الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر2

مخبر علم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياة
انًهتقى انىطنً انثانج حىل:

التدخالت الوقائية و التربوية و العالجية في عمم النفس الصحة:
التربية الصحية و التربية العالجية و العالج النفسي كنماذج
Les interventions préventives, éducatives et
thérapeutiques en psychologies de la santé:

éducation à la santé, éducation thérapeutique et
psychothérapies comme modèles
تحت شعار:

ين أجم حٍاة يسهرة كهها صحت و عافٍت نهجًٍع

قاعت انًحاضراث
 05 -04دٌسًبر 2018
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استهالل:

يعمن مخبر عمم

النفس الصحة و

الوقاية و نوعية
الحياة،

بجامعة

الجزائر 2عن تنظيم الممتقى الوطني الثالث في عمم نفس الصحة ،الذي نخوض من خالله في
مجال ميم في عمم النفس الصحة و المتمثل في التدخالت بأبوابو الثالثة التي تخص الوقاية و
التربية و العالج.

إشكـانـٍـت

انًهتقى:

تولد عن إقحام عمم
النفس في دراسة

الصحة ميدان جديد
 .حيث يتم في

حول مكانة المريض من ضحية إلى مسؤول
سمي بعمم النفس الصحة؛ و قد ّ
مجال عمم النفس الصحة التكفل الشامل بالمريض و ليس فقط فيما ارتبط باألعراض الجسمية

و ليذا فيو ينظر إلى المريض عمى أنو مسؤو ل جزئيا عمى العالج من حيث تناول الدواء و /
أو تغيير المعتقدات و السموك.
ىناك مشكالت عديدة تواجو الفرد في عصرنا الحالي بشكل عام والمريض بشكل خاص،
سواء تعمق األمر باألمراض الحادة أو المزمنة  .و ىي تمثل تحديا حقيقيا لمعاممين في مجال عمم
النفس الصحة من ممارسين وباحثين ،فال

ضغط و اضطرابات الندم و المزاج والصداع و

السرطان و السكري و الربو و السكتة القمبية أو الدماغية و اإلدمان و مرافقة المريض في آخر

حياتو ...كميا مجاالت عمل يتفانى األخصائي النفساني الصحي في أدائيا عمى أفضل وجو و
ىو يتأرجح بين الصحة (الوقاية) و خطر اإلصابة (أن يصبح الفرد مريضا ) و أن يكون الفرد
مريضا فعال.

كيف يمكن لألخصائي النفسي الصحي التدخل سواء تعمق

األمر بمرض ميدد لمحياة أو

مغير لنوعية الحياة؟ كيف يمكنو التدخل في حالة الصحة و المرض؟
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تتنوع مجاالت التدخل بين التربية الصحية و التربية العالجية و العالجات النفسي

ة،

فالتربية الصحية ىي السيرورة التي بيا يتعمم األفراد أو مجموعة من األفراد العوامل المحفزة أو
الميددة لمصحة ،و تعد التربية الصحية في المجال الصحي قضية لمصحة العامة .
أما التربية العالجية فيي سيرورة متواصمة تندمج عمى الدوام مع كفالة المريض ،فيي

سيرورة تتم على مراحل تعزز قدرات المريض و محيطو عمى التكفل بالمرض عمى أساس أفعال
مسطرة في مشروع عالجو ،فيي تيدف إلى مساعدة المريض عمى إدارة حياتو بأفضل حال .
و أمام األخصائي النفساني الصحي قائمة كبيرة من أنواع التدخالت النفسية التي يمكن
تطبيقيا حسب الحاجة إلييا في سياق

التكفل الشامل بالمرضى  .يجمع األخصائي النفساني

الصحي بين المحتوى العممي و التطبيقي لعمم النفس لتحسين الصحة و المحافظة عمييا  ،فيو
يساىم في:
 -1الوقاية و العالج و إعادة التكييف بعد اإلصابة بالمرض .
 -2تحميل سموكات الخطر.

 -3توضيح أسباب المشاكل الصحية.
 -4تحسين نظام الصحة.
عمى قاعدة نموذج شامل متعدد األوجو بيو-

بسيكو -إجتماعي ،يقوم األخصائي النفساني

الصحي بما يمي:

 -1يحمل سموكات األفراد في مجال الصحة.
 -2يحاول التأثير عمييا.

و يتمكن األخصائي النفساني الصحي بفضل النصائح و التدخل و التكوين و التربية في أن
فعاال في كفالة المريض .إضافة إلى مجال البحث و إدارة المشاريع.
يكون مفيدا و ّ
ومن خالل الممتقى الوطني الثالث لعمم النفس الصحة

 ،الذي ينظمو مخبر عمم النفس

الصحة و الوقاية و نوعية الحياة ،سنحاول تسميط الضوء عمى اإلشكاالت التالية :
 -)1ما ىو الدور الفعمي

لألخصائي النفساني الصحي في مجال التدخل و كفالة

المريض؟
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 -)2ما ىو الدور الذي يمكن لأل خصائي النفساني الصحي أن يؤديو؟

 -)3إلى أين وصمت نتائج األبحاث في مجال التدخل و كفالة المريض؟

أه ــــــداف

انىنتقى :
ييدف الم لتقى إلى ما

يمي:

 .1التعريف بمجاالت التدخل في عمم النفس الصحة في الجزائر خاصة ،و التي تخص التربية
الصحية و التربية العالجية و العالجات النفسية .

 .2تسميط الضوء عمى مواضيع البحث في مجاالت التدخل في عمم النفس الصحة.
 .3عرض دراسات و أبحاث ميدانية تتعمق بإشكال ية التدخالت في عمم النفس الصحة بالجزائر
خاصة.

 .4عرض بحوث و دراسات في النظريات التي انبثقت عنيا مختمف التدخالت في عمم النفس
الصحة.
 .5التأكيد عمى أىمية دور األخصائي النفسي الصحي في
اختالف مشاكميم الصحية.

الكفالة النفسية لممرضى عمى

 .6التأكيد عمى أىمية دور الطبيب المختص في عممية التكفل ا لطبي بالمرضى عمى اختالف
مشاكميم الصحية.

يحـــــاور

انىنتقى :
يتناول الم لتقى جوانب

عديدة تخص العناصر
التالية:

 .1إمكانية التدخل،

 .2فعالية التدخالت،
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 .3المشكالت التي تعترض التطبيق،
 .4إمكانية تجاوز المعيقات،

 .5مستوى التطور الذي وصمت إليو التدخالت و تطبيقاتيا.

للمحاور الكبرى التالية:
 /1التربية الصحية:
 -1الوقاية العامة ( البرامج التحسيسية و التوع وية في وسائل اإلعالم)،
 -2التربية الصحية المدرسية،
ي الطالبية،
 -3التربية الصح ة
ي الجوارية ،
 -4التربية الصح ة

 -5نشاط الجمعيات الصحية.

 /2التربية العالجية:
 .1البرامج التربوية الخاصة باألمراض المزمنة كالسرطان و السكري و الضغط الشرياني و
األمراض الجمدية و األمراض العصبية و العقمية.
 .2البرامج التربوية العالجية المعتمدة في قطاعاتنا الصحية.

 .3البرامج التربوية العالجية المتاحة من طرف المنظمة العالمية لمصحة .
 .4تجارب الدول األجنبية في مجال التربية العالجية.
فعالية برامج التربية العالجية في تحسين صحة و نوعية الحياة لدى المرضى .
ّ .5

 /3العالجات النفسية:
و ىي تضم كل أنواع العالجات المتاحة :
 .1العالج السموكي و المعرفي،
 .2العالج التحميلي النفسي،

 .3العالج النسقي و العائمي،
 .4العالج بالعمل،
 .5العالج النفس -جسدي،
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 .6العالج اإلنساني،
 .7عالجات أخرى.

 /4التدخالت الطبية:
و ىي تضم كل أنواع العالجات المتاحة :
العالج الدوائي -التدخل الجراحي -العالج باألشعة -إعادة التأىيل...

شـــروط

ـــو
تقدي
األبحاث:

 .1أن يكون موضوع البحث متصال بأحد محاور الم لتقى.
 .2أال يكون البحث قد سبق عرضو لممتقى أخر أو نشره في مجمة.
 .3أن يكتب البحث أو الدراسة بإحدى المغات العربية أو الفرنسية .
 .4تتراوح أوراق المداخمة ما بين 10و 15صفحة.

 .5أن يمتزم المشارك بالضوابط العممية لكتابة المراجع سواء في المتن أو في قائمة المراجع.
 .6تخصص قائمة بأسماء المراجع في آخر البحث .

 .7تكتب المداخمة بالعربية بخط  Simplified Arabicرقم  16أما بالنسبة لمغة الفرنسية فتكتب
بخط  Times New Romanرقم 14بمسافة 1.15؛

 .8احترام ىوامش الصفحة بحيث يجب أن تكون كما

يمي :أعمى  ،02أسفل  ،01.5يمين

 ،02.5يسار. 02
 .9تخضع جميع المداخالت المرسمة إلى تحكيم المجنة العممية لممؤتمر .
 .10االلتزام بمواعيد إرسال استمارة المشاركة و نص المداخمة.
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واعًد
ــ
وــ

يهًت:

.1آخر أجل لتمقي الممخصات مفصمة في صفحتين 10 :أكتوبر 2018
.2الرد عمى الممخصات 20 :أكتوبر2018
.3تمقي المداخالت 15 :نوفمبر2018

.4تاريخ الممتقى :يومي  5 -4ديسمبر2018

.5مكان انعقاد الممتقى :قاعة المحاضرات الكبرى -جامعة الجزائر2
.6ترسل الممخصات و المداخالت عمى البريد اإللكتروني التالي:
colloquenationalsante3@gmail.com

رؤشاء
ـ

انًهتقى:

الرئيسة الشرفية:

أ.د .زرداوي فـتٍحت  /رئيسة الجامعة
المشرفة و المنسقة العامة :

أ.د .زنـــــــــاد دنـٍـهـت  /مديرة المخبر
رئيسة الممتقى:

د .قــــدوش سعــاد  /جامعة الجزائر2
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رئيسة المجنة العممية:

أ.د .خـــطار زهـــٍت  /جامعة الجزائر2
رئيسة المجنة التنظيمية:

د .أزداو شــفٍقت  /جامعة الجزائر2
أعضاء المجنة العممية
أ.د .زناد دليمة  /جامعة الجزائر 2

أ.د .حدادي دليمة /جامعة الجزائر 2

أ.د .مسيمي رشيد  /جامعة الجزائر 2

أ.د .بممييوب كمثوم /جامعة الجزائر 2

أ.د .بمعربي الطيب  /جامعة الجزائر 2

أ.د .خطار زىية  /جامعة الجزائر 2

أ.د .دوقة أحمد  /جامعة الجزائر 2

أ.د .سي بشير كريمة /جامعة الجزائر 2

أ.د .لحرش محمد  /جامعة الجزائر 2

أ.د .فاضمي أحمد  /جامعة البميدة 2

أ.د .رياش السعيد /جامعة الجزائر 2

أ.د  .سميماني جميمة  /جامعة الجزائر 2

أ.د .بوحفص عبد الكريم /جامعة الجزائر 2

أ.د .بالش صميحة  /جامعة الجزائر 2

أ.د .خطاش ربيعة /جامعة الجزائر 2

د .أجراد محمـد  /جامعة الجزائر 2

أ .د.تيموين لحبيب  /جامعة وىران 2

د .قـدوش سعاد  /جامعة الجزائر2

أ.د .مسكين جميمة /مستشفى بولوغين

د .غماري فوزية  /جامعة تيبازة

أ.د .بوقرموح ياسين /كمية الطب البميدة

د .كا ار فردوس/المستشفى الجامعي م .باشا

أ.د .كبور كريم /المستشفى المركزي لمجيش

د .كوسة وسيمة  /جامعة قسنطينة 2

أ.د .بوشدوب شيرزاد  /جامعة الجزائر2

د .نايت عبد السالم كريمة /جامعة تيزي وزو

أ.د .أيت حمودة حكيمة /جامعة الجزائر 2

د .محيوز كريمة  /جامعة الجزائر 2

أ.د .زعطوط رمضان  /جامعة ورقمة

د .أزداو شفيقة  /جامعة الجزائر 2
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أعضاء المجنة التنظيمية
أيت أعراب صبرينة

د .قـدوش سعاد

د .أزداو شفيقة

د .سعادي وردة

أيت حمودة دييية

د.خرايفية أمينة

بوخروف سمير

طالبي ايمان

مزياني سيام

د.بورجي شاكر أمير

بموطي سنية

فورار صارة

لعوج حميمة

الدين

العمواني مريم

عبد السالم حفيظة

بيمول عائشة

د.عوالي عائشة

مغزي شاعة شييناز

مسعودي ضاوية

ختو مميكة

د.بعوني نجاة

بوبكر ابتسام

بن سي سعيد شيرزاد

حاج صحراوي نسرين

بن يحي فاطمة

صويمح سمية

بوخنوس صارة

أيت عمجت مقدودة

طايبي لمياء

نيمور باية

بريك فتحية

يعقوبي مونية

حرابي فاطمة

لقمش نور إيمان

بن خنيش أمينة

بمغازي وردة

بوقري وىيبة

نجماوي فاطمة الزىرة
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الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي و البحث العممي
جامعة الجزائر2

مخبر عمم النفس الصحة و الوقاية و نوعية الحياة

الممتقى الوطني الثالث حول:

التدخالت الوقائية و التربوية و العالجية في عمم النفس الصحة :
التربية الصحية و التربية العالجية و العالج النفسي كنماذج
يومي  5-4ديسمبر2018
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لممراسمة يرجى االتصال بـ :د .قـدوش سعاد الياتف 0552084292 :أو عمى البريد الكتروني:

colloquenationalsante3@gmail.com
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