
DIGNITY مرحبا بكم في
معلومات عن  عيادة DIGNITY العادة التأهيل 



هكذا يدور العالج 
الطبيب: 

يساعدك الطبيب، على تكوين نظرة عامة عن صحتك الجسدية والذهنيه والتعرف بشكل 
أكبر على مدى تاثير الوضع النفسي والنوم واأللم على جسمك وكيف يؤثر احدهما 
على االخر. يمكنك التحدث مع الطبيب على سبيل المثال عن األعراض والعالمات 

التي تعاني منها ، وكيف يمكنك التعامل معها ومعالجتها. سيساعدك الطبيب على تنظيم 
أدويتك عند الحاجة ويقوم بجمع المعلومات الضروريه الخاصه بك من طبيبك الشخصي 

واماكن العالج السابقة بناءا على موافقتك ، وذلك لغرض تقييم وضعك بشكل افضل 
وتحديد كيفية مساعدتك بشكل أفضل. كل ذلك يتم باالتفاق معك.

الباحث النفسي: 
يساعدك الباحث النفسي على تعلم كيفية التعامل مع االزمات العنيفه التي مررت بها و 

كيفية التعايش مع االفكار والمشاعر واالعراض الجسديه التي جلبتها لك تلك الصدمات.  
الباحث النفسي يساعدك على فهم المشاعر التي يصعب عليك التحدث فيها وكيفية 

التعامل معها.

اخصائي العالج الفيزيائي: 
يركز أخصائي العالج الطبيعي على توسيع معرفتك وفهمك لردود فعلك الجسدية وكيف 
تتجسد الصدمات في بدنك، على سبيل المثال على شكل شد عضلي او اوجاع او احساس 

باالرهاق . يتالف العالج من مجموعة تمارين بدنية التي تساعدك على االسترخاء 
وتخفيف األلم وتدعم قدرتك الحركيه في حياتك اليوميه. نحن نسعى لتمكينك  من 

الحصول على نوم افضل ، والتعامل مع االالم والخوف والتوتر النفسي بشكل افضل. 

المرشد االجتماعي: 
سيساعدك المرشد االجتماعي في تكوين نظرة عامة عن وضعك االجتماعي ، حتى 
نتمكن سويا من معرفة الطريقة االفضل لتقديم الدعم لك. يمكن للمرشد االجتماعي 

مساعدتك في استكشاف الفرص التي قد تخلق تغيرات ايجابيه في حياتك. قد يتحقق هذا 
من خالل تقوية شبكة عالقاتك االجتماعيه، او تعزيز الحوار في األسرة ، دعم األنشطة 

، التعليم ، العمل ، أو أي شيء آخر مهم بالنسبة لك.  بامكان االخصائي االجتماعي 
أيضا دعمك من خالل التعاون مع شركاء العمل في البلدية او القطاع الخاص، او 

المشاركه في االجتماعات الشبكيه. 
 

DIGNITY عن عيادة
في DIGNITY نقدم عالًجا متعدد التخصصات لألشخاص الذين تعرضوا للتعذيب 

اولصدمات الحروب العنيفه. حيث انه من الطبيعي ان تظهر لديك ثمة مضاعفات جسديه 
ونفسيه كردة فعل جسديه إذا كنت قد تعرضت ألحداث او صدمات عنيفة. ان ظهور أعراض 

مثل الخوف، استرجاع الذاكره الصوريه، الكوابيس، االكتئاب، الغضب، االنعزال االجتماعي، 
آالم العضالت والمفاصل، نوبات الصداع المتكرره، النوم المضطرب، فقدان الشهية / الغثيان 
/ التقيؤ أو التوتر والتشنج ماهي اال ردود فعل طبيعية تجاه االحداث والصدمات العنيفة. يمكن 

أن تؤثر هذه األعراض على مستوى اداءك الوظيفي ومستوى طاقتك وتجعل من الصعب 
عليك ممارسة الحياة اليومية بشكل انسيابي. كل هذا  يؤثر عليك وعلى عائلتك. الهدف من 

دورة DIGNITY  العالجية هو مساعدتك على الشعور بالتحسن وإعطائك أدوات للتحكم في 
أفكارك وجسمك. إذا كان لديك شريك حياة وأطفال ، فنحن نقدم العالج لهم ايضا حتى نتمكن 

من مساعدتكم كعائلة.

بخصوص العالج
في عيادة DIGNITY ، يحتل مرضانا مركز اهتمامنا الرئيسي، ويهمنا جدا أن يكون 

لدينا مع المريض حوار جيد وأن يصبح للمريض نفسه دورا فعاال في العالج. ان العالج 
متعدد التخصصات . هذا يعني أنك ستتواصل مع عدد من المعالجين لدينا ، لكل منهم مجال 
تخصصه الخاص. يتكون فريق العالج لدينا من باحثين نفسانيين، معالجين طبيعيين، اطباء 

واخصائيين اجتماعيين. جميع المعالجين والمترجمين ملزمين بواجب االحتفاظ بسرية 
المعلومات.



DIGNITY نظره عامه عن الدوره العالجيه في 
عند المرشد االجتماعي، الطبيب، المعالج النفسي والمعالج الفيزيائي

عالج االرسه
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6-12 شهرا
مدة العالج تعتمد على فيما اذا ُشملت االسره بالعالج   

المترجمون
 في DIGNITY يوجد لدينا مترجمون محترفون ومتخصصون. يقوم المترجمون 
بالترجمه وخلق حوار فعال بينك وبين المعالجين. يمكنك استخدام مترجمينا مجانًا 

أثناء العالج. يلتزم مترجمونا بواجب الحفاظ على سرية المعلومات.

.DIGNITY مبدئيا سيكون لديك مترجم ثابت في كل جلساتك العالجيه في
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لقد تحرر محمد من افكاره المظلمة
.DIGNITY يحدثنا محمد ) 40 عاما( عما اكتسبه من عالج المجموعات في

"بعد أن بدأت في هذه العملية وتعلمت التخلص من مخاوفي وأفكاري المظلمه ، توقفت بالفعل 
عن تناول الحبوب المنومة ، وأنا سعيد جًدا بذلك. لقد ساعدني برنامج العالج على التخلص 
من األفكار المظلمة والتفكير بشكل مشرق وإيجابي. عندما أشعر بالحزن، أقوم باداء بعض 

التمارين التي تعلمناها في المجموعة ".

محمد هو اسم وهمي حيث ال يرغب المريض في الكشف عن هويته.

عالج الصدمهعالج دعم وموازنه
 املجموعة

االنتقاليه

االنتهاء استبيان الحالهاملقدمه



معلومات عمليه عن الدورة العالجيه 
العالج مجاني.

تعلمنا من تجاربنا أن الجلسات المنتظمة مع المعالجين تعطي نتائج 
افضل ، لهذا نود أن نراك مرة أو مرتين في األسبوع .

يتم تخطيط برنامج العالج باالتفاق معك، حتى نضمن انك تحصل على 
العالج المناسب لما تحتاجه بالضبط.  

العالج فردي بشكل أساسي ، ولكن يمكن أن يتم تنفيذ أجزاء منه في 
عالج المجموعات أو في جلسات اسريه مع عائلتك.

قد يكون العالج صعب ومرهق في بداية دورة العالج ، لذلك فانه 
من الطبيعي جًدا أن تشعر بالتعب عندما تعود الى بيتك بعد الجلسات 

.DIGNITY االولى في

باإلضافة إلى جلسات المحادثه مع المعالجين ، سيُطلب منك أيًضا ملئ 
ثمة استمارات لالستبيان حول وضعك وكيف ترى العالج ومدى تاثيره 

عليك.

نحن نتوقع منك    
y 	DIGNITY ان تلتزم بمواعيد جلساتك في
y ان تبلغ عن الغاءك للموعد في وقت مناسب في حالة تعذرك عن الحضور	
y ان تشارك وتتفاعل مع برنامج العالج بشكل جدي	

عائلة مينا اصبحت في وضع افضل
تحدثنا مينا )12 عاما( عن العالج الذي تلقته مع والديها في DIGNITY  قائلةً:

"مجيئنا إلى هنا سويا كعائلة ساعدنا كثيرا ،حيث اننا بدأنا نتحاور مع بعضنا البعض . كان 
الجزء األصعب  سابقا في حياتنا العائليه هو األسرار وعدم التحدث بصراحه عن االمور ".

"لقد فتحتم لنا الباب، دخلنا من خالله وواصلنا المشوار. كان لديكم المفتاح وقد تعلمنا 
استخدامه. المفتاح كان يكمن في قدرتكم على جمع األسرة. كنتم تطرحون علينا األسئلة . 

منكم تعلمنا طرح األسئلة على بعضنا البعض وإعطاء االجوبه ".

مينا اسم وهمي حيث الترغب المريضه في الكشف عن هويتها.



DIGNITY كيف تصل الى
تقع العياده في منطقة Østerbro في العاصمه كوبنهاغن في العنوان التالي

Bryggervangen 55, 2100 København Ø

يمكنك الوصول الينا باستخدام المواصالت العامه.
 خذ باص 4A وانزل في موقف )Skt. Kjelds Plads )Nygårdsvej بعدها يمكنك ان 

تمشي مسافة دقائق قالئل الى عنوان المركز.
 

تقع االستعالمات في الطابق االرضي في المبنى، في الجناح االيمن عند دخولك من المدخل 
الرئيسي. 

.DIGNITY توجه الى االستعالمات بعد ان تكبس على جرس الباب التلفوني عند عالمة
 

تقع العياده في الطابق الثالث وهناك مصعد كهربائي.   

بامكانك االتصال على العياده في اوقات العمل اليوميه على الرقم 36938684
اوقات العمل هي: 

ايام الدوام الرسمي االثنين- الخميس بين 16:00-08:00
ايام الجمعه 14:00-08:00

 يمكنك ايضا مراسلة العياده الكترونيا على 
 sekr@dignity.dk

www.dignity.dk


