%0.0

1

%33.3

1

%8.3

0

%0.0

5

%13.2

ق�سم �ضمن م�ست�شفى خا�ص

2

%11.8

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

2

%5.3

م�ست�شفى نف�سي حكومي

0

%0.0

1

%50

0

%0.0

1

%8.3

1

%25.0

3

%7.9

م�ست�شفى طب نف�سي خا�ص

3

%17.6

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

1

%25.0

4

%10.5

م�صحة نف�سية

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

2

%16.7

0

%0.0

2

%5.3

م�صحة نف�سية تابعة لوزارة الداخلية

1

%5.9

0

%0.0

0

%0.0

1

%8.3

0

%0.0

2

%5.3

مركز �إر�شاد تربوي ونف�سي حكومي

1

%5.9

0

%0.0

0

%0.0

2

%16.7

0

%0.0

3

%7.9

مركز �إر�شاد نف�سي و�إجتماعي خا�ص

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

0

%0.0

عيادة خا�صة

7

%41.2

1

%50.0

2

%66.7

5

%41.7

2

%44.7 17 %50.0

املجموج

17

%100

2

%100

3

%100

12

%100

4

%100

%100

38

معظم املن�ش�آت تقدم خدمة جليلة يف املجاالت التدريبية لكليات الطب ،كليات الآداب ،معاهد التمري�ض العليا ،دبلوم علم النف�س
ال�سريري ،وللأطباء واملمر�ضني .وهو ما ميثل عبء �إ�ضايف على املدربني اللذين هم معاجلون ومر�شدون و�أ�ساتذة جامعه يف نف�س الوقت.
�أظهرت النتائج �أن ( )%27من املن�ش�آت ال تقوم بعمل ملف طبي للمري�ض وال ت�سجل التاريخ املر�ضي للحاالت املرتددة �أو تقوم بحفظ
بيانات املر�ضى ،وهو مايعك�س غياب الرقابة على خدمات ال�صحة النف�سية.
بالن�سبة للعيادات وجد �أن معظم العيادات حددت �سعر املعاينة واملتابعة بـ  1000ريال .وكلما �أرتفع ال�سعر �أنخف�ض عدد املر�ضى املرتددين
علي العيادة للزيارة �أو املتابعة .غري �أنه ما يبدو للوهلة الأوىل مثريا لالنتباه هو �أن التطبيب املجاين قد قابله �أقل الزيارات امل�سجلة.
وبالن�سبة حلفظ البيانات يف العيادات فقد وجد �أن  %95من العيادات ال حتفظ البيانات على الكمبيوتر حتى ولو ب�صورة �أولية و�أن %79
حتتفظ بالبيانات الأ�سا�سية يف مذكرة م�ساعد الطبيب .و  %84حتتفظ بالبيانات يف �سجالت خا�صة باملري�ض.
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�أما بالن�سبة لعدد املتخ�ص�صني يف جمال ال�صحة النف�سية فاجلدول التايل يبني ذلك:
جدول يو�ضح توزيع الكادر بح�سب التخ�ص�ص واملحافظة
الكادر

ا�ست�شاري طب نف�سي دكتوراه

�أخ�صائي طب نف�سي ماج�ستري

طبيب عام

ا�ست�شاري نف�سي اكلينيكي دكتوراه

اخ�صائي نف�سي �إكلينيكي ماج�ستري

املحافظة

عيادة

من�شاة

املجموع

الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع
الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع
الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع
الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع
الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع

10
2
0
1
2
15
2
0
1
2
0
5
2
1
1
1
1
6
6
0
0
1
0
7
0
2
0
1
0
3

11
1
0
3
1
16
11
3
2
5
2
23
21
10
5
5
0
41
2
1
0
0
0
3
0
9
0
0
0
9

21
3
0
4
3
31
13
3
3
7
2
28
23
11
6
6
1
47
8
1
0
1
0
10
0
11
0
1
0
12
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نف�سانييني حتت التدريب بكالوريو�س

املجموع الكلي

الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع
الأمانة
عدن
احلديدة
تعز
ح�ضرموت
املجموع

13
12
9
8
1
43
58
36
16
21
4
135

3
0
0
2
0
5
23
5
2
8
3
41

16
12
9
10
1
48
81
41
18
29
7
176

ولتقييم �أداء اجلامعات اليمنية يف اخلم�س حمافظات فقد وجد �أن  4جامعات بها كليات طب تدر�س طب ب�شري عام وطب �أطفال3 ،
جامعات بها طب �صيدلة وخمتربات ،وجامعتان تدر�س طب �أ�سنان 4 ،جامعات تدر�س مادة الطب النف�سي والعلوم ال�سلوكية لطلبة الطب
الب�شري والأطفال.
�أما بالن�سبة لعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املخت�صني بال�صحة النف�سية باجلامعات فاجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول رقم ( )68يو�ضح عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين يدر�سون مواد طبية نف�سية بكليتي الطب والآداب يف اخلم�س اجلامعات
عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س

دكتوراه

ماج�ستري

معيد

ملادة الطب النف�سي يف كلية الطب

7

2

2

ملادة العلوم ال�سلوكية يف كلية الطب

8

5

2

ملادة علم النف�س الإكلينيكي يف كلية الطب

3

0

0

ملادة الطب النف�سي يف كلية الآداب

1

0

0

ملادة العلوم ال�سلوكية يف كلية الآداب

5

2

2

ملادة علم النف�س الإكلينيكي يف كلية الآداب

2

0

0

املجموع

26

9

6

وعند تقييم املناهج املتعلقة بال�صحة النف�سية يف الكليات املعنية وجد ما يلي:
�أ ً
وال :بالن�سبة لكليات الآداب (�أق�سام علم النف�س):
كل مناهج وبرامج تدري�س علم النف�س هي عبارة عن ن�سخ منقولة من بع�ض اجلامعات العربية العريقة التي بحكم تقاليدها ولوائحها
الداخلية جتد �صعوبة يف مواكبة التغريات احلديثة.
املناهج يغلب عليها اجلانب النظري وندرة اجلانب التطبيقي العملي واملخربي ،ويفتقر اخلريجني �إىل املهارات يف االختبارات النف�سية
وامل�ساعدة النف�سية الأولية.
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تفتقد املناهج �إىل التكاملية لتخ�ص�ص علم النف�س كمنهج يجمع العلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية والتقنية.
تفتقر �إىل الأهداف الرتبوية العامة واخلا�صة .
ثاني ًا بالن�سبة لكليات الطب:
لقد وجدنا امتهان ملادة الطب النف�سي ويكمن يف الآتي:
رئا�سة �أق�سام الطب النف�سي يف كلية الطب لي�ست للأطباء النف�سيني وذلك يف جامعة عدن وجامعة ح�ضرموت و�إمنا خلريجي علم النف�س
ولي�سو �أطباء رمبا لعزوف الدار�سني ورمبا ل�شحة الكوادر خالل احلقبة الت�شطريية ،وهذا �أقرب �إىل ال�صحة وهو م�ؤ�شر لتدين االهتمام
بالطب النف�سي ،وقلة �إملام املخططني بالتخطيط املنا�سب للتخ�ص�صات يف تلك الفرتة.
مادة الطب النف�سي يف كلية الطب �صنعاء لي�ست مادة ر�سوب وجناح وح�صة الطب النف�سي  15درجة فقط من مادة الباطنية التي تبلغ
�ستمائة درجة ( 600درجة) �أي بواقع  ،%2.5علم ًا ب�أن ح�صتها يف كل جامعات العامل مثل باقي املواد .%100
اختالف املناهج الدرا�سية باختالف م�شارب الأ�ساتذة ما بني خمت�صر مبت�سر و�آخر وا�سع منت�شر وكلها �أجنبية ،وال يراعى الرتكيز على
الأمرا�ض ال�شائعة يف املجتمع اليمني.
ندرة عمل البحوث يف جمال الطب النف�سي لعدم االهتمام بذلك يف �إدارة الكليات ،والن�شغال الأ�ساتذة بالتدري�س ملختلف امل�ستويات
اجلامعية والعليا والعمل مع املر�ضى  ،والأهم قلة احلوافز و�شحة امليزانيات اخلا�صة بالبحوث وغياب عمل الفريق الواحد.
مل يبتعث �أي ع�ضو هيئة تدري�س للدرا�سات العليا يف اخلارج خالل � 18سنة من افتتاح الق�سم عدى ثالثة من املعيدين خرجوا للدرا�سة
يف ال�سودان ال�شقيق عن طريق وزارة ال�صحة وب�سعيهم ال�شخ�صي حظوا مبوافقة جمل�س الق�سم وجمل�س اجلامعة ك�أمر واقع.
وقد قدم الباحثون يف نهاية البحث تو�صيات مطولة وهامة تفيد كثري ًا عند و�ضع الإ�سرتاتيجية وال جمال لذكرها يف هذا امللخ�ص.
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