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  البرنامج الوطني للصحة العقليةالبرنامج الوطني للصحة العقلية
 
 

 بهدف الوقاية والعناية باألمراض     1990تم  بعث البرنامج الوطني للصحة النفسية سنة         

هام ا في  ويلعب طبيب الصحة العمومية دورا       .  العقلية األكثر تواجدا بالخطوط األمامية    

اإلحاطة بهؤالء المرضى يتمث ل في التشخيص المبك ر للحاالت والتكف ل بها وتوجيه               

المرضى إلى االختصاص عند االقتضاء كما توكل إليه مهم ة التثقيف الصح ي لحث                

المواطن على اتباع نمط عيش سليم يقي اإلنسان من االنزالق والسلوكيات المحفوفة               

 .تبار الجانب النفساني في الرعاية الشاملة للمريضبالخطر واألخذ بعين االع
 

وقد تم  في نطاق البرنامج تكوين أطباء الصحة العمومية والمختصين في علم النفس                

العاملين بالخطوط األمامية في ميدان الوقاية والتشخيص المبك ر والعناية باألمراض النفسية       

سلوكيات الغذائية ومتابعة المرضى    خصوصا منها االكتئاب والقلق واضطرابات النوم وال      

المصابين بانفصام الشخصية القتناء أدويتهم حتى يتفادوا التنقالت الصعبة           (المزمنين  

 ).والباهضة إلى أقسام االختصاص
 

ويتم  تأطير أطباء الصحة العمومية من طرف األخصائيين في الطب  النفسي حيث وقع              

 تحت مسؤولية رئيس قسم استشفائي جامعي من        تقسيم البالد إلى مقاطعات كل  واحدة منها      

حيث التكوين والتقييم والقيام بالدراسات والبحوث مم ا مك ن من تحسين جودة خدمات               

الصحة النفسية وتسهيل العالقة بين مختلف المستويات الصحية وكذلك تقريب الخدمات            

 . من المواطن
 

حة النفسية من طرف لجنة      إعداد تقرير حول تأهيل الص     2007-2006هذا وتم  سنتي    

فنية تم  تعيينها من قبل وزير الصحة العمومية وقد احتوى هذا التقرير على الوضع الحالي               

للصحة النفسية وعرض للصعوبات التي تعترض تطبيق البرنامج واقتراحات اللجنة             

 .للنهوض بالصحة النفسية
 



 :وفي إطار متابعة هذه االقتراحات تم  

 .ن أطباء الخطوط األمامية مراجعة دليل تكوي-

 إعداد مشروع منشور يحد د مهام مختلف المتدخلين في الصحة النفسية على المستويات             -

 .الصحية الثالثة

 .  تقييم وثائق جمع المعلومات وتحيينها-
 

 :  التوجهـات العام ة  
 الجهوية  تعميم إحداث أقسام الطب  النفسي أو على األقل  عيادات مختص ة بالمستشفيات - 

 مواصلة تكوين أطباء الخطوط األمامية مع دراسة إمكانية إحداث شهادة عليا في                -

 الصحة العقلية

  تدعيم الشراكة مع مختلف المتدخلين -

 . تشريك القطاع الخاص  في العناية باألمراض النفسية-
 

 


