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 اللجوء/  االستقبال - ON 1: الوطني الهدف - اللجوء. 1: المحدد الهدف

 الصحة حماية - والثاني األول االستقبال نظام تعزيز

PROTECT ( )حماية 
 الرأس والعنق لدى المهاجرين طقةمنمراض في علم األ

 :المرضى ورعاية المبكر التشخيص إلى المشغل تدريب من

 والفكين والوجه والحنجرة واألنف والعيون األسنان طب شبكة

 (PROG-2010: المشروع رمز)

 

 بوليميني   ونيالأنط ةالبروفيسور: العلمي سؤولالم

  قسم   قبل  من  ,FAMI 2014-2020  صندوق  من  الداخلية  وزارة  تموله  الذي  ،(حماية)  PROTECT  برنامج  تنفيذ  جريي

 ال "  لجامعة  التابعة  الهياكل  بعض  ومع  INAIL  مع  شراكةب  الجامعي  الطبي  األول  أمبرتو  بمستشفى  المتكاملة  الرعاية

 مركز  -CEMAS  الجامعي،  اللغات  مركز  ،حساساإلعضاء  أ  ،والفكين  الوجه  وعلوم   األسنان  طب  أقسام:  روما  "سابينزا

 . الصحراء جنوب وأفريقيا  المتوسط األبيض البحر ،أوراسيا مع البحثي التعاون

هم    التسيو  منطقة  أراضي  في   ينصرا الق  ذلك  في   بما  والمهاجرين،  الالجئين  صحة  حماية  إلى  المشروع  يهدف   في الذين 

 ختصاصاتاال  مختلف  وتعزيز  ،والتأهيل  والعالج  للمساعدة  متماسكةو  محددة  برامج  تطوير  خالل  من   ،هشاشةال  وضعية

 . اإلقليمي الصحة ونظام اإلقليمية ستقبالاال خدمات ونظام

  مرتبطةال  اإلشكاالت  من  عالية  معدالت  الموضوع  هذا   حول  واألدبيات  الوبائية  البيانات  تبرز  الواقع،   في  ، أخرى  ناحية  من

 نظام  يظل  أخرى،  ناحية  من  ،صادمة  ألحداث  المعرضين  اللجوء  وطالبي  المهاجرين  بين  خاصة  ،الرأس والعنق  صحةمب

 . السكان من الشريحة هذه الحتياجات وكفاءة بفعالية لالستجابة كافية غير كذلك المحلية والخدمات مستعد غير االستقبال

 واإلدارات  الجمعيات  عالمبل حتى    ،المحلية  الصحية  الخدمات  يشمل  الذي  اإلقليم  مع  متكاملة  استجابة  إعطاء  الضروري  من

 . المناسبة العالجية األساليب وتقديم المحددة الخطر عوامل لتحديد  األكفاء المهنيين وتدريب ،العامة

  المتخصصين   المشغلين  من  فرق  بفضل  الجودة  عالية  ورعاية  ترحيب  بيئة  ضمان  هو  المشروع  من  الهدف  فإن  وبالتالي

  الدعم   وضمان  التدخالت  إلدارة   المحلية  الصحية  والسلطات  االستقبال  مراكز  قدرة  وتعزيز  والثقافات،  المهن  ومتعددي

 . األزمات أو الصعوبة أوقات في للعاملين المتخصص

 : هي المحددة األهداف

  ألمراض  المبكر   والعالج  التشخيص  :ل  المبتكرة   التدخل  بروتوكوالت  على  الرسمي  الطابع  وإضفاء   نموذج  تجربة -

  التأهيل   إعادة  وعالج  وللتشخيص(  الجهازية  المعدية  األمراض  الخطيرة  األمراض  انتشار  لتجنب)  عنقوال  الرأس

 ( تشوهات  أو/  و حرب ندوب/  جروح) الصدمة بعد ما الضطرابات

 الرأس   منطقة  بصحة  الخاصة  التدخالت   وتخطيط  لالحتياجات  المبكر  التحديد  على  االستقبال  مراكز  مشغلي  تدريب -

 لعنق وا

  ين صرا للق  والمساعدة  االستقبال  تدخالت  وتنسيق  المساعدة  الجودة  لتحسين  بالمستشفى  الصحية  طراأل  تدريب -

 األجانب 

 المهاجرين  بين  لإلعاقة  والمسببةمنتشرة  لا  لعنقوا  الرأس  أمراضبمستشفى    المتعلقة  الوبائية  البيانات   جمع -

  منطقة  ألمراض  إقليمي  مرصد  لبناء  األسس  وضع،  التأهيل  وإعادة  العالج  تدخالت  تخطيط  لتحسين  الالجئين،

 المهاجرين السكان عند العنقو الرأس

 والمهاجرين الالجئين لدى لعنقوا الرأس منطقة في الرئيسية  األمراض عن الكشف أنشطة -

 يتعلق  فيما  الصحة  لتعزيز  االستقبال  مراكز  ومشغلي  واألسر  للمهاجرين،  األصلية  المجتمعات   وتوعية  معلومات  -

 الرأس والعنق منطقة على تؤثر التي باألمراض

في  مشغليال  شطةنأ  في  واالجتماعية  النفسية  المخاطر  إلدارةكوين  والت  التدريبية  االحتياجات  تحليل -  خدمات ن 

 بالعمل المرتبط اإلجهادب الصلة ذات والتأثيرات والصحة االستقبال

 اإلقليمي لنطاقا



 التسيو  منطقة

 

 المشروع اقتراح من المستفيدون

  بعد   ما  اضطرابات  حاملي  إلى  خاصة  إشارة  مع   ،المستضعفون  والمهاجرون  والالجئون  اللجوء  طالبو:  مباشر -

 الهجرة  بمسار المرتبطة والنفسية االجتماعية واالضطرابات عنقوال الرأس منطقة في  الصدمة

  من   غلونتالمش  ،والصحية  االجتماعية  الخدمات  امشغلو  ،(SPRAR)  االستقبال  مراكز  اغلوت مش:  مباشر  غير -

 التسيو  منطقة في األجانبين   صراالق لصالح الخدمات في المشاركة اإلقليمية المؤسسات

 المشروع مقترح صفو

 : الموضح المخطط حسب .(ع .)م عمل  مناطق أربع إلى المشروع ينقسم

 ومراقبته المشروع إدارة. 0.ع .م •

 التدخالت وتنفيذ النموذج تجربة. 1.ع .م •

 ستقبال واال الصحية الرعاية النظام لمشغلي والتدريب القدرات بناء. 2.ع .م •

 في  النتائج  ونشر  ،االستدامة  تقييم  ،اإلجهاد  تخطي  دعم   ،الشبكة  تعزيز)  والعرضية  النظام  إجراءات.  3  .ع  .م •

 (الصحة وتعزيز المستقبل

 التدخالت  وتنفيذ النموذج تجربة 1ع.  .م

 التأهيل وإعادة والعالج  التشخيص خدمات نماذج اختبار

 مع  متنقلة  دعم  وحدات  خالل  من  أيًضا  العامة  والصحية  واالجتماعية  النفسية  والخدمات  االستقبال  مرافق  في  التدخالت  تنفيذ

 التخصصات متعددة فرق وجود

  للتشخيص   التدخل  نموذج  صحة  من  التحقق  والمشاركة  األولية  والدراسة  الوبائية  البيانات  وجمع  تحكم  غرفة  إنشاء .1

 التأهيل وإعادة والعالج

 ( البيانات ومعالجة تحليل، جمع) المهاجرينين صراللقعنق وال الرأس ألمراض وبائية بيانات قاعدة .2

عندوال  الرأس  أمراض  تأهيل  إعادة  والخدمات  والعالج  التشخيص  لتحسين  التدخل  نماذج  تجربة .3   ين صراالق  عنق 

 الفحص  تدخالت  تنفيذ(.  والفكين  الوجه  وجراحة  والحنجرة  واألذن  األنف  جراحة  العيون،  طب  ،األسنان  طب)

 والخدمات  ستقبالاال  مرافق  في  مباشرةالعنق  -الرأس  ألمراض   الطارئة  التدخالت  وتنفيذ  المبكر  التشخيص  ،طبيال

 نفسيةال  التخصصات  متعددة  فرق  وجود  مع  متنقلة  دعم  وحدة  خالل  من  العامة،  والصحية  جتماعيةواال  النفسية

 .المتكاملة جتماعيةالوا الصحية الرعايةو

 عنق وال  الرأس  منطقة:  تخصصات  من  لكل  المدى  متوسطةالو  طويلةال  للتدخالت  جتماعي واال  إلكلينيكيا  التخطيط .4

 المسارات  تعريف(.  الوجهو  العلوي  الفك  وجراحة  والحنجرة  واألذن  األنف  وطب  العيون  وطب   األسنان  طب)

  للتسوس   المبكر  التشخيص   ،المحلية  المناطق-للمستشفى  الخارجية  العيادات  فيالمتكاملة    والتدخالت  العالجية

  إلعادة   وتدخالت  المكفوفين  وتصحيح  العمى  وعالج  وتشخيص  الصمم،  المبكر  التشخيص  ،الفم  تجويف  والتهابات

 الوجه  تشوهات  وعالج  المبكر  التشخيص  ؛والعنف  الحروب  من(  والجروح  الندوب)  والفكين  الوجه  ضرر  تأهيل

 .والفكين

 

 غلين تالمش وتدريب القدرات بناء 2.م.ع

 المهاجرين  استقبال ومراكز جامعية وعيادات ،والمستشفيات ،المحلية الصحية الهيئات في العاملين مهارات تعزيز

  محو   إلى  تهدف  التسيو  منطقة  (البلدية  المراكز  ، SPRAR،  CAS)  االستقبال  شبكة  لموظفي  التدريبية  التدخالت .1

  احتياجات   وتقييم  تحليل  على  القدرة  زيادة  بهدف  ستقبالاال  مرحلة  في  اإلكلينيكية  للتدخالت  والتخطيط  األمية

  المتخصصة   والرعاية  المساعدة  مسار  في  به  المرحب  القاصر  ووضع  المهاجرين  القاصرين  من  الرعاية

 .االستقبال مجتمعات في دمجهم بإعادة تسمح التي عنقوال الرأس منطقة في واألمراض ضطراباتاال

  تعزيز   بهدف  الجامعة  طالب   واألقسام  المستوصف  في  الصحيين  للعاملين  والمشترك  المستمر  التدريب  أنشطة .2

  المستشفى  بين  متكامل  مساعدة  مسار  وضمان  ن يالمهاجر  ين صراالق    الرعاية   احتياجات  وتقييم  تحليل  على  القدرة

 واإلقليم

  ،   والرعاية  المساعدة  خدمات  من  لها  المناسب  واالستخدام  صحتهم  حماية  دعم   بهدف  والمهاجرين  الالجئين  تدريب .3

 . عنقوال الرأس بمنطقة المتعلقة مراضلأل  الصحي الدعم خدمات إلى خاصة إشارة مع

 ةيالعرض  واإلجراءات نظام .3ع. .م



  جتماعية اال  الرعاية  خدمات   توفير   في  المشاركة  والخاصة،  العامة  األطراف،  جميع  بين  شبكة  إنشاء  أو  /و  تعزيز .1

 بهم  الترحيب  يتم  الذين  والمهاجرين  الالجئين  لصالح   ،العنق -سأالر صحة  إلى   خاص  بشكل  اإلشارة  مع   ،والصحية

 (المسؤولية لتولي اإلقليمية ASL مع  وبروتوكوالت اتفاقيات) التسيو  المنطقة في االستقبال مراكز في

 أنشطة  في  واالجتماعية  النفسية  األنشطة  المخاطر  بإدارة  المتعلقة  المحددة  التدريبية  حتياجاتلال  متعمقة  دراسة .2

 التدريبية الحقائب لتطوير ،الصحة  وعلى بالعمل المرتبط اإلجهاد على الصلة ذات واآلثار غلينتالمش

 . الرعاية وتحسين يةالرفاه وتعزيز ،اإلجهاد إلدارة غلينت المش وتدريب المعلومات .3

 . المقترح التدخل لنموذج المستقبلية ستدامةاال وتقييم تحليل .4

  بهدف  ،التسيو  لمنطقة  جتماعيةواال  الصحية  الرعاية  خدمات  مع  بالتجربة  المتعلقة  والنتائج  النموذج  ومشاركة  نشر .5

 . بالموضوع هتمامواال الحساسية من ظروف خلق

  مدةلا

 2020 سبتمبر - 2018 أكتوبر
 


