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RUH SAĞLIĞINI
GÜÇLENDİRMEK:
PSİKOLOJİK TRAVMA
VE BELİRTİLERİ
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında
kabul ettiği tanıma göre sağlık,
bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam
bir iyilik halidir. Ruh sağlığı bu tanımın
ayrılmaz bir parçasıdır.

ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺻﺤﺘﻚ
:اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وأﻋﺮاﺿﻬﺎ

وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
 ﻓﺈن اﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ، 1948 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
 اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ.واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
.ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

Ruh sağlığı
ne demektir?
“Ruh Sağlığı” terimi kişinin bir bütün olarak
iyi olma durumunu anlatır. Ruh sağlığımızın
iyi olması sadece ruhsal sıkıntılar
yaşamamak, ruhsal hastalıklara sahip
olmamak anlamına gelmez, aynı zamanda
ﬁziksel sağlığımızın iyi olmasıyla da
bağlantılıdır. Kendimizle, ailemizle ve
çevremizle kurduğumuz iyi ilişkilerle ve
hayatımızın gündelik problemleriyle baş
edebilme becerimizle ilişkilidir. Aynı
zamanda sahip olduğumuz bilgi ve
yetenekleri kullanabilmemizle ve kendimizi
rahat, huzurlu hissetmemizle de
bağlantılıdır.

ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟
ﻳﺸري ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" اﱃ ﺣﺎﻟﺔ
 اﻟﺼﺤﺔ.اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻛﻜﻞ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪم ﻣﻮاﺟﻬﺔ
 وﻻ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ
 وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻮن،
 ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرﺗﻨﺎ.ﺻﺤﺘﻨﺎ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺟﻴﺪة أﻳﻀﺎ
ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
,واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻊ أﻧﻔﺴﻨﺎ
 ﻛام أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ.ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ وﺑﻴﺌﺘﻨﺎ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﲆ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ منﺘﻠﻜﻬﺎ وﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ
.واﻟﺴﻼم

Hayatımızı yaşarken birbirinden farklı
zorluklarla karşılaşırız. Aynı vücudumuz gibi,
duygularımız ve zihnimiz de zorluklar
karşısında yeniden denge bulabilmek için
çalışır. Böylelikle, bazen biz fark etmeden,
zorluklar karşısında duygularımız ve
zihnimiz bir zarara uğramadan kendisini
düzenler.

ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺸﺘﻨﺎ ﻟﺤﻴﺎﺗﻨﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت
 ﻛام ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺴﺪﻧﺎ ﻓﺈن.ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻧﺎ وﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﺪرة
ﻋﲆ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
 ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن،  ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
 ﻓﺈن ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ,دون أن ﻧﺪرك ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ
وﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ دون أي ﴐر ﰲ
.ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت

Yere düşersek kolumuz ya da bacağımız
kanayabilir ve yara zamanla kendiliğinden
iyileşir. Ancak bazen yara çok büyük ya da
derin olur ve iyileşmesi için doktora
gitmemiz, tedavi olmamız gerekir. Benzer
şekilde, bir zorlukla, sıkıntıyla, problemle
karşılaştığımızda, duygularımızda ve
zihnimizde küçük yaralar açılabilir ve zaman
içinde kendiliğinden iyileşebilir. Ancak
yaşanan zorluklar, sıkıntılar, problemlerin
etkisi daha büyük ve derinse, duygularımız
ve zihnimiz kendi kaynaklarıyla yarayı
iyileştiremeyebilir ve bu da daha fazla sıkıntı
ortaya çıkmasına yol açabilir.

 ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺰف ذراﻋﻨﺎ أو، إذا وﻗﻌﻨﺎ ﻋﲆ اﻷرض
ﺳﺎﻗﻨﺎ وﺳﻴﺸﻔﻰ اﻟﺠﺮح ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻔﻮي ﻣﻊ ﻣﺮور
 أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺮح ﻛﺒ ًريا،  وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﻮﻗﺖ
 ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺤﺘﺎج اﻟﺬﻫﺎب إﱃ، ﺟ ًﺪا أو ﻋﻤﻴﻘًﺎ
اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺸﻔﻰ
، ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ، وﺑﺎﳌﺜﻞ.اﻟﺠﺮح
 ميﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺟﺮوح ﺻﻐرية ﰲ ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ،ﻣﺤﻨﺔ
 وميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﻔﻰ ﻋﻔﻮﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور،وﻋﻘﻠﻨﺎ
 إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺛريات اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت, ﻟﻜﻦ.اﻟﻮﻗﺖ
 ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ،واﳌﺸﺎﻛﻞ واﳌﺤﻦ أﻛﱪ وأﻋﻤﻖ
ﻋﻮاﻃﻔﻨﺎ وﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﺠﺮح مبﻮاردﻫﺎ
 ﻣام ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ،اﻟﺨﺎﺻﺔ
.اﳌﺸﺎﻛﻞ

Duygularımızda ve zihnimizde yara
açıldığında bir uzmandan destek
almamız önemlidir.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺮح ﰲ أﺣﺎﺳﻴﺴﻨﺎ وﰲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ
.ﺧﺒﻳﺮ

Psikolojik travma
ne demektir?

ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺼﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؟

Psikolojik travma, yaşamımızı ve güvenliğimizi
tehdit eden savaş, çatışma, doğal afet, şiddet,
kaza gibi olağandışı ve beklenmedik
olaylar/durumlar karşısında korku, çaresizlik,
utanç ve suçluluk gibi duygular hissetmemize
neden olan güçlü ve sarsıcı, duygusal ve zihinsel
stres tepkisidir.

اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ رد ﻓﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮﺗﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ
وﻋﻘﲇ ﻗﻮي وﺻﺎدم ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ ﰲ ﺷﻌﻮرﻧﺎ مبﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻮف واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻌﺎر واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﰲ ﻣﻮ
اﺟﻬﺔ أﺣﺪاث ﻏﻳﺮ ﻋﺎدﻳﺔ وﻏﻳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮ
وب واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺤﻮ
.ادث اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وأﻣﻨﻨﺎ

Travmaya neden olan olaylar/durumlar, deprem,
traﬁk kazası vb tek seferde olabileceği gibi savaş,
aile içi şiddet gibi tekrarlayan olaylar şeklinde de
meydana gelebilir.

 ميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن,اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺼﺪﻣﺎت/ اﻷﺣﺪاث
 وﻣﺎ إﱃ، ﺣﻮادث اﳌﺮور،ﺗﺤﺪث ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻻزل
 ﻛام ميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺣﻮادث ﻣﺘﻜﺮرة،ذﻟﻚ
. اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰﱄ وﻏري ذﻟﻚ,أﻳﻀﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺮب

Travmaya neden olan olaylar/durumlar,
beklenmedik ve olağandışıdır, gündelik hayatımızı
ve baş etme mekanizmalarımızı sarsabilir ya da
tamamen ortadan kaldırabilir.

اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻫﻲ/ إن اﻷﺣﺪاث
 وميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﻄﻞ أو،أﻣﻮر ﻏري ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻏري ﻋﺎدﻳﺔ
ﺗﻘﴤ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وآﻟﻴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
.اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ

Bu nedenle, travmatik bir olay yaşadıktan sonra
korku, şok, derin üzüntü, yas gibi duygular
hissedebiliriz ve bu duygularla birlikte
uykusuzluk, yemek yiyememe, baş ağrısı gibi
ﬁziksel sıkıntılar da yaşayabiliriz.

Nasıl
anlarız?
EĞER;
● Belirli bir süredir, herhangi bir hastalığa bağlı
olmaksızın yemek yeme düzeni (sürekli yeme
isteği, iştahın tamamen kapanması gibi)
bozulmuşsa,
● Belirli bir süredir, herhangi bir hastalığa bağlı
olmaksızın uyku düzeni (sürekli uyuma ya da hiç
uyuyamama, sürekli kâbuslar görme) bozulmuşsa,
● Sürekli üzgün, huzursuz, neşesiz, yorgun
hissetme durumu varsa,
● İyi hissettiren bir şey yaptıktan sonra her seferinde
suçluluk ya da utanç duygusu peşisıra geliyorsa,

 ﻗﺪ ﻧﺸﻌﺮ،  ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﺤﺪث ﺻﺎدم،ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ
، اﻟﺤﺰن اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻹﻧﻬﻴﺎر،  اﻟﺼﺪﻣﺔ، مبﺸﺎﻋﺮ اﻟﺨﻮف
ﻛام ﻗﺪ ﻧﺸﻌﺮ مبﺸﺎﻛﻞ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ
، اﻟﺼﺪاع، ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ،ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻞ اﻷرق
.وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ

ﻛﻴﻒ
ﻧﻔﻬﻢ؟
:إذا
● إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدات ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم )ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ
 اﻟﻔﻘﺪان اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺸﻬﻴﺔ( ﻗﺪ ﺿﻌﻔﺖ، اﻷﻛﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ
 ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ، ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
,ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﻣﺮض
● إذا ﺗﻐري منﻂ اﻟﻨﻮم )اﻟﻨﻮم اﳌﺴﺘﻤﺮ أو ﻋﺪم اﻟﻨﻮم ﻋﲆ
 رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮاﺑﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻟﻔﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ، اﻹﻃﻼق
, ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄي ﻣﺮض، ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
, اﻹﺿﻄﺮاب,● ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻹزﻋﺎج
,اﻟﺘﻌﺐ أو اﻟﻜﺂﺑﺔ
● ﰲ ﺣﺎﻟﺔ الﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ أو اﻟﺨﺠﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮة
,ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ أﻣﺮا ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ

● Rahatsız edici görüntüler ve anılar alakasız
zamanlarda istem dışı akla geliyorsa,
● Evden çıkmak, kalabalık içinde olmak evden
çıkmamayı isteyecek kadar huzursuz ediyorsa,
● Aile, akrabalar, yakın çevredeki kişilerle iletişim
kurmakta sıkıntılar yaşanıyorsa ya da iletişim
kurma isteği azalmışsa,
● Her an bir şey olacakmış gibi tetikte
hissediliyorsa,

Bu ve benzeri tepkiler birkaç aydan
daha uzun sürüyorsa ve gittikçe
yoğunluğu ve şiddeti artarak gündelik
hayatımızı sürdürmemizi daha da
zorlaştırıyorsa o zaman bir uzman
desteği almak çok önemlidir.
Savaş ve çatışmalar nedeniyle zorunlu olarak
göç etmek, yeni ve yabancı bir ülkeye yerleşmek
anlamına gelir. Savaş ve çatışmanın olduğu
ülkede, göç yolunda ve varılan ülkede travmaya
neden olan birçok olayla karşı karşıya
gelinebilir. Savaşın etkilerinin yanı sıra ev, maddi
gelir, meslek ve mevki kaybı, aileden ayrılma,
geleceğe dair belirsizlik ruhsal olarak zorlayıcı
olabilir. Aynı zamanda, yeni bir ortama uyum
sağlama ve yeni beceriler kazanma (yeni bir dili,
iltica süreçlerini, temel hizmetlere nasıl
ulaşılacağını öğrenmek) ﬁziksel ve ruhsal olarak
zorlayıcı olabilir. Bu dönemde ﬁziksel ve ruhsal
sağlığımıza dikkat etmek, kendimizi ve ailemizi
korumak için önemlidir.

BİLMELİYİZ Kİ!
Hissettiğimiz bu duygular ve yaşadığımız
sıkıntılar olağandışı bir olaya/duruma verilen
olağan bir tepkidir.
Herkes travmaya sebep olan bir olay karşısında
aynı tepkiyi vermez. Kişilik özelliklerimiz,
ailemizden ve sosyal çevremizden aldığımız
destek ve inançlarımız gibi etkenlere bağlı olarak
travmadan etkilenme seviyemiz değişebilir.

● إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺻﻮر وذﻛﺮﻳﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ وﻣﺰﻋﺠﺔ ﺗﺘﺒﺎدر
,إﱃ اﻟﺬﻫﻦ دون ﻗﺼﺪ ﰲ أوﻗﺎت ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
 واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﻌﻠﻪ،● إذا ﻛﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﳌﻨﺰل
، ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﻣﻐﺎدرة اﳌﻨﺰل
● إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
 واﻟﻨﺎس اﳌﺤﻴﻄني ﺑﻪ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ, اﻷﻗﺎرب، اﻷﴎة
,اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
● إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺬر دامئﺎ وﻛﺄن ﺷﻴﺌًﺎ
،ﺳﻴﺤﺪث ﰲ أﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺬه
وﻏريﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻷﻛرث ﻣﻦ ﺑﻀﻌﺔ
 وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﺗﻬﺎ وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﺗﺰداد، أﺷﻬﺮ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ وﺗﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﻛرث
 ﻓﺈن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ،ﺻﻌﻮﺑﺔ
.ﺧﺒري ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﴪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮوب
 ﰲ.واﻟﴫاﻋﺎت ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﺑﻠﺪ ﺟﺪﻳﺪ وأﺟﻨﺒﻲ
 ﻗﺪ ﺗﺘﻢ،اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮب واﻟﴫاع
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ
اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮة وﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﺒﻠﺪ
 ﻓﺈن, وﺑﺠﺎﻧﺐ آﺛﺎر اﻟﺤﺮب.اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﳌﻬﺎﺟﺮة اﻟﻴﻬﺎ
 ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﳌﺮﺗﺒﺔ, اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺎدي،ﺧﺴﺎرة اﳌﻨﺰل
 وﻋﺪم اﻟﻴﻘني ﺑﺸﺄن، اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻷﴎة،اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻏري ذﻟﻚ ﻫﻲ أﻣﻮر ميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﻜﻞ
 ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ, وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ
,ﺟﺪﻳﺪة واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة )ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 وﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت،ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻠﺠﻮء
.اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﺟﺴﺪﻳﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ
 ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ ﺻﺤﺘﻨﺎ،ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﱰة
.اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ

!ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺮف
أن ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ
ﻣﻮﻗﻒ ﻏري/ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﻲ رد ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺤﺪث
.ﻋﺎدي
ﻻ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ رد اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
 ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄﺛﺮﻧﺎ ﻣﻦ.ﺣﺪث ﺻﺎدم
 وﻋﻮاﻣﻞ,اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻋﺘامدًا ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﺗﻨﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ واﻟﺪﻋﻢ,أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻨﺎ
.اﻟﺬي ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

Psikolojik destek almak bizim
DELİ olduğumuz anlamına
GELMEZ

ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻣﺼﺎﺑﻮن
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن

Psikolojik destek almak bizim
GÜÇSÜZ olduğumuz anlamına
GELMEZ

ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ
ﻋﺎﺟﺰون

Psikolojik destek almak bizim
DESTEK sistemimizi
GÜÇLENDİRİR

ﺣﺼﻮﻟﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ
ﻳﻘﻮي ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﺪﻳﻨﺎ

أﻳﻦ ميﻜﻨﻨﺎ اﻟﺬﻫﺎب
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ؟

Destek için
nereye başvurabiliriz?

إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

Hayata Destek Derneği’ne;

،إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ دﻋﻢ ﻟﺼﺤﺘﻜﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ دﻋﻢ/ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﻘﺪوم ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻣﺮﻛﺰ
.اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﺤﺪث إﱃ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴني ﻟﺪﻳﻨﺎ

Ruh sağlığınızla ilgili destek almak isterseniz
doğrudan Hayata Destek Evine/Noktasına
gelebilir ve psikologlarımızla görüşebilirsiniz.

İSTANBUL

إﺳﻄﻨﺒﻮل

DİYARBAKIR

دﻳﺎر ﺑﻜﺮ

MARDİN
ADANA

أﺿﻨﺔ

MERSİN

ﻣﺮﺳني

ﻣﺎردﻳﻦ

ŞANLIURFA
HATAY

ﻫﺎﺗﺎي

ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺎ

BATMAN

ﺑﺎﻃامن

Hastanelere;
Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet
hastanelerinin çocuk ve yetişkinler için
psikiyatri servislerinden
yararlanabilirsiniz. Kendi şehrinizdeki
devlet hastanesinin psikiyatri hizmetinden
yararlanmak için Merkezi Hastane
Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden
telefonla (182) ya da internet yoluyla
(https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/)
randevu alabilirsiniz. Merkezi Hastane
Randevu Sistemi internet sitesi Arapça
dilinde de hizmet vermektedir.
ÖNEMLİ: Her hastanede muayene için
tercüman bulunmayabilir. Tercüme
desteği için kendi imkânlarınızı
kullanabilir ya da Sağlık Bakanlığı’na bağlı
0 850 288 38 38 numaralı Tercümanlık
Çağrı Merkezinden destek alabilirsiniz.

Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerine;
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ağır ruhsal
rahatsızlıkları olan kişilerin ayakta tedavi
yoluyla takip edildiği, bireysel ve/veya
grup terapileri ile desteklendiği, ailelerine
yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı yerel
sağlık merkezleri olarak işlev görmektedir.
İstanbul’da Küçükçekmece Toplum Ruh
Sağlığı Merkezi’nden destek alabilirsiniz.
Merkez, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde yer
almaktadır.
ÖNEMLİ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde
tercüman bulmak zor olabilir. Tercüme
desteği için kendi imkânlarınızı
kullanabilir ya da Sağlık Bakanlığı’na bağlı
0850 288 38 38 numaralı Tercümanlık
Çağrı Merkezinden destek alabilirsiniz.

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أﻗﺴﺎم اﻟﻄﺐ
اﻟﻨﻔﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐني اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
.اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ
(182) ميﻜﻨﻜﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﱪ اﻟﻬﺎﺗﻒ
(MHRS)(أوﻋﱪاﻻﻧﱰﻧﺖﻧﻈﺎمﻣﻮاﻋﻴﺪﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰاﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﴘ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻜﻢ
(https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas)
اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
.اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀً ﺎ
 ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﱰﺟﻢ ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﰲ:ﻫﺎم
 ميﻜﻨﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪام إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ.اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ دﻋﻢ اﻟﱰﺟﻤﺔ أو ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﱰﺟﻤني ذو اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ إﴍاف وزارة
.0850 288 38 38

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
:اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﻛﻤﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺻﺪ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺼﺎﺑني ﺑﺄﻣﺮاض ﻋﻘﻠﻴﺔ
،ﺣﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺮﴇ اﻟﺨﺎرﺟﻴني
، أو اﻟﺠامﻋﻴﺔ/ دﻋﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ و
.وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ اﱃ أﴎﻫﻢ
ﰲ اﺳﻄﻨﺒﻮل ميﻜﻨﻜﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﻛﻮﺟﻮك ﺟﻜﻤﺠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻳﻘﻊ اﳌﺮﻛﺰ داﺧﻞ ﻣﺸﻔﻰ.اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻷﺑﺤﺎث و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺳﻠﻄﺎن
.ﺳﻠﻴامن
 ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﻣﱰﺟﻢ:ﻫﺎم
 ميﻜﻨﻜﻢ.ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻜﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ دﻋﻢ
اﻟﱰﺟﻤﺔ أو ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
0850 288 38 38 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﳌﱰﺟﻤني ذو اﻟﺮﻗﻢ
.واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ إﴍاف وزارة اﻟﺼﺤﺔ

Hayata Destek
Noktalarımız ve Hayata
Destek Evlerimiz hafta içi
her gün saat 09:00-17:00
arasında açık olup tüm
hizmetlerimiz ücretsizdir.

ﻧﻘﺎط دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة
وﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ أﻳﺎم
9 اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 و ﺟﻤﻴﻊ5 ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ
.اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

Hayata Destek Noktalarımız
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

Emek Mh. Barış Blv. Güney Sanayi Evleri No: 49 Seyhan
ADANA / أﺿﻨﺔ
BATMAN / ﺑﺎﻃامن
Ziya Gökalp Mh. 80. Yıl Cd. Çağrı Apt. Altı No: 8
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮ5 Nisan Mah. 813 Sk. Öz Dicle Sitesi No:1 Bağlar
DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 47. Sk. Yolkent Koop. 10. Blok
Zemin Kat Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Pirireis Mh. 146. Sk. No:94 İskenderun
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
MARDİN / ﻣﺎردﻳﻦ
Cumhuriyet Mh. 803. Sk. Başak Apt. No:18/B Kızıltepe
MERSİN / ﻣﺮﺳني
Mesudiye Mh. 5122 Sk. Dış kapı No:5/A Akdeniz
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔFatih Sultan Mh. Abdullah Gül Bulvarı Akçakale
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleymaniye Mh. Süleymaniye Cd. No:201/D Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔSüleyman Demirel Mh. Adnan Menderes Cd.
No:53/C Harran

Hayata Destek Evlerimiz
İL / اﳌﺪﻳﻨﺔ
ADRES / اﻟﻌﻨﻮان

DİYARBAKIR / دﻳﺎرﺑﻜﺮHuzurevleri Mh. 53. Sk. Surkent Dubleks No:11
Kayapınar
HATAY/ ﻫﺎﺗﺎي
Narlıca Mh. Atatürk Cd. 95. Sk. Levent Apt. No: 3/1 Antakya
İSTANBUL /  اﺳﻄﻨﺒﻮلHalkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd. 216.Çıkmaz Sk.
1.Etap Klima Konutları No:18G Küçükçekmece
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔDevteyşti Mh. Süleymaniye Cd. No:166 Haliliye
ŞANLIURFA/ ﺷﺎﻧﲇ اورﻓﺔKışla Mh. Emiroğlu Cd. No:23 Viranşehir

ﻣﺮاﻛﺰ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة

TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0322 432 77 61
0488 213 11 21
0538 733 92 05
0412 237 64 79
0549 770 70 46
0326 614 85 38
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0482 312 41 49
0324 336 35 31
0549 814 78 11
0538 733 87 61
0549 769 70 62

ﺑﻴﻮت دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة
TELEFON /رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
0549 832 74 94
0326 221 63 76
0212 697 54 35
0549 818 55 17
0414 351 18 82
0549 821 95 21

İSTANBUL HAYATA DESTEK NOKTASI

ﻧﻘﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ إﺳﻄﻨﺒﻮل

Halkalı Merkez Mh. Hürriyet Cd.
216.Çıkmaz Sk. 1. Etap Klima Konutları
No: 18G Küçükçekmece
+90 212 697 54 35 | +90 549 818 55 17

www.hayatadestek.org
/HayataDestek

/Support2Life

/HayataDestek

/Support2Life

