
bouncebackontario.ca      |     1·866·345·0224
 ممول من قبل 
حكومة أونتاريو

ُيرجى إرسال معلومات اإلحالة إلى فريق BounceBack عبر الفاكس: 430-1768 (905)  

 ®BounceBack هو برنامج مجاني لألشخاص من عمر 15 عاًما فأكثر والذين ُيعانون من االكتئاب بدرجة طفيفة إلى متوسطة الشدة، مع أو بدون القلق. ُيقدم 

المدربون المجتمعيون برنامج الدعم الذاتي عبر الهاتف والكتيبات اإلرشادية الموجزة لتحسين الصحة العقلية.

إحالة ذاتية طبيب نفسي      القائم باإلحالة:    مقدم الرعاية الصحية )بيب/ممرض ممارس(     

اسم المريض:          

تاريخ الميالد:       الهاتف )المنزل(:      
                                                       الهاتف )المحمول(:      

العنوان:          المدينة:     

الرمز البريدى:       البريد اإللكتروني:      

بيانات ممارس الرعاية األولية:

االسم:                     

العنوان:                     

           :)CNO أو رقم( CPSO الهاتف:        فاكس:      رقم

النوع:     

 هل يمكن ترك رسالة 
خصوصية على هذا الرقم؟

  نعم

  ال

ُيرجى كتابة درجة استبيان صحة المريض   .2 
:(PHQ-9)

هل يتلقى الشخص أية أدوية لعالج:  .4

االكتئاب؟    نعم  ال

    القلق؟    نعم  ال

أسهل وسيلة لالتصال:

 البريد اإللكتروني   البريد الصوتي 
 رسالة نصية

)انظر الجانب الخلفي الستبيان صحة 
)PHQ-9 - المريض

   أؤكد أنه ال يتم إرسال هذه اإلحالة مباشرة من قسم الطوارئ في المستشفى أو وحدة الطب النفسي 
للمرضى الداخليين.

ُيرجى مالحظة أن مقدم الرعاية الصحية يتحلى دائًما بالمسؤولية المهنية تجاه المريض.

يجب استكمال هذا القسم من أجل ُمعالجة طلب اإلحالة
هل الشخص:  .1

     قادر على المشاركة والتركيز في مواد العالج 
CBT المعرفي السلوكي

     لديه رغبة نشطة في االنتحار أو حاول االنتحار 
خالل األشهر الستة الماضية

     عرضة لخطر إيذاء النفس أو الغير

     يعاني الهوس الحاد أو الذهان

     تم تشخيصه باضطراب في الشخصية

     يسيء تعاطي الكحوليات أو المخدرات بشكل 
كبير من شأنها أن تؤثر على المشاركة في 

CBT العالج المعرفي السلوكي

نعم    ال نعم    ال

نحن نقدم التدريب بعدة لغات غير اإلنجليزية ؛ يرجى تحديد اللغة المفضلة لمريضك:   .3

                       

)شهر / يوم / سنة(

مالحظة: ُيرجى وضع ملصق عنوان المريض أو طباعته بشكل مقروء

نموذج إحالة الرعاية الصحية
يجب ملء جميع الحقول



خالل األسبوعين الماضيين، كم مرة شعرت فيها باالنزعاج نتيجة إحدى المشكالت التالية:
)استخدم "P" لإلشارة إلى إجابتك(

أكثر من نصف عدة أيامعلى اإلطالق
تقريًبا كل يوماأليام

الشعور برغبة أو متعة محدودة في القيام باألشياء؟  .10123

الشعور باإلحباط، االكتئاب أو اليأس؟  .20123

صعوبة الخلود للنوم أو االستمرار فيه، أو النوم لفترة أكثر من الالزم  .30123

الشعور بالتعب أو القليل من الطاقة  .40123

ضعف الشهية أو اإلفراط في تناول الطعام  .50123

الشعور باإلحباط أو الفشل أو بأنك خذلت نفسك أو أسرتك  .60123

صعوبة التركيز على األشياء، مثل قراءة الصحيفة أو مشاهدة التلفزيون  .70123

8.  التحرك أو التحدث ببطء شديد، مما أمكن لآلخرين مالحظته؟ أو العكس - 
0123كنت ضيَق الصدر أو قلًقا لدرجة أنك كنت تتحرك أكثر من المعتاد

 9.  األفكار التي تنتابك بأنك ستكون أفضل حااًل لو كنت ميًتا 
0123أو قمت بإيذاء نفسك بطريقة ما

  لم أجد صعوبة على اإلطالق    وجدت صعوبة إلى حد ما    وجدت صعوبة للغاية    وجدت صعوبة شديدة

إذا قمت باختيار أية مشكالت، فما مدى الصعوبة التي وجدتها بسبب هذه المشكالت عند القيام بعملك، أو العناية باألمور في المنزل، أو التعامل مع األشخاص اآلخرين؟

.Pfizer Inc تم تأليفه من ِقبل د. روبرت ل. سبيتزر و د. جانيت ب.و. ويليامز، د. كورت كروينك وزمالؤه، بمنحة تعليمية من شركة
ال توجد أية تصاريح مطلوبة إلعادة اإلنتاج أو الترجمة أو العرض أو التوزيع.
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استبيان صحة المريض (PHQ-9) - رجاًء اسأل المريض ما يلي:

                    +                    +                    +                    

= مجموع النقاط:                   
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