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طريقتنا الجديدة في تقديم الخدمات في مجال الصحة النفسية المجتمعية

 تم تصميم نموذج خدمة الصحة النفسية المجتمعية
الخاصة بنا لرعايتك في مجتمعك عندما تحتاج

 إلى مساعدة إلدارة األعراض العقلية قصيرة المدى
(الرعاية الحادة( أو عندما تتعافى من تلك    

األعراض (رعاية غير حادة(.

 سيعمل طبيب الصحة العقلية المعين لك  على تنسيق
  رعايتك ومطابقة احتياجاتك للرعاية مع خدماتنا
الصحية الموازية والتمريض والخدمات الطبية.

 تعمل خدماتنا معًا لمساعدتك على التعافي والبقاء
جيًدا في مجتمعك.

 لمعرفة المزيد ، استخدم رمز االستجابة السريعة أو تفضل بزيارتنا  
على  موقع

على اإللكتروني  البريد  عبر  مراسلتنا  يرجى   ، برأيك  إلخبارنا 

2022 14 سبتمبر  في  المالحظات  لتسليم  موعد  آخر 

طبيب
الصحة 
العقلية 

مركزة رعاية 
رعاية متخصصة قصيرة األجل )عادة حوالي 6 أسابيع(

لدعمك خالل المرحلة الحادة من المرض
العقلي - كبديل لدخول المستشفى.

العقلي - كبديل لدخول المستشفى
 صباًحا - 9:30 مساًء  7 أيام في األسبوع

خدمة الشباب
صباًحا - 5 مساًء من االثنين إلى الجمعة 

(MH-Core)  خدمة المستجيب المساعد للصحة العقلية
مساًء - 11:30 مساًء  7 أيام في األسبوع

حادة رعاية غير 
 رعاية متخصصة متوسطة المدى )عادة من 6 إلى 12 شهًرا لدعم(

 تعافيك من المرحلة الحادة من المرض العقلي من خالل 
المساعدة في تقليل األعراض وتحسين وظيفتك ومنع االنتكاس.

 خدمة استعادة المجتمع
صباًحا - 5 مساًء من اإلثنين إلى الجمعة

خدمات  الصحة الموازية
والتمريض والخدمات الطبية  

 خدمات العالج
الوظيفي

 خدمات العمل
االجتماعي

خدمات علم النفس

المساعدة العقلية للمجتمع
الصحة الموازية

عيادات األدوية

الصحة النفسية للمجتمع
التمريض

GP خدمات اتصال  مجموعات
متخصصة 

الصحة النفسية للمجتمع
الصحة الموازية  والتمريض

خدمات الصيدلة الخدمات الطبية 

الصحة النفسية للمجتمع
صيدلية

https://centraladelaide.health.sa.gov.au/
community-mental-health-consultation

HealthCALHNCommunityMHRedesignProject@sa.gov.au
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الصحة النفسية للمجتمع
طبي

Arabic / عربي

9

9

12

9


