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عام ) أستراليا( Canberraأنشئ برنامج اإلسعاف النفسي األولي في
شراكة مع وبBetty Kitchener)(من قبل مربية متطوعة هي  ) 2001(

حين اعتمد من قبل ) 2003(، وانطلق عالمياً عام )Anthony Jorm(الباحث 
اً إلى دول أخرى الحكومة السكوتلندية، وبعد ذلك أخذ البرنامج باالنتشار تدريجي

كندا، انكلترا، فنلندا، هونك : كالً من ) 2009(كثيرة، وتضمنت هذه الدول عام 
. كونج، اليابان، سينغافورة، جنوب إفريقيا، تايالند، الواليات المتحدة، و ويلز

عندما تم اعتماد البرنامج في دول أخرى قامت جهات حكومية أو منظمات غير 
  .سترالي ليناسب ثقافة تلك الدول ونظامها الصحيحكومية بتعديل المنهاج اال

ستناداًعلى الطب المعتمد على الدليل لقد تم وضع محتوى المنهاج ا
Evidence-Based Medicine قدر اإلمكان كما ُأخضع للعديد من الدراسات

 Randomizedالتقييمية من ضمنها التجارب العشوائية المنضبِطَة

Controlled Trialsأن تدريب اإلسعاف النفسي  هرت تلك الدراسات، ولقد أظ
األولي يحسن من معرفة الناس عن االضطرابات النفسيةويقلل من اعتبارهم لها 
كوصمة عار ويزيد من تداخالت اإلسعاف األولي تجاه من يعانون من مشاكل 

  . نفسية
إن هذا المنهاج مصمم لعامة الناس ليتعلموا كيفية مساعدة شخصلديه 

تتضمن االضطرابات النفسية . طراب نفسي بادئ بالتشكُّل أو يمر بأزمة نفسيةاض
واألزمات النفسية التي . االكتئاب، القلق، الذهان، وسوء استعمال المواد: كالً من

األفكار والسلوكيات االنتحارية، إيذاء الذات غير االنتحاري، : يغطيها المنهاج هي
 ة الذهانية الحادة، التأثيرات الحادة الناجمة عننوبات الهلع، الحدث الصادم، الحال

   
لقد تم وضع محتوى 
المنهاج استناداً على 
الطب المعتمد على 
الدليل قدر اإلمكان 
كما أُخضع للعديد من 
الدراسات التقييمية 
من ضمنها التجارب 
  العشوائية المنضبِطَة
  
  
  
أظهرت الدراسات أن 
تدريب اإلسعاف 
ن النفسي األولي يحس

من معرفة الناس عن 
االضطرابات النفسية 
ويقلل من اعتبارهم لها 
كوصمة عار ويزيد من 
تداخالت اإلسعاف 
األولي تجاه من يعانون 
 .من مشاكل نفسية
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  .سوء استعمال الكحول أو عقاقير أخرى، والسلوك العدواني
إن تقديم اإلسعاف النفسي األولي يتعلق على األغلب بالحاالت التي يظهر فيها 
أن شخصاً  من أفراد العائلة أو من الوسط االجتماعي أو المهني قد بدأ يعاني من 

ً أن يقدم  بعض المعلومات المفيدة عن مشكلة نفسية، ولكن يمكن للمنهاج أيضا
كيفية مساعدة شخص لديه تاريخ لالضطراب النفسي أو يعاني من مشكالت نفسية 

 .طويلة األمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إنَّ هذا المنهاج مصمم  
لعامة الناس ليتعلموا 
كيفية مساعدة شخص 
لديه اضطراب نفسي 
بادئ بالتشكُّل أو يمر 
 بأزمة نفسية
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