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هل تريد المزيد من المعلومات ،أو اإللهام،
أو الدعوة للحوار؟

ُتعِّد Healthcare DENMARK
اجتماعات لطاوالت مستديرة وندوات عبر
االنترنت وتنظم زيارات الوفود ،إضافة إلى
أنها تمثل علوم الحياة و الرعاية الصحية

النهج الدنماركي
للصحة النفسية

الدنماركية و االجتماعات في الخارج.
نتطلع إلى مشاركتك ال ُمثمرة.

HEALTHCARE DENMARK
حلول مُبتكرة لحياة أفضل

www.healthcaredenmark.dk
info@healthcaredenmark.dk

مقدمة
الصحة النفسية أحد التحديات الكبيرة التي تواجه جميع أنظمة
الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم .في الدنمارك ،نسعى
جاهدين لتحسين الصحة النفسية للجميع والقضاء على سلوك
وصم المرضى النفسيين بالعار وتوفير الوقاية والعالج المبكر.
ونوفر أيضًا الحصول المجاني والمتساوي على العالج النفسي
للجميع.

س ُتركز الخطة أكثر على الوقاية والتوافق القوي بين الممارسة
العامة وخدمات مستشفيات الطب النفسي (مثل عالج مرضى
العيادات الخارجية) والطب النفسي االجتماعي .إضافة إلى
ذلكُ ،نولي اهتمامًا خاصًا في الخطة باحتياجات األطفال
والشباب وكذلك المواطنون الذين يعانون اضطرابات نفسية
واضطرابات تعاطي المخدرات أو الكحول.

لقد بذلنا الكثير من الجهد في الوقاية واالكتشاف المبكر ضمن
خدمات الرعاية األولية ،و تمكنا من اكتشاف أنظمة العالج
المُبتكرة وتجهيزات مستشفيات األمراض النفسية لتعزيز
خدماتنا في مجال الصحة النفسية.

آمل أن تكون األمثلة على المبادرات الدنماركية الناجحة
الموضحة في هذا المنشور مصدر إلهام لكم وتثير اهتمامكم
بمزيد من النقاش وتبادل الخبرات عبر الحدود.

وف ًقا لقانون التمويل لعام  ،2020تم تخصيص  600مليون
كرونة دانمركية ( 80.3مليون يورو تقريبًا) سنويًا لتعزيز
خدمات الصحة النفسية على مستوى الدنمارك .إضافة إلى
ذلك ،نعمل حاليًا على إعداد خطة عشرية شاملة بغرض
تحسين خدمات الرعاية النفسية .س ُتحدد الخطة رؤية طويلة
المدى لخدمات عالج الصحة النفسية في الدنمارك.

ماغنوس هينيكي
وزير الصحة

المحتويات
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النهج الدنماركي للصحة النفسية

 10الطب النفسي الرقمي
 13التدخل المبكر
 18مبادرات المجتمع المدني
 22الصحة النفسية ووصم مرضاها بالعار
 26منع االنتحار

النهج الدنماركي للصحة النفسية
إن الصحة النفسية مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم.
إذ يعاني أكثر من  970مليون شخص اضطرابات نفسية ،1
وهو ما يعادل أكثر من  %10من سكان العالم .كما أن هناك
عد ًدا من التحديات يُضاف إلى العبء المتزايد للصحة النفسية،
ومنها نقص الموارد والمعالجين النفسيين في أنظمة الرعاية
الصحية في جميع أنحاء العالم .واألسوأ من ذلك ،وصم من
يعاني اضطرابات نفسية بالعار ،مما يؤدي إلى نقص الوعي
وتأخر التشخيص مما يؤثر في مدى فعالية العالج.
تهدف الدنمارك إلى القضاء على سلوك وصم من يعاني
اضطرابات نفسية بالعار ،وعدم الحرج في اإلعالن عن الحالة
النفسية ،وتوفير التشخيص والعالج المبكر .تشتهر الدنمارك
بأنها واحدة من أسعد البلدان في العالم 2ورُغم ذلك ،فإن %8
من الدنماركيين يعانون االكتئاب 3وهناك تقدير يقول إن %25
من استشارات الطبيب العام تتعلق بالصحة النفسية .4إضافة
إلى ذلك ،لقد عالجت الدنمارك  %15من أطفال المدارس من
بعض االضطرابات النفسية.5

نظام الرعاية الصحية الدنماركي
	يتولى القطاع العام المسؤولية الكبرى عن نظام
الرعاية الصحية الدنماركي وإدارته
	 ُتموّ ل الضرائب خدمات الرعاية الصحية العامة
	نظام الرعاية الصحية المركزي في  5مناطق و98
بلدية
	من المبادئ األساسية أن يحظى جميع المواطنين
بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية
بالتساوي وبالمجان ،ومنها خدمات الرعاية النفسية
	حرية اختيار المستشفى والممارس العام متاحة
باستمرار.

 30مستشفيات الطب النفسي الحديث
 34المراجع واالعتمادات
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الخطة العشرية للنهوض بالطب النفسي
لقد نجحت الدنمارك في تحسين مستوى الوقاية والعالج
في مجاالت مثل السرطان عن طريق استثمارات ذات
ً
فضل عن أنها استثمارات
أولوية ومنهجية مخصصة،
ً
مماثل في مجال
طويلة األجل .ويتبع المسؤولون اآلن نهجً ا
الصحة النفسية حيث يضعون خطة عشرية للطب النفسي.
وستحدد الخطة االتجاه المستقبلي لعالج الصحة النفسية
في الدنمارك مع التركيز على مستوى الوقاية وزيادة
مستوى التنسيق بين الممارسة العامة وخدمات مستشفيات
الطب النفسي (مثل عالج المرضى الخارجيين) والطب
النفسي االجتماعي .إضافة إلى ذلكُ ،نولي اهتمامًا خاصًا
في الخطة باألطفال والشباب وكذلك المواطنون الذين
يعانون اضطرابات نفسية واضطرابات تعاطي المخدرات
أو الكحول.

زيادة عدد المرضى الذين يعانون مشكالت الصحة
6
النفسية
الوضع من  2018-2009كالتالي:

نسبة الذين عولجوا من مشكالت الصحة النفسية
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	زيادة  %31في عدد المرضى المُسجلين في نظام
الطب النفسي الدنماركي.

من إجمالي السكان الدنماركيين (:)2016

	زيادة  %27في المرضى البالغين.

	تلقى  %12.1العالج باألدوية للمرض النفسي

	زيادة  %50تقري ًبا في عدد المرضى األطفال
والشباب الصغار.

	تلقى  %2.6رعاية العيادات الخارجية من نظام
الطب النفسي الدنماركي
	تلقى  %2.3العالج التخاطبي من الممارس العام
	تلقى  %0.4رعاية العيادات الداخلية من نظام الطب
النفسي الدنماركي

ورُغم ذلك ،قد تعكس هذه األعداد المتزايدة جزئيًا زيادة في
الشفافية والتشخيص المبكر مما يؤدي إلى عدد أقل من الحاالت
التي لم يُبلّغ عنها.
في الدنمارك ،العالج النفسي في األساس مهمة عامة وتتولى
مسؤوليتها الهيئات الدنماركية .النهج شامل وغير مقتصر على
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الفرد فحسب ،بل يشمل األسرة والعمل والبيئة المحيطة أيضًا.
إن أساليب العالج تشمل العالج التخاطبي ،والعالج السلوكي
المعرفي عبر اإلنترنت ،والحوار بين األقران ،باإلضافة إلى
العالج لفترات زمنية مختلفة في الحاالت األكثر خطورة.
وغالبًا ما يُستخدم مزيج من هذه األساليب ،ومعظم هذه
األساليب يكون في العيادة الخارجية .يجب أن يكون المريض

وإمكانية شفائه نقطة بداية لجميع أساليب العالجات التي يجب،
كلما أمكن ذلك ،توفيرها في البيئة المحلية بغرض تسهيل
حصول المريض على حياة أفضل والحفاظ عليها.

HEALTHCARE DENMARK

	تلقى %0.8العالج من طبيب نفسي ممارس
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الممارس العام في الدنمارك

أخصائي الطب النفسي في الدنمارك ()2016

الدنمارك كنز للبيانات

7

تشتهر الدنمارك بأنها بلد غني بالبيانات و ذلك لوجود
بيانات خدمات رعاية صحية إلكترونية تعود إلى أكثر
من  40عامًا .يساعد نظام رقم الضمان االجتماعي
في الدنمارك (وهو عبارة عن معرّ ف فريد للمريض
يسمى  )CPRعلى الجمع بين بيانات المريض
المحددة للبحث والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات
ضخمة تضم  5.8مليون دنماركي.

%23
%41
%12
%14

تتضمن اإلستراتيجية الدنماركية لعلوم الحياة اعتبارً ا
من عام  2021جه ًدا لجعل الدنمارك بل ًدا رائ ًدا في
استخدام بيانات الرعاية الصحية للبحث والتطوير من
خالل متطلبات شفافة الستخدام البيانات وعمليات
الموافقة المرنة والبنية األساسية المحدّثة للبيانات.

%10

 %14أطباء
 %10أطباء نفسيين
 %41طاقم التمريض
	 %23مساعدين اجتماعين وصحيين
 %12آخرين (مثل أخصائي العالج الطبيعي)

•
•
•
•
•

خدمة مستشفيات الطب النفسي
الممارسون العامون
األخصائيون
العالج الذي يصفه الطبيب النفسي
خدمات الرعاية الجسدية في المستشفى
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ُ
حيث تعمل
يساهم المجتمع المدني بعدد من الخدمات المجانية،
في تنسيق تام مع العالج النفسي الذي تقدمه الهيئات الصحية
بغرض دعم كل من األفراد وأقاربهم.

يتم إخطار الممارس العام إلكترونيًا بشأن رحلة
المواطن عبر نظام العالج مثل االستشفاء والتفاعل
مع الخدمات الصحية التي تقدمها البلدية .وهذا من
شأنه مساعدة الممارس العام على المتابعة والتأكد من
التعامل مع المواطن بالطريقة المثلى.

يحظى التدخل المبكر بأهمية كبيرة في التعامل مع الصحة
النفسية في الدنمارك ولقد أنجزنا العديد من المبادرات لدعم
المرضى النفسيين في المراحل المبكرة ،مثل البرامج التي
تستهدف األطفال والشباب.

يؤدي الممارس العام دورً ا رئيسيًا ألنه صاحب التشخيص
األولي لوصف العالج النفسي .وهذا من شأنه خفض التكاليف
وتوفير تجربة تشخيص وعالج متكاملة للمستفيد من الخدمة.
ورُغم ذلك ،فإن التعاون بين القطاعات لم يصل إلى أعلى
المستويات وهو مجال للتحسين المستمر.
نتج عن جهود تقليل معدالت االنتحار انخفاض في األرقام
الدنماركية ،فبعدما كانت من أعلى المعدالت في العالم في
ثمانينيات القرن الماضي ،أصبحت واحدة من أدنى المعدالت
في البلدان ذات الدخل المرتفع في يومنا الحالي.

قسم المهام في قطاع الرعاية الصحية الدنماركي
المسؤوليات اإلقليمية

الرقمنة هي حجر الزاوية في الرعاية الصحية الدنماركية جنبًا
إلى جنب مع التكنولوجيا التي توفر طر ًقا جديدة للوقاية من
االضطرابات النفسية وعالجها ،وغالبًا ما يكون العالج في
ُ
حيث تعزز خيارات العالج والدعم الرقمية
منزل المريض.
المساواة في الحصول على رعاية صحية نفسية فعالة وموثوقة.

يُكمل الممارس العام في الدنمارك (طبيب عام،
طبيب أسرة) تعليمًا طبيًا أساسيًا لمدة  6أعوام
وتعليمًا تخصصيًا إضافيًا لمدة  5أعوام ويصبح في
نفس مستوى األخصائيين الطبيين اآلخرين .يحظى
الممارس العام بمعرفة عن الحالة الصحية والظروف
العامة لحياة المريض ،مما يجعل الطبيب مساهمًا
مهمًا في ضمان توفير نهج شامل للعالج .إضافة إلى
ذلك ،الممارس العام على علم بأي حاالت مرضية
مشتركة قد يعانيها المريض ويستطيع وضعها في
الحسبان عند التخطيط للعالج.

مسؤوليات البلدية:
•
•
•
•
•
•

العالج الوقائي
الطب النفسي االجتماعي
الرعاية المنزلية للصحة النفسية
دور رعاية المرضى النفسيين
عالج تعاطي الكحول والمخدرات
إعادة التأهيل خارج وقت االستشفاء

ولن تؤدي اإلجراءات المتخذة لتحسين الصحة النفسية إلى
تقليل أعباء المرض فحسب ،بل ستضمن أيضًا حياة أفضل
وأطول مع القدرة على المشاركة في القوى العاملة .ورُغم
ذلك ،تتطلب مشكالت الصحة النفسية المتزايدة وأعباؤها ً
كل
من االستثمار وتحديد األولويات الحكومية والحوافز ألبحاث
علم األعصاب.

HEALTHCARE DENMARK

نأمل أن تكون المبادرات الدنماركية المقدمة في هذه الورقة
بمثابة مصدر إلهام وتشجيع على الحوار وتبادل المعرفة عبر
الحدود.
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الطب النفسي الرقمي

الطب النفسي الرقمي

مساعدة موارد الصحة النفسية في الدنمارك على مواصلة التقدم
تواجه الدنمارك ،شأنها شأن العديد من البلدان األخرى ،وضعًا صعبًا حيث تتفاقم مشكلة زيادة حاالت االضطرابات النفسية
بسبب نقص الموارد وأطباء األمراض النفسية .ورُغم ذلك ،قد تحل اإلجراءات الوقائية والحلول الرقمية بعض هذه التحديات،
ألن الرقمنة قد تخفف مشكالت بعد المسافات ،وهي عقبة كبيرة في بلد مثل الدنمارك به العديد من مجتمعات الجزر الصغيرة.
كانت جائحة كوفيد 19-سببًا في ظهور خيارات جديدة في خدمات العالج النفسي .لقد أصبحت االستشارات والخدمات الرقمية
مستخدمة كثيرً ا مع إحداث تأثيرات إيجابية ،إضافة إلى تحسّن التعاون بين القطاعات.
الهدف من ذلك هو تقديم خدمات رقمية هادفة وفعالة تشمل مساحة كبيرة من خدمات عالج االضطرابات النفسية في المراحل
عال من أمان
المبكرة وحتى الحاالت المرضية الشديدة .يتمحور تركيزنا على الحلول المثبتة وسهلة االستخدام مع توفير مستوى ٍ
ً
فضل عن توفير المزيج المناسب من خدمات العالج الرقمية والتقليدية بغرض تلبية احتياجات
وخصوصية تكنولوجيا المعلومات،
جميع المرضى.

مبادرة

عيادة الطب النفسي الدنماركية عبر اإلنترنت ُ ،تقدم
الخدمة للمزيد من المواطنين بموارد أقل
ً
مركزا للبحث والتطوير
يُعد "مركز الطب النفسي عن بُعد"
ضمن خدمات الصحة النفسية في منطقة جنوب الدنمارك.
إذ يُشجع المركز على توفير خدمات الطب النفسي عن بُعد
والصحة النفسية اإللكترونية لتحسين جودة الرعاية وإمكانية
الوصول إليها لألشخاص الذين يعانون مشكالت الصحة
النفسية.

تقدم العيادة دورة عالجية مؤتمتة مدتها من  10إلى 12
أسبوعًا مع تمارين ومعلومات مناسبة لكل مريض .ال يشارك
الطبيب النفسي إال في مقابلة التشخيص وعبر الرسائل النصية
الداعمة أثناء العالج .وبهذه الطريقة ،يُساعد األطباء النفسيون
عد ًدا أكبر بكثير من المرضى التي تتم معالجتهم دون اتصال
اإلنترنت.

أطلق "مركز الطب النفسي عن بُعد" العيادة الدنماركية للطب
النفسي عبر اإلنترنت في عام  ،2014وتوفر هذه العيادة
العالج النفسي عبر اإلنترنت للبالغين المصابين باالكتئاب
َ
تحظ باهتمام
والقلق الخفيف حتى المتوسط ،وهي مجموعة لم
كبير مماثل من قبل.

في عام ُ ،2018
طرحت المبادرة على أنها عرض وطني
ممول باتفاق إقليمي مشترك.

والهدف من ذلك هو تقديم خدمات رقمية هادفة وفعالة تشمل مساحة كبيرة من خدمات عالج
االضطرابات النفسية في المراحل المبكرة وحتى الحاالت المرضية الشديدة.

عالجا نفس ًيا
يقدم "مركز الطب النفسي عن ُبعد"
ً
عبر اإلنترنت للبالغين المصابين باالكتئاب والقلق
من الدرجة الخفيفة إلى المتوسطة
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التدخل المبكر

مبادرة

البحث ضمن الكم الهائل لتطبيقات الصحة النفسية مع
MindApps.dk
لقد تم تطوير عدد كبير من تطبيقات الرعاية الصحية مؤخرً ا،
مما تسبب في صعوبة إيجاد حلول فعالة وآمنة .ولذلك ،راجع
"مركز الطب النفسي عن بُعد" في "المنطقة الجنوبية للدنمارك"
عد ًدا من التطبيقات والحلول الرقمية األخرى للصحة النفسية
وأوصى بها على الموقع اإللكتروني.MindApps.dk ،

الغرض من التطبيقات أن تكون إضافة للخدمات الحالية في
نظام الطب النفسي ،وقد أثبتت أهميتها خاصة في أثناء الجائحة
األخيرة .وتتميز هذه الحلول الرقمية بأنها متاحة على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع وأنها متاحة ليس فقط للمرضى
الذين يعانون مرضًا نفسيًا ولكن أي شخص يشعر أن صحته
النفسية ليست على ما يرام.

يساعد MindApps.dk
المستخدمين على فهم طبيعة
كل خيار من خيارات تطبيقات
الصحة النفسية

13 — 12

التدخل المبكر
معالجة المعاناة المتزايدة لمشكالت الصحة النفسية عند الشباب
تمثل مشكالت الصحة النفسية عند الشباب مشكلة كبيرة ومتنامية في الدنمارك والعديد من البلدان األخرى .اليوم ،ي ّ
ُشخص طفل من
كل ستة أطفال دنماركيين بأنه يعاني اضطراب نفسي قبل بلوغهم سن  18عامًا 8.وفي الوقت ذاته ،يطلب أقل من نصف الشباب
الذين يعانون مشكالت الصحة النفسية المساعدة.
ولذلكُ ،نر ّكز كثيرً ا في االكتشاف المبكر والتدخل المبكر في عمر الشباب ،وسينعكس ذلك أيضًا في الخطة العشرية القادمة
للنهوض بالطب النفسي.

اليوم ،ي ّ
ُشخص طفل من كل ستة أطفال دنماركيين بأنه يعاني اضطراب نفسي قبل بلوغه سن
8
 18عامًا.
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إعالم  -إلهام  -دعوة

مبادرة

مبادرة

ُيقدم برنامج  Mind My Mindالعالج
النفسي لألطفال في سن المدرسة.

التدخل المبكر عند الشباب المصابين بالذهان بواسطة
برنامج OPUS
يستهدف برنامج التدخل المبكر  OPUSالشباب المصابين
بالذهان أو الذين يعانون أعراضًا مشابهة عن طريق نهج حازم
يوفر الدعم الكامل لهم .يستخدم برنامج  OPUSأحد األساليب
بمساعدة فرق حازمة متخصصة حيث يتحمل الموظفون عبء
عمل أقل مقارنة بخدمات الصحة النفسية التقليدية .لقد حسّن
مشروع  ،OPUSبالجهود المكثفة ومشاركة األقارب،
التحسّن العالجي السريري للمصابين بالذهان من الدرجة
األولى.

15
—15
—14
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إن برنامج  OPUSهو نتيجة لبحث موثوق يظهر نتائج أفضل
وتكاليف أقل مع هذه الطريقة مقارنة بالعالج القياسي.
وكان المفهوم في البداية مشروعًا بحثيًا رائ ًدا في منطقتين وبعد
ذلك أصبح في جميع المناطق بدعم حكومي .إنه اآلن عالج
قياسي في الدنمارك.

9,10

 – Mind My Mindتقديم دعم الصحة النفسية مثل
رعاية األسنان
يُقدم برنامج  Mind My Mindالعالج النفسي لألطفال في
سن المدرسة ( 16-6عامًا).
هذا المفهوم هو نتيجة مشروع بحثي 11بقيادة
( Psykiatrifondenمؤسسة صحة نفسية دنماركية)،
حيث دُمجت المنهجية (في هذه الحالة منهجية العالج السلوكي
المعرفي) مع اإلعداد التنظيمي الذي يوفر الخدمات الموثوقة

HEALTHCARE
HEALTHCARE
DENMARK
DENMARK

ألطفال المدارس في الدنمارك ،وهذه الطريقة تشبه إلى حد
كبير طريقة إدارة رعاية األسنان اليوم .لقد كان للعالج تأثير
طبي موثق حيث تحسّنت حالة  %75من األطفال المشاركين.
ويتم النظر في طرح هذا البرنامج في جميع البلديات كي يصبح
ضمن الخدمات الحكومية في قطاع الرعاية الصحية.

إعالم  -إلهام  -دعوة

مبادرة

مبادرة

 - Mindhelperدليل عبر اإلنترنت للشباب
الذين يمرون بظروف صعبة
إن  Mindhelperهو موقع إلكتروني دنماركي يقدم
النصائح للشباب الذين يمرون بظروف وتجارب صعبة.
يستطيع األطباء أو طاقم المدرسة أو غيرهم من البالغين
إحالة الشباب إلى  .Mindhelperكما أن هذا الموقع
يظهر في محركات البحث المرتبطة بالموضوع عند
بحث الشباب عن المعرفة أو المساعدة عبر اإلنترنت
عند الشعور بالضيق .تتضمن الخدمات الموجودة على

17 — 16
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 mindhelper.dkالمعلومات الموثوقة ،وأدوات
المساعدة الذاتية الرقمية ،وتوجيهات لمزيد من المساعدة
واألسئلة واألجوبة .لقد طوّ ر "مركز الطب النفسي
عن بُعد" موقع  Mindhelperفي المنطقة الجنوبية
الدنماركية واستقبل أكثر من  1.2مليون زائر في عام
.2020

إعالم  -إلهام  -دعوة

مبادرة

مبادرات المجتمع المدني

مبادرات المجتمع المدني
تقاسم عبء احتياجات رعاية الصحة النفسية للمجتمع
يُساهم المجتمع المدني في الدنمارك في عدد كبير من الخدمات المجانية في مجال الصحة النفسية ،وسنعرض القليل منها في
الصفحات التالية .يُساهم المتطوعون في أوقات فراغهم في الرد على المكالمات الهاتفية والمحادثات عبر اإلنترنت والمشاركة في
االجتماعات .وهذه الخدمات هي إضافات لخدمات الطب النفسي العالجية الحكومية لدعم كل من األفراد وأقاربهم .يُموّ ل القطاع
الخاص العديد من هذه المبادرات ،ويعكسُ التآز ُر بين مبادرات المجتمع المدني وخدمات الصحة النفسية العامة قوة التعاون بين
القطاعين العام والخاص في الدنمارك.

وهذه الخدمات هي إضافات لخدمات الطب النفسي العالجية الحكومية لدعم كل من األفراد
وأقاربهم.

 ، Headspaceحيث يستطيع األفراد الصغار
التحدث مع شخص بالغ دون الكشف عن هويتهم
إن  Headspaceهي مبادرة للصغار الذين تتراوح
أعمارهم بين  12و 25عامًا من شأنها توفير شخص بالغ
للتحدث معهم مجا ًنا ودون الكشف عن الهوية ،سواء في واحد
ً
مركزا أو من خالل المحادثة عبر اإلنترنت.
من أكثر من 25

معظم الموظفين متطوعون ويتدرب الجميع على المتطلبات
القانونية وتقنيات المحادثة لضمان توفير طريقة منسقة ونهج
احترافي .في كل عام ،تساعد  Headspaceأكثر من
 40,000شاب وتجري أكثر من  15,000محادثة فردية.
الخدمة ممولة من الميزانية الوطنية والمؤسسات الخاصة.
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إعالم  -إلهام  -دعوة

مبادرة

مبادرة

 – GirlTalkدعم الفتيات وتمكينهن
إن  GirlTalkهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2004
بهدف مساعدة الفتيات والشابات (من سن  24-12عامًا)
على تعزيز مبدأ احترام الذات ومنع الهشاشة النفسية .تقدم
 GirlTalkمحادثة مجانية ومجهولة الهوية ،واستشارات عبر

الرسائل النصية القصيرة ،ومجموعات حوارية ،وبها 250
متطوعًا .كما تتعامل  GirlTalkمع سلوك إيذاء النفس ،ويُعد
لألسف اتجاهًا متصاع ًدا داخل المجتمع الدنماركي.

 ، Lifelineخط مساعدة لمنع االنتحار
المنظمة الدنماركية غير الربحية )Livslinien (Lifeline
هي خط مساعدة لمنع االنتحار ُتقدّم استشارات دون اإلفصاح
عن الهوية عن طريق متطوعين مدربين .تشرف عليها وزارة
الشؤون االجتماعية وتمولها الصناديق والمؤسسات العامة
والشركات باإلضافة إلى مساهمين مستقلين .إذا كنت تعاني
من أزمة أو عندك أفكار انتحارية ،فاتصل بـ Livslinien

عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو المحادثة دون اإلفصاح
عن هويتك .إضافة إلى ذلك ،تسعى  Livslinienبنشاط
إلجراء حوار مع الصحفيين بخصوص منع االنتحار واإلبالغ
عن االنتحار بهدف التخلص من ثقافة الصمت المميت بشأن
هذا الموضوع.

الجمعية الدنماركية لالكتئاب  ،مجتمع وطني فريد
الجمعية الدنماركية لالكتئاب هي منظمة وطنية ترعى
المصابين باالكتئاب أو االضطراب ثنائي القطب وأقاربهم.
أسّسها أربعة أطباء عام  1998حين أدركوا الحاجة إلى لقاء
المرضى للدعوة إلى تحسين خيارات العالج وفهم أفضل
لالضطرابات النفسية للمساعدة في القضاء على وصم العار
بمن يعانون األمراض النفسية .وال يزال هذا الهدف هو المهمة
العامة للمنظمة .تؤدي مجموعة أساسية مكونة من 150
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متطوعًا مع األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين دورً ا مهمًا
في تنظيم عدد كبير من األنشطة مثل مجموعات المساعدة
الذاتية المباشرة ،واالستشارات الهاتفية ،والمقهى االجتماعي،
والمخيم الصيفي السنوي ،وفعاليات الهواء الطلق المحلية،
ومقا ٍه افتراضية إلنشاء مجتمعات عبر اإلنترنت لتبادل
الخبرات ومكافحة الشعور بالوحدة.

إعالم  -إلهام  -دعوة

الصحة النفسية ووصم مرضاها بالعار

الصحة النفسية ووصم مرضاها بالعار
التشجيع على الحوار المفتوح بشأن الصحة النفسية
بعد قرون من الصمت المميت ونقص المعرفة عن الصحة النفسية واالضطرابات المرتبطة بها ،لم تكن لزيادة الوعي ومحاربة
الوصم بالعار وتشجيع المحادثات عن الصحة النفسية أهمية مثلما هي اآلن .ألنه عندما يشارك المصابون بمرض نفسي تجاربهم
الخاصة ويتحدثون صراحة عن أحوالهم ،فهذه حالة من كسر الصمت المميت .في الدنمارك ،لقد شهدنا المزيد من االنفتاح بشأن
هذا الموضوع في السنوات األخيرة ،ويتحدث العديد من المشاهير والمدونين والسياسيين صراحة عن تجاربهم الشخصية.
بذلت الحكومة الدنماركية جه ًدا للتخلص من ثقافة وصم العار ("واحد م ّنا" ،انظر أدناه) مع التركيز خاصة على الصحة النفسية.
اعتبارً ا من أغسطس  ،2021س ُتدمَج هذه المبادرة ضمن أعمال وزارة الصحة الدنماركية ،مما يجعل هذا أول جهد لمكافحة الوصم
ً
متكامل من الخدمات الصحية الوطنية.
بالعار في العالم ليكون جزءًا

عندما يشارك المصابون بمرض نفسي تجاربهم الخاصة ويتحدثون صراحة عن أحوالهم ،فهذه
حالة من كسر الصمت المميت.

مبادرة

واحد م ّنا – حملة قومية ضد وصم مرضى الصحة
النفسية بالعار
"واحد م ّنا" هي حملة قومية ضد وصم مرضى الصحة النفسية
بالعار في الدنمارك ،وهي جزء من الجهود الوطنية إلزالة
الوصمة .تتمثل رؤية حملة "واحد م ّنا" في تحسين جودة
الحياة للجميع بتعزيز فرص اإلدماج ومكافحة التمييز ضد
مرضى الصحة النفسية في الدنمارك .يحدث ذلك بزيادة

المعرفة العامة عن حياة مرضى الصحة النفسية والتخلص من
المسافات الباعثة على التحيز واالستبعاد االجتماعي .يشارك
سفراء الحملة تجاربهم التي عاشوها مع المرض النفسي في
العديد من األماكن المختلفة ،مما يؤدي إلى خلق الهوية وكسر
التحيز.

اقتباس من سفير حملة "واحد م ّنا":12

"عندما أتحدث عن قصتي ،أرفع عن كاهلي الكثير من األعباء؛ عندما أتحدث عن تجربتي ،أصبح
أكثر تحكمًا في حياتي ،ألنني أتحدث عن الهزائم التي أضحت انتصارات ،وليس الحديث عن هذه
التجارب مجرد حديث لملء الفراغ ،األمر أشبه بالمعجزة".

صاحبة السمو الملكي ولية عهد مملكة الدنمارك تتحدث إلى
سفراء من حملة "واحد م ّنا" خالل زيارتها في مستشفى
جامعة آرهوس للطب النفسي في عام 2019
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مبادرة

مبادرة

مؤسسة الصحة النفسية الدنماركية 25 ،عا ًما من
مكافحة وصم المرضى النفسيين بالعار
مؤسسة الصحة النفسية الدنماركية ()Psykiatrifonden
هي مؤسسة خاصة عملت على مكافحة وصم المرضى
النفسيين بالعار من خالل نشر معلومات سهلة الفهم عن
اضطرابات الصحة النفسية على مدى الـ  25سنة الماضية.
تعمل المؤسسة بدافع سياسي إلحداث التغييرات الالزمة في
المجتمع لدعم الصحة النفسية.

تعمل المؤسسة بالتعاون مع البلديات والمنظمات غير الحكومية
مثل حملة "واحد م ّنا" وقد أعدت أيضًا حمالت متنوعة ،مثل
حملة "ارفع صوتك" حيث يتحدث المؤثرون صراحة عن
شعورهم الداخلي .تتطرق الحملة إلى حقيقة أن العديد من
المؤثرين يبدون سعداء أمام متابعيهم ويعملون دون أن يظهر
عليهم شيء ،لكنهم غالبًا ما يعانون من مشكالت خطيرة في
الصحة النفسية دون إفصاح.

"قد تكون الخطوة األولى إعالن
المريض عن معاناته ،ألنه من الطبيعي
أن نعيش بعض االنتكاسات".
 جوليا صوفياواحدة من المشاهير الدنماركيين

شكرا لك .كيف حالك؟
أنا بخير،
ً
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منع االنتحار

مبادرة

منع االنتحار
كيف سيطرت الدنمارك على معدل االنتحار
إن اإلستراتيجية الدنماركية لمنع االنتحار متعددة الجوانب وتمتد لعقود .في ثمانينيات القرن الماضي ،كان معدل االنتحار في
الدنمارك من بين أعلى المعدالت في العالم حيث بلغت  38حالة انتحار لكل  100,000نسمة بين مَن هم أكبر من سن  15عامًا.13
لكن الجهد المبذول أدى إلى انخفاض هذا المعدل ،حيث وصل إلى  11.4لكل  100,000في عام  ،2007وهو المعدل ذاته تقريبًا
حتى اليوم وهو من أدنى المستويات في البلدان مرتفعة الدخل.
االنتحار مشكلة صحية عامة مدمرة تصيب األفراد واألسر والمجتمعات .لكن تجربة الدنمارك في منع االنتحار تمنحنا بعض
األمل في أن منعه ممكن.

والمبدأ هو تقديم المساعدة للمقبلين على االنتحار
حتى ال ُيتركوا بمفردهم

تدابير الحد من معدل االنتحار
أنجزنا عد ًدا من المبادرات الحكومية للحد من ارتفاع معدل االنتحار .تتضمن هذه المبادرات ما يلي:
إلغاء تسجيل مهدئات البربيتورات
السماح بتوفير المسكنات ومضادات االكتئاب األقل خطورة
تقييد حجم عبوة المسكنات الضعيفة
إزالة أول أكسيد الكربون من الغاز المنزلي
	السماح بالمحوالت الحفزية في أنظمة عوادم السيارات لتقليل انبعاث التركيزات السامة ألول أكسيد الكربون
تقييد الحصول على األسلحة النارية
إعادة هيكلة أجنحة الطب النفسي في المستشفيات للقضاء على فرصة االنتحار

تقدم عيادات منع االنتحار طر ًقا لمنع االنتحار على
المدى الطويل
أثبت تطبيق إجراءات عيادات الوقاية من االنتحار بصفتها
أبنية دائمة حكومية منذ عام  2007فعاليته العالية وقلل كثيرا ّ
من إيذاء النفس واالنتحار.

تقدم العيادات االستشارة والعالج والدعم العملي للذين لديهم
أفكار أو سلوك انتحاري .لقد تم ربط العالج بطرق منع
االنتحار على المدى الطويل في الحاالت المميتة (بنسبة )%29
14 ,13
والحاالت غير المميتة (.)%18

المبدأ هو تقديم المساعدة للمحتمل إقبالهم على االنتحار حتى ال
يتركوا بمفردهم حتى بدء عمليات الدعم األخرى.

تنفيذ مقترح عيادات منع االنتحار لتقديم االستشارات والعالج والدعم العملي
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مبادرة

مبادرة

التوعية في حاالت الطوارئ على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع في األمراض النفسية الحادة
تم إعداد برنامج التوعية في حاالت الطوارئ لألمراض
النفسية الحادة في منطقة العاصمة الدنماركية واعتماده اآلن
في جميع المناطق الدنماركية .والهدف هو مساعدة األفراد
على تجنب األزمات الحادة التي تؤدي إلى االنتحار أو تقديم

الدعم لألشخاص الذين حاولوا االنتحار بالفعل .هذه الخدمة
متوفرة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع حيث يرد
الطبيب النفسي على الهاتف ويقرر ما إذا كان حضور الحالة
ضروريًا أو أن المحادثة الهاتفية كافية.

"ينبغي تكثيف الدعم للمصابين بأمراض نفسية في الفترات عالية الخطورة ،على سبيل المثال بعد
الخروج من المستشفى مباشرة .المرافقة والمساعدة العملية هما مفتاح خفض معدل االنتحار".
 ميريتي نوردنتفتأستاذ جامعي ،مركز الطب النفسي في كوبنهاغن ،رئيس معهد البحوث الدنماركي لمنع االنتحار.
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مبادرة

الطب النفسي الحديث

مستشفيات الطب النفسي الحديث
توفير بيئة عالجية لمرضى الصحة النفسية
لقد زاد معدل الوفيات بسبب األشخاص الذين يعانون اضطرابات الصحة النفسية .في الدنمارك %40 ،من الوفيات الزائدة سببها
االنتحار ،بينما  %60بسبب األمراض الجسدية 15.ولهذا السبب صُممت أجنحة المستشفى الدنماركية الحديثة لألمراض النفسية
إلعاقة محاوالت االنتحار.
ُ
حيث تتميز المستشفيات الدنماركية بعناصر
إضافة إلى ذلك ،للتأثيرات الصوتية والمرئية المريحة مردود إيجابي على المرضى،
لتحسين الصحة النفسية من خالل الهندسة المعمارية للمستشفى التي تساعد على الشفاء.

في الدنمارك %40 ،من الوفيات الزائدة سببها انتحار مرضى الصحة النفسية.

الهندسة المعمارية المتطورة في مستشفى سالجيلس
للطب النفسي
يشتهر مستشفى سالجيلس للطب النفسي الحائز على جائزة
عالمية بتصميماته الهندسية المعمارية العالجية التي تتضمن
نظام اإلضاءة  LEDاألكثر تقدمًا في العالم والديكور المريح
والمساعد لألشخاص المحتاجين للعالج.
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أُعيد تصميم أجنحة الطب النفسي للقضاء على احتمالية
االنتحار ودُمجت األلوان والزجاج الفاتح ومناظر الطبيعة في
التصميم بطريقة تعزز الصحة النفسية .يُعزز البناء الشفاف
والتخطيط المكاني الهادئ حالة االتصال البصري بين
المرضى والموظفين ،وتشير النتائج إلى أن هذا كله يساعد
16
كثيرً ا في توفير بيئة تساعد على شفاء المرضى.
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مبادرة

مبادرة

اإلبداع المشترك بين المرضى واألقارب في مستشفى
آلبورغ
في مستشفى آلبورغ ،حل اإلبداع المشترك في تطوير
استمرارية الرعاية وتصميم مستشفيات جديدة محل مشاركة
المرضى واألقارب .أنشأ المستشفى وحدة اإلبداع المشترك
حيث يعمل المرضى واألقارب ويشاركون في تحسين الوضع
الحالي والمساعدة في كل جديد.

على سبيل المثال ،اس ُتخدم اإلبداع المشترك لتعديل بعض
األمور المتعلقة بمراقبة حوادث االنتحار وتحليلها .واستقبل
األطباء واألقران واإلدارة هذا األمر بكل ترحيب ،وسيصبح
ً
دليل ومرجعًا للتعلم في عام .2022
إضافة إلى ذلك ،اس ُتخدم اإلبداع المشترك في تطوير مقاييس
17
النتائج التي أبلغ عنها المريض من أجل المرضى النفسيين.

التطبيقات المحيطة تقلل من القيود واالستخدام المفرط
لألدوية
ُتقدّم  Wavecareتطبيقات مخصصة للمحيطات من أجل
المساعدة على التشخيص والعالج والرعاية للتنفيذ في تصميم
مستشفيات أمراض الصحة النفسية .يُعد المزيج الخاص من
اإلضاءة المحيطة والمؤثرات السمعية والبصرية حالة موثوقة
للتحفيز الحسي المستهدف في غرفة المثيرات الحسية.

إن نجاح التنفيذ المتعدد التخصصات ألكثر من  80غرفة
من غرف المثيرات الحسية في مستشفيات الطب النفسي
في الدنمارك يشير إلى انخفاض القيود واالستخدام المفرط
18,19
لألدوية.
توفر  Wavecareللمرضى الذين يتمتعون بمزايا إيجابية
من غرفة المثيرات الحسية لالستخدام الخاص في المنزل عند
خروجهم من المستشفى.
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