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تمهيد

والمحاربين  العسكريين  دعم  إلى  الرامية  الجهود  ازدياد  المنصرم  العقد  مر  على  شهدنا 
القدامى وأسرهم للتأقلم بشكل أفضل مع عمليات نشر القوات. وشّكلت معالجة النعكاسات 
القطاع  في  تركيز خاص سواء  القوات مجال  نشر  بعمليات  المرتبطة  العقلية  الصحة  على 
مبادرة  الحكومي  غير  القطاع  في  الجهود  هذه  أحد  وكان  الحكومي.  غير  أو  الحكومي 
 2008 أطلقها عام  التي   )Welcome Back Veterans )WBV(( القدامى  بالمحاربين  الترحيب 
ماكورميك  ر.  روبرت  ومؤسسة   )Major League Baseball( الرئيسي  القاعدة  كرة  دوري 
)Robert R. McCormick Foundation( لدعم المنظمات التي تقّدم بدورها البرامج والخدمات 
لدعم المحاربين القدامى وأَُسرهم. ُيشار إلى أنّه منذ تأسيس مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV(، قّدمت هذه األخيرة منًحا لمؤسسات أكاديمية طبية في أنحاء األمة من 
لدى  العقلية  بالصحة  المرتبطة  الحتياجات  لتلبية  مصممة  وخدمات  برامج  تطوير  أجل 

المحاربين القدامى العائدين من الحرب وأَُسِرهم وتنفيذها.
ثم عام 2010، أبرمت مؤسسة ماكورميك )McCormick Foundation( عقًدا مع مؤسسة 
 RAND مؤسسة  فأصدرت  المبادرة.  أداء  مراقبة  مركز  دور  األخيرة  هذه  لتؤدَي   RAND
تقريًرا عام 2014 حول أنشطة المبادرة والدروس المستفادة منها طوال عام 2013. ويأتي اآلن 
هذا التقرير ليستند إلى التقرير المسبق ويقّدم تحديًثا حول أنشطة المبادرة بين عامي 2013 
و2015 ويضع هذه األنشطة ضمن السياق األكبر لنظم الرعاية المتطورة في األمة والتي تتصدى 
لمشاكل الصحة العقلية لدى المحاربين القدامى وأَُسرهم. بدأت المؤلفة المشاركة كارولين 
 RAND العمل ضمن فريق مراقبة األداء كمنّسقة مشروع في مؤسسة )Caroline Batka( باتكا
وهي اآلن مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم العلوم السياسية في كلية الفنون في جامعة 

كومينيوس )Comenius University( في براتيسالفا في سلوفاكيا.
 Robert( وتّم البحث المعروض في هذا التقرير برعاية مؤسسة روبرت ر. ماكورميك
 .)RAND Health( للصحة RAND وتّم تنفيذه ضمن مؤسسة )R. McCormick Foundation
يمكن الّطالع على لمحة عن RAND Health وملّخصات عن منشوراتها ومعلومات طلب هذه 

 .www.rand.org/health :األخيرة عبر الرابط اإللكتروني
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xi

ملخص

قتال مخاطر متزايدة  الذين تم نشرهم في مناطق  القدامى  العسكريون والمحاربون  يواجه 
من مشاكل في الصحة العقلية. وفي حين أّن معظم من يعود من مواقع نشر القوات ينجح في 
إعادة الندماج في الحياة المدنية، تعاني نسبة ل بأس بها من مشاكل في الصحة العقلية، بما 
يضم قلق ما بعد الصدمة )PTSD( والكتئاب الشديد والقلق. يمكن لهذه الحالت في بعض 
األحيان أن تزيد من خطر المشاكل الصحية الجسدية ويمكن أن تسفر، إذا لم تتم معالجتها، 
عن تراجع كبير في جودة الحياة ومخرجات العمل والعالقات األسرية والرفاه بشكل عام. أضف 
إلى ذلك، تواجه أَُسر العسكريين والمحاربين القدامى، وبخاصة األفراد الذين يضطلعون بدور 
تقديم الرعاية لمحارب جريح أو مريض أو مصاب، خطًرا أكبر بالمعاناة من مشاكل الصحة 

العقلية.
العسكري  الصحة  نظام  وأَُسرهم وهي:  األفراد  لهؤلء  نظم رعاية رئيسية  ثالثة  تتوفر 
غير  والمجتمعية  الخاصة  والجهات   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS(
العسكرية المقدمة للرعاية الصحية. وقد استجابت هذه النظم في السنوات األخيرة لالعتراف 
المتزايد بالحاجة إلى زيادة الوصول إلى العناية بالصحة العقلية وتحسين جودتها للعسكريين 
والمحاربين القدامى وأَُسرهم من خالل تقديم حلول مثل نماذج الرعاية التعاونية والعناية 

بالصحة العقلية عن ُبعد.
ولكن، على الرغم من هذه الجهود، ل تزال بعض التحديات صامدة في ظل نظم رعاية 
القدامى  العسكريين والمحاربين  العقلية لدى  الصحة  مستدامة وتعاونية تتصدى لمشاكل 
الثغرات في  إلى ملء  التي تحظى بتمويل خاص  المراكز والبرامج  وأَُسرهم. فكان أن سعت 
العالجات والخدمات وتوسيع القدرات الستيعابية المجتمعية. وما ساهم في إحداث التحسينات 
كان كل من الجهود الرامية إلى فهم مشاكل الصحة العقلية لدى فئات العسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم، وتطوير ممارسات مبنية على األدلة لمعالجة الحالت ذات العالقة بالصحة 

العقلية ونشرها، واإلشراف على التحسينات في السياسات والبرامج.

الغرض من الدراسة ومقاربتها

القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  إلى  اإلشارة  الذكر، تجدر  آنفة  الجهود  بين هذه  من 
 Major League( الرئيسي  »البيسبول«  القاعدة  كرة  دوري   2008 عام  أطلقها  التي   )WBV(
تقّدم   .)Robert R. McCormick Foundation( ماكورميك  ر.  روبرت  ومؤسسة   )Baseball
المبادرة التمويل للمنظمات التي تقدم برامج وخدمات لمساعدة المحاربين القدامى وأَُسرهم. 
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الوليات  أنحاء  في  الطبية  األكاديمية  للمؤسسات  المنح  تقديم  إلى  تأسيسها  منذ  وقد سعت 
المتحدة من أجل إنشاء البرامج التي تركز على معالجة الحتياجات المرتبطة بالصحة العقلية 

.)S.1 لدى المحاربين القدامى العائدين من القتال وأَُسرهم وتنفيذها )انظر الجدول
في عام 2010، أبرمت مؤسسة ماكورميك )McCormick Foundation( عقًدا مع مؤسسة 
RAND لتعمل هذه األخيرة كمركز لمراقبة أداء المبادرة. فأصدرت مؤسسة RAND تقريًرا 
عام 2014 حول المرحلة األولى من أنشطة المبادرة والدروس المستفادة منها. ويأتي اآلن 
هذا التقرير ليستند إلى التقرير المسبق ويتضمن تحديًثا حول المرحلة الثانية من أنشطة 
الرعاية  المبادرة )بين عامي 2013 و2015( ويضع هذه األنشطة ضمن السياق األكبر لنظم 
المتطورة في الدولة والتي تتناول مشاكل الصحة العقلية لدى المحاربين القدامى وأَُسرهم. 
وانطوى دور مؤسسة RAND خالل المرحلتين على جمع البيانات كل ثالثة أشهر من الجهات 
المستفيدة من المنح حول أنشطتها وتقدمها، بما يضم معلومات حول األفراد الذين يتلقون 
التعليم والتدريب  التوعية والنشر وجهود  الشراكات وأنشطة  السريرية وتطوير  الخدمات 
والتحديات واألهداف. وأجرى فريق مؤسسة RAND اتصاًل مع كل جهة مستفيدة كل ثالثة 

أشهر لمناقشة أنشطة البرنامج وتقّدمه.

أبرز أنشطة المرحلة الثانية 

الثانية من المبادرة، رّكزت الجهات المستفيدة في خدماتها على تحقيق األثر  في المرحلة 
احتياجات  تدعم  مستدامة  برامج  إنشاء  في  المتمثل  المبادرة  هدف  مع  والمواءمة  األكبر 
العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم المتعلقة بالصحة العقلية من خالل شراكات بين 
القطاعين العام والخاص. وترّكزت األنشطة حول أربعة مجالت هي: تقديم الخدمات السريرية 

والتدريب وزيادة الوعي وإنشاء شبكات إلحالة المرضى.
تقديم الخدمات السريرية. منذ عام 2010، سعت الجهات المستفيدة من منح مبادرة 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( إلى تقديم الخدمات السريرية إلى مجموع 915 عنصًرا 
عسكريًا ناشًطا و3771 محاربًا قديًما و901 عنصَر احتياط وحرس و5146 فرًدا من أَُسرهم 
المواقع السبعة  وذلك على شكل فحوصات أو إحالت أو عالج أو رعاية. وتقّدم أربعة من 
للمبادرة خدمات رعاية سريرية مباشرًة للمحاربين القدامى وأَُسرهم من خالل العالج الفردي 
أو الجماعي )ُيشار إلى أّن الجهات المستفيدة تستخدم تدخالت عالجيًة إما مبنيًة على األدلة 
أو مدعومًة باألدلة في خدماتها السريرية المقدمة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم(. 

ويقّدم موقعان آخران خدمات دعم غير طبية مبنية على األدلة أو مدعومة باألدلة لأُلَسر.
وأَُسرهم، طّورت  القدامى  المحاربون  يواجهها  التي  ُتحصى  التي ل  بالمشاكل  واعترافًا 
المواقع خدمات سريريًة لشريحة من المشاكل السريرية التي تمس العسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم، بما يضم القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( والكتئاب والصدمات الناتجة 
ما  وفي  والقلق.  الصدمات  عن  الناتجة  النفسية  واآللم  الجيش،  في  الجنسي  التحرش  عن 
يكّمل الخيارات المتخصصة التي تقدمها وزارة الدفاع األمريكية ووزارة شؤون المحاربين 
سريريًة  خدمات  المستفيدة  الجهات  قّدمت  المجتمعية،  الرعاية  ونظم  األمريكية  القدامى 
ودورات تدريبيًة ترّكز خصيًصا على مشاكل مثل الصدامات الناتجة عن التحرش الجنسي في 
الجيش وإصابات الدماغ الرضية )TBI( والمحاربات القدامى والمحاربين المشّردين واأُلَسر 

العسكرية.
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S.1 الجدول
)WBV( برامج مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى

البرامج الخاصةمحور التركيزالموقعالبرنامج

برنامج إيموري 
للمحاربين القدامى 

 Emory’s Veterans(
)Program

جامعة إيموري 
 Emory(

University( في 
أتالنتا في جورجيا

يقدم عالًجا سريريًا مجانًيا 
للمحاربين القدامى بعد أحداث 

9/11 وأفراد أَُسرهم في جورجيا 
والوليات الجنوبية الشرقية.

بدعم من مبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV(، تم 

تطوير برنامج لتدريب الجهات 
المجتمعية المقدمة للعناية بالصحة 

العقلية من أجل تقديم عالجات 
مبنية على األدلة.

برنامج جامعة ديوك 
للثقافة والكفاءات 

السريرية المتصلة 
بالمحاربين القدامى 

)Duke V3C(

جامعة ديوك 
 Duke(

 )University
في دورهام في 

كارولينا الشمالية

التدريب وأنشطة تطبيقية مكّملة 
للجهات المجتمعية المقدمة 

للخدمات.

تم تطوير نماذج تدريب مكّثفة 
لمنظمات الجهات المقدمة للخدمات 

مثل نموذج يسعى لتدريب من 4 إلى 
8 جهات مقدمة للخدمات على مّر 

6 أشهر.

برنامج هوم بيس 
)Home Base( التابع 
لمؤسسة ريد سوكس 

)Red Sox(

مستشفى 
ماساتشوستس العام 
 Massachusetts(

 General
Hospital( في 

بوسطن في 
ماساشوستس

يقدم العالج من قلق ما بعد الصدمة 
)PTSD( وإصابات الدماغ الرضية 

)TBI( للعسكريين والمحاربين 
القدامى بعد أحداث 9/11 وأَُسرهم 

في نيو إنغالند.

 Home( تم إنشاء معهد هوم بيس
Base Institute( الذي من شأنه 
أن يكون مركز تدريب للجهات 

المجتمعية المقدمة للرعاية.

مركز ناثانسون 
للمرونة األسرية 

 Nathanson Family(
)Resilience Center

جامعة كاليفورنيا 
لوس أنجلس 

 University of(
 California, Los

Angeles( في 
لوس أنجلس في 

كاليفورنيا

وسيلة متمركزة حول األسرة 
للخدمات السريرية والتعليم

تم تطوير برنامج الوقاية لتغلب 
األَُسر على التحديات رغم اإلجهاد 
)FOCUS( الذي يعزز مرونة األَُسر 

العسكرية. وقد سعى مركز ناثانسون 
للمرونة األسرية )NFRC( في جامعة 
كاليفورنيا لوس أنجلس لالستفادة من 

التقنيات من أجل استهداف األَُسر 
العسكرية التي تحتاج إلى الرعاية 

ولتقديم دورات تدريبية. 

برنامج رود هوم 
 Road Home(

)Program

جامعة 
 Rush( راش

University( في 
شيكاغو في إلينوي

يقدم الخدمات السريرية 
للعسكريين والمحاربين القدامى 
ما بعد أحداث 9/11 وأَُسرهم كما 
يقدم التدريب حول كفاءة الثقافة 

العسكرية لمقدمي الرعاية الصحية 
وأفراد األسر المقدمين للرعاية.

يرمي البرنامج إلى استخدام نموذجي 
FOCUS وTeleFOCUS اللذين 

طّورهما مركز ناثانسون للمرونة 
األسرية )NFRC( من أجل تدريب 

الجهات المجتمعية المقدمة للخدمات 
لأُلَسر العسكرية.

برامج وشبكات الدعم 
العسكري

مركز جامعة 
ميشيغان لالكتئاب 

 University(
 of Michigan
 Depression
Center( في 

 Ann( آن أربور
Arbor( في 

ميشيغان

تقّدم البحوث حول الصحة العقلية 
وبرامج دعم األقران والتدريب 

للشركاء في المجتمعات المحلية.

برنامج الصديق للصديق “بادي تو بادي” 
)Buddy-to-Buddy( نموذج للشراكة 
بين األقران يعمل على ربط مرشدين 
متطوعين هم من المحاربين القدامى 
بالعسكريين لمساعدتهم على معالجة 
مشاكل مختلفة والوصول إلى الموارد 

المجتمعية.

عيادة ستيفن أ. كوهن 
لألَُسر العسكرية في 
مركز لنغون الطبي 
في جامعة نيويورك 

 Steven A. Cohen(
 Military Family

Clinic New
 York University

 Langone Medical
)Center

جامعة نيويورك 
 New York(

University( في 
مدينة نيويورك 

في ولية نيويورك

يعمل األطباء مباشرًة مع مكتب 
مانهاتن في وزارة شؤون المحاربين 

القدامى األمريكية وغيرها من 
الشركاء في المجتمع لتقديم اإلحالة 

 )warm hand-off( الشخصية
واإلحالة والخدمات السريرية 

في مجالت متخصصة مثل تعاطي 
الكحول والمخّدرات والحداد 

وفقدان األشخاص. 

برنامج التشخيص المزدوج للمحاربين 
القدامى والعسكريين وأفراد أَُسرهم 

الذين يعانون من اإلدمان بالتزامن مع 
مشاكل بالصحة العقلية.
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تدريب  رّكز  كفاءتها.  وتعزيز  للخدمات  المقّدمة  الجهات  طيف  توسيع  التدريب: 
الجهات المستفيدة من منح المبادرة على توسيع طيف الجهات المقدمة للخدمات القادرة على 

تقديم عناية بالصحة العقلية مختصة ثقافًيا للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم.
وكما ورد في اجتماع الجهات المستفيدة في حزيران )يونيو( 2014، تتنافس المبادرة مع 
التدريبات التي تقّدمها وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية من حيث عدد الدورات 
المقّدمة وعدد األفراد الذين يَجري تدريبهم. فقد تمكنت أنشطة المبادرة الرامية للتوعية 
والنشر من بلوغ أعداد كبيرة من األفراد وأطلعتهم على الصحة العقلية وشجعتهم على طلب 
رعاية الصحة العقلية إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. ومنذ أن استهّلت المبادرة نشاطها، قّدمت 
الجهات المستفيدة إجمالي 564 دورًة تدريبيًة حضرها 28736 متدربًا، علًما أّن نصف هذه 
تثقيف  إلى  أخرى  دورات  وتسعى  الصحية.  للرعاية  مقدمة  جهات  تدّرب  تقريًبا  الدورات 
واألصدقاء  واأُلَسر  المحلية  المجتمعات  وأفراد  والطالب  القدامى  والمحاربين  العسكريين 
والعاملين في مجال القانون الذين يقدمون خدماتهم إلى الفئات السكانية العسكرية. إلى ذلك، 
استفادت الجهات المستفيدة من خبراتها الخاصة في العالجات المبنية على األدلة )مثل العالج 
ومعالجة   )Emory University( إيموري  جامعة  في   )Prolonged Exposure( المطّول  بالتعّرض 
 )Duke University( ديوك  جامعة  في   )Cognitive Processing Therapy( اإلدراكية  العمليات 
للمرونة  ناثانسون  مركز  في   )FOCUS( اإلجهاد  رغم  التحديات  على  األَُسر  تغلب  ونموذج 
بالصحة  للعناية  المقدمة  الجهات  لزيادة عدد   )Road Home( ورود هوم   )NFRC( األسرية 

بة لتقديم هذه العالجات. العقلية والمدرَّ
نهاية  ففي  المبادرة.  ترجوه  الذي  األثر  ُتحِدث  الخدمات  تقديم  أنشطة  بدأت  قد  وها 
السريرية  والكفاءات  للثقافة  ديوك  برنامج جامعة  أفاد  المثال،  الثانية على سبيل  المرحلة 
بصحة  المعني  المركز  في  الرعاية  مقّدمي  أّن   )Duke V3C( القدامى  بالمحاربين  المتصلة 
معالجة  على  تدريبهم  أتموا  الذين   )Center for Child and Family Health( واألسرة  الطفل 
العمليات اإلدراكية )CPT( باتوا يقّدمون الخدمات للمحاربين القدامى وأفراد أَُسرهم. وتتبع 
هذه اآلثار في المستقبل ستكون قّيمًة لتقييم جهود المبادرة في زيادة عدد الجهات المقدمة 

للعناية بالصحة العقلية.
زيادة الوعي والتشجيع على طلب المساعدة. طوال المرحلة الثانية، نّظمت الجهات 
المستفيدة أنشطة توعية ونشر ترمي إلى زيادة الوعي حول مشاكل الصحة العقلية والخدمات 
المتعلقة بها وتشجيع من لديه حاجة للعناية بالصحة العقلية على طلب المساعدة. وللترويج 
للمحاربين  األنشطة  ونظمت  مجتمعية  فعاليات  في  المستفيدة  الجهات  شاركت  للخدمات، 
القدامى والعسكريين وأَُسرهم والتقت بالجهات المعنية األساسية وأرسلت معلومات حول 
البرامج إلى الفئات المستهدفة. واعترفت الجهات المستفيدة بأهمية التواصل مع المحاربين 
القدامى وأَُسرهم حول احتياجات العناية بالصحة العقلية وتوافر البرامج. إلى ذلك، أبرمت 
بعض مواقع المبادرة الشراكات مع منظمات أخرى لنشر المعلومات وإلحاق األفراد بالدورات 
األنشطة،  في هذه  استثمارها  البرامج من حيث  وتفاوتت  السريرية.  والخدمات  التدريبية 
برامج  وظفت  فيما  لمساعدتها،  المحليين  والمشاهير  اإلعالم  بوسائل  بعضها  استعان  حيث 
محاربين  إشراك  على  ساعدوا  أقران  توعية  كاختصاصيي  ليعملوا  قدامى  محاربين  كثيرة 

قدامى آخرين وقّدموا الدعم ألقرانهم أثناء تقديم الخدمات.
إنشاء شبكات إحالة المرضى: شبكات أمان الصحة العقلية. عملت المبادرة كشبكة 
أمان، بحيث ضمنت تلقي العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم العناية النفسية المالئمة 
والعسكريين  القدامى  للمحاربين  خدماتها  تقديم  عبر  الخدمات  تغطية  في  الفجوات  وملء 
من  المساعدة  للتماس  مستعّدين  غير  هم  أو  مؤهلين  يكونوا  ل  قد  الذين  أَُسرهم  وأفراد 
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    xv   ملخص

اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أو نظام الصحة العسكري )MHS( أو نظم رعاية 
صحية خاصة/مجتمعية أو لم يلتمسوا الرعاية بسبب قيود مالية. ويمكن للمبادرة أن تحيل 
المرضى المؤهلين إلى اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أو نظام الصحة العسكري 
)MHS( أو نظم الرعاية الصحية الخاصة/المجتمعية للحصول على رعاية طويلة األمد أو 
فائقة أكثر حسب القتضاء. وبهذه الطريقة، يمكن لشراكات المبادرة وتحويالتها أن تحّسن 
نفاذ األفراد إلى العناية المناسبة بالصحة العقلية األكثر مالءمة لهم. باإلضافة إلى ذلك، تسعى 
جهود المبادرة إلى زيادة الوعي حول الصحة العقلية وخفض الوصمة المرتبطة بطلب العالج 
وتشجيع العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم على فهم الخيارات المتاحة أمامهم في ما 

يتصل بالصحة العقلية ومتابعة العالج حسب القتضاء. 

الخاتمة

ساهمت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( بتعزيز القدرة الستيعابية للنظام عبر 
تقديم خدمات العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم – ذلك يضم 
خدمات متخصصًة لفئات سكانية محددة مثل المحاربات القدامى، والعسكريين والمحاربين 
والمحاربين  العسكريين  وأَُسر   ،)TBI( الرضية  الدماغ  إصابات  من  يعانون  الذين  القدامى 
والعسكريين  إدمان،  مشاكل  من  يعانون  الذين  القدامى  والمحاربين  والعسكريين  القدامى، 
والمحاربين القدامى الذين عانوا من صدمة نتيجة التحرش الجنسي في الجيش. وعززت 
المبادرة القدرة الستيعابية عبر تقديم التدريب على تقديم العالج وعلى الكفاءة الثقافية آللف 

الجهات المجتمعية المقدمة للعناية بالصحة العقلية.
القدامى  والمحاربين  العسكريين  لمساعدة  المبادرة خطوات كبيرة  وباختصار، خطت 
أنّه ل تزال ثمة  المحلية. غير  المجتمعات  الرعاية في  التعاون بين نظم  وأَُسرهم وتيسير 
إلى بذل جهود استراتيجية من أجل تعزيز استدامة الخدمات والتصدي للتحديات  حاجة 
للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  من  يواجهها كل  التي  الناشئة 

القدامى )VHA( ونظم الرعاية الصحية الخاصة.
وفيما يتبّدل دعم القطاعين العام والخيري وُتواصل الموارد انخفاضها بعَد تراجع عدد 
عناصر القوات األمريكية المنتشرة في الخارج، يتعّين على الجهات المستفيدة من المبادرة 
وغيرها من البرامج أن تواصل التأقلم لضمان استدامة خدمات العناية بالصحة العقلية التي 
تقدمها وتلبية الطلب على الرعاية. وهنا يمكن المفاوضة على دفعات مالية من طرف ثالث 
مبادرة  مثل  العقلية  بالصحة  للعناية  الخاصة  البرامج  يساعد  أن  التعاون  شبكات  وتوسيع 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( على الستمرار في تعزيز القدرة الستيعابية وإحداث 

أثر إيجابي في المستقبل.
وينبغي على الجهود أن تواصل الستناد إلى التغييرات اإليجابية في نظام الصحة العسكري 
تحّسن  ويعد  المجتمعية.  والرعاية   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS(
القطاعين  بين  والشراكات  المعلومات  وتقنية   )Telemedicine( بعد  عن  التطبيب  استخدام 
أنه  العقلية وجودتها. وفي حين  العناية الصحية  العام والخاص وسائل واعدة لتعزيز توفر 
ليس هناك حل بسيط وموحد لتحسين نظم العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم، إلّ أّن مجموع هذه السياسات والبرامج قادر أن يساعد على تجاوز تحديات 

الوصول والجودة في نظم الرعاية األساسية الثالثة.
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xvii

شكر وعرفان

عن  أوًل  ُنعِرب  الدراسة.  لهذه  دعمهم  على  األفراد  من  عدد  إلى  بالشكر  نتوّجه  أن  نود 
امتناننا آلنا لوباك )Anna LauBach( ودونالد كوك )Donald Cooke( من مؤسسة ماكورميك 
)McCormick Foundation( وتوم برازويل )Tom Brasuell( من دوري كرة القاعدة الرئيسي 
)Major League Baseball( على مشورتهم وتعاونهم في جهودنا الرامية إلى متابعة األداء. كما 
نشكر المواقع الممولة ضمن مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( على استعدادها 
لمشاركة المعلومات واإلفادة بالبيانات واستقبال فريق مؤسسة RAND خالل زيارة المواقع، 
أهدافها  حول  والصريحة  المتعمقة  مناقشاتها  بفضل  قّيمة  رؤى  المواقع  هذه  لنا  قّدمت  إذ 
وإجراءاتها وتحدياتها ونجاحاتها على مّر المشروع. كما نكّن المتنان ألفراد اللجنة التوجيهية 

للمبادرة الذين قّدموا لنا التوجيهات البّناءة حول رؤية المبادرة.
لوري  والحاليين  السابقين   RAND مؤسسة  زمالء  من  كل  لنا  قّدمه  الذي  بالدعم  ونشيد 
 )Kendra Wilsher( ويلشر  )Racine Harris( وكندرا  هاريس  )Laurie Martin( وراسين  مارتن 
السنوات  في  المشروع  هذا  في  المساعدة  قّدموا  الذين   )Clara Aranibar( آرانيبار  وكالرا 
المسبقة. ونشكر ليزا جايكوكس )Lisa Jaycox( وكيم هيبنر )Kim Hepner( لتنقيح مسودات 
 Rajeev( سابقة وتقديم التعليقات البّناءة. ونوّجه الشكر لزميلينا المنّقحين راجيف رامشاند
هذا  زيادة  في  ساهمت  التي  فعلهما  ردود  على   )Heather Kelly( كيلي  وهيثر   )Ramchand

التقرير قوةً.
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xix

االختصارات

CHAMPVA المحاربين لوزارة شؤون  التابع  المدني  والطبي  الصحي  البرنامج 
القدامى األمريكية

CPIعملية تحسين األداء باستمرار
CQI عملية تحسين النوعية باستمرار

CVNشبكة كوهين للمحاربين القدامى
DoDوزارة الدفاع األمريكية
EBTالعالج المبني على األدلة
EHRالسجالت الصحية اإللكترونية
EVP برنامج إيموري للمحاربين القدامى

FOCUSبرنامج الوقاية لتغلب األَُسر على التحديات رغم اإلجهاد
)FOCUS( 

FYالسنة المالية
GAOمكتب المحاسبة الحكومي األمريكي

ICAREICARE قيم النزاهة واللتزام والمناصرة والحترام والتمّيز
HMOمؤسسة لتنسيق خدمات الرعاية الصحية

IOMمعهد الطب المعروف أيًضا حالًيا باألكاديمية الوطنية للطب
ITتكنولوجيا المعلومات

MFCعيادة لأُلَسر العسكرية
MHSنظام الصحة العسكري
MLBدوري كرة القاعدة الرئيسي

M-SPANبرنامج إم سبان
MSTالصدمة الجنسية العسكرية
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NFRCمركز ناثانسون للمرونة األسرية
NYUجامعة نيويورك
OEFعملية الحرية الدائمة
OIFعملية حرية العراق

ONDعملية الفجر الجديد
PC3)3 برنامج العناية المجتمعية المتركزة حول المريض )بي سي

PEعالج بالتعّرض المطّول
PTSD قلق ما بعد الصدمة
SBHPمقّدمو الخدمات الصحية السلوكية ستار

TBIإصابات الدماغ الرضية
UCLAجامعة كاليفورنيا لوس أنجلس

V3C المتصلة السريرية  والكفاءات  للثقافة  ديوك  جامعة  برنامج 
)Duke V3C( بالمحاربين القدامى

VAوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية
VHAاإلدارة الصحية للمحاربين القدامى

VISN and MIRECC الجنوبية الشبكة  بين  المستهلك  دليل  على  العمل  مجموعة 
الوسطى لخدمات المحاربين القدامى المتكاملة 16 ومركز البحوث 
South Cen-( ةوالتعليم والتجارب السريرية حول األمراض العقلي
 tral Veterans Integrated Service Network 16, Mental Illness
 Research, Education, and Clinical Center Consumer Guide
 Workgroup, Sullivan, G., Arlinghaus, K., Edlund, C., &

).Kauth, M
WBVمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
WCNشبكة رعاية المحاربين
WWP مشروع المحاربين المصابين
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 الفصل األول

المقدمة

تقديم  على  قادرة  متكاملة  دعم  بناء شبكة  ومواصلة  تقّدمنا  بتقييم  ملتزمون  “نحن 
بكفاءة.  وأَُسرهم  والعسكريين  القدامى  للمحاربين  العقلية  بالصحة  للعناية  خدمات 
وتعزيز  األمراض  الوقاية من  ممارسات  تضم  أن  العامة  للصحة  ويجب على طريقتنا 
الصحة الجيدة لدى كل فئات السكان العسكريين طوال حياتهم، سواء كان ذلك ضمن 
األمريكيتين  القدامى  المحاربين  وشؤون  الدفاع  وزارتي  لدى  الصحية  الرعاية  نظم 

المحلية”. المجتمعات  أو ضمن 

-الرئيس األمريكي المسبق باراك أوباما )2012(

ثمة ما ُيقّدر بـ21 مليون محارب قديم و2.2 مليون عسكري و3.1 مليون أقارب مباشرين لعناصر 
Substance Abuse and Mental Health Services Administra�(  عسكريين في الوليات المتحدة

عن  الناجم  واإلجهاد  العسكرية  واألنشطة  المستمرة  العالمية  للتهديدات  ونظًرا   .)tion, 2014
وقت  منذ  القائمة  العقلية  بالصحة  العناية  استخدام  نقص  ومشاكل  الحرب  من  عقٍد  من  أكثر 
طويل، تشير التوقعات إلى أنّه من المرّجح لحتياجات العناية بالصحة العقلية لدى هؤلء السكان 
أن تواصل الرتفاع في السنوات القادمة )Hoge et al., 2015(. ُيشار إلى أّن الحاجة الحالية إلى 
مدى  استكشاف  البحوث  وتواصل  بشكل جيد  موثقة  الفئات  هذه  لدى  العقلية  بالصحة  العناية 
تعقيد هذه المشاكل. وقامت الجهود الرامية إلى فهم مشاكل الصحة العقلية لدى هؤلء السكان، 
ونشرها  األدلة  على  مبنية  ممارسات  وتطوير  المشاكل  هذه  حدة  من  للتخفيف  برامج  وتنفيذ 
بالمساهمة  والبرامج  السياسات  على  واإلشراف  العقلية،  الصحة  مشاكل  حالت  مع  للتعامل 
ثمة  يزال  ل  والستثمارات،  الجهود  هذه  من  الرغم  على  ولكن،  العالج.  مقاربات  تحسين  في 
تحديات في إقامة نظم رعاية مستدامة وتعاونية تعالج مشاكل الصحة العقلية لدى العسكريين 

وأَُسرهم. القدامى  والمحاربين 

العقلية الصحة  لمشاكل  القدامى عرضة  المحاربون 

تم نشر ما يقارب 2.8 مليون فرد لدعم الصراعات التي نشأت مؤخًرا في أفغانستان والعراق )من 
العراق  حرية  وعملية   )Operation Enduring Freedom [OEF[( الدائمة  الحرية  عملية  خالل 
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 .)Operation New Dawn [OND[( الفجر الجديد )]Operation Iraqi Freedom [OIF( وعملية 
النتقال  في  معظمهم  ينجح  العسكرية،  الخدمة  ومغادرتهم  ديارهم  إلى  األفراد  هؤلء  عودة  ولدى 
في  وتحديات  مختلفًة  سلوكيًة  صحيًة  ظروفًا  يواجه  اآلخر  البعض  أّن  إلّ  المدنية،  الحياة  إلى 
األمراض  وتعاريف  البحوث  طرق  اختالف  ويؤدي   .)Koblinsky, Leslie, & Cook, 2014( التأقلم 
الصدمة  عن  الناتج  القلق  انتشار  تقديرات  في  كبير  تفاوت  إلى  السكانية  والفئات  والضطرابات 
Ramchand et al., 2010; Tan�( القدامى  المحاربين  لدى  الشديد  الكتئاب  واضطراب   )PTSD(
لدى  العقلية  الضطرابات  لتقديرات  المثال  على سبيل  فيمكن   .)ielian, Martin, & Epley, 2014
العراق  عملية حرية  و/أو   )OEF( الدائمة  الحرية  عملية  في   القدامى  والمحاربين  العسكريين 
 Milliken, Auchterlonie, & Hoge, 2007; Seal( بالمئة  و42.5   18.5 بين  ما  تتراوح  أن   )OIF(
 et al., 2007; Tanielian & Jaycox, 2008; Seal et al., 2009; National Council for Behavioral
Health, 2012(. إلى ذلك، خُلَصت الدراسات إلى أّن ما بين 11 و20 بالمئة من المحاربين القدامى 
الذين خدموا في عملية الحرية الدائمة )OEF( أو عملية حرية العراق )OIF( يستوفون معايير 
 Hoge et al., 2004; Hoge,( الدراسة  وقت  لدى   )PTSD( الصدمة  عن  الناتج  بالقلق  اإلصابة 
 Auchterlonie, & Milliken, 2006; Vasterling et al., 2006; Hoge et al., 2007; Seal et al.,
 2007; Tanielian & Jaycox, 2008; Institute of Medicine [IOM[, 2012; National Center for
PTSD, 2016(. وتتفاوت التقديرات الحديثة لالكتئاب لدى المحاربين القدامى في عملية الحرية 
 Hoge et al., 2004; Hoge,( بين 10 و15 بالمئة )OIF( و/أو عملية حرية العراق )OEF( الدائمة
 Auchterlonie, & Milliken, 2006; Vasterling et al., 2006, Hoge et al., 2007; Seal et al. 2007;
Tanielian & Jaycox, 2008; IOM, 2012(. وإذا لم تتم معالجة هذه المشاكل المرتبطة بالصحة 
العقلية، فسيمكنها أن تؤثر سلبًيا في صحة هؤلء األفراد العامة وإنتاجيتهم في عملهم وزواجهم 
 .)Tanielian & Jaycox, 2008( وعالقاتهم العائلية وطريقة تربيتهم أطفالهم وسلوكهم في المجتمع
ويرتبط القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( والكتئاب بمعدلت أعلى من تعاطي المخّدرات والتشّرد 
Tanielian & Jaycox, 2008; Substance Abuse and Mental Health Services Admin�( روالنتحا

.)istration, 2014; Holliday, Pedersen, & Leventhal, 2016
 )OIF( و/أو عملية حرية العراق )OEF( وباإلضافة إلى المحاربين القدامى في عملية الحرية الدائمة
القدامى الذين شاركوا في نزاعات  العقلية، يبدي المحاربون  الذين يعانون من مشاكل في الصحة 
سابقة أيًضا معدلت إصابة القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( والكتئاب تفوق معدلت نظراءهم من 
 .)Watkins et al., 2011; Veterans Health Administration [VHA[, 2015( غير المحاربين القدامى
فمعدل النتشار المتوّقع للقلق الناتج عن الصدمة )PTSD( مدى الحياة لدى المحاربين القدامى الذكور 
العائدين من حرب فيتنام يساوي 30.9 بالمئة على سبيل المثال )Watkins, et al., 2011(. كما بّينت 
البحوث عن معدلت عالية من العتالل المشترك لدى محاربين قدامى من فترات سابقة، حيث تبّينت 
معاناتهم من القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( إلى جانب مشاكل مثل أمراض القلب واألوعية الدموية 

.)Schnurr & Green, 2004( واأللم المزمن

العقلية أيًضا احتياجات عناية بالصحة  القدامى  لدى أفراد أسر المحاربين 

قد يواجه أفراد أَُسر العسكريين والمحاربين القدامى هم أيًضا تحديات متصلة بالصحة العقلية، 
األمر الذي يمكن أن يظهر إما فيما ل يزال الجندي في الجيش أو قرابة انتقاله إلى وضع “محارب 
أكثر  المسبقة  األكاديمية  الدراسات  وُتعّد  النتقال.  بعد وقت طويل على حدوث هذا  أو  قديم” 
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الناشطين حالًيا من حيث  العسكريين  أَُسر  تواجه  التي  بالتحديات  يتصل  فيما  ما  إلى حد  غنى 
احتياجات هذه األسر المحددة المتعلقة بالصحة العقلية، وذلك بالمقارنة بحالة أَُسر المحاربين 
القدامى. فثمة تقارير على سبيل المثال حول معدلت الستفادة من خدمات الصحة العقلية لدى 
أزواج العسكريين وأطفالهم. كما تتوفر استبيانات ألزواج العسكريين بشكل منتظم تجريها وزارة 
ميلينيوم  ودراسة   )Status of Forces Survey( القوات  وضع  استبيان  مثل   – األمريكية  الدفاع 
الربحية  المنظمات غير  – وبعض   )Millennium Cohort Family Study( األسر  كوهورت حول 
على  الستبيانات  هذه  ترّكز   .)Blue Star Families( فاميليز  ستار  بلو  مثل   – العسكري  للدعم 
أَُسر المحاربين  مختلف المشاكل المرتبطة بالحياة العسكرية. أما البيانات المشابهة حول أفراد 
 )Millennium Cohort Study( كوهورت  ميلينيوم  دراسة  أّن  حين  وفي  قليلة.  فهي  القدامى، 
إلّ  المدنية،  الحياة  إلى  العسكرية  الحياة  من  انتقالهم  في  وأزواجهم  العسكريين  لتتابع  مصممة 
أنّه ليس هناك منشورات صادرة عنها حتى اليوم تنظر بشكل محدد في المشاكل المترتبة على 
متاحة  قليلة  بيانات  مجموعات  سوى  تتوفر  ول  الجيش.  العسكريين  هؤلء  مغادرة  بعد  األزواج 
 National Survey of Drug( والصحة  المخّدرات  تعاطي  حول  الوطني  الستبيان  )مثل  للعلن 
 Medical Expenditure Panel( الطبية  النفقات  حول  الستبيانات  ومجموعة   )Use and Health
تمثل  جًدا  قليلة  دراسات  إل  تتوفر  ول  القدامى،  المحاربين  أَُسر  أفراد  بتحديد  تسمح   )Survey

أفراد أَُسر المحاربين القدامى )األزواج واألطفال(.
والمحاربين  العسكريين  أَُسر  حول  المسبقة  األكاديمية  الدراسات  تصنيف  يتم  ما  وغالًبا 
نشر  )عمليات  العسكرية  الحياة  بسمات  الحتياجات  ربط  يمكن  مدى  أي  إلى  استناًدا  القدامى 
)مصابون  القدامى  المحاربين  إعاقة  وضع  إلى  أو  اإلصابة(  وخطر  المتكررة  والتنقالت  القوات 
العقلية  بالصحة  المرتبطة  الموثّقة  التحديات  على  يلي  ما  في  الضوء  ونسّلط  مصابين(.  غير  أو 
أو  عسكري  مع  العيش  وأثر  القوات  نشر  عمليات  أثر  يضم  بما  السمات،  هذه  ببعض  والمتصلة 

العسكرية. بالخدمة  يعاني من مشكلة صحية متصلة  محارب قديم 

ُأَسر العسكريين آثار عمليات نشر القوات على 
و50  متزوجين  تقريًبا  منهم  بالمئة   60 كان   ،9/11 أحداث  بعد  القدامى  المحاربين  نشر  لدى 
تقريًبا  طفل  مليونا  هناك  كان  أّن  الدفاع  وزارة  قدرت   ،2012 عام  أطفال.  لديهم  منهم  بالمئة 
ازدياد  العسكريين  أَُسر  واجهت  وقد   .)Koblinsky, Leslie, & Cook, 2014( يعيلهم عسكريّون 
 Tanielian, Karney, Chandra,( وتيرة عمليات نشر القوات وطول مدتها على مر العقد المنصرم
Meadows, 2014 &(. وربطت دراسات كثيرة عمليات نشر القوات بترّدي الصحة العقلية أُلَسر 
Mead�( الطالق والنتحار األطفال وارتفاع معدلت  لدى  السلوكية  المشاكل   العسكريين وزيادة 

والصدمات  القوات  نشر  بعمليات  المرتبط  لإلجهاد  ويمكن   .)ows, Tanielian, & Karney, 2016
Substance Abuse and Mental Health Ser�(  أن يضّر بشكل خاص زوجات العسكريين وأطفالهم
vices Administration, 2014(. وتشير الدراسات المتعلقة بنشر القوات إلى أّن أَُسر العسكريين 
خالل  والقلق  النشر  عملية  قبل  والتخوف  الضطراب  تضم  متعددة،  عاطفية  مراحل  في  تمّر 

.)Brown et al., 2015( عملية النشر وصعوبة إعادة التأقلم لدى عودة العسكري إلى دياره
 )Meadows, Tanielian, & Karney, 2016( Rand مؤسسة  عن  دراسة  مؤخًرا  وصدرت 
تتمتع  األسر  هذه  أّن  إلى  وخُلَصت  العسكريين  أَُسر  على  القوات  نشر  عمليات  آثار  تفحص 
العالقات  أّن  إلّ  العسكريين،  بنشر  مرتبطة  تحديات  تواجه  أنّها  من  الرغم  على  وأنّه  بالمرونة 
أزواج  أّن  غير  ديارهم.  إلى  العسكريون  يعود  عندما  عهدها  سابق  إلى  المعتاد  في  تعود  األسرية 
العسكريين الذين تم نشرهم غالًبا ما ذكروا أّن أطفالهم يواجهون تحديات عاطفية ومشاكل مع 
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أقرانهم أكثر من الزوجات في اأُلَسر التي لم تختبر عملية نشر عسكري في العائلة خالل وقت 
خاص  بشكل  المراهقون  ويتأثر   .)Meadows, Tanielian, & Karney, 2016( الدراسة  إجراء 
بعمليات نشر القوات، حيث عّبروا عن نسبة تماسك أقّل في أسرهم وعن عالقات أسوأ مع األم 
أو األب الذي بقَي معهم بالمقارنة بالمراهقين في اأُلَسر التي لم تختبر عملية نشر لعسكري فيها 

 .)Meadows, Tanielian, & Karney, 2016(
وقد بّينت بحوث أخرى أّن األطفال في اأُلَسر العسكرية يعانون من معدلت قلق ومشاكل 
عاطفية ومشاكل في المدرسة أكثر من سواهم من العمر عينه )Brown et al., 2015(. فباإلضافة 
العسكريين  أطفال  يختبر  قد  العمر،  في  والتقدم  النمو  مع  تترافق  التي  المعتادة  الضغوط  إلى 
جدد،  أقران  إلى  والتعّرف  جديدة  بمدارس  واللتحاق  المتكرر  النتقال  ترافق  إضافية  ضغوًطا 
وافتقاد أمهم/أبيهم عندما يتم نشره/نشرها وعودته/عودتها مصابًا/مصابة بأمراض أو إصابات. 
كما أشارت الدراسات إلى معدلت أعلى من الضطرابات السلوكية لدى أطفال العسكريين الذين 
Gorman, Eide, & Hisle�( تم نشر أبيهم/أمهم مقارنًة باألطفال الذين لم يتم نشر أحد والديهم

العسكريين،  أَُسر  لدى  المشاكل  من  بعدد  القوات  نشر  عمليات  ربط  ويتم   .)Gorman, 2010
العقلية  بالصحة  المتعلقة  والمشاكل  اإلجهاد  مستوى  وارتفاع  السلبية  الصحية  اآلثار  يشمل 

.)IOM, 2013( واألعباء القتصادية ومعدلت أعلى من العنف األسري
أن  يمكن  إذ  شريكه:  رفاهية  في  العسكري  نشر  فيها  يؤثر  أن  يمكن  كثيرة  طرق  وثمة 
ُينشئ ذلك إجهاًدا ناجًما عن النفصال أو قلًقا على سالمة العسكري؛ ويمكن أن ُينشئ التزامات 
أو أدوار جديدة في المنزل؛ وأن يسفر عن اضطرار أحد الزوجين إلى إحداث تغييرات في وضع 
األدنى، يمكن إلعادة  الشريك عند حده  العسكري في  النشر  تأثير  بقَي  إن  عمله. ولكن، وحتى 
تأقلم العسكري مع الحياة الزوجية بعد انتهاء عملية النشر أن تكون حافلًة بالتحديات. إلى ذلك، 
رفاههم  في  يؤثر  نحٍو  على  المهنية  حياتهم  في  اإلحباط  من  يعانوا  أن  العسكريين  ألزواج  يمكن 
العاطفي والمالي )Runge, Waller, MacKenzie, & McGuire, 2014(. وتساهم هذه المشاكل في 

.)Verdeli et al., 2011( معدلت الكتئاب العالية الموثقة لدى أزواج العسكريين
إلى ذلك، قد يشّكل النزاع بين األفراد مشكلًة أُلَسر العسكريين. إذا توّصلت دراسة قامت 
النشر وبعدها ضمت جنوًدا ناشطين واحتياطيين تم نشرهم في  بتقييمات للصحة قبل عمليات 
العراق في الصراع األخير، إلى أّن المخاوف المتعلقة بالنزاع بين األفراد ازدادت بشكل كبير بعد 
إلى 21.2  بالمئة   4.2 الناشطين ومن  الجنود  بالمئة لدى   14 إلى  بالمئة   3.5 النشر )من  عملية 

.)Milliken, Auchterlonie, & Hoge, 2007( )بالمئة لدى جنود الحتياط

العيش مع محارب قديم يعاني من مشكلة صحية مرتبطة بخدمته العسكرية تأثير 
خدمته  عن  ناجم  صحي  ضعف  من  يعاني  قديم  محارب  كان  إذا  أنّه  أيًضا  الدراسات  بّينت 
أفراد  على  آثار  ذلك  على  ينطوي  قد   ،)PTSD( الصدمة  عن  الناتج  القلق  يشمل  بما  العسكرية، 
األسرة أيًضا. فقد أشارت دراسات كثيرة على سبيل المثال إلى ازدياد التحديات المرتبطة بالعيش 
سلوكية  صحية  مشاكل  من  أو   )PTSD( الصدمة  عن  الناتج  القلق  من  يعاني  قديم  محارب  مع 
العائدين  القدامى  المحاربين  أّن  البحوث  )National Center for PTSD, 2015a(. وبّينت  أخرى 
العدوان  لرتكاب  عرضة  أكثر   )PTSD( الصدمة  عن  الناتج  القلق  من  يعانون  الذين  فيتنام  من 
إحدى  ذلك، وجدت  إلى   .)Byrne and Riggs, 1996( والنفسي ضد شركائهم  واللفظي  الجسدي 
21 بالمئة من حالت  القتال مسؤولون عن  القدامى الذين شاركوا في  أّن المحاربين  الدراسات 
 Prigerson, Maciejewski, & Rosenheck,( المتحدة  الوليات  في  الشريك  أو  الزوج  إلى  اإلساءة 
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2002(. كما يمكن لزيادة نسبة تعاطي المخّدرات في أوساط المحاربين القدامى أن تكون أيًضا 
.)National Center for PTSD, 2015b( ذات آثار سلبية في اأُلَسر العسكرية

ويساهم تقديم الرعاية لمحارب قديم جريح أو مريض أو مصاب في تفاقم المشاكل المرتبطة 
بالصحة العقلية لدى اأُلَسر العسكرية. إذ يعتمد الكثير من المحاربين القدامى الذين يعانون من 
أو معارف  أصدقاء  أو  العائلة  أفراد من  أو  إصابات على مقّدمي رعاية غير رسميين  أو  أمراض 
العائلة  أفراد  اليومي )Ramchand et al., 2014(. وغالًبا ما يعطي  الرعاية والدعم  للحصول على 
 National Center( الخاصة  احتياجاتهم  على حساب  القديم  للمحارب  الرعاية  لتقديم  األفضلية 
في  لعسكريين  مقّدم رعاية  مليون   5.5 أّن هناك  المسبقة  for PTSD, 2015a(. وقّدرت بحوثنا 
الوليات المتحدة، علًما أّن الوقت والجهد اللذين يبذلونهما لتقديم الرعاية والدعم قد يساهمان 
الجسدية  اآلثار  إلى  باإلضافة  هذا   – الصحية  رعايتهم  أو  وظائفهم  أو  لمداخيلهم  في خسارتهم 
والعاطفية المترتبة على ذلك )Ramchand et al., 2014(. باإلضافة إلى ذلك، يواجه األفراد الذين 
التوتّر األسري والمشاكل  أعلى من  نسًبا  القدامى بعد أحداث 9/11  للمحاربين  الرعاية  يقّدمون 
 Ramchand( في مكان العمل مقارنًة بأقرانهم الذين يقّدمون الرعاية ألشخاص ليسوا في الجيش
مثل  األسرة  بديناميات  تمّس  أن  للعسكريين  الرعاية  مقدمي  لواجبات  يمكن  كما   .)et al., 2014

.)Ramchand et al., 2014( جودة الحياة الزوجية والقدرة على تقديم الرعاية لألطفال

أولوية  ُأَسرهم  وأفراد  القدامى  للمحاربين  العقلية  بالصحة  المتصلة  النتائج  تحسين 
وطنية

من  عدد  برز  وأَُسرهم،  القدامى  والمحاربين  العسكريين  لدى  اإلجهاد  نسبة  ازدياد  إلى  نظًرا 
وفي حين شهدت  العقلية.  الصحة  لمشاكل  الطبي  وغير  الطبي  الدعم  لتقديم  المصممة  الجهود 
إلى  الوصول  إمكانية  في  ثغرات  تحديد  في  البحوث  تستمر  توسًعا،  المتوفرة  والبرامج  الخدمات 

جودتها. وتقييم  الرعاية 
فأولً، ُتعّد العناية بالصحة العقلية أمًرا فائق األهمية لحياة العسكريين والمحاربين القدامى 
انعكاسات  العقلية  العسكريين  صحة  ضمان  على  وتترتب  ورفاههم.  العامة  وصحتهم  وأَُسرهم 
بعد  المجتمع  في  الندماج  إعادة  في  والنجاح  مهمتهم  في  النخراط  على  قدرتهم  على  رئيسية 
النتقالية  المراحل  لهذه  التحضير  على  تساعد  أن  العقلية  بالصحة  للعناية  ويمكن  عودتهم. 

وتسهيلها وأن تقّدم جودة حياة ورفاه أعلى للعسكريين وأَُسرهم.
وثيًقا  ارتباًطا  مترابتطان  الجسدية  والصحة  العقلية  الصحة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األفراد أن ُتحدث  العقلية لدى  الصحة  بإمكان مشاكل  إذ   .)Colton and Manderscheid, 2006(
 American Hospital Association,( أخرى  طبية  حالت  ونتائج  العالج  إجراءات  في  سلبيَة  آثاًرا 
خطر  لعوامل  بالتعرض  أكبر  احتماًل  عقلية  أمراض  من  يعانون  الذين  األفراد  ويواجه   .)2012
بالسكتات  اإلصابة  احتمال  يواجهون  فهم  لذلك،  ونتيجًة  والبدانة،  التدخين  مثل  صحية،  غير 
 .)American Hospital Association, 2012( أكبر  بنسبة  المزمنة  والحالت  والسّكري  الدماغية 
وبالمثل، يموت بالمعّدل األفراد الذين يعانون من مرض عقلي شديد قبل 25 عاًما من أفراد عامة 
السّكان )Parks, Svendsen, Singer, Foti, & Mauer, 2006(. ويمكن لسوء جودة الرعاية أو عدم 
الوصول إلى الرعاية أن يساهم بمثل هذه النتائج الصحية السلبية لدى األفراد الذين يعانون من 

.)American Hospital Association, 2012( أمراض عقلية

RR2030z1_cc2019_ar.indb   5 9/13/19   4:36 PM



6   سد الثغرات في العناية بالصحة العقلية: الدروس المستفادة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى  

وثانًيا، يمكن للمعاناة من مشكلة في الصحة العقلية أن تحمل تأثيراٍت مضاعفة على أبعاد 
العقلية  الصحة  مشاكل  عالج  في  الفشل  عن  الناتجة  والتكاليف  الفرد،  حياة  من  أخرى  كثيرة 
آثاًرا  ُتحدث  أن  المعالَجة  غير  والسلوكية  العقلية  للمشاكل  ويمكن  باهظًة.  ُتعّد  كفؤ  بشكل 
المثال  سبيل  على  سلوكية  حالت صحية  من  المعاناة  ترتبط  إذ  الجتماعية.  العوامل  في  هائلة 
باحتمال أكبر للعيش في الفقر وبوضع اجتماعي واقتصادي أكثر ترديًا وببلوغ مستويات أدنى من 
في  بتراجع   )PTSD( الصدمة  عن  الناتج  القلق  ربط  تم  كما   .)Russell, 2010( العلمي  التحصيل 
 Zatzick et al.,( الصحة الجسدية واألداء الجتماعي والرفاه العاطفي وبقيود جسدية وبالبطالة
1997(. غير أّن البحوث بّينت أيًضا أنّه ُيمكن للعالج المبني على األدلة )EBT( أن يسّهل التعافي 

وأن يخّفض هذه النعكاسات.
وتؤثر حالة اضطراب الصحة العقلية لدى الموظفين في معدلت إصابتهم باألمراض وتعّرضهم 
صحة  لمشاكل  ويمكن   .)Heal, 2000( وظائفهم  في  تبّدلهم  ومعّدل  العمل  مكان  في  لالصابات 
األفراد العقلية والسلوكية أن تعيق إنتاجيتهم وتزيد تغّيبهم عن العمل وأن تؤدَي ربّما إلى تدني 
مدخولهم وبطالتهم )American Hospital Association, 2012(. ويمكن أن يكون لألمراض العقلية 
 )chronic depression( المزمن  الكتئاب  أو   )bipolar disorder( الثنائي  الضطراب  مثل  الشديدة 
تأثير أكبر على العمل. فعام 2007، كان الدخل السنوي لألفراد الذين يعانون من األمراض العقلية 
 Hogg Foundation for Mental Health( السكان  ألف دولر من دخل عامة  بـ16  أقل  الشديدة 
تراجع  ُيسفر  المتحدة،  الوليات  في  عام  وكل   .)and Methodist Healthcare Ministries, 2011
سواء  عمل  يوم  مليون   217 يقارب  ما  فقدان  عن  العقلية  بالضطرابات  المرتبط  األفراد  إنتاجية 
السنة  في  دولر  مليار   21.7 العمل  أرباب  يكّلف  أنّه  ُيقّدر  الذي  األمر  جزئي،  أو  كامل  بشكل 

 .)American Hospital Association, 2012(
إلى ذلك، إذا لم تتم معالجة المشاكل الصحية السلوكية، يرتفع احتمال اإلصابة بها، تماًما 
 Hogg Foundation for Mental Health and( سجنهم  أو  األفراد  هؤلء  تشّرد  احتمال  كارتفاع 
Methodist Healthcare Ministries, 2011(. ُيذكر أّن ثلث الرجال المشّردين هم من المحاربين 
القدامى )National Coalition for Homeless Veterans، غير مؤّرخ(. وتعاني أغلبية المحاربين 
القدامى المشّردين من أمراض عقلية أو إدمان على الكحول/المخّدرات أو اضطرابات مشتركة 

)National Coalition for Homeless Veterans، غير مؤّرخ(.
وترتبط تكاليف مالية كبيرة بتوفير عناية دون المستوى بالصحة العقلية أو عدم إمكانية 
التكاليف المترتبة على المجتمع والناجمة   RAND 2008، قّدرت مؤسسة  الحصول عليها. فعام 
 )PTSD( الصدمة  عن  الناتج  القلق  مثل  القوات،  نشر  عمليات  بعد  العقلية  الصحة  مشاكل  عن 
تّلقى  لو  أنه  الدراسة  وثّقت  كما  دولر.  مليار   6.2 يقارب  بما  العسكريين،  لدى  والكتئاب 
انخفضت  التكاليف  لكانت هذه  الحالت،  بهذه  الجودة  عالية  القدامى جميعهم رعاية  المحاربون 
بمقدار 1.2 مليار دولر. لذا، فالستثمار في تحسين الحصول على العناية ورفع جودتها ل يؤدي 
العبء  يخّفض  أن  أيًضا  من شأنه  بل  وأسرهم فحسب،  األفراد  على  المترتبة  العواقب  إلى وقف 

المجتمع والذي يتراكم على مدى سنتين. المترتب على  القتصادي 
المشاكل  هذه  معالجة  جعل  إلى  الرامية  الجهود  من  عدد  المنصرم  العقد  مر  على  وبرز 
الدفاع  وزارة  ضمن  الفيدرالية  الميزانيات  في  زيادات  الجهود  هذه  تضمنت  وطنية.  أولوية 
توظيف  )مثل  المشاكل  لهذه  للتصدي  األمريكية  القدامى  المحاربين  شؤون  ووزارة  األمريكية 
المزيد من الجهات المقدمة للرعاية والستثمار في البحوث، بما يضم إنشاء تحالفات كلينيكية 
وبحثية جديدة ممّولة من الحكومة الفيدرالية(، وإصدار إدارة الرئيس األمريكي المسبق باراك 
العقلية  بالصحة  المعنية  الوكالت  بين  المشتركة  العمل  فرقة  وإنشاء  تنفيذية،  أوامر  أوباما 
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للعسكريين والمحاربين القدامى ووضع األهداف ذات األولوية المشتركة بين الوكالت، وتطوير 
مبادرة جوينينغ فورسيس )Joining Forces(. وساعدت هذه الجهود على بناء القدرات الفيدرالية 
بطرق  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  المتصلة  الحتياجات  لتلبية 

مهمة. 
لدى  العقلية  الصحة  مشاكل  لمعالجة  الفيدرالية  والقدرات  الموارد  تعزيز  أّن  حين  وفي 
قدرة  حيث  من  بقيت  القيود  بعض  أّن  إلّ  األهمية،  بالغ  أمًرا  كان  وأَُسرهم  القدامى  المحاربين 
المثال للقيود ل زالت باقية على أهلية  الحكومة على خدمة كامل السكان. فيمكن على سبيل 
العناية  إمكانية حصولهم على  الخدمات أن تحّد من  أو  المنافع  القدامى على  المحاربين  حصول 
األمريكية.  القدامى  المحاربين  شؤون  وزارة  أو  األمريكية  الدفاع  وزارة  من  العقلية  بالصحة 
وذلك شّكل مشكلًة بشكل خاص لعناصر الحتياط أو الحرس الوطني الذين ل ُيعتبرون مؤهلين 
لالستفادة من خدمات شبكة تراي كير )TRICARE( )وهي برنامج الرعاية الصحية الذي تقدمه 
خدمات  إلى  الوصول  أيًضا  يقتصر  كما  دورهم.  تفعيل  يتم  عندما  إلّ  األمريكية(  الدفاع  وزارة 
إلى  أهلية معّينة تستند  القدامى األمريكية على من يستوفون شروط  المحاربين  وزارة شؤون 

الخدمة وطول مدتها. طبيعة 
أمام  أخرى  عراقيل  القدامى  والمحاربين  العسكريين  من  الكثير  واجه  عينه،  الوقت  وفي 
مقدمي  نقص  )أي  الهيكلية  السعة  عن  الناتجة  القيود  فيها  بما  الفيدرالية،  الموارد  استخدامهم 
العسكريين  بعض  وأعرب  الخدمات.  توافر  قّيد  الذي  األمر  العيادات(،  عمل  وساعات  الرعاية، 
يتوجه  لذا  المهنية.  وتداعياتها  الرعاية  طلب  سرية  بشأن  مخاوف  عن  القدامى  والمحاربين 
لتلبية  حكومية  غير  دعم  مصادر  إلى  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  العسكريين  من  الكثير 

احتياجاتهم.
المجتمعي،  الدعم  على  وأَُسرهم  القدامى  المحاربين  من  الجديد  الطلب  لهذا  واستجابًة 
برزت جهود توسيع متزامنة لزيادة قدرة القطاع غير الحكومي على دعم هؤلء السكان. ومن هذه 
الجهود مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( التي أطلقها عام 2008 دوري كرة القاعدة 
 Robert R. McCormick( ومؤسسة روبرت ر. ماكورميك )Major League Baseball( الرئيسي
القدامى  المحاربين  لدعم  والخدمات  البرامج  بدورها  تقّدم  التي  المنظمات  لدعم   )Foundation
قّدمت   ،)WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  تأسيس  منذ  أنّه  إلى  ُيشار  وأَُسرهم. 
المنح لمؤسسات أكاديمية طبية في أنحاء األمة من أجل تطوير برامج وخدمات مصممة لتلبية 
وأَُسرهم  الحرب  من  العائدين  القدامى  المحاربين  لدى  العقلية  بالصحة  المرتبطة  الحتياجات 

وتنفيذها.

التقرير هذا  تقسيم 

القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  العناية  نظم  تعزيز  حول  رؤى  التقرير  يقّدم 
وأَُسرهم بالستناد إلى بحوث المبادرة وتحليالتها. يناقش الفصل الثاني سياق الطريقة التي تتناول 
والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  العناية  نظم  توضيح  عبر  المشاكل  هذه  دولتنا  فيها 
القدامى وتسليط الضوء على أحدث البتكارات والتحديات التي برزت في هذه النظم. ونستعرض 
المتصلة  القدامى  والمحاربين  العسكريين  احتياجات  لتلبية  مصممين  للرعاية  أساسين  نظامين 
األمريكية  القدامى  المحاربين  شؤون  ووزارة  األمريكية  الدفاع  وزارة  لدى   – العقلية  بالصحة 
الدعم  على  استيعابيَة  قدرًة  الحكومية  غير  البرامج  فيها  تضفي  التي  الطريقة  ونناقش خلفية   –
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الوطني لحتياجات العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم المرتبطة بالصحة العقلية. ويناقش 
في  ومساهماتها  آثارها  بعض  على  الضوء  ويسّلط  أكبر  بتفصيل  المبادرة  أنشطة  الثالث  الفصل 
قدرة الدولة على دعم العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. أما الفصل الرابع، فيسّلط الضوء 
على بعض التحديات المتبقية أمام القطاع غير الحكومي ويناقش بإيجاز مبادرات أحدث تلوح في 
النظر والتوصيات حول الطرق التي يمكن بها  األفق. وأخيًرا، يقّدم الفصل الخامس بعض وجهات 
تحقيق تنسيق وتكامل أفضل لهذه الجهود بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي من أجل سّد 
عالية  أَُسرهم على عناية  وأفراد  القدامى  والمحاربين  العسكريين  المتبقية في حصول  الثغرات 

أمتنا. العقلية في  بالصحة  الجودة 
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 الفصل الثاني
فهم النظم الفيدرالية للعناية بالصحة العقلية والتأثير فيها

خالل العقد المنصرم، قام كل من نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
)VHA( والجهات الخاصة والمجتمعية غير العسكرية بإضافة عدد من البرامج والسياسات الجديدة 
الرامية إلى تحسين حصول العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم على العناية بالصحة العقلية 
وتعزيز جودتها. تتضمن هذه الجهود زيادة التكامل والتنسيق بين هذه النظم التي لطالما كانت منفصلة 
أنّه من أبرز التحديات التي ظهرت كان مساعدة العسكريين والمحاربين  عن بعضها البعض. غير 
القدامى وأَُسرهم على فهم خياراتهم وكيفية استخدام نظم الرعاية. فبعضهم ليس على يقين بالعروض 
المختلفة المتوفرة فيما قد يغلب البعض اآلخر شعور الرتباك في وجه كل الخيارات المتوفرة أو قد 
العقلية  العناية بالصحة  القسم لمحًة عن  الخيار األنسب لحاجته الخاصة. يقّدم هذا  ل يعرف ما 
التي تقّدمها كل من وزارة الدفاع األمريكية ووزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية والجهات 
المجتمعية والخاصة وغير الحكومية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وفي قسٍم لحق من 
الفصل، نناقش العوائق التي تعاني منها هذه النظم وأبرز التحّولت والتغيرات في قدرة هذه القطاعات 
على توفير الوصول إلى عناية عالية الجودة بالصحة العقلية وتبّدل السياسات في العقد المنصرم 

بما يمّس بهذه األنظمة.

نظم الرعاية الحالية

أن  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  خاللها  من  يمكن  رئيسية  رعاية  نظم  ثالثة  هناك 
يلتمسوا العناية بالصحة العقلية، وهي: نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين 
الصحية.  للرعاية  المقدمة  الحكومية  الخاصة والمجتمعية وغير  الجهات  القدامى )VHA( وقطاع 
كال   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  من  كل  يقّدم 
الرعاية المباشرة )أي من خالل منشآت العالج العسكرية والمراكز الطبية التابعة لإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( على التوالي( والرعاية الغير مباشرة المؤمنة )أي التي يدفع ثمنها نظام 
الصحة العسكري )MHS( أو اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ولكن، تقّدمها جهات غير 
عسكرية(. وتقوم هذه القطاعات الثالثة بتقديم خدماتها لفئات سكانية متداخلة بين العسكريين 
نظام  من  أكثر  من  لالستفادة  أهاًل  يكون  قد  منهم  الكثير  أّن  علًما  وأَُسرهم،  القدامى  والمحاربين 
واحد. ومما يزيد من تعقيد معرفة كيفية استخدام هذه النظم هو طيف متطلبات األهلية وخيارات 
الرعاية الصحية المتوفرة لهؤلء المرضى. فيتمتع معظم المحاربين القدامى على سبيل المثال أيًضا 
بتغطية مديكير )Medicare( أو مديكيد )Medicaid( أو ببوليصات تأمين صحي خاصة وللكثير من 
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 .)Merlis, 2012( المستفيدين من وزارة الدفاع األمريكية أشكال أخرى أيًضا من التغطية الصحية
وفي حين أّن معظم أفراد أَُسر المحاربين غير مؤهلين للحصول على الرعاية المباشرة من وزارة 
الرعاية  اأُلَسر مؤهلون لالستفادة من مزايا  أفراد هذه  األمريكية، بعض  القدامى  المحاربين  شؤون 
غير المباشرة والمؤمنة من وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية وذلك عبر البرنامج الصحي 
والطبي المدني التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية )CHAMPVA( على سبيل المثال.1 
لذا يرتبط الحصول على الرعاية في شبكة معقدة من نظم تقديم الخدمات وطرق الدفع بعدد من 

التحديات الهيكلية والشخصية والجتماعية.

)MHS( نظام الصحة العسكري
يقّدم نظام الصحة العسكري )MHS( الرعاية للعسكريين الناشطين والجنود المتقاعدين ومن يعولون 
الخاص  القطاع  من  للجيش وخدمات مشتراة  مملوكة  منشآت عالج  في  مقّدمة  من خالل خدمات 
من خالل شبكة تراي كير )TRICARE( )التي يرد وصفها في ما بعد(. وهناك نوعان رئيسيان من 
المستفيدين من نظام الصحة العسكري )MHS( وهما: الكفالء )أي العسكريين الناشطين والمتقاعدين 
وعناصر الحرس/الحتياط( وأفراد أَُسرهم )أزواجهم وأطفالهم المسّجلون في نظام اإلبالغ عن أهلية 
 Defense Enrollment Eligibility Reporting System(( )TRICARE,( الدفاع  وزارة  لدى  التسّجل 

.)2016b

مهمة نظام الصحة العسكري )MHS( وعنايته بالصحة العقلية
تتمّثل مهمة نظام الصحة العسكري )MHS( في ضمان الجهوزية الصحية للعسكريين سواء كانوا 
 Military( في ديارهم أو لدى نشرهم وذلك لتعزيز صحة القوات العسكرية ولياقتها وأدائها العالي
 )MHS( ويقّدم نظام الصحة العسكري .)غير مؤّرخ ،Health System and Defense Health Agency
طيًفا واسًعا من خدمات الوقاية والعالج الصحي ألفراد اأُلَسر المؤهلين. ولتحقيق هذه المهمة، يعمل 
نظام الصحة العسكري )MHS( في مجالت متعددة، بما فيها تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي 
 Military Health System and Defense( وإبرام الشراكات مع القطاع الخاص والبحوث والتطوير الطبي
العسكري  الصحة  نظام  يعتمد  الصحية،  الرعاية  خدمات  ولتقديم  مؤّرخ(.  غير   ،Health Agency
)MHS( على كال الرعاية المباشرة والرعاية غير المباشرة والمؤمنة، بحيث يقسم النفقات بالتساوي 

.)DoD, 2015( تقريًبا بين الثنين
مع  العسكرية،  العالج  منشآت  في  المباشرة  الرعاية   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  ويقّدم 
اإلشارة إلى أنّه قّدم عام 2014 الرعاية المباشرة في 56 مستشفًى ومركًزا طبًيا عسكريًا و360 عيادًة 
متنّقلًة ووّظف أكثر من 150 ألف متخصص في الرعاية الصحية ما بين عسكريين وموظفين مدنيين 
 .)DoD, 2015( لدى وزارة الدفاع األمريكية، بما يشمل أكثر من 9200 مقّدم للعناية بالصحة العقلية
المستشفيات  في  العقلية  بالصحة  الطارئة  غير  العناية  التماس  الناشطين  العسكريين  من  وُيطلب 
بهؤلء  يجدر  متوفرًة،  الخدمات  تكن هذه  لم  وإذا   .)DoD, 2016( أمكن  إذا  العسكرية  العيادات  أو 
العسكريين الناشطين الحصول على إحالة من مدير رعاية صحية أولية لكي تتم تغطية استفادتهم 

.)DoD, 2016( من الرعاية من جهة مجتمعية

1  يمكن ألفراد أَُسر المحاربين القدامى أن يكونوا مؤهلين لالستفادة من المشورة في مراكز المحاربين القدامى و/أو الستفادة من المزايا 

 Foreign( أو البرنامج الطبي األجنبي )CHAMPVA( عبر البرنامج الصحي والطبي المدني التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية
بيفيدا”  “سبينا  )Children of Women Vietnam Veterans Program( وبرنامج  فيتنام  في  القدامى  المحاربات  أطفال  Medical Program( وبرنامج 

.)Caregiver Program( ”وبرنامج مقدمي الرعاية “كير غيفر )Spina Bifida Healthcare Program( للرعاية الصحية
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 )TRICARE( وتشتري وزارة الدفاع األمريكية الرعاية من القطاع الخاص عبر شبكة تراي كير
Civilian Health and Medi�( النظامي  للدوائر  المدني  والطبي  الصحي  البرنامج  مكان  ةالتي حّلت 
أواخرها  الفائت وحتى  القرن  cal Program for the Uniformed Services( من منتصف تسعينيات 
باعتبارها الجهة المقدمة للتأمين الصحي للمستفيدين من الخدمات العسكرية. وقد سّميت الشبكة 
نسبًة إلى األنواع الثالثة المختلفة من حزم التغطية التي كانت تقدمها في بادئ األمر. فيتم بذلك 
شراء الرعاية المشتراة، أي من القطاع المدني، من خالل ترتيبات معتادة بين جهة التأمين وجهة 
تقديم الرعاية بدون قيام وزارة الدفاع األمريكية بتوظيف الجهة المقدمة للرعاية، وذلك بحسب 

ثالثة خيارات رئيسية:

الصحية  الرعاية  خدمات  لتنسيق  كمؤسسة  المعّد   )TRICARE Prime( برايم  كير  تراي    •
)HMO(

إنّه يوازي مؤسسة مدنية مفضلة  القول  الذي يمكن   )TRICARE Extra( تراي كير إكسترا  •
)PPO( لتقديم خدمات الرعاية الصحية

•  تراي كير ستاندرد )TRICARE Standard( الذي هو بمثابة خطة تقليدية لدفع الرسوم مقابل 
الخدمات.

ألف   60 من  أكثر  يشمل  بما  الشبكة،  في  للخدمات  مقدمة  جهة  ألف   500 من  أكثر  هناك 
غير   – أخرى  وتقوم خطط   .)DoD, 2015( الشبكة  في  السلوكية  الصحية  للرعاية  مقدمة  جهة 
الخارج وعناصر  في  تقيم  التي  تلك  مثل  فئات سكانية محددة  بتغطية  األساسية -  الثالث  الخطط 
الحتياط الوطني المتقاعدين وأَُسرهم. فتقدم تراي كير فور ليف )TRICARE for Life( على سبيل 
المثال تغطية مديكير )Medicare( متكاملة للمؤهلين لالستفادة من تراي كير )TRICARE( ومديكير 
)Medicare( في اآلن عينه. وقد تلقى ما يقارب 85 بالمئة من المؤهلين لالستفادة من تراي كير 
)TRICARE( عام 2014 بعض الرعاية من نظام الصحة العسكري )MHS( سواء كانت مباشرًة أو 

.)DoD, 2015( غير مباشرة مؤمنة
وتختلف مزايا تراي كير )TRICARE( وخططها بحسب فئة المستفيدين، مع أّن الختالفات 
تكمن إلى حد كبير في الطريقة التي يتم الحصول فيها على الرعاية وفي مستوى المشاركة في سداد 

.)TRICARE, 2016a( )2.1 التكاليف )انظر الجدول
وتتم تغطية المستفيدين من تراي كير )TRICARE( حتى ما يصل إلى ثماني زيارات للعناية 
الواحدة بدون  المالية  العقلية في عيادة خارجية لمزود رعاية ضمن الشبكة في السنة  بالصحة 
أنّه يمكن الحصول على زيارات أخرى بعد مراجعة الحالة والحصول على  إحالة أو تصريح؛ علًما 
بالصحة  العناية  مقابل  تكاليف  أي  الناشطين  العسكريين  على  تترتب  ول   .)DoD, 2016( تصريح 
العقلية المصّرح بها؛ وأما المبلغ الذي تتم المشاركة في سداده في حالة سائر المستفيدين، فيختلف 
بحسب الخطة وبحسب ما إذا كانت الجهات المقدمة للرعاية منتمية إلى الشبكة أو من خارجها. 
ومن خالل تراي كير )TRICARE(، يمكن للمستفيدين الستفادة من باقة من الخدمات المرتبطة 
بالصحة العقلية من جهات مقدمة مصّرح لها بحسب أهليتهم واحتياجاتهم، بما يضم العالج النفسي 
وتخليص  النفسي  والتحليل  اإلضافية(  والزيارات  مجموعات  وضمن  والعائلي/المشترك  )الفردي 
المرضى السريرين من السموم وإعادة تأهيل المدمنين سواء داخل المستشفى أو في عيادات خارجية 
والرعاية في مراكز العالج النفسي السكنية والمستشفيات والرعاية النفسية الحادة للمرضى في 

.)DoD, 2016( المستشفى والعناية بالصحة العقلية عن ُبعد
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الجدول 2.1
 لمحة عن خيارات الرعاية الفيدرالية المتاحة للعسكريين والمحاربين القدامى

  

تقاسم التكاليفالتصميمشروط األهليةالبرنامج
 تراي 

كير برايم 
 TRICARE(

)Prime

•  العسكريون النشطون وبعض عناصر 
الحتياط وأَُسرهم

•  المتقاعدون )الذين خدموا بشكل عام 
ألكثر من عشرين عاًما( وُمعالوهم؛ 

والمتقاعدون الطبيون

•  مؤسسة لتنسيق خدمات 
 )HMO( الرعاية الصحية
تقدم الرعاية األولية من 

منشآت عسكرية أو الرعاية 
المتخصصة من جهات 

عسكرية أو جهات مدنية 
ُمتعاقَد معها

•  مؤسسة لتنسيق خدمات 
 )HMO( الرعاية الصحية
تقدم الرعاية األولية من 

منشآت عسكرية أو جهات 
ُمتعاقَد معها

•  ل رسوم التحاق 
ول تقاسم للدفعات 
لدى الحصول على 
الرعاية من داخل 
الشبكة؛ اقتطاعات 

وتأمين جزئي 
لدى الحصول على 
الرعاية من خارج 

الشبكة

تراي كير 
ستاندرد 

 TRICARE(
)Standard

•  المستفيدون من نظام الصحة العسكري 
)MHS( غير العناصر النشطة

•  دفع الرسوم مقابل تلقي 
الخدمة والرعاية من منشآت 

عسكرية أو جهات مدنية؛ 
ض للتكاليف عندما  تقاسم مخفَّ
يستخدم المشتركون خدمات 

جهات قامت تراي إكسترا 
)TRICARE Extra( بالتواصل 

معها

•  ل رسوم لاللتحاق؛ 
اقتطاع، تأمين جزئي 

بنسبة 20–25 
واحتمال فوترة 

الفرق بين التأمين 
وتكاليف مقدم 

balance-( الرعاية
)billing

تراي إكسترا 
 TRICARE(

)Extra

•  خيار شبيه بمؤسسة مفضلة لتقديم 
خدمات الرعاية الصحية )PPO( لكل 

المشتركين في تراي كير ستاندرد 
)TRICARE Standard(

•  مثل تراي كير ستاندرد 
)TRICARE Standard(

•  مثل تراي كير 
 TRICARE( ستاندرد
Standard(، ولكن، 
بنسبة تأمين جزئي 
أدنى وغياب فوترة 
الفرق بين التأمين 

وتكاليف مقدم 
balance-( الرعاية

billing( داخل 
الشبكة 

تراي كير 
فور ليف 

 TRICARE(
)for Life

•  المتعاقدون المسجلون في مديكير 
)Medicare( بعد الخدمة طوال 20 

عاًما أو أكثر وُمعالوهم

 )Medicare( تغطية مديكير  •
متكاملة

•  الخدمات التي 
تغطيها تراي كير 

)TRICARE( ولكن 
ل تغطيها مديكير 

)Medicare( خاضعة 
لالقتطاع وللتأمين 

الجزئي
الرعاية 

الصحية 
للمحاربين 

القدامى 
 Veteran(

 Health
)Care

•  المحاربون القدامى الذين تم تسريحهم 
من الخدمة ألسباب مشّرفة والذين 
خدموا بشكل نشط طوال 24 شهًرا، 
باإلضافة إلى بعض عناصر الحتياط/

الحرس الوطني الذين يتم استدعاؤهم 
بناًء على أوامر فيدرالية

•  ُتمنح أولوية اللتحاق لذوي الدخل 
المتدني وذوي اإلعاقات المرتبطة 

بخدمتهم
•  تتوفر بعض خدمات الرعاية بالصحة 

العقلية لمن تم تسريحهم ألسباب غير 
األسباب المشّرفة

•  ُيمكن للعناصر الذين خدموا بعد 
أحداث 9/11 الوصول إلى خدمات 

اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
)VHA( بدون اللتحاق وذلك لمدة 

خمس سنوات بعض تسريحهم

•  الرعاية داخل المستشفى 
وفي العيادات التي تقدمها 

منشآت اإلدارة الصحية 
 )VHA( للمحاربين القدامى
أو يتم شراؤها من جهات 

مجتمعية باإلضافة إلى األدوية 
الموصوفة وبعض أنواع 

الرعاية طويلة األمد 

•  تقاسم تكاليف 
معالجة الحالت غير 

المتصلة بالخدمة 
لبعض مجموعات 

المحاربين القدامى 
ذات األولوية
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)VHA( اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى
في العادة، ُيعّد المحاربون القدامى مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية من وزارة شؤون المحاربين 
القدامى األمريكية إذا كانوا قد خدموا طوال 24 شهًرا متتالًيا بشكل نشط في الجيش وانفصلوا ألي 
سبب شرط أل يكون سبًبا مخل بالسمعة )VA، غير مؤّرخ(. غير أّن ثمة بعض الستثناءات التي 
تجعل المزيد من المحاربين القدامى مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية من هذه الوزارة. ففي 
بعض الحالت على سبيل المثال، قد يكون المحاربون القدامى مؤهلين للرعاية الصحية استناًدا إلى 
دخلهم. كما ُيعد العسكريون الذين عانوا من صدمة جنسية عسكرية مؤهلين لهذه الرعاية لتلبية 
احتياجاتهم الصحية المرتبطة بحوادث الصدمات الجنسية العسكرية حتى وإن لم يستوفوا سائر 
متطلبات األهلية )VA، غير مؤّرخ(. إلى ذلك، بعض ممن يعولونهم المحاربون القدامى ومقدمي الرعاية 
القدامى  المحاربين  شؤون  لوزارة  التابع  المدني  والطبي  الصحي  للبرنامج  مؤهلون  والناجين  لهم 
األمريكية )CHAMPVA( الذي يعمل بمثابة برنامج تأمين يعيد السداد للجهات والمنشآت الخاصة 
المقدمة للرعاية الطبية للمستفيدين )Panangala, 2016(. وتتولى اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 

)VHA( إدارة الرعاية الصحية لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية.
يتم تمييز عناصر الحتياط الذين خدموا بشكل نشط كوضعية “محاربين قدامى” ويصبحون 
مؤهلين لالستفادة من مزايا وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية، كما يمكن لعناصر الحرس 
الوطني أن يصبحوا مؤهلين أيًضا إذا تم استدعاؤهم للخدمة في القتال أو في حالة طارئة قومية 
)VA، غير مؤرخ(. غير أّن عناصر الحتياط والحرس الوطني يتمتعون بأهلية محدودة لالستفادة من 
رعاية وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية إذا لم يتم تفعيل عملهم بدوام كامل في الخدمة 

الفيدرالية.
Pan�(  يتم تخصيص رعاية وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية بحسب توافر الموارد
angala, 2016(. لذا تعتمد أهلية الستفادة من رعايتها على ميزانية الوكالة. وتستعين وزارة شؤون 
المحاربين القدامى األمريكية بنظام “المجموعات ذات األولوية” لتحديد األهلية وتخصيص الموارد 
إعاقات  إلى  بالستناد  النظام  هذا  بموجب  األولوية  تحديد  ويتم  القدامى.  المحاربين  لمجموعات 
المحاربين القدامى المرتبطة بخدمتهم، ودخلهم وخدمتهم خالل الصراع والمديح الذي تلّقوه وغيرها 
من العوامل. ول يدفع الملتحقون بتاتًا مقابل الرعاية بحالتهم المرتبطة بالخدمة. وأما في الحالت 
غير المتصلة بالخدمة، فتختلف نسب تقاسمهم التكاليف بحسب أولوية المجموعة التي يندرجون 

فيها. 
الذين عادوا مؤخًرا من  القدامى  المحاربين  تحّصل  لزيادة  استثناءات خاصة  تطبيق  تم  وقد 
عودة  بعد  أعوام  خمسة  فطوال  األمريكية.  القدامى  المحاربين  شؤون  وزارة  رعاية  على  القتال 
القدامى  المحاربين  القتال، يبقون مؤهلين لاللتحاق برعاية وزارة شؤون  القدامى من  المحاربين 
يستوفون  أنّهم  أو  بخدمتهم  مرتبطة  إصابتهم  أو  مرضهم  أّن  إثبات  إلى  الحاجة  بدون  األمريكية 
شرًطا مرتبًطا بالدخل )Panangala, 2016(. ومتى التحق المحاربون القدامى برعاية وزارة شؤون 
المحاربين القدامى األمريكية في إطار األهلية الممّددة، يمكنهم الستمرار في تلقي الرعاية الصحية 

.)Panangala, 2016( بعد انتهاء فترة األهلية األولى الممتدة على خمس سنوات
لتقديم  خطط  عن  األمريكي  القدامى  المحاربين  شؤون  وزير  أعلن   ،2017 عام  منتصف  في 
بعض خدمات العناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى الذين تم تسريحهم ألسباب غير التسريح 
الُمشّرف وكان الحافز األكبر خلف هذا التغيير في السياسة يكمن في مخاوف من ازدياد معدلت 
النتحار في أوساط المحاربين القدامى الذين تم تسريحهم ألسباب غير األسباب المشّرفة. وفي 5 
تموز )يوليو( 2017، أصبح هؤلء المحاربون القدامى مؤهلين لخدمات العناية بالصحة العقلية الطارئة 
من وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية. ولم يكن معروفًا لدى صياغة هذا التقرير كيف من 
شأن هذا التغيير في السياسات أن يؤثر في الطلب على هذه الخدمات والستفادة منها وكيف سيقوم 
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العناية  احتياجات  بتلبية  األمريكية  القدامى  المحاربين  وزارة شؤون  لدى  الصحية  الرعاية  نظام 
بالصحة العقلية على المدى الطويل لهذه الفئة.

مهمة اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ورعايتها بالصحة العقلية
تقضي مهمة اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( بـ”تكريم المحاربين القدامى األمريكيين عبر 
تقديم رعاية صحية استثنائية لهم لتحسين صحتهم ورفاههم” )VHA, 2017(. ُتعد اإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( مؤسسة الرعاية الصحية المتكاملة األكبر في الوليات المتحدة، بحيث 
تضّم قرابة 150 مركًزا طبًيا وأكثر من 800 عيادة خارجية مجتمعية )CBOC( و135 مركز معيشة 
 .)VHA, 2017( )مجتمعًيا و278 مركًزا للمحاربين القدامى و48 برنامج عالج سكني )عناية منزلية
في عام 2015، استخدم حوالى 6.7 مليون محارب قديم خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها اإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى  )VHA( من أصل حوالى 9 مليون محارب قديم ملتحق باإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( )VA, 2017( )علًما أّن عدد السكان اإلجمالي يضم أكثر من 21 مليون 

.)Bagalman, 2014( )محارب قديم
أيًضا عالجات متخصصة   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  قّدمت   ،2015 في عام 
للصحة العقلية ألكثر من 1.4 مليون محارب قديم )VA, 2017(. وتقدم اإلدارة عناية مباشرة بالصحة 
المستشفيات لشريحة عريضة من  أو في  الخارجية  العيادات  في  األدلة سواء  مبنية على  العقلية 
المشاكل ومنها الكتئاب والقلق الناتج عن الصدمة )PTSD( واإلدمان على المخّدرات والضطراب ذو 
 South Central Veter ans Integrated Service Network 16, Mental( التجاهين وانفصام الشخصية
 Illness Research, Education, and Clinical Center Consumer Guide Workgroup, Sullivan, G.,
Arlinghaus, K., Edlund, C., & Kauth, M. [VISN and MIRECC[, 2011(. وتقدم اإلدارة العناية 
بالصحة العقلية في المراكز الطبية والعيادات الخارجية المجتمعية )إما شخصًيا أو بالتطبيب عن 
ُبعد( وعبر العناية المنزلية. باإلضافة إلى ذلك، تتخصص مراكز المحاربين القدامى بمشورة إعادة 
العسكريين  أَُسر  ألفراد  مجانًا  الخدمات  وتقديم  العسكرية  الجنسية  للصدمات  والمشورة  التأهيل 
الذين يواجهون مشاكل مرتبطة بالجيش، يشمل الحداد )VISN and MIRECC, 2011(. وتقدم الدعم 
في مجال العمل والرعاية السكنية للمحاربين القدامى الذين يحتاجون إلى العناية بالصحة العقلية 

.)VISN and MIRECC, 2011( والرعاية التأهيلية
إلى ذلك، تقّدم اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( عناية متخصصة ومنسقة بالصحة 
 )VHA Suicide Prevention Coordinators( العقلية. فيتعاون منّسقو الوقاية من النتحار لدى اإلدارة
بشكل  المعرضين  القدامى  للمحاربين  متخصًصا  دعًما  ويقّدمون  العقلية  بالصحة  العناية  فرق  مع 
Veter�( كما يشّكل خط أزمات المحاربين القدامى .)VISN and MIRECC, 2011(  كبير لالنتحار
ans Crisis Line( خدمًة تقّدم خًطا ساخًنا مجانًيا وسريًا وإمكانية الدردشة عبر شبكة اإلنترنت 
وإرسال الرسائل القصيرة، وهي تربط مجيبين على الهاتف مؤهلين لدى اإلدارة بالمحاربين القدامى 
الذين يواجهون أزمة وأَُسرهم وأصدقائهم على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع. وأي محارب قديم 
سبق أن عانى من صدمة جنسية عسكرية مؤهل لالستفادة من مشورة اإلدارة، يشمل الخدمات في 
العيادات والمستشفيات والبرامج السكنية )VISN and MIRECC, 2011(. وتقدم اإلدارة، باإلضافة 
إلى ذلك، باقًة من الخدمات للمحاربين القدامى المشّردين أو األكبر سًنا )الذين يحتاجون إلى دار 
لرعاية المسنين( أو المتوّرطين في نظام العدالة الجنائية والذين قد تلزمهم العناية بالصحة العقلية 

.)VISN and MIRECC, 2011( في اآلن عينه
 )VHA( وباإلضافة إلى تقديم الخدمات والعالج المباشر، تقوم اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى
بشراء الرعاية للمحاربين القدامى من القطاع المجتمعي أو القطاع الخاص من خالل مجموعة متنوعة 
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من البرامج. وقد نمت كمية الرعاية التي تم شراؤها في السنوات األخيرة وقد تتسع أكثر بعد نتيجة 
القدامى )Veterans Choice Act( الذي يجوز من خالله  قانون برنامج الرعاية الصحية للمحاربين 
لإلدارة أن تشترَي الرعاية من جهات خاصة للمحاربين القدامى الذين يقيمون على مسافة تزيد عن 
40 مياًل من أقرب منشأة تابعة لإلدارة أو الذين ل ينجحون في الحصول على موعد للرعاية الصحية 

التي تلزمهم في غضون 30 يوًما.

الرعاية المقدمة من القطاع المجتمعي أو الخاص
للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  من  كاًل  يقوم  ناقشنا،  أن  سبق  كما 
القدامى )VHA( بشراء الرعاية من القطاع المجتمعي أو القطاع الخاص حسب المواءمة والحاجة 
لتلبية احتياجات الفئات السكانية التي يغطيانها. إلى ذلك، يمكن للعسكريين والمحاربين القدامى 
القطاع  أو  المجتمعي  القطاع  من  الصحية  الرعاية  على  للحصول  مؤهلين  ُيَعّدوا  أن  أَُسرهم  وأفراد 
الخاص من خالل مجموعة كبيرة من الخيارات بحسب ظروفهم الفردية. وقد تضم هذه األخيرة 
Medi�( رالتأمين الصحي الخاص الموّفر من رب العمل أو الذي يتم شراؤه بشكل مستقّل، ومديكي

care( أو مديكيد )Medicaid(، و”خدمات الصحة الهندية” )Indian Health Service(، ومراكز الصحة 
المؤهلة من الحكومة الفيدرالية، ومراكز صحة الطالب والرعاية المقدمة من منظمات غير ربحية 
أو المنسقة عبرها. وقد يكون بعض األفراد مؤهلين للرعاية في نظم متعددة، إما بالتتابع أو في اآلن 
TRI�( تلقائي في تراي كير برايم المثال تسجيل عناصر الحتياط بشكل   عينه. فيتم على سبيل 
CARE Prime( لدى خدمتهم بشكل نشط ألكثر من 30 يوًما لكّنه يمكنه العودة إلى استخدام الرعاية 
الصحية المقدمة من قبل اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أو من قبل رب عملهم عندما ل 
يكونون في وضع الخدمة النشطة. ويمكن لسواهم الحصول على الدواء بالوصفات الطبية عبر اإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى )VHA( فيما يحصلون في الوقت عينه على المشورة في مجال الصحة 
العقلية من خالل جهة غير ربحية مقدمة للخدمات. وفي حالة هؤلء العناصر الذين يتمتعون بعدة 
خيارات للحصول على الرعاية، يعود خيار أي نظام يريدون الحصول من خالله على أي نوع رعاية 
إلى تفضيالت شخصية أو المسافة الجغرافية أو أوقات النتظار أو التكلفة أو التصورات المتعلقة 

بالسرية والجودة أو عوامل أخرى.

مهمة القطاع المجتمعي والقطاع الخاص والعناية بالصحة العقلية التي يقدمانها
عند تقديم الرعاية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم، يساعد القطاع المجتمعي والقطاع الخاص 
القدامى )VHA(. لدى  العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين  في دعم مهمة نظام الصحة 
مقدمي الخدمات من القطاع المجتمعي والقطاع الخاص أدوار متداخلة ولكن، متميزة من حيث تلبية 
احتياجات العناية بالصحة العقلية للفئات العسكرية وفئات المحاربين القدامى. فللجهات والبرامج 
العسكري  الصحة  نظام  التي يشتريها  الرعاية  برامج  في  ُتشارك  التي  للرعاية  المقدمة  المجتمعية 
)MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( دور مباشر في دعم الحاجة المتزايدة على 
القدرة الستيعابية لوزارة الدفاع األمريكية ووزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية. فباإلضافة 
إلى تقديم الخدمات إلى فئات العسكريين والمحاربين القدامى، ترمي الجهات المجتمعية إلى تلبية 

مهمة أوسع نطاقًا تتمثل في تلبية مختلف احتياجات الرعاية الصحية للسكان المحليين.
من جهة أخرى، في حين تسعى بعض الجهات والمراكز الممولة من القطاع الخاص إلى تلبية 
مختلف احتياجات الرعاية الصحية المحلية، يسعى غيرها بشكل خاص إلى سد الثغرات في العناية 
بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم وإنشاء قدرات استيعابية جديدة لتقديم 
العناية بالصحة العقلية لهم بعدد من الطرق. وعبر تقديم رعاية عالية الجودة من السهل الحصول 
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عليها، تزيد المراكز والبرامج الممولة من القطاع الخاص توافر الجهات المقدمة للخدمات والمواعيد، 
العسكريين والمحاربين  العالج لدى فئات  التماس  ما يمكن أن يخّفض أوقات النتظار ويشجع على 
القدامى. وتقدم بعض المراكز والبرامج الجديدة العناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى وأَُسرهم 
الذين قد ل يكونوا مؤهلين لرعاية وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية، بمن فيهم من تم 
تسريحهم ألسباب غير مشّرفة، فتساعد الجهات الخاصة هؤلء األفراد بشكل خاص على الوصول إلى 
العناية بالصحة العقلية. وتقّدم الكثير من المراكز الممولة من القطاع الخاص خدمات عناية مجانية 
بالصحة العقلية، ما يزيل العراقيل المالية للتماس الرعاية لدى بعض العسكريين والمحاربين القدامى 
وأَُسرهم. وفي الوقت عينه، ترمي بعض المراكز والبرامج الممولة من القطاع الخاص إلى تكملة عمل 
اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( عبر تقديم خدمات ل تتوفر في المعتاد هناك، بما يضم 
العالج عن طريق ركوب  التقليدية )مثل  العقلية لألطفال والعالجات غير  العناية بالصحة  خدمات 

الخيل والعالج باألكسجين عالي الضغط وخدمات إدارة الحالة المتكاملة(.
ولكن، في نهاية المطاف، وعلى الرغم من اختالف آراء وإجراءات القطاع المجتمعي والقطاع 
الخاص، تساهم كال المجموعتين بشكل قّيم في تحسين وصول فئات العسكريين والمحاربين القدامى 

إلى الرعاية عالية الجودة في أنحاء الوليات المتحدة.

الشكل 2.1
إنفاق اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على الرعاية الصحية عن ُبعد، السنوات المالية 2017-2013

.VA, 2007-2011 :المصدر
مالحظة: مبلغ السنة المالية 2016 هو التمويل الذي تم إقراره؛ أما مبلغ السنة المالية 2017، فهو التمويل المطلوب. 

RAND RR2030-2.1

2013

2014

2015

2016

2017

(471)

(986)

(1,098)

(1,224)

زيادة %5 في التمويل

(1,372)

قط
ن ف

اثني
عامين 

100 ألف محارب قديم آخر في 
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أحدث ابتكارات تقديم الخدمات لتوسيع القدرة االستيعابية للعناية بالصحة العقلية عالية 
الجودة

الصحية  اإلدارة  أو   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  كانت  سواء  للرعاية  المقدمة  الجهات  سعت 
للمحاربين القدامى )VHA( أو القطاعين المجتمعي والخاص إلى ابتكار نظم تقنية وإعدادات متكاملة 
للرعاية الصحية من أجل تحسين الوصول إلى العناية بالصحة العقلية وجودتها. وقد برز تغّيران 
ُبعد  عن  العقلية  بالصحة  العناية  وهما:  األخيرة  السنوات  في  النظم  مستوى  على  رئيسيان  اثنان 
والعناية بالصحة العقلية ضمن الرعاية األولية. وتسعى هذه البتكارات إلى تحسين القدرة الهيكلية 
لنظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( لتلبية الطلب العالي 
على العناية بالصحة العقلية. كما تهدف هذه الوسائل إلى خفض الحواجز التي ُتفرض على الرعاية 

بسبب نقص المقّدمين والُبعد الجغرافي ووصمة العار التي نناقشها بتفصيل أكبر في هذا الفصل.

العناية بالصحة العقلية عن ُبعد
جهات  من  الكثير  بدأت  وتقّدمها،  التقنية  التطبيقات  من  وغيرها  الفيديو  تقنيات  توافر  تزايد  مع 
العناية بالصحة العقلية باستخدام طرق الرعاية عن ُبعد لتوسيع مدى وصول خدماتها. وقد يقتصر 
ذلك للبعض على استخدام الهاتف لتقديم المشورة للمرضى ولجهات رعاية أخرى، أو قد ينطوي على 
الستخدام األكثر تقّدًما لمنصات الويب لتبادل الصور والفيديوهات من أجل توفير الرعاية بشكل 
افتراضي. وعلى مر العقد المنصرم، استخدمت اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( الرعاية 
لمن  وبخاصٍة  القدامى،  للمحاربين  العقلية  بالصحة  العناية  إلى  النفاذ  لتوسيع  ُبعد  عن  الصحية 
منهم يقيم بعيًدا جًدا ول يتمّكن من الوصول بسهولة إلى منشأة تقّدم خدمات متخصصة بالعناية 
القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  ُبعد لدى  العقلية عن  بالصحة  العناية  العقلية. وتضم  بالصحة 
)VHA( استخدام منصات تواصل عبر شبكة اإلنترنت لتقديم الخدمات للمحاربين القدامى في أماكن 
العقلية  بالصحة  متخصص  مهني  يتفاعل  الحالت،  هذه  مثل  وفي  األساسي.  المعالج  فيها  يتواجد  ل 
من وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية مع المريض الذي يجوز أن يكون جالًسا في عيادة 
خارجية مجتمعية مختلفة أو في مركز للمحاربين القدامى. وقد بدأ استخدام هذه الوسائل ُيحدث 
أثًرا، فحوالى 100 ألف محارب قديم مّمن يقيمون في مجتمعات محلية نائية تلقوا العناية بالصحة 
العقلية بهذه الوسيلة )Office of Rural Health, 2015(. وكما يبّين الشكل 2.1، ارتفع إنفاق اإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على الرعاية الصحية عن ُبعد بشكل كبير في السنوات األخيرة 
بحيث بلغت الميزانية المطلوبة عام 2017 للعناية بالصحة عن ُبعد 1.2 مليار دولر أمريكي، وهو 
ما شكل ارتفاًعا بـ5.1 بالمئة مقارنًة بمستوى عام VA, 2017( 2016(. وعام 2015، قّدمت اإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى )VHA( خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد ألكثر من 677 ألف محارب 
قديم وهي تنوي تقديم خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد لما ُيقاِرب 762 ألف محارب قديم عام 2017 

.)VA, 2017(
باإلضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الرسمية عن ُبعد، أبرم المركز الوطني للقلق الناتج عن 
 )VA’s National Center for PTSD( في وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية )PTSD( الصدمة
 DoD’s( شراكًة مع المركز الوطني للرعاية الصحية عن ُبعد والتقنية التابع لوزارة الدفاع الخارجية
المجانية  الهاتفية  التطبيقات  من  باقة  لتطوير   )National Center for Telehealth and Technology
 )Mindfulness Coachو  PTSD Coach )مثل  الذاتية  المساعدة  تطبيقات  يضم  بما  للعلن،  المتوفرة 
وتطبيقات مصاحبة للعالج لمن يعملون مع معالج على العمليات اإلدراكية أو العالج بالتعرض المطّول 
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)PE( )National Center for PTSD, 2017a(. وُيقَصد من هذه التطبيقات أن تكون بمثابة أدوات لإلدارة 
 PTSD الذاتية قادرة أن تكّمل رعاية الجهة المقدمة للخدمات. وقد أشارت الدراسات إلى أن تطبيق
التطبيق إلى تعليم  إقباًل كبيًرا من المحاربين القدامى )Gordon, S., 2016(. وإذ يرمي  Coach لقى 
المستخدمين كيفية التحكم بعوارض القلق الناتج عن الصدمة )PTSD(، يقدم معلومات حول الضطراب 
وعالجه وأدوات لفحص األعراض وتتّبعها؛ وقد تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة في 74 دولًة من حول 
العالم )National Center for PTSD, 2017b(. وتشير نتائج التقييم األولية إلى أّن المستخدمين وجدوا 

.)Kuhn et al., 2014( مفيًدا في تخفيض عوارضهم PTSD Coach تطبيق
باإلضافة إلى هذه التطبيقات المخصصة لعالج مشاكل الصحة العقلية، يمكن لتطّورات تقنية 
أخرى أن تؤثر في الطريقة التي يمكن بها للمحاربين القدامى الحصول على خدمات العناية بالصحة 
العقلية. فاستحدثت اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على سبيل المثال تطبيًقا جديًدا 
لتنظيم المواعيد يرمي إلى المساعدة على تسهيل تنظيم المواعيد وإدارتها. كما أعلن وزير شؤون 
لوزارة  اإللكترونية  الطبية  السجالت  نظام  لعتماد  مؤخًرا عن خطط  األمريكي  القدامى  المحاربين 
الدفاع الخارجية، بما يجعل نقل السجالت الطبية وتبادلها أكثر سالسًة بكثير ويمنح استمراريًة 
أفضل لرعاية العسكريين والمحاربين القدامى الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. وفي وفي 
ظل النتظار لتطبيق هذا التغيير، إلّ أّن هذا اإلعالن أتى في الواقع بعد قرابة عقدين من المناقشات 

حول تحقيق تكامل السجالت الطبية اإللكترونية بين هذين النظامين الصحيين الكبيرين.

تقديم خدمات العناية بالصحة العقلية ضمن الرعاية األولية
تم دمج العناية بالصحة العقلية ضمن الرعاية األولية في النظم الثالثة كلها من أجل خفض الصورة 
السلبية المرتبطة بعالجات الصحة العقلية وزيادة رضا المرضى عن الرعاية وحصولهم عليها وكفاءة 
المنشآت  التكامل عبر كل  العسكري )MHS( هذا  المبنية على األدلة. ونّفذ نظام الصحة  الرعاية 
أّن  به. حتى  الخاص   )PCMH( المريض  المتركزة حول  الطبية  البيوت  نموذج  إطار  في  والعيادات 
بعض فروع الخدمة الفردية قامت بأكثر من ذلك بعد، فأدرجت الجهات المقدمة لخدمات الصحة 
السلوكية ضمن وحدات عملياتها )Embrey, 2009; Julian, 2013(. ويسعى تصّور اإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( للبيوت الطبية المتركزة حول المريض )PCMH( والتي ُيشار إليها بفرق 
قائمة  تقديم رعاية مشخصة  إلى   )Patient Care Services, 2016( المرضى  المركزة على  الرعاية 
على المريض تضّم الفحوصات الستباقية وعالج مشاكل الصحة العقلية ضمن سياق الرعاية األولية 
)Rosland et al., 2013(. وضمن القطاع الخاص، سعت نظم رعاية صحية أكبر أيًضا إلى تنفيذ نموذج 
لتحسين  المجتمعية  الرعاية  منظمات  وسعت   )PCMH( المريض  حول  المتركزة  الطبية  البيوت 

.)Brink, 2014( التكامل بين العناية بالصحة العقلية والرعاية األولية
الرعاية  العقلية ضمن سياق  الصحة  بمعالجة مشاكل  المرتبطة  التحديات  بعض  ثمة  أّن  إلّ 
األولية. إذ يتم تكليف الجهات المقدمة للرعاية األولية بتشخيص عدد من المشاكل ومعالجتها خالل 
مواعيد قصيرة. ويمكن لتحديد األمراض الجسدية ومشاكل الصحة العقلية ومعالجتها في آٍن مًعا 
أن يكون صعًبا في بيئة الرعاية األولية. كما بّينت األبحاث أّن األطباء العامين نادًرا ما ينجحون في 
تشخيص الضطرابات العقلية لدى األفراد وعالجها )Jorm, 2000(. ويتم عالج أكثر من ثلث المرضى 
الذين يلتمسون العناية بالصحة العقلية من خالل الرعاية األولية باعتبارها الشكل الوحيد للرعاية 
يتعرفون على مشاكل  األولية  الرعاية  أطّباء  أّن  التي يستخدمونها )Russell, 2010(، غير  الصحية 
الصحة العقلية لدى أقل من ثلث )31 بالمئة( هؤلء المرضى )Ani et al., 2008(. باإلضافة إلى ذلك، 
ونظًرا إلى المخاوف المتعلقة بنقص األطباء المتوفرين، وبخاصٍة في أوساط القوى العاملة في الرعاية 
تقديم  المزيد من حيث  بفعل  األولية  الرعاية  الطلب من مقدمي  يؤدَي  أن  البعض  األولية، يخشى 
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العناية بالصحة العقلية إلى زيادة الضغط عليهم )IHS Markit, 2016(. ويجدر البحث في هذه المهام 
.)Russell, 2010( األخرى لدى تطوير قدرات الرعاية األولية والتخطيط لها وتدريبها وتعليمها

وإلى جانب المخاوف بشأن القدرة الستيعابية للرعاية وحسن توقيتها، شّكلت جودة العناية 
بالصحة العقلية في بيئة الرعاية األولية أحد المخاوف أيًضا. فمقّدمو الرعاية األولية ل يقّدمون دائًما 
عناية مبنية على األدلّة بمشاكل الصحة العقلية )Russell, 2010(. إذ وجدت الدراسات على سبيل 
المثال أّن الجهات المقدمة للرعاية األولية ل تصف دائًما الجرعات الصحيحة من مضادات الكتئاب 
أو ل تحدد مواعيد مالئمة لزيارات المتابعة الالزمة )Russell, 2010(. إلى ذلك، نادًرا ما تقوم الجهات 
المقدمة للرعاية األولية بإحالة المرضى إلى العالج النفسي – وحتى عندما يفعلون ذلك، فال يقوم 
الكثير من المرضى بمتابعة حالتهم لتلقي تلك الرعاية أو ينسحبون بسرعة. وهذا ُيعّد من القيود 
الكبيرة ألّن بعض أنواع العالج النفسي ُتعد خيار العالج األول للكثير من الضطرابات النفسية، والكثير 
من المرضى يفضلون العالج النفسي )Russell, 2010(. وللتصدي لبعض هذه المخاوف، بدأت اإلدارة 
 ))MHS( ( وغيرها من الجهات )بما يضم نظام الصحة العسكريVHA( الصحية للمحاربين القدامى
اجتماعيين  واختصاصيين  نفس  علماء  )من  مدّربين  العقلية  الصحة  في  متخصصين  مهنيين  إدراج 
وأطباء نفس( مباشرًة في بيئة الرعاية األولية. وُيعد إدراج مهنّيي الصحة العقلية في الرعاية األولية 
مكّون من بعض نماذج خدمات الصحة السلوكية المتكاملة. ولكن، في الطرق الُمدَمجة، يتم التركيز 
بنسبة أقل عادة على تدريب مهني الرعاية األولية للعناية بمشاكل الصحة العقلية. وبدًل من ذلك، 
يحيل مقّدمو الرعاية األولية المرضى إلى مقدّم عناية بالصحة العقلية في المنشأة عينها ول يقّدمون 

خدمات العالج النفسي بأنفسهم.

دمج المتخصصين األقران في منشآت الرعاية الصحية
من  الكثير  وتقّدم  شائًعا.  أمًرا  األقران  دعم  ُيعّد  والعسكريين،  القدامى  المحاربين  دعم  أوساط  في 
وتبادل  البعض  بعضهم  مع  التواصل  فرصة  لهؤلء  القدامى  والمحاربين  العسكريين  دعم  مؤسسات 
تجاربهم وتقديم الدعم الجتماعي. وتستعين بعض المؤسسات باألقران بشكل خاص وتوليهم أدواًرا 
أّن  إلّ  المساعدين(.  األقران  أو  المظالم  أمناء  المزايا والنظم )مثل دور  للمساعدة لكتشاف  رسمية 
األدلة المتوفرة حول ما إذا كان األقران يحّسنون نتائج سائر المحاربين القدامى ضئيلٌة والدراسات 
المسبقة حول الدعم التجريبي الذي يقّدمه إشراك األقران في التدخالت الصحية مختلطة وتعتمد 
إلى حد كبير على دور هؤلء األقران ومهامهم )Ramchand et al., 2017(. وخالل السنوات العديدة 
الماضية، عملت وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية ومصادر غير حكومية مقدمة للعناية 
بالصحة العقلية على إشراك األقران في خدمات العناية بالصحة العقلية المستمرة. وإدراًكا لرغبة 
هؤلء  إشراك  تم  آخرين،  قدامى  محاربين  مع  التواصل  في  واهتمامهم  القوية  القدامى  المحاربين 
المتخصصين األقران في هذه الخدمات باعتبارهم نافذًة إليها – بحيث ييّسرون الصالت والوصول 
إلى الخدمات كمرشدين ومدّربي رعاية من أجل زيادة نسبة مواصلة العالج ودعمها. وعام 2016، 
كّلفت إدارة الرئيس األمريكي المسبق باراك أوباما وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية ووزارة 
الدفاع األمريكية بدمج اختصاصيين أقران ليس في مواقع خدمات الصحة العقلية التابعة لهما بحسب، 
األقران بشكل خاص  الختصاصيين  األولية. ويتم تدريب هؤلء  الرعاية  تقديم  بيئات  أيًضا في  بل 

للمساعدة على تنسيق الرعاية وتيسير صحة المحاربين القدامى ورفاههم. 

توسيع الوصول إلى مصادر الرعاية المجتمعية
سعت كال وزارة الدفاع األمريكية واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( إلى توسيع الوصول 
إلى خدمات العناية بالصحة العقلية عبر تعزيز شبكات مقدمي الرعاية الصحية لديهما. وفي حالة 
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وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية، تسارعت هذه التغيرات بشكل خاص بعد إقرار قانون 
التشريع  هذا  فرض  2014. حيث  عام   )VA Choice( القدامى  للمحاربين  الصحية  الرعاية  برنامج 
الرعاية  يلتمسوا  بأن   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  باإلدارة  للملتحقين  الوزارة  تسمح  أن 
من المؤسسات المجتمعية إذا كانوا يقيمون على مسافة تزيد عن 40 مياًل عن أقرب منشأة تابعة 
للوزارة أو إذا كان يتعين عليهم النتظار ألكثر من 30 يوًما للحصول على الرعاية. وبعد التنفيذ األولي 
لبرنامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى )VA Choice(، طلبت وزارة شؤون المحاربين القدامى 
الصارمة  المعايير  إزالة  إلى  رمت  بحيث  األهلية،  معايير  على  أخرى  مراجعات  إدخال  األمريكية 
المتعلقة بالمسافة والوقت، وسعت بدًل من ذلك إلى انتهاج وسيلة أكثر كلينيكية لتحديد معايير 

السماح بالحصول على الرعاية المجتمعية.
كما سعت وزارة الدفاع األمريكية هي أيًضا إلى زيادة عدد الجهات المقدمة للعناية بالصحة 
العقلية الذين يقبلون بـتراي كير )TRICARE( عبر دعوة متعاقدي تقديم الرعاية ممن هم تحت 
إدارتها إلى زيادة تسجيل مهنيي العناية بالصحة العقلية المرّخصين في الشبكة، علًما أنّه في الماضي، 
الشبكة،  توّسع  تقييد  إلى  أدت  قد   )TRICARE( كير  تراي  سداد  معدلت  بشأن  المخاوف  كانت 
ولم تستثِن القاعدة هذا الجهد الجديد؛ حيث تستمر المخاوف بشأن معدلت السداد. ولكن، من 
التسّجل في  الرعاية على  المزيد من مقدمي  السداد لتشجيع  أنّه بدًل من زيادة نسبة  المفارقات 
الشبكة، اقترح مؤخًرا بعض متعاقدي تقديم الرعاية الُمدارين خفض معدلت سداد رسوم خدمات 
العناية  مقدمي  مخاوف  كّثف  الذي  األمر   ،)TRICARE( كير”  “تراي  في  العقلية  بالصحة  العناية 

بالصحة العقلية بشأن المشاركة في الشبكة.

المخاوف والتحديات المتبقية

مع أّن نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( والنظم المجتمعية/
الخاصة تبتكر طرقًا جديدة لتحسين عالجاتها وخدماتها، إل أنه ل يزال الوصول إلى العناية بالصحة 
العقلية وجودتها يواجهان بعض المشاكل. بحيث يشكل نقص األطباء السريريين المدّربين والمؤهلين 
ثقافًيا؛ والقيادة لمسافات طويلة؛ والتصّورات القائمة بشأن انعكاسات التماس الرعاية، عوائق قائمة 
أمام وصول المحاربين القدامى والعسكريين وأفراد اأُلَسر إلى العناية بالصحة العقلية. ونناقش هذه 

المشاكل في ما يلي بإيجاز.

نقص مّقدمي خدمات الصحة السلوكية
ثمة نقص في مقدمي العناية بالصحة العقلية على مستوى الدولة، وذلك يزداد سوًءا في وقت يحصل 
األفراد على الدعم – اللوجستي والعاطفي والمالي – للتماس العالج. وقد تم بذل عدة جهود لزيادة 
اإلقرار بمشاكل الصحة العقلية وتشجيع العسكريين والمحاربين القدامى على التماس الرعاية، غير 
أنّه تبقى هناك مخاوف بشأن توافر الجهات المقدمة للرعاية. وابتداًء من 8 أيلول )سبتمبر( 2016، 
 Henry( كان مهنّيو العناية بالصحة العقلية ل يلّبون سوى حوالى 48 بالمئة من الحاجة إلى الرعاية

.)J. Kaiser Family Foundation, 2016
ويمّس هذا النقص نظم الرعاية الثالثة كلها ويؤثر في توافر المواعيد واتساقها وجودة الرعاية. 
ولمعالجة هذه المشاكل في نقص مقدمي الرعاية، لم يسَع نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى )VHA( إلى دمج الصحة العقلية في الرعاية األولية وتوسيع استخدام 
خيارات العناية بالصحة العقلية عن ُبعد فحسب، بل وّظفا أيًضا المزيد من مقدمي العناية. وتلبيًة 
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للطلب المتزايد )والستجابة لمتطلبات الكونغرس(، نفذت كال الوزارتين المعنيتين مبادرات مهمة 
لتوظيف مقدمي الرعاية واستبقائهم. فاتّخذ نظام الصحة العسكري )MHS( تدابير لتسهيل توظيف 
Under Secretary of Defense for Personnel and Readi�(  مقدمين مدنيين للعناية بالصحة العقلية
ness, 2015( وسعى إلى استقطاب مقدمي العناية بالصحة العقلية عبر اللجوء إلى صالحية التوظيف 
 Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness,( المكافأة  حوافز  وتقديم  المباشر 
 Under Secretary of Defense( ما عزز بالتالي التوظيف وشَغَل الكثير من المناصب العيادية ،)2015
for Personnel and Readiness, 2015(. واقترن ذلك مع جهد مشترك لزيادة عدد أطباء الصحة العقلية 
العياديين في شبكة تراي كير )TRICARE(. وفي اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA(، ربما 
 Hussey et( يساهم نقص المقدمين وغيرهم من العاملين في خفض الوصول إلى الرعاية وجودتها
al., 2015(. ففي دراسٍة أجرتها مؤخًرا مؤسسة RAND لموارد اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
)VHA( وقدراتها، كان نقص القوى العاملة األكثر ذكرًا في الطب النفسي و/أو العناية بالصحة العقلية، 
حيث أشار ثلث المنشآت المشاركة في الستبيان تقريًبا إلى هذا النقص )Hussey et al., 2015(. كما 
عانت اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أيًضا من نواقص في األطباء العامين والمتخصصين، 
بما يضم المتخصصين في الصحة العقلية في بعض المناطق الجغرافية )Hussey et al., 2015(. وعلى 
الرغم من إقرار النقص في مقدمي العناية بالصحة العقلية، وجد مكتب المحاسبة الحكومي األمريكي 
)GAO( عام 2015 أّن اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( لم تكن توّظف األطباء النفسيين 

.)GAO, 2015a( وتستبقيهم في طاقمها بشكل استراتيجي
الصحية  اإلدارة  يتجاوز  ما  إلى  تمتد  العقلية  بالصحة  العناية  مقدمي  نقص  مشكلة  أّن  إلّ 
للمحاربين القدامى )VHA(. إذ تعاني الوليات المتحدة من نقص في مقدمي العناية بالصحة العقلية 
المناطق  الذين يعملون في  الصحية  الرعاية  أدنى من مقدمي  الوطن ككل. فثمة عدد  على صعيد 
الريفية في الوليات المتحدة، وحتى 80 بالمئة من المناطق الريفية مصنفة بأنها تعاني من النقص 
في الخدمات الطبية )Brown et al., 2015(. وأّكدت بحوٌث أُجريَت مؤخًرا أّن نقص مهنيي الخدمات 
األطباء  يضم  بما  بالجيش،  الخاصة  الرعاية  مقدمي  نقص  مجالت  من  الكثير  مع  يتداخل  الصحية 
العسكريين  رعاية  نظم  تتنافس  لذا   .)Brown et al., 2015( والمعالجين  النفس  وعلماء  النفسيين 
والمحاربين القدامى والمدنيين على المجموعة المحدودة نفسها من مقدمي العناية بالصحة العقلية. 
وعام 2012، أصدر الرئيس األمريكي المسبق باراك أوباما أمًرا تنفيذيًا يكّلف اإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( بتوظيف 1600 مهني مقدم للعناية بالصحة العقلية و800 مستشار من 
األقران للمساعدة على تلبية الطلب على العناية )Obama, 2012(، وهو ما نّفذته اإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( عام 2013 )VA, 2013(. وعام 2015، زادت اإلدارة الصحية للمحاربين 
القدامى )VHA( قوتها العاملة المقدمة للعناية بالصحة العقلية بتوظيف 2467 مقدًما للعناية بالصحة 
مناصب  لملء  العقلية  بالصحة  للعناية  مقدًما  عياديًا  طبيًبا  و1720  شاغرة  مناصب  لملء  العقلية 

.)National Center for PTSD, 2015a( جديدة وأكثر من 960 مختًصا ومتدّربًا على دعم األقران
أّن   )GAO( األمريكي  الحكومي  المحاسبة  مكتب  التوّسع، وجد  هذا  من  الرغم  على  ولكن، 
اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ل تزال تواجه صعوبًة في إدارة مواعيد العناية بالصحة 
 GAO,( العقلية؛ فقد انتظر المحاربون القدامى في بعض الحالت طوال تسعة أشهر للخضوع للتقييم
القدامى  الواضحة لدى اإلدارة الصحية للمحاربين  أّن السياسات غير  إلى  2015a(. وأشار المكتب 
التي تخضع إلدارة سيئة تحول دون  الموثوقة  البيانات غير  أّن  النتظار كما  أوقات  )VHA( بشأن 
مختلف  أفضل حول  إرشاًدا  اإلدارة  تقّدم  بأن  المواعيد، ونصح  على  كفؤ  بشكل  المؤسسة  إشراف 
السياسات المتعلقة بوصول المحاربين القدامى إلى الرعاية وبالتعاريف المستخدمة لحساب أوقات 

.)GAO, 2015a( النتظار وبإدارة المواعيد المفتوحة
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القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  من  كاًل  أّن  حين  وفي 
)VHA( قاما باستثمارات كبيرة في توسيع قوتهما العاملة في مجال العناية بالصحة العقلية، تجدر 
اإلشارة إلى أّن نظم الرعاية غير العسكرية ل تزال تواجه صعوبات في تقديم العناية بالصحة العقلية 
أيًضا. فثمة 42.5 مليون راشد في الوليات المتحدة يعانون من أمراض عقلية، و41 بالمئة منهم يفيدون 
أنّهم التمسوا العالج )Radnofsky, 2015(. وفيما يستمر نقص الجهات المقدمة للرعاية في البالد ككل، 
يبدو أن تحفيز مقدمي العناية بالصحة العقلية للعمل لصالح نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة 
الصحية للمحاربين القدامى )VHA( قد يضر بإمكانية الوصول إلى الرعاية وجودتها في المؤسسات 
الصحية المجتمعية التي تعاني من نقص في العاملين فيها من األساس )Gugliotta, 2013(. ويجدر 

بالحلول طويلة األمد أن تركز على زيادة عدد مقدمي العناية بالصحة العقلية المؤهلين بشكل عام.

الكفاءة الثقافية لمقدمي الرعاية
ل شّك في إّن التركيز المتزايد على توافر الرعاية المجتمعية للعسكريين والمحاربين القدامى وأفراد 
أَُسرهم أّدى إلى اهتمام أكبر بالطريقة الفضلى لتقديم الرعاية لهم خارج إطار نظام الصحة العسكري 
)MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA(. ومن أبرز المخاوف هنا ما إذا كان مقدمو 
القدامى وأَُسرهم. وقد  المحاربين  المالئمة لخدمة  بالكفاءات  يتمتعون  الخاص  القطاع  الرعاية في 
تم استخدام فكرة الكفاءة الثقافية العسكرية لإلشارة إلى معرفة مقدم الرعاية ومهاراته وقدراته 
على تقديم رعاية مراعية للمرضى ذوي الصلة بالجيش والمحاربين القدامى. وقد خُلصت دراسة 
أجرتها مؤسسة RAND عام 2014 إلى أّن درجة ارتياح مقدمي العناية بالصحة العقلية لدى معالجة 
العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم تتفاوت إلى حد كبير )Tanielian et al., 2014(. ووجد 
الباحثون أنّه من بين المشاركين في الستبيان، كانت معرفة مقدمي العناية بالصحة العقلية حول 
وأما   .)Tanielian et al., 2014( عام  بشكل  ضعيفًة  القدامى  المحاربين  وثقافة  العسكرية  الثقافة 
العسكرية،  الثقافية  الكفاءة  من  أعلى  مستويات  عن  بّينوا  الذين  العقلية  بالصحة  العناية  مقدمي 
فكان من األكثر احتماًل لهم أن يعملوا في إطار وزارة الدفاع األمريكية أو اإلدارة الصحية للمحاربين 
القدامى )VHA( أو أن يقبلوا بتراي كير )TRICARE(؛ ومقدمو الرعاية الذين ل انتماءات لهم من هذا 

.)Tanielian et al., 2014( القبيل يتمتعون بمستويات أدنى من الكفاءة الثقافية العسكرية
ولمعالجة مستوى حساسية القطاع الخاص إزاء الموضوع، انتشرت الدورات التدريبية حول 
الكفاءة الثقافية العسكرية على مر السنوات القليلة الماضية، وتفاوتت كثافة الدورات بين ندوات 
قصيرة عبر شبكة اإلنترنت ودورات شخصية أطول مدى. ونذكر من بينها مجموعة أدوات مقدمي 
VHA Community Provider Tool�(  الرعاية المجتمعيين من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى
kit(، وهي عبارة عن منتدى عبر شبكة النترنت يمكن لمقدمي الرعاية المجتمعيين استخدامه 
لتحسين خدمات العناية بالصحة العقلية التي يقدمونها للمحاربين القدامى؛ ويضم معلومات حول 
أوضاع الصحة العقلية والتواصل مع وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية والثقافة العسكرية 
)VA Mental Health، غير مؤّرخ(. ويقدم الموقع اإللكتروني معلومات حول كيفية فحص المرضى 
للتعرف على أي انتماء عسكري و/أو خبرة عسكرية، كما يقدم التدريب اإللكتروني حول الكفاءة 
الثقافية العسكرية والعيادات الصغرى )mini�clinics(، وهي دروس حول التعاون مع محاربين قدامى 

يواجهون مجموعًة متنوعًة من اضطرابات الصحة العقلية )VA Mental Health، غير مؤرخ(.

الوصول الجغرافي إلى العناية بالصحة العقلية
يتعّين على حوالى ثالثة آلف عسكري ومليون فرد ُمعال التنّقل لمدة 30 دقيقًة أو أكثر للحصول على 
الرعاية الصحية السلوكية. والمستفيدون الذين يقيمون في مواقع نائية يزورون مقدمي الخدمات 
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الصحية السلوكية بنسبة أقّل بعشرين بالمئة )Brown et al., 2015(، ما يعني أنّهم ربّما ل يحصلون 
العقلية  بالصحة  العناية  والباحثون  السياسات  إليها. وقد حّدد صانعو  يحتاجون  التي  العناية  على 
وأَُسرهم  العسكريين  بإقامة  المرتبطة  التحديات  لتجاوز  كمقاربتين  التعاونية  والرعاية  ُبعد  عن 
 )MHS( العسكري نائية )Brown et al., 2015(. وعلى هذا األساس، اتخذ نظام الصحة  في مناطق 
خطوات لزيادة نفاذ العسكريين وأفراد أَُسرهم المؤهلين المقيمين في مواقع نائية إلى خدمات العناية 
بالصحة العقلية )Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness, 2015(. فعام 2008 
على سبيل المثال، قامت مراكز التميز في الصحة النفسية وإصابات الدماغ الرضية التابعة لوزارة 
 Defense Centers of Excellence for Psychological Health and Traumatic Brain( الدفاع األمريكية
 )Telehealth and Technology Center( بتطوير مركز التكنولوجيا والعناية بالصحة عن ُبعد )Injury
العقلية  بالصحة  العناية  التكنولوجيا في تقديم  بالبتكارات في مجال دمج  النهوض  إلى  الذي يرمي 
 Under Secretary of Defense for Personnel and( للعسكريين والمحاربين القدامى وأفراد أَُسرهم

 .)Readiness, 2015
وبالمثل، يشكل نقص الختصاصيين ومقدمي الرعاية الصحية وطول أوقات انتظار الحصول 
على مواعيد وُبعد المسافة عن المنشآت الطبية وقّلة تغطية شبكات واسعة النطاق )لتقديم خدمات 
العناية بالصحة العقلية عن ُبعد( عراقيل أمام حصول قرابة 5.3 مليون محارب قديم على الرعاية 
ممن يقيمون في مناطق نائية )Office of Rural Health, 2014(. ومن أجل تحسين الرعاية والخدمات 
 )VHA( الصحية المقدمة لهذه الفئة المتنامية من السكان، أنشأت اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى
Wat�( 2006 )( في كانون األول )ديسمبرOffice of Rural Health(  مكتب الصحة في المناطق الريفية
kins et al., 2011(. وسعت وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية إلى تعزيز نفاذ المحاربين 
القدامى الريفيين إلى العناية عالية الجودة من خالل إبرام الشراكات مع مكاتب برامج تابعة للوزارة 
ومنظمات فيدرالية وأخرى تابعة للوليات ومجتمعات ريفية )Office of Rural Health, 2014( ومن 
خالل الستفادة من التكنولوجيا والستثمار في البحوث وتدريب مقدمي الرعاية المجتمعيين على 
الكفاءة الثقافية العسكرية وتنفيذ استراتيجيات توظيف مبتكرة )Watkins et al., 2011(، علًما أّن 
جهود التدريب التي تستهدف المجتمعات الريفية والنائية تقوم ببناء القدرات. وتم تدريب رجال 
الدين الذين يقيمون في بلدات نائية على تحديد القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( بشكل أفضل 
لدى العسكريين العائدين من الخدمة والمحاربين القدامى، وقد أتّم 97 طالًبا متدّربًا حول الصحة 
العقلية دورات تدريبية تناوبية في منشآت ريفية تابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية 

.)Office of Rural Health, 2015(

السلوكيات والتصورات حول الرعاية
يمكن أن تشكل تصورات نتائج الرعاية )التي غالًبا ما ُيشار إليها بالوصمة( عائًقا أمام التماس العناية 
بالصحة العقلية، وهي تبرز بصورةٍ خاصة في الجيش. وغالًبا ما ُيعتبر القادة العسكريون جزًءا من 
Neu�(  فريق العناية، وعلى الرغم من أنهم ليسوا مقدمي عناية، يمكنهم الوصول إلى السجالت الطبية

hauser, 2010(. ويتم ربط نقص السرية بشأن الصحة العقلية والعناية بها بالوصمة والخوف من 
التداعيات السلبية على المسيرة المهنية في الجيش. وربما تحول نصوص السياسات التي تستثني 
دون  المهنية  الفرص  من  الستفادة  من  العقلية  بالصحة  اضطرابات  من  يعانون  الذين  العسكريين 
التماس بعض العسكريين العناية )Acosta et al., 2014; Acosta et al., 2016(. وأشار البعض إلى أنهم 
يفضلون العناية المجتمعية ألنها تقّدم احتماًل أكبر بحفظ السرية وتوافر المواعيد خارج دوام العمل 
)Tanielian et al., 2016(. وبسبب العوائق المحَتملة أمام العناية والمرتبطة بانعدام السرية، أوصت 
 Engel,( الدراسات بأن ُيعاد النظر في دور القادة العسكريين في تقديم خدمات العناية بالصحة العقلية
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بيانات  إلى  النفاذ  يستطيعون  العسكريون  القادة  يزال  ل  التوصيات،  هذه  من  الرغم  وعلى   .)2014
العسكريين الصحية بموجب السياسات السارية.

ويمكن أن يكون الدافع وراء مواقف العسكريين تصوراٌت وتجارب شخصية. ويجوز لالنعكاسات 
أقربائهم  عن  العقلية  أمراضهم  العسكريين  إخفاء  إلى  تؤدَي  أن  العالج  بالتماس  المرتبطة  المحتَملة 
وأصدقائهم وزمالئهم خوفًا من الشعور باإلحراج ومن خيبة أمل الرفاق وخسارة فرصة التقدم المهني 
والتسريح من الخدمة ألسباب ُمخّلة بالشرف )American Psychological Association، غير مؤرخ(. 
وتعِرض الدراسات المتوافرة حول الوصمة جوانَب قوة السياسات والثقافة المؤسساتية السارية في 
التي تبذلها وزارة الدفاع  وزارة الدفاع األمريكية وضعفها. فمن جهة، تفيد الدراسات بأّن الجهود 
األمريكية للتخفيف من الوصمة المرتبطة بالتماس العالج للصحة العقلية تعكس أفضل الممارسات 
 Acosta et( ويمكن أن تساهم في التخفيف من حالت الشعور بوصمة العار التي يبّلغ عنها العسكريون
al., 2016(. ومن جهة أخرى، ل تزال الوصمة تشّكل عائًقا أمام حصول بعض العسكريين والمحاربين 
القدامى على عالج الصحة العقلية، واقترحت الجهات المعنية مجموعة من الحلول السياسية تضم 
العناية التعاونية )بدمج العناية الصحية السلوكية في مراكز العناية األولية( وتحسين سرية العناية 

بالصحة العقلية.
وبذلَت وزارة الدفاع األمريكية جهوًدا لتشجيع العسكريين على التماس العناية بالصحة العقلية 
لم يعد  التي شهدت تغييرات مؤخًرا،  األمني  التصريح  إليها. فبموجب إجراءات  بالحاجة  إذا شعروا 
العسكريون بحاجة إلى اإلفصاح عن العالج للمشاكل المرتبطة بالقتال أو عن الستشارة الزوجية. 
باإلضافة إلى ذلك، تسعى بعض مواد التواصل المتعلقة بسياسات الصحة العقلية العسكرية إلى طمأنة 
العناصر أن الحصول على المساعدة لن يؤثر في مساراتهم المهنية، وقد أقدم قادة كثر على اإلفصاح 
عن التماسهم المساعدة شخصًيا. وجرى أيًضا تحذير العسكريين باحتمال فَرض قيود على عملهم أو 
فصلهم إذا لحظ قادتهم عوارض يعانون منها ولم يلتمسوا العناية بالصحة العقلية التي يحتاجون إليها 

)National Alliance on Mental Illness، غير مؤرخ(.
وتشكل هذه المخاوف بشأن التداعيات المهنية باإلضافة إلى مواقف وتصورات أخرى بشأن 
الصحة العقلية مشكلًة في اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( وفي أنظمة العناية المجتمعية 
واألنظمة الخاصة. وغالًبا ما تندرج هذه المخاوف سويًا تحت عنوان الوصمة التي تشكل بدورها 
 .)Russell, 2010( الخارج  في  أو  المتحدة  الوليات  في  سواء  المدني  المجتمع  في  موثقة  مشكلًة 
وعلى مر العقد المنصر، تم تشريع عدد من حلول السياسات والبرامج لتخفيف الوصمة المرتبطة 
بالتماس العالج للصحة العقلية. وربما يقلل تقديم العناية بالصحة العقلية بشكل مدمج ضمن العناية 
 Collins, Hewson, Munger, & Wade,( األولية من حدة الوصمة ويعزز النتائج الصحية المحققة
 Jorm,( وألن تصورات اضطرابات الصحة العقلية وعالجاتها يمكن أن ُتعيق التماس المساعدة .)2010
2000(، شّكلت هذه المواقف هدفًا لسياسات النشر والتعليم وبرامجهما. ولتخفيف الوصمة، يتم أيًضا 
بذل الجهود لتعزيز محو األمية في موضوع الصحة العقلية وتحسين المعرفة واآلراء العامة بشأن 

.)Collins, Hewson, Munger, & Wade, 2010( الضطرابات العقلية

جودة الرعاية
ترتبط أفضل نتائج الصحة العقلية بتوفر الرعاية وارتفاع جودتها. ويعّرف معهد الطب )IOM( جودة 
العناية بالصحة على أنها “المستوى الذي تساهم الخدمات المقَدمة للعناية بصحة األفراد والسكان 
 Plsek,( ”في زيادة احتمال تحقيق النتائج الصحية المنشودة والتي تتسق مع المعارف المهنية الحالية

.)2001
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وتشكل  واعتباراته.  األداء  أبعاد  من  عدد  على  بناًء  العقلية  بالصحة  العناية  جودة  وُتحَدد 
مراعاة تفضيالت المريض وقَيمه واللجوء إلى الممارسات المبنية على األدلة عنصَرين رئيسَيين من 
عناصر جودة العناية )IOM, 2006(. ويشكل تكامل البحوث والتقنيات الجديدة لتحسين ممارسات 
السمات  من  ونذكر   .)IOM, 2006( الرعاية  جودة  جوانب  من  آخر  جانًبا  العقلية  الصحة  عالج 
األخرى للعناية عالية الجودة كفاءة مقدمي الرعاية الثقافية والطابع الفردي والحترام والخصوصية 

والحتراف واتباع نهج شامل إزاء الصحة وتقديم عناية تضم األسرة واألصحاب ومقدمي العناية.
تعريف  يركز  أن  فيمكن  المعنية.  الجهة  منظور  على  بناًء  الجودة  تعريف  أيًضا  يختلف  وقد 
المريض للعناية بالصحة العقلية على سبيل المثال على تخفيف العوارض؛ فيما يمكن أن يضم تعريف 
فرد من األسرة للعناية الدور الذي يؤديه في العناية وتكامل هذه األخيرة؛ ويمكن أن يرّكز مقّدم 
م؛ في حين يمكن لجهة صانعة للسياسات أن تنظر  العناية في تعريفه على معايير العالج الذي ُيقدَّ
 Funk, Lund,( إلى جودة الصحة العقلية بحسب انطباقها على شرائح أكبر من السكان والمرضى
التصورات  هذه  يأخذوا  أن  الصحية  الرعاية  خدمات  مقّدمي  وعلى   .)Freeman, & Drew, 2009
برامج  أو  العقلية  بالصحة  للعناية  الجودة  تنفيذ خدمات عالية  إلى  بالعتبار لدى سعيهم  المتعددة 
لمراقبة تقديم العناية عالية الجودة. ويمكن لستعمال مقاييس الجودة ونظم تكنولوجيا المعلومات 
 Kilbourne,( العقلية ونتائجها بالصحة  العناية  األدلة أن يعزز إجراءات  المبنية على  والممارسات 

.)Keyser, & Pincus, 2010
العقلية، ل تزال هناك مشاكل تتعلق  العناية بالصحة  القائمة في وجه  التحديات  إلى  إضافًة 
بعدم اتساق جودة العناية. إذ ل يسعى سوى نصف العسكريين العائدين الذين هم بحاجة إلى عالج 
للصحة العقلية إلى التماسها، ول يحصل سوى نصف هؤلء أو أكثر بقليل على العناية الكافية على 
الناتج عن  الشديد والقلق  الكتئاب  يبقى  أن  المحتَمل  )Tanielian and Jaycox, 2008(. ومن  األقل 
الصدمة )PTSD( عاليي النتشار لدى العسكريين والمحاربين القدامى ما لم تقم تغييرات السياسات 
 Tanielian( والبرامج بتحسين جودة العناية بالعسكريين والمحاربين القدامى وأَسرهم إلى حدٍّ كبير

.)and Jaycox, 2008
وسّلط تقرير صادر عن معهد الطب )IOM( عام 2001 الضوء على “الفجوة في الجودة” بين أجود 
ممارسات العناية بالصحة المبنية على األدلة وبين مستويات العناية المتدنية بكثير التي يتلقاها 
الشعب األمريكي )Plsek, 2001(. منذ آنذاك، بذلت الوليات المتحدة عدًدا من الجهود بهدف تعزيز 
نوعية العناية وزادت كل من وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية 
تجريبية  برامج  عبر عدة  ُنهًجا جديدة  واختبَرت  العقلية  الصحة  عيادات  في  والموارد  الموظفين 
وقامت بتكييف السياسات بهدف تحسين جودة العناية بالصحة العقلية. باإلضافة إلى ذلك، وبهدف 
تعزيز جودة العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسِرهم، سَعت نظم الرعاية 
المبنية على األدلة وتنمية مراقبة نتائج  الممارسات  إلى تحسين إدارة األداء وتوسيع نطاق تنفيذ 

اإلجراءات والمرضى واإلشراف عليها.
ورغم إحراز بعض التقدم، إل أنه ليس كافًياٍ. فالعالجات المبنية على األدلة التي تلبي احتياجات 
الصحة العقلية ليست متاحًة في كل َمرافق الرعاية الصحية )Tanielian and Jaycox, 2008(. وعلى 
الرغم من تمتع اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( بعدد من تدابير الجودة وأنظمة المراقبة، 
ل تمتلك وزارة الدفاع األمريكية وأنظمة العناية المدنية أدوات متينة لمراقبة األداء بهدف تحسين 
 Burnam, Meredith, Tanielian, & Jaycox, 2009; Hepner et al.,( العقلية العناية بالصحة  جودة 
Hepner, Ferris, et al., 2017; Hepner, Sloss, et al., 2017 ;2016(. عالوًة على ذلك، كشَفت دراسة 
قامت بها مؤسسة RAND حول قدرة وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية الستيعابية أنه 
على الرغم من أّن جودة الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية 
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لوزارة  التابعين  غير  الخدمات  بمقّدمي  مقارنًة  كثيرة  مقاييس ومجالت  في  إيجابية  نتائج  حققت 
شؤون المحاربين القدامى األمريكية، بَدا األداء عالي الجودة غير متناسق بين منشآت وزارة شؤون 
 .)Hussey et al., 2015( كثيرة  في مجالت  النوعية  ويلزم تحسين  األمريكية،  القدامى  المحاربين 
العناية  البرامج مسؤولية  الجودة وتحميل  لتتّبع  البيانات  إلى عدم كفاية جمع  البحث  أيًضا  وأشار 
بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسِرهم )Watkins et al., 2011(. فضاًل عن ذلك، 
هناك حاجة إلى تحسين تقييم الجهات المجتمعية المقدمة لخدمات الرعاية بالصحة بهدف تقييم 
قدرتها على خدمة المحاربين القدامى والعسكريين واأُلسر ولتقييم معايير العالج والخدمات التي 

.)Tanielian, Farris, et al., 2014( تقدمها

الخاتمة

تقّدم كل من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ونظام الصحة العسكري )MHS( والجهات 
والمحاربين  للعسكريين  خاللها  من  يمكن  كثيرة  سباًل  للخدمات  المقدمة  والخاصة  المجتمعية 
القدامى وأَُسِرهم الحصول على العناية بالصحة العقلية، علًما أنّه يمكن استعمال بعضها إما بالتتابع 
أو بالتزامن بحسب تغّير الظروف. وسَعى كل من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ونظام 
الصحة العسكري )MHS( والجهات المجتمعية والخاصة المقدمة للرعاية إلى تعزيز الحصول على 
رعاية ذات جودة عبر نماذج عناية تعاونية والعناية بالصحة العقلية عن ُبعد. وتبّشر هذه الحلول 
بالخير لكّن بعض التساؤلت تبقى بشأن طريقة تنفيذها، بما يتضمن ما إذا كانت الجهات المقدمة 
تتمتع بقدٍر كاٍف من الكفاءة األريحية لعالج حالت الصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  ُبعد.  عن  العقلية  بالصحة  العناية  وعبر  األولية  الصحية  الرعاية  إطار  في 
يواجه كل من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ونظام الصحة العسكري )MHS( والجهات 
المجتمعية والخاصة المقدمة للخدمات عدًدا من التحديات المرتبطة بنقص عدد مقدمي الخدمات 
وصعوبة  الرعاية  مقدمي  لدى  الثقافية  الكفاءة  وعدم  الوطني  المستوى  على  السلوكية  الصحية 
الوصول جغرافًيا لخدمات العناية بالصحة العقلية والمواقف والتصورات بشأن العناية والتباين في 

جودة العناية.
ومن أجل معالجة هذه المسائل، سَعت مراكز وبرامج ُمَمَولة من القطاع الخاص إلى َسّد الثغرات 
في العالج والخدمات وإلى توسيع القدرة المجتمعية بهدف تقديم العناية بالصحة العقلية للعسكريين 
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  دور  التالي  الفصل  ويناقش  وأَُسرهم.  القدامى  والمحاربين 

)WBV( باعتبارها مثالً حول الجهود التي بذلها القطاع الخاص.
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 الفصل الثالث
دور مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( في تقوية النظم وتوسيع 

نطاق القدرة المجتمعية

نظًرا إلى التحديات القائمة في نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
)VHA( واألنظمة المجتمعية للعناية بالصحة العقلية، برزت عّدة جهود تهدف إلى َسّد الثغرات في 
 )WBV( مجال العناية ولتحسين قدرة هذه األنظمة. تم تصميم مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
أُعيد  فيما  وأَُسرهم  وأفغانستان  العراق  من  العائدين  القدامى  المحاربين  لَدعم   2008 عام  وإطالقها 
 Robert( دمجهم في مجتمعاتهم المحلية. ومع مرور الوقت وعبر تقديم مؤسسة روبرت ر. ماكورميك
 )WBV( الِمنح بدّقة أكبر، رّكَزت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )R. McCormick Foundation
أمام  العوائق  القدامى وأَُسِرهم عبر تخفيف  للمحاربين  العقلية  بصورة رئيسية على تعزيز الصحة 
العالج؛ وتحسين الحصول عليه عبر تقديم خدمات مباَشرة؛ وتعزيز مهارات مقدمي خدمات العناية 
بالصحة العقلية ومعارفهم وقدراتهم في أنحاء الوليات المتحدة. وفيما بَنت البرامج المندرجة ضمن 
هذه المبادرة جهودها، أطلَقت سلسلًة من النُهج المبَتَكرة لتدريب مقدمي الرعاية وتقديم خدمات 
الدعم بين األقران وخدمات العناية بالصحة العقلية عن ُبعد بهدف نَْشر ممارسات أكثر فأكثر كفاءة 
للعناية بالصحة العقلية على نطاق أوسع في مرافق العناية بالصحة. وفي إطار المبادرة عينها، أعطى 
شركاؤها أولوية إلى تنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل التنسيق والتعاون 
بصورة أكبر مع نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( وأنظمة 

الصحة العقلية المجتمعية.
ويقّدم تطوير مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( وتطّورها وخبرتها رًؤى مهمة لبرامج 
متنوعة للعناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى والعسكريين فيما تسعى إلى معالجة التحديات 
بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  خلفية  عن  عامة  لمحًة  الفصل  هذا  يقّدم  التعاون.  وتعزيز  الدائمة 
القدامى )WBV( ومراحل تطويرها األولى وتطّورها في ما بعد. ونناقش التأثير العام لمبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV( من حيث توسيع قاعدة مقدمي الرعاية وكفاءتهم عبر تدريبهم من أجل 
زيادة الوعي والترويج للتماس المحاربين القدامى وأفراد أَُسِرهم عبر تنظيم أنشطة التوعية والَنْشر، 
الترحيب  التي بذلتها مبادرة  الجهود  أيًضا  الفصل  العناية اإلكلينيكية. ويناقش هذا  وتقديم خدمات 
بالمحاربين القدامى )WBV( لتحسين قدرة النظام الستيعابية عبر تقديم خدمات متخصصة للمحاربات 
القدامى، والعسكريين والمحاربين القدامى الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية )TBI(، وأَُسر 
العسكريين والمحاربين القدامى، والعسكريين والمحاربين القدامى الذين يعانون من مشاكل اإلدمان 
جنسية عسكرية  إلى صدمات  تعرضوا  الذين  القدامى  والمحاربين  والعسكريين  المخّدرات،  على 
)MST(، وعبر إنشاء شبكات إحالة. ونسّلط الضوء أيًضا على أبرز الدروس المستفادة بشأن ميّسري 
النجاح عبر تلخيص التحديات التي تمت مواجهتها والفرص التي تم تفويتها والحلول التي تم تنفيذها.
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الخلفية

تعمل حالًيا مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( باعتبارها شبكة تضم مراكز طبية أكاديمية 
واإلحالة(  والعالج  )التقييم  العقلية  بالصحة  للعناية  كلينيكية  تقدم خدمات  البحوث؛ وهي  تجري 
للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم؛ وتقدم التعليم والتدريب لطيٍف من الجماعات المرتبطة 
بالجيش وبالمحاربين القدامى، تتضمن مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومقدمي العناية العسكريين 
وأَُسر العسكريين والمحاربين القدامى، والعسكريين والمحاربين القدامى أنفسهم. أُنِشئت مبادرة 
 Robert( عام 2008 بدعٍم من مؤسسة روبرت ر. ماكورميك )WBV( الترحيب بالمحاربين القدامى
 Major League( والجمعيات الخيرية لدوري كرة القاعدة الرئيسي )R. McCormick Foundation
ووزارة  األمريكية  الدفاع  وزارة  مع  وبالتعاون   .)Baseball( )Tanielian, Martin, & Epley, 2014
شؤون المحاربين القدامى األمريكية ومنظمات أخرى حكومية وخاصة وغير ربحية، تهدف مبادرة 
الفترة  في  العقلية  بالصحة  العناية  احتياجات  تلبية  إلى   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب 
Tan�(  الالحقة لنشر المحاربين القدامى العائدين من العراق وأفغانستان وأيًضا للعسكريين وأَُسرهم

.)ielian, Martin, & Epley, 2014
وتطورت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( على مر السنوات حيث قامت كل من 
مؤسسة روبرت ر. ماكورميك )Robert R. McCormick Foundation( وجمعيات دوري كرة القاعدة 
الرئيسي )MLB( واللجنة التوجيهية لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( باستعراض أدائها 
وتركيز جهودها على مجالت يمكن للجهات المستفيدة من المنح أن ُتحدث فيها األثر األكبر. في بادئ 
األمر، قّدمت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( منًحا بقيمة ناهزت 6 مليون دولر إلى 37 
منظمًة غير ربحية عملَت لخدمة مجالت اهتمام مختلفة، وتضم هذه المجالت التوظيف والتنمية 
المهنية ودعم اأُلَسر وعالج مشاكل الصحة العقلية )Tanielian, Martin, & Epley, 2014(. ثم في عام 
2010، عقب عملية استعراض معمقة لتجربة الجهات المستفيدة وتقدمها، إلى جانب بعض التخطيط 
Robert R. McCormick Founda�( الداخلي، ضّيقت مؤسسة روبرت ر. ماكورميك  الستراتيجي 
tion( وجمعيات دوري كرة القاعدة الرئيسي )MLB( مجالت تركيز مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV( لتصّب في خانة احتياجات العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى 
الترحيب  مبادرة  قّدمت  اليوم،  وحتى   .)Tanielian, Martin, & Epley, 2014( واَُسِرهم  العائدين 
بالمحاربين القدامى )WBV( 30 مليون دولر لمنظمات غير ربحية ومراكز طبية أكاديمية عبر 
ثالث جولت لتقديم الِمَنح )Welcome Back Veterans, 2016(. وفي األقسام التالية، نناقش باختصار 
.)WBV( طبيعة األنشطة التي ُنظمت بعد عام 2010 بتمويل من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى

المرحلة األولى من تقديم مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( الِمنَح )2010 – 2013(
عام 2010، أصدرت مؤسسة روبرت ر. ماكورميك )Robert R. McCormick Foundation( طلًبا عن 
طريق دعوة محصورة لتقديم العروض، وضم المدعوون ثماني مؤسسات طبية أكاديمية لكي تحصل على 

تمويل من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( الذي كان يعتزم التركيز على ثالثة أهداف:
تغيير حياة المحاربين القدامى العائدين وأَُسرهم عبر تسهيل العالج والدعم المستمر لمشاكل   .1
النتحار ومشاكل أخرى متعلقة  الصدمة )PTSD( والكتئاب والوقاية من  الناتج عن  القلق 

بالصحة العقلية.
استكمال الخدمات التي تقدمها وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية ووزارة الدفاع   .2

األمريكية والوكالت المجتمعية عبر تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
زيادة الوعي العام بشأن الصحة العقلية والمشاكل المتعلقة بإعادة دخول العناصر إلى المجتمع   .3

والتي يواجهها المحاربون القدامى وأَُسرهم.
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مت، منحت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى  وبعد التقييم التقني لألقران للعروض التي ُقدِّ
)WBV( ِمَنًحا ممتدة على عدة سنوات إلى سبعة مراكز طبية أكاديمية لتبدأ تنفيذ أنشطتها عام 2010 

)Tanielian, Martin, & Epley, 2014(. وكانت الجهات المستفيدة السبع هي التالية:

)V3C برنامج جامعة ديوك للثقافة والكفاءات اإلكلينيكية المتصلة بالمحاربين القدامى )أو برنامج ديوك  •
)EVP( جامعة إيموري – برنامج إيموري للمحاربين القدامى  •

)Home Base( برنامج هوم بيس – )Massachusetts General Hospital( مستشفى ماساتشوستس العام  •
)Road Home( برنامج رود هوم – )Rush Medical Center( مركز راش الطبي  •

)NFRC( مركز ناثانسون للمرونة األسرية – )UCLA( جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس  •
برامج   –  )University of Michigan Depression Center( لالكتئاب  ميشيغان  جامعة  مركز    •

)M�SPAN وشبكات الدعم العسكري )برنامج إم سبان
 Weill Cornell Medical College Department( قسم الطب النفسي في كلية طب ويل كورنيل  •

.)of Psychiatry( )Tanielian, Martin, & Epley, 2014

إلى جانب الِمنح التي قدمتها مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( إلى المراكز الطبية 
الجامعية عام 2010، أشرَكت المبادرة أيًضا مؤسسة RAND لتعمل باعتبارها مركًزا لمراقبة أداء 
 Robert R.( ماكورميك  ر.  روبرت  مؤسسة  مع   RAND مؤسسة  عملَت  الصفة،  وبهذه  المبادرة. 
التوجيهية  واللجنة   )MLB( الرئيسي  القاعدة  كرة  دوري  وجمعيات   )McCormick Foundation
بهدف تسهيل مشاركة الجهات المستفيدة وتبادلها أفضل الممارسات والدروس المستفادة طوال مدة 
المبادرة. وعقدت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( عدًدا من الجتماعات التي ضمت 
في  نيويورك  مدينة  في  اجتماع  )ُعقد  المبادرة  مسار  المنح جميعها طوال  من  المستفيدة  الجهات 
تشرين الثاني )نوفمبر( 2011 إلطالق أنشطة الجهات المستفيدة وعمل مؤسسة RAND لمراقبة 
لمناقشة الستدامة وَجمع  أيار )مايو( من عامي 2013 و2014  األداء، وُعِقد اجتماعان آخران في 

األموال وإقامة الشراكات والستراتيجية للنهوض بالبرامج إلى مستويات أعلى(.
من  أشهر  ثالثة  كل  بيانات   RAND مؤسسة  جمعت  والثانية،  األولى  المرحلتين  وطوال 
الجهات المستفيدة بشأن أنشطتها وتقّدمها، يتضمن ذلك معلومات بشأن األفراد الذين يتلقون خدمات 
كلينيكية وإبرام الشراكات وأنشطة زيادة الوعي والنشر والجهود التعليمية والتدريبية والتحديات 
مستفيدة  جهة  كل  مع  أشهر  ثالثة  كل  اتصالت   RAND مؤسسة  فريق  أيًضا  وأجرى  واألهداف. 

لمناقشة أنشطة البرامج وتقدمها.
مع  بانتظام   RAND مؤسسة  فريق  تعاون  الفصلية،  التقارير  في  األداء  تقييمات  جانب  وإلى 
الجهات المستفيدة للبقاء على اطالع على أنشطة البرامج ولتوفير التنسيق ضمن مبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV(. فأجرى فريق مؤسسة RAND على سبيل المثال زيارات ميدانية لكل 
جهة مستفيدة، وجمع الجهات كلها في اتصال مشترك كل شهرين لتعزيز تعاون الجهات المستفيدة مع 
بعضها ومناقشة مواضيع متعددة تتعلق بتحسين البرامج وتطويرها )إعداد الرسائل وإبرام الشراكات 
مؤسسة  دور  تمّثل  والثانية،  األولى  المرحلتين  وطوال  التقييم(.  وتدابير  والمشاركة  والتدريب 
RAND خالل التصالت والجتماعات في المقام األول في التيسير والدعم التحليلي والدعم اإلداري. 
ورّكزت محادثات فرق العمل على تبادل الممارسات والمواضيع المشتَركة ضمن مبادرة الترحيب 
التي يمكن أن تحّلها. وناقشت  الناشئة والطرق  التحديات  القدامى )WBV( ومناقشة  بالمحاربين 
الفرق أيًضا أنظمة الصحة العقلية األوسع نطاقًا للمحاربين القدامى والعسكريين وإمكانيات التقدم 

عبر إقامة الشراكات سواء داخل مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( أو خارجها.
Tan�( وأثرها  وأنشطتها  المبادرة  بشأن  تقريًرا   RAND مؤسسة  أصدرت   ،2014 عام  وفي 

ielian, Martin, & Epley, 2014(. وضّم التقرير مجموعة األنشطة التي قامت بها مبادرة الترحيب 
والمنظمات  الجهات  وتدريب  البحوث  وإجراء  الوعي  زيادة  بهدف   )WBV( القدامى  بالمحاربين 
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المقدمة للرعاية وتقديم خدمات مباشرة للعناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى 
 2010 )WBV( بين عاَمي  القدامى  بالمحاربين  الترحيب  قّدم شركاء مبادرة  وأَُسرهم. وباختصار، 
و2012 خدمات كلينيكية )تضم الفحوصات واإلحالت والعالج( ألكثر من 3600 فرد، وأقاموا عالقات 
تعارف مع 188 منظمًة، وأجروا 228 دورًة تدريبيًة أو ورشة عمل لبناء مهارات وقدرات جديدة لدى 
المحاربين القدامى والمنظمات التي تقدم الخدمات لهم والجهات المجتمعية المقدمة للخدمات. وقّدم 
التقرير أيًضا رًؤى بشأن الدروس المستفادة من المرحلة األولى، بما يضم الحاجة إلى إبرام الشراكات 
ذا  تقريًرا   RAND المبادرة. كما نشرت مؤسسة  استدامة  العام والخاص وتحسين  القطاعين  بين 
العقلية  العناية بالصحة  إلى تقديم  التي تهدف  العام والخاص  القطاعين  الشراكات بين  صلة بشأن 
الذي  التقييم  تصورات من  التقرير  )Pedersen et al., 2015(. وتضّمن  وأَُسِرهم  القدامى  للمحاربين 
المكّونات  القدامى )WBV(، وحّدد  الترحيب بالمحاربين  أجرته مؤسسة RAND ألنشطة مبادرة 
القدرة  تعزيز  بهدف  توصيات  والخاص، وأصدر  العام  القطاعين  بين  الناجحة  للشراكات  الرئيسية 

الستيعابية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأثرها.

)WBV( )2013 – 2016( أنشطة المرحلة الثانية من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
استناًدا إلى أهداف فترة تقديم الِمَنح المسبقة وتقدمها، أصدرت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى 
السبعة  المواقع  إلى ستة من أصل  المحصورة  الدعوة  تقديم عروض آخر عن طريق  طلب   )WBV(
الممَولة في المرحلة المسبقة. ولم ُيطلَب من الموقع السابع إعادة تقديم طلب بسبب تحفظات بشأن 
تقدمه وأثره. وكان هذا الموقع قد عانى من صعوبة في الوصول إلى المحاربين القدامى وجذبهم إلى 
الخدمات التي يقدمها ولم يتمتع بروابط شراكة قوية مع المنظمات لتيسير تعيين الموظفين أو نشر 

تدريبهم.
وعبر إطالق المرحلة الثانية لفرصة الحصول على التمويل، طلبت مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV( من مواقعها الشريكة أن تركز في مجموعة أنشطتها القادمة بشكل خاص على تطوير 
المدى  تكرارها على  وإمكانية  برامجها  استدامة  والخاص وتحسين  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
الطويل. ومع البداية المتعاقبة التي اتسم بها تمويل الجهات المستفيدة بحسب توقيت دورة تقديم 
الِمَنح المسبقة واستعراض العروض، بدأت المرحلة الثانية من المبادرة في 1 تشرين األول )أكتوبر( 
2013 حيث قّدمت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( التمويل إلى برنامج جامعة ديوك 
للثقافة والكفاءات اإلكلينيكية المتصلة بالمحاربين القدامى )أو برنامج ديوك V3C( وبرنامج إيموري 
للمحاربين القدامى )EVP( وبرنامج إم سبان )M�SPAN( وبرنامج هوم بيس )Home Base( وبرنامج 
اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس  ناثانسون للمرونة  رود هوم )Road Home( ومركز 
أنجلس )UCLA(. إلى ذلك، تمت إضافة موقع جديد هو مركز ستيفين أ. كوهين أُلَسر العسكريين 
تفسيًرا  يلي  ما  نيويورك )NYU Langone(. ونقدم في  الطبي في جامعة  )MFC( في مركز لنغون 
مقتضًبا حول هذه المواقع مع تسليط الضوء على الطريقة التي استعمل كل منها التمويل الذي قدمته 

مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( لدعم جهوده.

)EVP( برنامج إيموري للمحاربين القدامى
 Emory( في قسم الطب النفسي في جامعة إيموري )EVP( ُيقام برنامج إيموري للمحاربين القدامى
University Department of Psychiatry( ويقدم عالجات كلينيكية مجانية للمحاربين القدامى الذين 
خدموا بعد أحداث 11/9 وأفراد أَُسرهم في جورجيا والوليات المتحدة الجنوبية الشرقية. وبفضل 
الجهود التوسيعية التي بذلها برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( نفسه، بات يقع مقر البرنامج 
في منشأة منفصلة تضم في الوقت عينه خدمات عالجية تتضمن أساليب التصوير العصبي وعيادة 
 )EVP( لمعالجة اضطرابات النوم. وسمحت هذه الفسحة الجديدة لبرنامج إيموري للمحاربين القدامى
أن ُينشئ مساحات مخَصصة ويوظف أشخاًصا آخرين لتقديم العالج للمحاربين القدامى الذين يعانون 
من القلق الناتج عن الصدمة )PTSD(. وتضم خدمات العناية اإلكلينيكية لبرنامج إيموري للمحاربين 
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القدامى )EVP( مجموعة خيارات عالجية لالضطرابات النفسية، وتضم عالج التعرض للواقع الفتراضي 
.)PTSD( الحديث لمعالجة القلق الناتج عن الصدمة )Virtual Reality Exposure(

وبدعٍم من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، طّور أيًضا برنامج إيموري للمحاربين 
القدامى )EVP( برنامًجا لتدريب الجهات المجتمعية المقدمة للرعاية الصحية على تقديم عالجات 
مبنية على األدلة. وأقام برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( شراكًة مع برنامج مقّدمي الخدمات 
الصحية السلوكية ستار )SBHP( بهدف تقديم نهجه التدريبي وإدارته للسجالت إلى ولية جورجيا. 
وعبر مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار)SBHP(، يتم تقديم الدورات التدريبية على ثالثة 
مستويات، بحيث يعرض المستوى األول الثقافة العسكرية؛ ويقدم المستوى الثاني لمحًة عامة عن 
بعض المشاكل الصحية السلوكية التي قد يواجهها العسكريون والمحاربون القدامى؛ ويعّلم المستوى 
الثالث مهارات سريرية ترّكز على العالجات المبنية على أدلة. وفي ولية جورجيا، اختار برنامج 
إيموري للمحاربين القدامى )EVP( العالج بالتعرض المطّول )PE( ليكون هو العالج المبني على األدلة 

لبرنامجه التدريبي في المستوى الثالث.
الخدمات  مقّدمي  وبرنامج   )EVP( القدامى  للمحاربين  إيموري  برنامج  بين  الشراكة  وتركز 
الرعاية  مقدمي  تدريب  عبر  أثره  زيادة  على  خاصة  بصورة   )SBHP( ستار  السلوكية  الصحية 
الموجودين في جورجيا على كفاءة الثقافة العسكرية وعلى الممارسات المبنية على األدلة وعبر 
وأَُسِرهم.  والعسكريين  القدامى  المحاربين  لخدمة  المحليين  األطباء  توافر  ضمان  على  المساعدة 
في  عليه  حصل  الذي  التمويل  لستعمال   )EVP( القدامى  للمحاربين  إيموري  برنامج  أيًضا  وخطط 
المرحلة الثانية لتوسيع هيكلية برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار )SBHP( ثالثي 
المستويات وصيغته، ليضم ما يشير إليه بالمستوى الرابع. وضّم هذا التوسيع تدريبات وورش عمل 
منظمة ومكثفة بشأن العالج بالتعرض المطّول )PE( مصحوبًة بإشراف كلينيكي متابع بانتظام لمنح 
شهادة بهذه التدريبات. وسعى أيًضا برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( لزيادة أثر المستوى 
الرابع ونطاق تغطيته عبر استقدام بعض مقدمي الرعاية ليصبحوا مدربين ومشرفين آخرين على 
األفراد في اإلطار اإلكلينيكي لبرنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP(. وأقام البرنامج شراكات مع 
لمقدمي  الخدمات  لتقديم هذه   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  مماثلة ضمن  مواقع 
المسبق لمقدمي  العمل  للبرنامج في توسيع  الرابع  المستوى  أيًضا. ساهم  السياقات  تلك  الرعاية في 
الرعاية في العالج بالتعرض المطّول )PE( وأعّد أطباء ذوي خبرة طويلة ليشرفوا على المقدمي الجدد 
للعالج بالتعرض المطّول )PE( – وبالتالي زاد القدرة على تدريب عدد أكبر من مقدمي الرعاية على 
استعمال العالج بالتعرض المطّول )PE(. وحتى اليوم، دّرب موظفو برنامج إيموري للمحاربين القدامى 
 Road( هوم  رود  وبرنامج   )Home Base( بيس  هوم  برنامج  في  ومشرفين  رعاية  مقدمي   )EVP(
Home( ويواصلون العمل لتدريب شبكة وطنية من مستشاري العالج بالتعرض المطّول )PE( لتعزيز 
إمكانية الوصول إلى العالجات المبنية على األدلة وعالج القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( في أنحاء 
 )EVP( الوليات المتحدة. وفي عاَمي 2015 و2016 وحدهما، عالج برنامج إيموري للمحاربين القدامى
مقدمي  بين  ومن  العقلية.  بالصحة  العناية  لخدمات  مقدًما   688 ودّرب  مجانًا  قديًما  محاربًا   344
خدمات العناية بالصحة العقلية الذين ُدّربوا في هذه الفترة، أتّم تسعة منهم المستوى الرابع للبرنامج 

الذي صممته جامعة إيموري بحلول نهاية عام 2016.

برنامج جامعة ديوك للثقافة والكفاءات اإلكلينيكية المتصلة بالمحاربين القدامى )أو برنامج جامعة 
))Duke V3C( ديوك

الطفل  بصحة  المعني  المركز  مع  األدلة  على  المبنية  الممارسات  لتنفيذ  ديوك  جامعة  مركز  أنشأ 
 )Duke V3C( واألسرة برنامج جامعة ديوك للثقافة والكفاءات السريرية المتصلة بالمحاربين القدامى
الذي ل يقّدم خدمات سريرية مباشرة للمحاربين القدامى وأَُسرهم؛ بل يرّكز حصريًا على األنشطة 
 Tanielian, Martin, &( التدريبية وأنشطة التنفيذ التكميلية للجهات المجتمعية المقدمة للخدمات
Epley, 2014(. في المرحلة األولى من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، واستناًدا إلى 
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عمل برنامج جامعة ديوك )Duke V3C( المسبق في تعزيز تقديم العناية بالصحة العقلية في األوساط 
المجتمعية، وضع البرنامج نماذج تدريبية مكَثفة لمؤسسات الجهات المقدمة. فتقوم على سبيل المثال 
السلسلة التعلمية في برنامج جامعة ديوك )Duke’s VC3 Learning Series( بتدريب فرق يضم كل 
منها أربعة إلى ثمانية موظفين ضمن مجموعات من الجهات المجتمعية المقدمة للخدمات بشأن كفاءة 
 )Duke V3C( الثقافة العسكرية في وحدات مقَسمة على ستة أشهر. وكذلك نّفذ برنامج جامعة ديوك
المشروع التعاوني )Breakthrough Series Collaborative( عبر برنامج تجريبي امتّد على فترة سنة 
وهدف إلى تحسين العناية المجتمعية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم، 
باستخدام نموذج لتحسين الممارسات يرمي إلى تحقيق أهداف مجموعات الجهات المقدمة المشاركة 
أيًضا برنامج جامعة ديوك  المكَثفة، ُيجري  النماذج  إلى هذه  )Murphy & Fairbank, 2013(. إضافًة 
)Duke V3C( عدة دورات تدريبية أخرى تضم ندوات عبر شبكة اإلنترنت بشأن مشاكل متعددة 

تمس المحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم.
 )WBV( دعم مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )Duke V3C( واستخدم برنامج جامعة ديوك
للتركيز على جهود بناء القدرات المصممة لتعزيز كفاءة مقدمي الخدمات اإلكلينيكية والجتماعية في 
أرجاء ولية كارولينا الشمالية وخارجها. واستمر برنامج جامعة ديوك )Duke V3C( بتنفيذ المشروع 
التعاوني )Breakthrough Series Collaborative( والسلسلة التعلمية )Learning Series( لتدريب الفرق 
المجتمعية في أنحاء الوليات المتحدة باستخدام تقنيات افتراضية وقائمة على شبكة اإلنترنت. باإلضافة 
Learning Communi�( برنامج المجتمعات التعّلمية )Duke V3C( كإلى ذلك، أنشأ برنامج جامعة ديو

ties( لتكييف المنهج المرجعي للتنشئة )Resource Parenting Curriculum( ليتضمن مواًدا تربويًة لمن 
يقّدمون هذه المناهج من أجل زيادة فهمهم ألَُسر العسكريين ومقدمي الرعاية لهم من حيث المشاكل 
 Learning( برنامَج التعّلم التعاوني )Duke V3C( المتصلة بنشر القوات. كما أنشأ برنامج جامعة ديوك
لتقديم تدريبات مكثفة لألطباء  المصممة   )CPT( اإلدراكية  العمليات  Collaborative( بشأن معالجة 
السريريين واإلشراف عليهم لتقديم عالجات مبنية على األدلة في أماكن عملهم. كما أقام برنامج جامعة 
ديوك )Duke V3C( شراكات أكثر متانة مع المنظمات التي تقدم الخدمات للمحاربين القدامى، وساعد 
 NC( على تمكين مستكشفي خدمات األقران، وهو يعمل أيًضا اليوم شريًكا في مبادرة إن سي سيرفز
Serves( التي تربط بين المنظمات التي تقدم الخدمات للمحاربين القدامى في أنحاء الولية للعمل بفعالية 

وتعاون أكبر.

)Red Sox( التابع لمؤسسة ريد سوكس )Home Base( برنامج هوم بيس
يقدم برنامج هوم بيس )Home Base( في منطقة بوسطن في ولية ماساتشوستس عالجات لحتياجات 
الصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم الذين خدموا بعد أحداث 11/9 والمقيمين 
العام  في نيو إنغالند. أبرمت مؤسسة ريد سوكس )Red Sox( شراكًة مع مستشفى ماساتشوستس 
)Massachusetts General Hospital( إلنشاء برنامج هوم بيس )Home Base(، وهما من أهم الداعمين 
لجهود هذه الجهة المستفيدة التوعوية وخدماتها وأبحاثها لخدمة المحاربين القدامى الذين يعانون 
 Home( ويقدم برنامج هوم بيس .)TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( من القلق الناتج عن الصدمة
Base( مجموعًة من الخدمات اإلكلينيكية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم المحليين عبر 
العناية المباشرة في المستشفى، كما يقدم خدمات اإلحالة للمحاربين القدامى في الجامعات المحلية 
والكليات في أنحاء نيو إنغالند. وإضافًة إلى العالج الشخصي، زاد برنامج هوم بيس )Home Base( عدد 
المحاربين القدامى واأُلَسر التي تستفيد من الخدمات ووّسع نطاقه الجغرافي عبر برنامج العالج عن 
ُبعد والتدريبات التي ينظمها. وفيما نما برنامج هوم بيس )Home Base( وتطور، غّير أيًضا مساحته 
للبرنامج أن ُينشئ مساحات  القدرة على بناء مساحات كلينيكية جديدة سمحت  ومواقعه. وهذه 
كلينيكية مالئمة للمحاربين القدامى وأُلَسرهم يمكنها أن تندمج مع وتعمل إلى جانب مجالت متعددة 
من الختصاصات السريرية التي ُتعنى بالمحاربين القدامى الذين يعانون من القلق الناتج عن الصدمة 

.)TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD(
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القدرة  زاد  الثانية،  المرحلة  في   )Home Base( بيس  هوم  برنامج  تلقاه  الذي  التمويل  ومع 
المجتمعية في نيو إنغالند عبر إنشاء معهد هوم بيس التدريبي )Home Base Training Institute( الذي 
يعمل باعتباره مركًزا لتدريب الجهات المجتمعية المقدمة لخدمات العناية بالصحة العقلية للمحاربين 
 )OEF( وعملية الحرية الدائمة )OIF( القدامى والعسكريين الذين خدموا في عملية حرية العراق
وأَُسرهم، وعبر إنشاء برنامج تطوير الشبكات )Network Development Program( الذي أبرم شراكات 
مع وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية والجهات المجتمعية المقدمة للخدمات وأضفى الطابع 
المؤسساتي على عالقات اإلحالة السريرية. وترّكز هذه المبادرات على توسيع فرص الحصول على 

العناية المبنية على األدلة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتم إنشاء هذا المعهد التدريبي ليضم منهًجا يتألف من أربعة مستويات ويركز على تعليم الجهات 
المجتمعية المقدمة للخدمات وزيادة الوعي وتعزيز دعم العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم 
التدريب  شدة  مستوى  المنهج  مستويات  من  مستوى  كل  ويزيد   .11/9 أحداث  بعد  خدموا  الذين 
المستوى  اإلنترنت؛ ويضم  تدريبات ومواد على شبكة  األول  المستوى  والمشاَركة. وتضم عروض 
الثاني محاضرات مباشرة وعروًضا تقديميًة وأنشطة توعية يجريها منسقو التواصل من أفراد هيئة 
التدريس أو المحاربين القدامى األقران؛ ويتألف المستوى الثالث من دورتَين مستهدفَتين عبر شبكة 
اإلنترنت )تتألف كل منهما من أربع حصص( تضم مواد المنهج المفصلة وإمكانية التفاعل مع أفراد 
الرابع، فتضم مشروًعا تجريبًيا لتقديم  المتمثلة في المستوى  أما المرحلة األخيرة  التدريس.  هيئة 
تدريب متوسط الشدة ونموذج استشارات بشأن العالج بالتعرض المطّول )PE( للقلق الناتج عن الصدمة 

)PTSD( للجهات المجتمعية المقدمة للرعاية في نيو إنغالند.
ويستمر برنامج هوم بيس )Home Base( في العتماد على الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة 
سيما  ل  األمريكية،  القدامى  المحاربين  شؤون  بوزارة  عالقته  وّطد  وقد   )Red Sox( سوكس  ريد 
 Boston VA Medical( المركز الطبي التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية في بوسطن
Center(. وساعدت أيًضا الدورات التدريبية على بناء القدرات في مواقع أخرى تابعة لمبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV( وبلغت 20 ألف متعّلم في أرجاء األّمة )مقدمو الخدمات المجتمعية على 
أنواعها(. باإلضافة إلى عمل برنامج هوم بيس )Home Base( على توسيع قدرة الجهات المجتمعية، قّدم 
خدمات في العيادات الخارجية عبر خدماته اإلكلينيكية المباشرة لـ459ِ محاربًا قديًما ولـ154ِ فرًدا من 

األَسر العسكرية في عاَمي 2014 و2015 وحدهما.

برامج وشبكات الدعم العسكري
 University of Michigan Depression( يقّدم مركز الكتئاب وقسم الطب النفسي في جامعة ميشيغان
العقلية وبرامج الدعم  Center and Department of Psychiatry( مجموعًة من األبحاث بشأن الصحة 
للمحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم. وتشّكل هذه البرامج برنامج إم سبان )M�SPAN( الذي يشّغل 
بدوره ستة برامج رئيسية تمولها مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( بصورة جزئية أو كلية:

برنامج الصديق للصديق )Buddy�to�Buddy( نموذج شراكة بين األقران يربط بين مرشدين من   .1
المحاربين القدامى المتطوعين والعسكريين لمساعدتهم على معالجة مشاكل كثيرة ومّدهم 
سبان  إم  برنامج  بذله  التي  البارز  الجهد  نتيجة  البرنامج  هذا  ويأتي  المجتمعية.  بالموارد 

.)Michigan National Guard( وحرس ميشيغان الوطني )M�SPAN(
أسابيع  ثمانية  فترة  على  يمتد  برنامٌج   )HomeFront Strong( فرونت سترونغ هوم  برنامج   .2
والتأقلم  بالنفس  والعناية  العالقات  وبناء  المرونة  على  وأزواجهم  العسكريين  لتدريب 

.)b غير مؤرخ ،M�SPAN(
 ،)Student Veterans of America( بالشراكة مع منظمة المحاربين القدامى األمريكيين الطالب  .3
Peer Advisors for Veteran Edu�(  يقوم برنامج المستشارين األقران لتعليم المحاربين القدامى

cation( بمطابقة مرِشدي المحاربين القدامى الطلََبة مع متلقي اإلرشاد في كليات ميشيغان 
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وجامعاتها. وبمبلغ تمويل إضافي تلقاه برنامج المستشارين األقران لتعليم المحاربين القدامى 
)PAVE( من مؤسسة بريستول-مايرز سكويب )Bristol Myers Squibb Foundation(، بات 

ينتشر اليوم في أكثر من 42 حرًما جامعًيا في الوليات المتحدة.
منتدى دعم اأُلَسر العسكرية )Military Family Support Forum( برنامٌج مجاني للمحاربين   .4
القدامى وأفراد أَُسر العسكريين الذين شاركوا بعملية حرية العراق )OIF( أو عملية الحرية 
الدائمة )OEF( أو عملية الفجر الجديد )OND( للمشاركة في نقاشات ميّسرة بشأن باقة 

من المواضيع ذات صلة )University of Michigan، غير مؤرخ(.
برنامج األَُسر العسكرية القوية )Strong Military Families( برنامٌج يمتد على عشرة أسابيع   .5
وهو مخَصص ألهالي العسكريين وأطفالهم، ويعّلم األسر استراتيجيات للتحّمل ومهارات للتأقلم 
.)c غير مؤرخ ،M�SPAN( وبناء العالقات، ويربط المشاركين مع برامج وأَُسر عسكريين أخرى

ميشيغان  بجيش  الخاص   )Yellow Ribbon Program( األصفر  الشريط  برنامج  مع  بالشراكة   .6
وحرسها الوطني الجوي )Michigan Army and Air National Guard(، يقدم برنامج الدعم في 
دورة نشر العناصر )Deployment Cycle Support( ورش عمل ودورات تدريبية للعسكريين 

.)a غير مؤرخ ،M�SPAN( وأَُسرهم بشأن التنشئة والعالقات والتواصل

فضاًل عن هذه البرامج، جمع برنامج إم سبان )M�SPAN( مجتمع اأُلَسر العسكرية من خالل 
Michigan Summit on Mili�(  انعقاد ثالث قمم مختلفة تضم قمة ميشيغان بشأن أَُسر العسكريين
 Reserve Component( عام 2011 وقمة البحوث الوطنية حول أسر عناصر الحتياط )tary Families
Military Families( عام 2013 والقمة الوطنية بشأن برامج األقران العسكريين والمحاربين القدامى 
)National Summit on Military and Veteran Peer Programs(. وهدفت هذه القمم الثالث إلى توسيع 
رقعة البحوث والعالج والخدمات للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم عن طريق تيسير تبادل 

أفضل للممارسات وتحديد الثغرات المعرفية وتيسير بناء عالقات جديدة بين الشركاء.
ومع تمويل المرحلة الثانية، أنشأ برنامج إم سبان )M�SPAN( مركز المساعدة في التدريب 
)Training Assistance Center( لتحديد الشركاء المجتمعيين وتدريبهم واإلشراف عليهم لتنفيذ برامج 
إم سبان )M�SPAN( في عياداتهم. وعبر مركز المساعدة، يهدف برنامج إم سبان )M�SPAN( إلى 
تقديم تدريب مكَثف وإعداد كتيبات ومقاطع فيديو تدريبية لتكرار جميع برامجه. وفي المرحلة 
الثانية من المبادرة، يهدف برنامج إم سبان )M�SPAN( أيًضا إلى توسيع نطاقه الجغرافي لتقديم البرامج 
عبر التعاون مع شركاء جدد في أرجاء ولية ميشيغان. فأقام برنامج إم سبان )M�SPAN( على سبيل 
المثال شراكًة مع إيستر سيلز ميشيغان )Easterseals Michigan( لتوسيع نطاق استخدام برامجه لدعم 

.)HomeFront Strong( أَُسر العسكريين على غرار برنامج هوم فرونت سترونغ

 New York University( مركز كوهين أُلَسر العسكريين في مركز النغون الطبي في جامعة نيويورك
)Langone Cohen Military Family Clinic

بالشتراك مع نظام نيويورك هاربور للرعاية الصحية التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية 
)VA New York Harbor Healthcare System(، يقدم مركز كوهين ألَُسر العسكريين في مركز لنغون 
الطبي في جامعة نيويورك )New York University Langone Cohen Military Family Clinic( العناية 
بالصحة العقلية مجانًا للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم ضمن مدينة نيويورك. ويضم مركز 
أَُسر العسكريين )MFC( سلسلًة من المكاتب والمساحات للعالج في قسم الطب النفسي في جامعة 
نيويورك لنغون )NYU Langone Department of Psychiatry(. ويعمل األطباء في مركز أَُسر العسكريين 
)MFC( مباشرًة مع مركز وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية في مانهاتن ومع شركاء مجتمعيين 
آخرين لتقديم اإلحالة الشخصية )warm hand�off( واإلحالة وخدمات كلينيكية في مجالت متخصصة 
تضم اإلدمان على الكحول والمخدرات والحداد والخسارة ومشاكل إعادة التكيف والمخاوف المتعلقة 

بالتنشئة وسلوكيات األطفال والمشاكل األكاديمية )NYU Langone Health، غير مؤرخ(.
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ويقّدم أيًضا مركز أَُسر العسكريين )MFC( خدمات العناية بالصحة العقلية عن ُبعد للمحاربين 
 )WBV( القدامى وأَُسرهم في أرجاء مدينة نيويورك. ومّولت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
برنامج التشخيص المزدوج التابع للمركز الموجه إلى المحاربين القدامى والعسكريين وأفراد أَُسرهم 
 ،NYU Langone Health( الذين يعانون من اإلدمان والمشاكل المتزامنة المتعلقة بالصحة العقلية
غير مؤرخ(. كما يقّدم مركز أَُسر العسكريين )MFC( عالجات أُلَسر العسكريين وأطفالهم والعالجات 

لألزواج وورش عمل لدعم أولياء األمور في التنشئة )NYU Langone Health، غير مؤرخ(.
ومع تلقي التمويل في المرحلة الثانية، سعى مركز أَُسر العسكريين )MFC( إلى توسيع الخدمات 
التي يقدمها لعالج عدد أكبر من المحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم عبر إدخال عالج يرتكز 
على التشخيص المزدوج لمعالجة المحاربين القدامى الذين يعانون من مشاكل اإلدمان. ويستخدم 
المركز نموذًجا للحّد من األضرار للعمل مع مرضاه على تخفيف إدمانهم والمساعدة على تقديم خدمات 
المحاربين  تصيب  التي  العقلية  الصحة  ومشاكل  اإلدمان  مشاكل  بمعالجة  عينه  الوقت  في  للقيام 
 )MFC( القدامى وأَُسرهم. وبهدف خدمة هذه الشريحة من المجتمع، وّسع مركز أَُسر العسكريين
عالقاته لتضم سائر مقدمي الخدمات في مدينة نيويورك، بما في ذلك في جزء من نموذج إن واي 
سي سيرفز التعاوني )NYC Serves(. ويستمر مركز أَُسر العسكريين )MFC( بالعمل بالتنسيق عن 
كثب )والعتماد إلى حد كبير على عالقة إحالة ثنائية التجاه( مع المركز الطبي التابع لوزارة شؤون 
المحاربين القدامى األمريكية في مانهاتن. ولتيسير هذه العالقة، يعمل موظف بدوام جزئي من المركز 
 )MFC( الطبي التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية في مانهاتن في مركز أَُسر العسكريين
لينسق اإلحالت والعناية لمرضى هذا األخير. ويستمر مركز أَُسر العسكريين )MFC( بتقديم خدمات 
سريرية مباشرة للمحاربين القدامى وأفراد أَُسرهم مستخدًما نموذج عناية قصير المدى، حيث تجري 
معاينة معظم المرضى في العيادات ألقل من شهر قبل أن تجري إحالتهم إلى أماكن أخرى لتلقي عناية 
بالمحاربين  الترحيب  المنحة من مبادرة   )MFC( العسكريين  أَُسر  تلقى مركز  أن  المتابعة. ومنذ 
القدامى )WBV(، عالج 123 محاربًا قديًما وأَُسرهم في إطار برنامج التشخيص المزدوج عام 2016. 
وخارج إطار تمويل مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، يشارك أيًضا مركز أَُسر العسكريين 
)MFC( بتجارب أبحاث كثيرة تتعلق بالمحاربين القدامى الذين يعانون من القلق الناتج عن الصدمة 
)PTSD( ومن إصابات الدماغ الرضية )TBI(، ويشكل المركز جزًءا من شبكة العيادات التي تتزايد 

توسًعا ضمن شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( )CVN، يجري وصفها في الفصل الرابع(.

)Rush University( في جامعة راش )Road Home( برنامج رود هوم
يقع برنامج رود هوم )Road Home( التابع لجامعة راش )Rush University( في منطقة شيكاغو في 
ولية إيلينوي ويقّدم خدمات كلينيكية للمحاربين القدامى والعسكريين الذين خدموا في عملية حرية 
العراق )OIF( وعملية الحرية الدائمة )OEF( وأَُسرهم. وتقّدم أيًضا هذه الجهة المستفيدة مجموعًة 
 )MST( من التدريبات تضّم دورات تدريبيًة متعددة المستويات بشأن الصدمات الجنسية العسكرية
م هذه الدورات  العناية األسريّة. وُتقدَّ الثقافة العسكرية لمقدمي الرعاية الصحية ومقدمي  وكفاءة 
بالتعاون مع منظمة مناصري الصحة والَعجز )Health & Disability Advocates(. باإلضافة إلى ذلك، يبرم 
برنامج رود هوم )Road Home( شراكات مع كليات وجامعات محلية إلدراج وحدات بشأن مواضيع القلق 
 )MST( والصدمات الجنسية العسكرية )TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( الناتج عن الصدمة
في برامج تمنح شهادات رسمية لمقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين. ويسعى برنامج رود 
الوقاية لتغلب األَُسر على التحديات رغم اإلجهاد  هوم )Road Home( إلى استخدام وحدات برنامج 
)FOCUS( )Families Overcoming Under Stress FOCUS( وبرنامج TeleFOCUS )طريقة التداول 
بالفيديو( اللَذين طّورهما مركز ناثانسون للمرونة األَُسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 

)UCLA( لتدريب الجهات المجتمعية المقدمة للخدمات لأُلَسر العسكرية.
وسعى برنامج رود هوم )Road Home( إلى الحصول على تمويل المرحلة الثانية لتوسيع نطاق 
عروضه في مجموعة من المجالت، منها الصدمات الجنسية العسكرية )MST( وعالج الصحة العقلية 
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وتنسيق العناية بإصابات الدماغ الرضية )TBI( والخدمات المتخصصة لألطفال وإشراك أصحاب العمل 
أيًضا الجهة المستفيدة إلى توسيع  المبادرة، سعت  الثانية من  المتكاملة. وفي المرحلة  والخدمات 
النطاق الجغرافي الذي تغطيه خدماتها؛ وتحسين شراكاتها مع المراكز الطبية التابعة لوزارة شؤون 
المحاربين القدامى األمريكية وشبكة قوات إيلينوي المتحالفة )Illinois Joining Forces( ومنظمات 
بارزة أخرى ُتعنى بشؤون المحاربين القدامى والعسكريين؛ وزيادة قدرة مقدمي الرعاية الشركاء على 
تقديم خدمات مبنية على األدلة وعالجات للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم في مواقعهم. 
الجهات  لتدريب  شيكاغو  منطقة  في  كثب  عن  بالعمل   )Road Home( هوم  رود  برنامج  ويستمر 
المجتمعية المقدمة للخدمات وتثقيفها بشأن المسائل التي تواجه المحاربين القدامى وأَُسرهم. وفي 
إطار هذه الجهود، أبرم فريق رود هوم )Road Home( شراكًة مع موقع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 
)UCLA( لستقدام برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS( إلى شيكاغو 
عبر تدريب مقدمي الرعاية فيها على نموذج البرنامج )المفّسر أدناه( وتهيئتهم ليّدربوا في ما بعد 

مقدمي رعاية آخرين بأنفسهم على كيفية استخدام البرنامج FOCUS ودمجه في أماكن عملهم.
وساعد التمويل األولي الذي قدمته مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( جامعَة راش 
الطلب  وبسبب  النفسي.  الطب  قسم  في  للعالج  مخصصة  مساحة  إنشاء  على   )Rush University(
المتزايد والدعم اإلضافي من مشروع المحاربين المصابين )WWP( )مشروع المحاربين المصابين 
)WWP( جزٌء من شبكة رعاية المحاربين )WCN( ويرد تفسيره في الفصل الرابع(، تمّكن برنامج 

رود هوم )Road Home( من زيادة قدرته الستيعابية للعالج وتغطية مواقع جغرافية جديدة.

الترحيب  )NFRC( ومبادرة  اأُلَسرية  للمرونة  ناثانسون  أنجلس - مركز  لوس  كاليفورنيا  جامعة 
)WBV( بالمحاربين القدامى

 )UCLA( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )NFRC( تكمن مهّمة مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية
في تعزيز الصحة النفسية والمرونة لدى المحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم، ويّتبع البرنامج 
نهًجا يركز على األسرة للتعليم وتقديم الخدمات اإلكلينيكية. وطّور مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية 
)NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( نماذج قابلة للتكرار لمعالجة أَُسر العسكريين 
والمحاربين القدامى. ونذكر من بين هذه النماذج برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم 
اإلجهاد )FOCUS( الذي يعزز المرونة لدى أَُسر الجيش. واستفاد مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية 
)NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( من التكنولوجيا لستهداف أَُسر الجيش وتقديم 
دورات تدريبية. فاستعمل على سبيل المثال تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع أَُسر 
الجيش في كاليفورنيا وتقديم الرعاية لهم في مناطقهم باستخدام تطبيقات الهواتف الجوالة والخدمات 
اأُلَسرية  للمرونة  ناثانسون  مركز  يقّدم  ذلك،  إلى  الجتماعي.  التواصل  ووسائل  ُبعد  عن  الصحية 
)NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( نسخًة عن خدمات برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر 
على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS( للطفولة المبكرة )FOCUS–Early Childhood( )عبر برنامج 
TeleFOCUS( بشكل زيارة منزلية حيث يتم تقديم الرعاية الصحية عن ُبعد بالفيديو. وقد تعاون 
أيًضا مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( مع نظام 
الصحة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA Health System( إلنشاء خدمة التعافي ضمن برنامج 
الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS )Operation Mend�FOCUS التي تقّدم 

عناية بالصحة العقلية عبر شبكة اإلنترنت للمرضى واأُلَسر الذين خضعوا لعمليات جراحية.
وفي المرحلة الثانية، سعى مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا 
لوس أنجلس )UCLA( إلى توسيع النطاق الجغرافي الذي تغطيه عروضه التدريبية وإلى وضع نفسه 
في مكانة تمّكنه من التعاون مع شركاء باعتباره مركز خبرات بشأن التدريب والتقييم. وقد دّرب 
مقدمي   )UCLA( أنجلس  لوس  كاليفورنيا  جامعة  في   )NFRC( اأُلَسرية  للمرونة  ناثانسون  مركز 
رعاية آخرين في أنحاء الوليات المتحدة لينفذوا تدريبات برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات 
رغم اإلجهاد )FOCUS( في مجتمعاتهم المحلية، بما يضم جامعة راش )Rush University( المستفيدة 
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من منح مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(. وكان الهدف الُمعلن للمركز إقامة خدمات 
للرعاية الصحية السلوكية عالية الجودة وُمتاحة لأُلَسر ومرّكزة عليها في المجتمعات القائمة وأنظمة 
الرعاية الصحية لألطفال ذوي الصلة بالجيش وأَُسرهم. ومن األهداف األخرى للجهود التي بذلها المركز 
في المرحلة الثانية كان تعزيز إدراج الرعاية الصحية السلوكية المركزة على اأُلَسر في المنظمات 
 )PTSD( التي تقدم الخدمات للمحاربات القدامى والمحاربين المتعافين من القلق الناتج عن الصدمة
وإصابات الدماغ الرضية )TBI(. وعلى غرار برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP(، عملت جامعة 
 Star Behavioral( مع برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار )UCLA( كاليفورنيا لوس أنجلس
Health Providers( على تقديم ثالثة مستويات من التدريب لمقدمي الخدمات في كاليفورنيا، وتمثلت 
مساهمة البرنامج الفريدة في التدريب المؤلف من ثالثة مستويات في تدريب الجهات المقدمة للرعاية 
على برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS( بهدف زيادة المرونة والتخفيف 
من الضغط النفسي لدى أَُسر الجيش والمحاربين القدامى. وخالل عمل الطرفين في المرحلة الثانية، 
تمكنت جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( وبرنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار 
)Star Behavioral Health Providers( من بلوغ أكثر من 650 مشارًكا مميًزا ودّربت 41 مقدًما للرعاية 
على نموذج برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS(. كما وّسعا شراكاتهما 
لتضم عدًدا من المنظمات داخل كاليفورنيا وخارجها، وهي تضم برنامج رود هوم )Road Home( التابع 

.)Canadian Armed Forces( والقوات المسلحة الكندية )Rush University( لجامعة راش
وفضاًل عن تركيزهما على تدريب عدد أكبر من مقدمي الخدمات على نموذج برنامج الوقاية 
لتغلب اأُلَسر على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS(، استخدمت أيًضا جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 
)UCLA( تمويل مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( لزيادة توافر خدمات المرونة لأُلَسر 
عبر تقديم الخدمات الصحية عن ُبعد واستخدام تطبيقات الهواتف الجوالة. وتم إدراج هذه الموارد 
في برنامج خدمة التعافي )Operation Mend( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( للمحاربين 

.)TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( القدامى الذين يعانون من القلق الناتج عن الصدمة

مراقبة األداء والتزام الشبكات
الالزمة  التقارير  األداء )عبر إعداد  تابعت مؤسسة RAND عملها لمراقبة  الثانية،  المرحلة  طوال 
بانتظام واستضافة اجتماعات هاتفية وإجراء زيارات ميدانية(. إلى ذلك، استمرت المواقع الشريكة 
في  للتفكير  الهاتف  عبر  أو  فعلًيا  سواء  بالجتماع   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  لمبادرة 
اإلنجازات وتبادل الدروس المستفادة وتبادل األفكار بشأن كيفية تحسين الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص لدى مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( وتوسيعها وكيفية تحقيق استدامة 

هذه المبادرة وإمكانية تكرارها.
وخالل الجتماعات السنوية الفعلية في واشنطن العاصمة )في أعوام 2013 و2014 و2015(، 
وصانعي  الوكالت  بمسؤولي   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  مواقع  ممثلو  التقى 
السياسات، بمن فيهم ممثلين من وزارة الدفاع األمريكية ووزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية 
مبادرة  عالقة  كان  عنها  الحديث  التي جرى  المواضيع  أبرز  ومن   .)Capitol Hill( هيل  وكابيتول 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( بوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية. فعلى الصعيد 
المحلي، تفاوتت درجات نجاح شركاء المبادرة من حيث إضفاء الطابع الرسمي على عالقتهم بوزارة 
شؤون المحاربين القدامى األمريكية. وحتى عام 2014، كان هناك تركيز شديد على محاولة إقامة 
اتفاقات شراكة عامة رسمية مع المكتب المركزي لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية ومع 
مراكز طبية فردية. وبذلَت الجهات المستفيدة من المنح جهوًدا كبيرة إلطالع قيادات المراكز الطبية 
المحلية التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية بعملها، مع اإلشارة إلى أنّه يتم سداد 
رسوم خدمات المبادرة اإلكلينيكية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم بالتمويل الخيري. وفي 
حين تقوم الجهات المستفيدة بإصدار الفواتير لشركات تأمين األفراد إذا كان لديهم بوليصة تأمين، 
تسعى مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( إلى تقديم الخدمات مجانًا. وسّلط أيًضا شركاء 
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مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( الضوء على جهودهم لتوسيع قدرات مقدمي الرعاية 
وزيادة الوعي. ويرد تلخيص لهذه األنشطة في قسم لحق من هذا الفصل.

)WBV( مجاالت تركيز مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى

المستفيدة  الجهات  القدامى )WBV(، ركَزت  بالمحاربين  الترحيب  الثانية من مبادرة  المرحلة  في 
خدماتها على تحقيق الحد األقصى من األثر وتحقيق المواءمة مع هدف المبادرة الذي يقضي بإنشاء 
برامج مستدامة تؤّمن احتياجات العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم 
عبر إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتضم مجالت تركيز مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV( توسيع قاعدة المقّدمين وكفاءتهم وزيادة الوعي وتعزيز السعي إلى المساعدة وتقديم 

الخدمات اإلكلينيكية وإقامة شبكات اإلحالة. سيرد وصف لهذه المجالت في ما يلي.

توسيع قاعدة المقّدمين وكفاءتهم
من خالل مجموعة من عروض التدريب والتعليم المنّظمة، سعت الجهات المستفيدة من مبادرة 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( إلى زيادة عدد مقدمي الرعاية الكفؤين ويشعرون بإريحية 
تركيز  تغّير  وقد  وأَُسرهم.  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  العناية  لتقديم 
 )WBV( وتشديد الجهود التدريبية للجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
أما  الوقت.  مرور  مع  التدريب  أهمية  ازدادت  األولى،  المرحلة  ففي  األخيرة.  هذه  إنشاء  منذ 
باعتبارهما  والتدريب  التعليم  على  بالتركيز  المستفيدة  الجهات  استمرت  الثانية،  المرحلة  في 
تكرار  وتعزيز  واإلقليمية  المحلية  القدرة  لزيادة  استراتيجيتها  عناصر  من  رئيسيين  عنصرين 
قّدمت   ،)WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  إنشاء  منذ  وباإلجمال،  وأنشطتها.  نهجها 

الجهات المستفيدة 564 دورًة تدريبيًة شارك فيها أكثر من 29 ألف متعّلم.
وتفاوتت الدورات التدريبية لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( من حيث شدتها 
الصحية،  الرعاية  مقدمي  الدورات  هذه  نصف  حوالى  ويّدرب  الوقت.  مرور  مع  تركيزها  ومجال 
م معظمها وحدات تعّلم مستمر يمكن المشاركة فيها. كما تهدف  ويتوفر بعضها ضمن سلسلة، ويقدِّ
دورات تدريبية أخرى إلى تثقيف العسكريين والمحاربين القدامى والطالب وأفراد المجتمع المحلي 
واأُلَسر واألصدقاء والمهنيين القانونيين الذين يخدمون الشرائح العسكريين. وُيعّد أكثر من نصف 
يقارب  ما  وُيعد  أقّل(.  أو  دقيقًة   90 المحتوى )حيث تستمر  الفردية منخفض  التدريبية  الدورات 
دورًة تدريبيًة واحدًة من أصل أربع دورات متوسط المحتوى )حيث تستمر بين 91 دقيقًة وثماني 
ساعات(، وحوالى دورة تدريبية واحدة من أصل خمس دورات مرتفعة المحتوى )أي تستمر أكثر 
م األغلبية العظمى من هذه الدورات شخصًيا )بين 76 في المئة و91 في  من ثماني ساعات(. وُتقدَّ
المئة في كل فترة يغطيها تقرير(. وُتعّد أساليب التدريب األكثر شيوًعا بعد األسلوب الشخصي هي 
الدورات التدريبية التي تجري عبر الهاتف أو عبر شبكة اإلنترنت. وتقّدم أيًضا الجهات المستفيدة 
بالفيديو. وعلى كل  والتواصل  والهاتفية  واإللكترونية  الشخصية  األساليب  مزيج من  دورات عبر 
مستويات المبادرة، استفادت الجهات من خبراتها الذاتية في أساليب العالج المبني على األدلة )مثل 
العمليات  ومعالجة   )EVP( القدامى  للمحاربين  إيموري  برنامج  من   )PE( المطّول  بالتعرض  العالج 
اإلدراكية )CPT( من جامعة ديوك )Duke University( وبرنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر على التحديات 
 Road( هوم  رود  وبرنامج   )UCLA( أنجلس  لوس  كاليفورنيا  جامعة  من   )FOCUS( اإلجهاد  رغم 
Home(( بهدف زيادة عدد مقدمي خدمات الصحة العقلية الذين يجري أيًضا تدريبهم على تقديم 
هذه العالجات. وما شّكل عالمًة مميزة لهذه الجهود التدريبية كان اللجوء إلى اإلشراف ودعم التنفيذ 

في سياقات عمل كل جهة.
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زيادة الوعي وتعزيز التماس المساعدة
طوال المرحلة الثانية، خصصت مواقع مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( موارد لجهود 
التوعية والنشر لزيادة الوعي بشأن مشاكل الصحة العقلية وخدمات البرامج والتشجيع على التماس 
المستفيدة في مناسبات مجتمعية؛ ونّظَمت  الجهات  للخدمات، شاركت  الترويج  المساعدة. وبهدف 
أنشطة للمحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم؛ والتَقت بجهات معنية رئيسية؛ وأرسلت معلومات 
إلى فئات مستهدفة مختلفة إما شخصًيا أو عبر شبكة اإلنترنت حول البرامج المقدمة. وعلى مر 
تنفيذ برامجها، تطّرق كل منها إلى أهمية مواصلة التركيز على نشر الخبر ليس في ما يتعلق بحاجة 
المحاربين القدامى وأَُسرهم فحسب، بل أيًضا حول توافر برامجها. وأفادت بعض مواقع مبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV( بأنها أقامت شراكات مع منظمات أخرى داعمة للمحاربين القدامى )مثل 
منظمة المحاربين القدامى األمريكيين الطالب )Student Veterans of America(( بهدف نشر المعلومات 
واستقطاب األفراد لاللتحاق بالتدريبات والخدمات اإلكلينيكية. وتفاوتَت نسبة استثمار المواقع في هذه 
األنشطة؛ حيث استطاع بعضها أن يستفيد من وسائل اإلعالم ومن مشاهير محليين. ولجأت برامج كثيرة 
إلى محاربين قدامى باعتبارهم متخصصين بالتواصل مع أقرانهم – لمساعدة محاربين قدامى آخرين 
على المشاركة وأيضًا لتقديم الدعم لألقران لدى تقديم الخدمات. وخالل اتصالت التنسيق العادية، أفادت 
مواقع مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( بأّن هؤلء األقران المتخصصين يشّكلون عناصر 
مهمة جًدا لفرقهم، إذ يساعدون على بناء الثقة مع المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الثقافي في مواقعهم.
وشارَكت الجهات المستفيدة بانتظام بأنشطة التوعية لتشجيع شرائح السكان المستهَدفة على 
التماس خدمات برامج مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( والمشاركة في الدراسات البحثية. 
ومنذ إنشاء مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، أفادت الجهات المستفيدة بأنها أجرت أكثر 
من 1170 نشاًطا توعويًا. وتضم هذه األنشطة حضور اجتماعات مع وزارة شؤون المحاربين القدامى 
تقّدم خدمات  للحرس/الحتياط ومنظمات  تابعة  األمريكية وجهات محلية  الدفاع  األمريكية ووزارة 
للمحاربين القدامى. باإلضافة إلى ذلك، استخدمت الجهات المستفيدة وسائل التواصل الجتماعي واألكشاك 

لتقديم المعلومات واإلعالنات اإلذاعية والمنشورات لبلوغ المحاربين القدامى والعسكريين وأَُسرهم.
وفي ظل الهدف المزدوج المتمثل في زيادة الوعي العام بشأن برامج مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV( والصحة العقلية وتخفيف الوصمة المرتبطة بالتماس العالج للصحة العقلية، أفادت أيًضا 
الجهات المستفيدة بأنها أجرت حوالى ألفي نشاط نشر مختلف منذ إنشاء مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV(. وتراوحت أغراض أنشطة النشر بين المواقع بين بناء العالقات وزيادة الوعي العام. 
واختلف أيًضا حجم الفعاليات، فتراوحت ما بين اجتماعات ُعقدت بين أعداد قليلة من ممثلين فدراليين 

وممثلي منظمات محلية وبين فعاليات مجتمعية كبيرة تم إعدادها لمئات األفراد ومنظمات كثيرة.
وخالل المرحلة الثانية، تم تصميم أنشطة النشر التي أجرتها معظم الجهات للترويج للتدريبات 
المثال  ُتذكر على سبيل  التدريب،  التي رّكَزت على  النشر  أنشطة  بين  مة. ومن  المقدَّ والخدمات 
التصالت والجتماعات مع كليات الطب التابعة لجامعات محلية ومع مقدمي خدمات رعاية صحية. 
الخدمات الصحية  أيًضا مع منظمات تدريب أخرى مثل برنامج مقّدمي  المستفيدة  الجهات  وعملت 
السلوكية ستار )Star Behavioral Health Providers( بهدف التعاون لنشر فرص التدريب. وتضمنت 
تقّدم خدمات  منظمات  مع  اجتماعاٍت  اإلكلينيكية  للخدمات  الترويج  إلى  التي سعت  النشر  أنشطة 
للمحاربين القدامى ومحادثات هادفة بشأن الخدمات المقدمة للمحاربات القدامى والمحاربين القدامى 
الَطلَبة والمحاربين القدامى المشردين. وكان تبادل نماذج البرامج ليتم تكرارها هدفًا آخر ألنشطة 
المستفيدة  الجهات  اجتمعت  الهدف،  هذا  ولتحقيق  التقارير.  في  أقّل  بنسبة  ورد  أنّه  غير  النشر 
بجامعات وكليات مجتمعية ومكاتب الحتياط والحرس الوطني في الجيش األمريكي ومنظمات كثيرة 

ُتعنى بشؤون المحاربين القدامى والجيش لمناقشة توسيع نماذج البرامج وإمكانية تكرارها.
وقد استهدفت أنشطة النشر فئات معينة من السكان واتسمت بأهداف واضحة تمثلت في 
تبادل معلومات البرامج وتعزيز التعاون مع المنظمات واألفراد. وتضمنت أنشطة النشر التي ركزت 
على جمع التمويل والتي أجرتها الجهات المستفيدة حفالت عشاء خيرية لزيادة الوعي وجمع التمويل 
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مع  اجتماعات  أيًضا  المشردين. وتضمنت  القدامى  المحاربين  أن تساعد  لتستطيع بدورها  للبرامج 
منظمات خيرية عديدة وسباق ركض بمسافة 5 كلم. وضمت أنشطة النشر التي استهدفَت عامة 
الشعب المشاركة في أنشطة يوم المحاربين القدامى وإلقاء خطابات رئيسية في حفالت التخرج في 
كليات مجتمعية وتقديم مقابالت إذاعية وإعالنات الخدمة العامة. ولبلوغ األوساط البحثية، اضطلعت 
الجهات المستفيدة بنشاط بالغ من حيث تبادل الدراسات والكتشافات خالل مؤتمرات وقمم في أنحاء 
الوليات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وسعًيا لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التقت 
الجهات المستفيدة بممثلين عن مكاتب فيدرالية ومحلية تابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى 

األمريكية بهدف تبادل البرامج المقدمة وتأثيرها ومناقشة فرص التعاون.

تقديم الخدمات اإلكلينيكية
تقّدم أربعة من أصل المواقع السبعة لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( خدمات كلينيكية 
مباشرة للمحاربين القدامى وأَُسرهم سواء عبر عالجات فردية أو جماعية. وأشارت هذه الجهات 
المستفيدة إلى أنها تستخدم تدخالت عالجية مبنية على األدلة ومدعومة بها لدى تقديم الخدمات 
غير  دعم  خدمات  آخران  موقعان  ويقّدم  وأَُسرهم.  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  اإلكلينيكية 
طبية مبنية على األدلة ومدعومة بها لأُلَسر. وأعطى كل موقع من المواقع األربعة التي تقّدم خدمات 
اإلكلينيكية  تقدمهم  لتعّقب  ذاتًيا  عنها  الُمبّلغ  المرضى  نتائج  بيانات  لَجمع  أيًضا  أولويًّة  كلينيكية 
وتوجيه عملية صنع القرار بشأن عالجهم. وفيما تقع هذه المواقع أيًضا في أوساط طبية أكاديمية، 
اختلفت عن بعضها البعض في استخدامها تدابير معينة، إلّ أنّها أبقت كلها على التركيز على تقييم 

التقدم اإلكلينيكي باعتباره عنصًرا رئيسًيا لتعّقب أثر هذا التقدم.
على الرغم من أّن مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( تسلط الضوء في اسمها على 
أنّها تقدم أيًضا الخدمات ألعداد كبيرة من العسكريين واأُلَسر. ومنذ إنشاء  المحاربين القدامى، إلّ 
المبادرة، قّدمت الجهات المستفيدة منها خدمات كلينيكية لمجموع 915 عنصًرا ناشًطا في الجيش 
و3771 محاربًا قديًما و901 عنصَر حرس/احتياط و5146 فرًدا من أفراد اأُلَسر. وتمثلت هذه الخدمات 
مت لمجموع حوالى 10733 فرًدا. ومن بين  إما بالفحوصات أو اإلحالت أو العالجات أو العناية، وُقدِّ
هؤلء، خضع 4131 فرًدا لفحوصات أو تلقوا خدمات مسبقة للعناية؛ وجرت إحالة 845 فرًدا لتلقي 
العالج أو العناية في عيادات أو منظمات أخرى؛ وتلقى 5757 فرًدا العالج أو العناية في أحد مواقع 

مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( األربعة.
وباإلضافة إلى الخدمات اإلكلينيكية المباشرة، قّدمت الجهات المستفيدة خدمات غير كلينيكية 
رة الرامية إلى بناء المهارات  مثل خدمات دعم األقران وورش العمل حول التنشئة والمحادثات الميسَّ

.)Tanielian, Martin, & Epley, 2014( وتعزيز المرونة والتمتع بالعافية

)WBV( أثر ُمضاَعف: خدمات تقدمها جهات مجتمعية دّربتها مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
المضاعفة  التأثيرات  عن  ُيفيد   )Duke V3C( ديوك  جامعة  برنامج  بدأ  الثانية،  المرحلة  نهاية  في 
لتدريب مقدمي الرعاية الذين يقدمون خدمات كلينيكية في المجتمعات المحلية. وأبلغ عن خدمات 
 Center for Child and Family( قّدمها مقدمو رعاية تابعون للمركز المعني بصحة الطفل واألسرة
Cognitive Process�( كانوا قد حضروا الدورة التدريبية بشأن معالجة العمليات اإلدراكية )Health
ing Therapy( وذلك للمحاربين القدامى وأفراد أَُسرهم. وباإلجمال، أجرى مقدمو الرعاية المتدربون 
التابعون للمركز المعني بصحة الطفل واألسرة )Center for Child and Family Health( فحوصات لـ15ِ 
محاربًا قديًما ولفرد واحد من أسرة عسكرية. وإضافة إلى ذلك، عند وقت إعداد الجامعة تقريرها، 
كان أربعة محاربين قدامى وفرد واحد من أسرة عسكرية يتلقون خدمات من مقدمي رعاية متدربين 
تابعين للمركز المعني بصحة الطفل واألسرة )Center for Child and Family Health(. ول تمّثل هذه 
األرقام إل تأثير برنامج واحد أكمل دورة برنامج جامعة ديوك )Duke V3C( لكّنها ُتعطي فكرًة عّما آلت 
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إليه الجهود التدريبية للجهات المستفيدة. وسيكون هذا التتّبع في المستقبل قّيًما لنشر آثار برنامج 
.)WBV( وجهات مستفيدة أخرى من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )Duke V3C( جامعة ديوك

معالجة مشاكل فريدة
إدراًكا للمشاكل التي ل ُتحصى والتي يواجهها المحاربون القدامى وأَُسرهم، وباإلضافة إلى الخدمات 
اإلكلينيكية التي تعالج القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( والكتئاب والقلق، أنشأت مواقع عديدة من 
مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( خدمات كلينيكية ودورات تدريبية أخرى ترّكز على 
مشاكل صحة عقلية محّددة وفئات معّينة من العسكريين والمحاربين القدامى واأُلَسر. واستكمالً 
القدامى  المحاربين  شؤون  ووزارة  األمريكية  الدفاع  وزارة  تقدمها  التي  المتخصصة  للخيارات 
بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  من  المستفيدة  الجهات  قّدمت  المجتمعية،  الرعاية  ونظم  األمريكية 
القدامى )WBV( خدمات كلينيكية ودورات تدريبية مَعّدة خصيًصا لمعالجة مشاكل مثل إصابات 
الدماغ الرضية )TBI( والصدمات الجنسية العسكرية )MST( واضطرابات اإلدمان المتزامنة ولمعالجة 
مجموعات مثل أَُسر العسكريين والمحاربات القدامى. ويسّلط ما تبقى من هذا القسم الضوء على 

بعض الجهود التي بذلتها الجهات المستفيدة في هذه المجالت.

إصابات الدماغ الرضية
تقّدم برامج كثيرة تابعة لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( خدماٍت تتركز بصورة خاصة 
طوال  إذ   .)TBI( الرضية  الدماغ  إصابات  من  يعانون  الذين  والعسكريين  القدامى  المحاربين  على 
المرحلة األولى من المبادرة، ذكرت الجهات المستفيدة مواجهة تحديات تتعلق بأهلية المحاربين 
القدامى الذين يعانون من القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( وإصابات الدماغ الرضية )TBI( لالستفادة 
من الخدمات. وفي محاولٍة لتجاوز هذا التحدي وتحسين تقديم الخدمات وضمان تغطية المرضى 
طوال فترة الرعاية، أبرمت الجهات المستفيدة شراكاٍت جديدًة استراتيجية مع منظمات تقّدم الرعاية 
 .)TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( لمن يحتاج إلى المزيد من العالج للقلق الناتج عن الصدمة
مع  شراكات  إلبرام  المبادرة  من  الثانية  المرحلة  خالل  جهودها  بذل  المستفيدة  الجهات  وتابعت 
منظمات بهدف تعزيز العناية بالصحة العقلية للعسكريين الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية 
)TBI(. ويقّدم برنامج رود هوم )Road Home( فحوصات لآلثار النفسية المرتبطة بإصابات الدماغ 
الرضية )TBI( )Road Home، غير مؤرخ(. وفي حال دعت الحاجة إلى عناية متقدمة، يحيل أيًضا 
برنامج رود هوم )Road Home( العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم إلى اختصاصيين بإصابات 
 Rush University Medical Center(( يعملون في المركز الطبي لجامعة راش )TBI( الدماغ الرضية

Road Home(، غير مؤرخ(.
وفي ولية جورجيا، يتعامل برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( مع اختصاصيين بإصابات 
الدماغ الرضية )TBI( مستفيًدا من أطباء أعصاب واختصاصيين بعلم وظائف أعضاء الجسم حسب 
 TBI(( الرضية الدماغ  يعانون من إصابات  الذين  القدامى والعسكريين  المحاربين  لمعالجة  الحاجة 
Emory Healthcare(، غير مؤرخ a(. ويقّدم أيًضا برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( عالجات 
إلصابات الدماغ الرضية )TBI( عبر مجموعة من الخدمات، بما يضم العالج النفسي والعالج الدوائي 
وخيارات عالجية أخرى قد تكون مفيدًة مثل إعادة التأهيل اإلدراكي وإدارة اإلجهاد والتدريب على النوم 

.)a غير مؤرخ ،Emory Healthcare(
 )UCLA( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )NFRC( وأجرى مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية
 .)TBI( أيًضا بحًثا وأنشأ خيارات رعاية صحية متنقلة بهدف تعزيز عالج إصابات الدماغ الرضية
وعلى وجه التحديد، أنشأ مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس 
أنجلس )UCLA( تطبيقات للهواتف الجوالة للصحة مصَممة لتحسين تواصل مقدمي الرعاية ومقدمي 
 )TBI( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( الخدمات الصحية السلوكية بشأن القلق الناتج عن الصدمة
أّولي  نموذج  إنشاء  اأُلَسرية )NFRC( على  للمرونة  ناثانسون  أيًضا مركز  بالقتال. ويعمل  المتصلة 
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لتطبيق هواتف جوالة ثاٍن يقّدم خدمات للمحاربين القدامى والعسكريين الذين يعانون من القلق الناتج 
عن الصدمة )PTSD( وإصابات الدماغ الرضية )TBI(. كما أجرى مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية 
)NFRC( بحًثا ميدانًيا بشأن تكييف بروتوكول عالج لتدريب أقرباء المحاربين القدامى الذين يعانون 
الخطورة على  بالغة   )TBI( الرضية  الدماغ  )PTSD( وإصابات  الصدمة  الناتج عن  القلق  من حالت 
أُلَسر  مركز كوهين  أيًضا  يقّدم   ،)NFRC( اأُلَسرية  للمرونة  ناثانسون  مركز  مثال  المرونة. وعلى 
 New York University Langone Cohen( نيويورك  الطبي في جامعة  العسكريين في مركز لنغون 
Military Family Clinic( خدماٍت تهدف إلى معالجة القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( وإصابات الدماغ 
Home Depot Founda�( 2015، قّدمت مؤسسة هوم ديبوت )(. وفي شهر تموز )يوليوTBI(  الرضية

tion( منحًة بقيمة 1.5 مليون دولر إلى مركز كوهين أُلَسر العسكريين في مركز لنغون الطبي في 
اتحاد  ليترأس   )New York University Langone Cohen Military Family Clinic( نيويورك  جامعة 
الصحة العقلية في مدينة نيويورك )NYC mental health consortium( بهدف تعزيز تشخيص وعالج 
 .)TBI( )NYU Langone Health, 2015( وإصابات الدماغ الرضية )PTSD( القلق الناتج عن الصدمة
والمحاربين  للعسكريين  وإرشاداٍت  كلينيكية  )Road Home( خدماٍت  هوم  رود  برنامج  يقّدم  كما 

.)TBI( القدامى الذين يعانون من إصابات الدماغ الرضية

)MST( الصدمات الجنسية العسكرية
خدماٍت  المستفيدة  الجهات  فيه  تقّدم  آخر  مجاًل   )MST( العسكرية  الجنسية  الصدمات  تشّكل 
متخصصًة. فيقّدم برنامج رود هوم )Road Home( على سبيل المثال خدماٍت سريريًة وتدريبات 
لمقدمي الرعاية الصحية بشأن عالج الصدمات الجنسية العسكرية )MST(. واجتمع برنامج رود 
هوم )Road Home( بمنّسقين لالستجابة لالعتداءات الجنسية وأقام فعاليات توعية بشأن العتداء 
الجنسي وعقد اجتماعات مع جهات معنية مجتمعية بارزة تعمل في هذا المجال. وتهدف هذه الجهود 
العسكريين  إلى  م  تقدَّ التي  الجديدة  الفيزيولوجية  الخدمات  بشأن  وتعميمها  المعلومات  نشر  إلى 
والمحاربين القدامى الذين تعرضوا إلى الصدمات الجنسية العسكرية )MST(. وعلى غرار جهود 
برنامج رود هوم )Road Home( الرامية إلى عالج العسكريين والمحاربين القدامى الذين تعرضوا 
إلى الصدمات الجنسية العسكرية )MST(، يقّدم برنامج إيموري للمحاربين القدامى )EVP( عالجات 
عالجات  يقّدم  كما  متعددة.  كلينيكية  خدمات  طريق  عن   )MST( العسكرية  الجنسية  للصدمات 
زة لمساعدة العسكريين على التعامل مع الذكريات المؤلمة التي تالحقهم والقلق والكتئاب الذي  مركَّ

.)b غير مؤرخ ،MST( )Emory Healthcare( قد يختبرونه نتيجًة للصدمة الجنسية العسكرية

مشاكل اإلدمان المتزامنة
مثلما ورد مسبًقا، يسعى مركز كوهين أُلَسر العسكريين في مركز لنغون الطبي في جامعة نيويورك 
الصحة  مشاكل  معالجة  إلى   )New York University Langone Cohen Military Family Clinic(
نيويورك  منطقة  في  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربون  العسكريون  منها  يعاني  التي  واإلدمان  العقلية 
الحضرية الكبرى عبر الرعاية الكلينيكية وإجراء البحوث )NYU Langone Health، غير مؤرخ(. 
العقلية واإلدمان برنامًجا سّريًا ومجانًيا  ُيعد برنامج لنغون في جامعة نيويورك للصحة  ومن هنا، 
للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم، بما يساعد على سّد ثغرة في رعاية من قد ل يكون مؤهاًل 
للحصول على الرعاية أو َمن ل يشعرون بالراحة لطلب الرعاية من وزارة شؤون المحاربين القدامى 
 NYU Langone Medical Center,( األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية أو من نظم الرعاية األخرى
2014a(. ويقّدم برنامج التشخيص المزدوج في مركز كوهين أُلَسر العسكريين في مركز لنغون الطبي 
)New York University Langone Cohen Military Family Clinic( عالجاٍت  نيويورك  في جامعة 
التدريب  إدارة األدوية وعالجات مساِعدة مثل  نفسيًة فرديًة أو جماعيًة ومعلومات حول كيفية 

.)NYU Langone Medical Center, 2014a( الذهني الواعي والتأمل

RR2030z1_cc2019_ar.indb   42 9/13/19   4:36 PM



دور مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( في تقوية النظم وتوسيع نطاق القدرة المجتمعية   43    

أَُسر العسكريين والمحاربين القدامى
تقّدم الجهات المستفيدة جميعها خدمات ُتعنى بُأَسر العسكريين والمحاربين القدامى. وكما ُذكر من 
قَبل، ُيعد أفراد أَُسر الجيش المجموعة األكبر التي تتلقى هذه الخدمات الكلينيكية. ويهدف عدد من 
البرامج إلى خدمة أَُسر العسكريين والمحاربين القدامى. ويسعى تدريب مركز كوهين ألَُسر العسكريين 
 New York University Langone Cohen Military Family( في مركز لنغون الطبي في جامعة نيويورك
الرعاية  لمقدمي   )FOCUS( اإلجهاد  التحديات رغم  األَُسر على  لتغلب  الوقاية  برنامج  Clinic( على 
الصحية وغيرهم من الختصاصيين إلى زيادة مرونة األَُسر عبر استراتيجيات واضحة وبناء المهارات 
)UCLA NFRC، غير مؤرخ a(. ويجري تقديم برنامج الوقاية لتغلب األَُسر على التحديات رغم اإلجهاد 
 New( الخاص بمركز كوهين ألَُسر العسكريين في مركز لنغون الطبي في جامعة نيويورك )FOCUS(
بالطفولة  York University Langone Cohen Military Family Clinic( ضمن إطار برنامج متخصص 
المبكرة ُمَقَدم إلى عناصر الحرس والحتياط والمحاربين القدامى غير الناشطين في عملية حرية العراق 
التي تضم أطفاًل  الجديد )OND( وأَُسرهم  الفجر  الدائمة )OEF( وعملية  الحرية  )OIF( وعملية 
تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. ويسعى البرنامج إلى تيسير تحسين العالقات بين األهل واألطفال 

 .)b غير مؤرخ ،UCLA NFRC( وبناء مهارات للتنشئة الكفؤة وحّل المشاكل والتحكم باإلجهاد
 Duke( من برنامج جامعة ديوك )Breakthrough Series Collaborative( وكان المشروع التعاوني
V3C( برنامًجا تدريبًيا امتد على عاَمين وسعى إلى تحسين خدمات الصحة العقلية ألَُسر الجيش وأطفالهم 
في ولية كارولينا الشمالية )Duke Evidence�Based Practice Implementation Center, 2015(. ويسعى 
المشروع التعاوني )Breakthrough Series Collaborative( من برنامج جامعة ديوك )Duke V3C( إلى بناء 
معارف مقدمي الرعاية الصحية ومهاراتهم وقدراتهم ليتمكنوا من معالجة أَُسر الجيش، كما يعّلمهم أساليب 
عالج فعالة للصحة العقلية ونماذج إلشراك أسر الجيش لضمان رفاههم ومرونتهم خالل عمليات نشر القوات 

.)Duke Evidence�Based Practice Implementation Center, 2015( ومع مرور الوقت
ولدى برنامج إم سبان )M�SPAN( أيًضا خدمات وأنشطة كثيرة تهدف إلى تلبية احتياجات 
الصحة العقلية أُلَسر الجيش. ويقّدم برنامج هوم فرونت سترونغ )HomeFront Strong( التابع لبرنامج 
القدامى وأزواجهم  للعسكريين والمحاربين  العقلية  للمرونة  )M�SPAN( عالًجا جماعًيا  إم سبان 
الذين خدموا بعد أحداث 9/11 ضمن دورةٍ مجانية تمتد على ثمانية أسابيع. وعبر تركيز برنامج 
هوم فرونت سترونغ )HomeFront Strong( على بناء عالقات إيجابية وتعّلم العناية الذاتية ومهارات 
القدامى )M�SPAN، غير مؤرخ  العسكريين والمحاربين  أزواج  المرونة لدى  التكّيف، يشّدد على 
b(. وبهدف تسهيل المشاركة في برنامج هوم فرونت سترونغ )HomeFront Strong(، يقّدم برنامج 
وبرنامًجا  لألطفال  وبرنامًجا  لألطفال  وعنايًة  مجانيًة  وجبات  للمشاركين   )M�SPAN( سبان  إم 
 Strong Military Families( ويمتد برنامج أَُسر الجيش القوية .)b غير مؤرخ ،M�SPAN( للمراهقين
Program( التابع لبرنامج إم سبان )M�SPAN( على عشرة أسابيع وهو مخَصص لألهل من عناصر 
الجيش وأطفالهم ويسعى إلى دعم مرونة اأُلَسر )M�SPAN، غير مؤرخ c(. وبهدف تخطي الحواجز 
التي تعيق الحصول على الرعاية وتسهيل إمكانية النفاذ إليها، يجري تقديم البرنامج عبر جلسة عالج 

.)b غير مؤرخ ،M�SPAN( جماعية تضم عدة أَُسر كما عبر مواد مكتوبة ُترَسل عبر البريد
ويقّدم برنامج هوم بيس )Home Base( عدًدا من الخدمات أُلَسر الجيش تضّم عالج نموذج األجيال 
الثالثة الذي يسعى لضمان حصول العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم بأكملها على فحوصات 
الصحة العقلية وعالجاتها حسب القتضاء )Home Base Veteran and Family Care، غير مؤّرخ(. 
ويشّجع برنامج هوم بيس )Home Base( اأُلَسر على المشاركة في عالج وتنسيق رعاية العسكريين 

والمحاربين القدامى )Home Base Veteran and Family Care، غير مؤّرخ(.

المحاربات القدامى
أجرت الجهات المستفيدة أنشطة توعية لفئات سكانية فرعية معينة بَما فيها المحاربات القدامى. 
She�(  فتواصلت الجهات المستفيدة مع المحاربات القدامى ضمن فعاليات نّظمها برنامج شي فورس
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Force( وبالتنسيق مع سجون المقاطعات ومحاكم األسر في المقاطعات للمساعدة في تقديم المشورة 
للمحاربات القدامى وتقديم عالجات الصحة العقلية لهّن. كما عملَت مع منظمات محلية تهدف إلى 

دات. خدمة المحاربات القدامى المشرَّ
وإذ تدرك كل من الجهات المستفيدة والجهات المجتمعية المعنية التحديات التي تتفرد بها 
هذه المجموعة، طّور مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس 
)UCLA( مجال تركيز جديًدا على المحاربات القدامى في مقاطعة لوس أنجلس وطّور منهج تدريب 
البرنامج  اللواتي لديهّن رضع. وهَدَف المركز إلى نشر هذا  خاًصا بالمحاربات القدامى الحوامل أو 
على شبكة اإلنترنت واستخدام تطوير المناهج للتمكن من توسيع البرامج التي تتصدى للمحاربات 
القدامى المشردات والمعرضات للخطر وأطفالهّن. ويعمل برنامج هوم بيس )Home Base( مع وزارة 
شؤون المحاربين القدامى األمريكية على إنشاء نموذج عناية للمحاربات القدامى ويخطط للتركيز 
على هذا المجال للمضي قدًما. ويعمل مركز كوهين أُلَسر العسكريين في مركز لنغون الطبي في 
جامعة نيويورك )New York University Langone Cohen Military Family Clinic( مع عدد كبير 
من المحاربات القدامى، وقد عِمَل مع مركز وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية في مانهاتن، 
وهي   )Service Women’s Action Network( العسكريات  النساء  عَمل  شبكة  مع  أيًضا  يعمل  وهو 
جماعة تؤيد حقوق النساء العسكريات والمحاربات القدامى. ويسّلط مركز كوهين أُلَسر العسكريين 
 New York University Langone Cohen Military( نيويورك  جامعة  في  الطبي  لنغون  مركز  في 
العناية  تضم  القدامى، وهي  للمحاربات  المتوفرة  والخيارات  الخدمات  على  الضوء   )Family Clinic
باألطفال وقاعات انتظار مخصصة للنساء ل غير. إلى ذلك، أجرى برنامج إم سبان )M�SPAN( تقييًما 
وأخيًرا،  وتطويرها.  القدامى  للمحاربات  المخصصة  البرامج  تصميم  توجيه  أجل  من  لالحتياجات 

عملَت جامعة راش )Rush University( على زيادة الخدمات المقدمة والمَعّدة للمحاربات القدامى.
الجهات  المخصصة مجرد عّينة عن جهود  البرامج  مة عن خدمات  المقدَّ األمثلة  وتبقى هذه 
المستفيدة لتلبية الحتياجات الفريدة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وعندما ل تتوّفر هذه 
الخدمات المخصصة، تعمل الجهات المستفيدة على ضمان حصول األفراد على العناية التي يحتاجون 
إليها عبر تنسيق خدمات العناية واإلحالة. وبعيًدا عن الفئات السكانية التي ُذكَرت، بذلت أيًضا الجهات 
 ،))M�SPAN( لََبة )ول سيما برنامج إم سبان المستفيدة جهوًدا للوصول إلى المحاربين القدامى الطَّ
ومقدمي العناية العسكريين )مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية )NFRC( في جامعة كاليفورنيا لوس 
أنجلس )UCLA( وبرنامج إم سبان )M�SPAN( وبرنامج هوم بيس )Home Base((، والمحاربين القدامى 
.))UCLA( في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )NFRC( المشردين )مركز ناثانسون للمرونة اأُلَسرية

إنشاء شبكات األمان: شبكات اإلحالة
بشكٍل أو بآخر، عملَت مواقع مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( باعتبارها شبكات أمان 
فساعدت على ضمان حصول العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم على العناية بالصحة العقلية 
المناسبة. فسّدت أوًل مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( الثغرات في خدمة المحاربين 
القدامى والعسكريين وأَُسرهم الذين قد ل يتمتعون باألهلية أو ل يرغبون في الحصول على العناية 
من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أو نظام الصحة العسكري )MHS( أو نظم مجتمعية 
أو خاصة أخرى ُتعنى بالرعاية الصحية. ويساعد تقديم العناية المجانية ومنخفضة التكلفة على 
بلوغ العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم الذين قد علقوا في هذه الفجوات بسبب عوائق مالية. 
للتوعية  القدامى والعسكريين وأَُسرهم عبر جهود  المحاربين  المستفيدة هؤلء  الجهات  وأشرَكت 
الصحة  نظام  أو   )VHA( القدامى للمحاربين  الصحية  اإلدارة  من  كلينيكية  إحالت  وعبر  والنشر 

العسكري )MHS( أو نظم مجتمعية أو خاصة أخرى ُتعنى بالرعاية الصحية.
ثانًيا، أحالت أيًضا الجهات المستفيدة المرضى المؤهلين إلى اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
)VHA( أو نظام الصحة العسكري )MHS( أو برامج مجتمعية أو خاصة أخرى ُتعنى بالرعاية الصحية 
تساعد  الطريقة،  وبهذه  الحاجة.  تقتضيه  ما  بحسب  تركيًزا،  أكثر  أو  األمد  طويلة  رعاية  لتلقي 
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تقدمها على  التي  التجاه  ثنائية  )WBV( واإلحالت  القدامى  بالمحاربين  الترحيب  شراكات مبادرة 
ضمان حصول األفراد على العناية المناسبة بالصحة العقلية من النظام األنسب لهم.

 )WBV( ثالًثا، تهدف الجهود الفردية والجماعية التي تبذلها مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
بهدف التوعية بشأن الصحة العقلية وتخفيف الوصمة المرتبطة بالتماس العالج إلى تشجيع العسكريين 
والمحاربين القدامى وأَُسرهم على فهم خيارات الصحة العقلية المتوافرة لديهم وعلى متابعة العالج كما 
ل خدمات مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( الخدمات  يجب. وعبر هذه النهج الثالثة، تكمِّ
معرفة  المبادرة على ضمان  تساعد خدمات  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األخرى.  الرعاية  نظم  تقدمها  التي 
العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم بشأن شبكة خيارات الرعاية المتاحة لهم وارتياحهم حيالها.

الخاتمة

الشراكات  لتعزيز  المهمة  الرؤى  من  عدًدا   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  تقّدم 
القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  العناية  وخدمات  والخاص  العام  القطاعين  بين 
وأَُسرهم. وقامت الجهات المستفيدة من المبادرة بتحسين نظام الصحة العسكري )MHS( واإلدارة 
تدريبية  بأنشطة  الضطالع  عبر  الخاصة  الرعاية  ونظم   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية 
وتقديم خدمات مباشرة للعناية بالصحة العقلية وببذل جهود لزيادة الوعي والنشر. ومنذ إطالق 
المبادرة عام 2010 )وحتى عام 2016(، قّدمت الجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين 
و901  قديًما  محاربًا  و3771  ناشًطا  عسكريًا   915 لمجموع  كلينيكية  خدمات   )WBV( القدامى 
بالفحوصات  الخدمات  هذه  وتمثلت  الجيش.  أَُسر  من  فرًدا  و5146  الحرس/الحتياط  في  عنصًرا 
واإلحالت والعالجات أو العناية – وُقّدمت لمجموع حوالى 10733 فرًدا. وإضافًة إلى ذلك، قامت 
الجهات المستفيدة بتدريب 28736 فرًدا. وأفاد المشاركون في اجتماع حزيران )يونيو( 2014 الذي 
نافَست  قد   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  بأّن  جميعها  المستفيدة  الجهات  جمع 
التدريبات التي قّدمتها وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية من حيث عدد الدورات التي 
بوا. وعالوًة على ذلك، قّدمت أنشطة التوعية والنشر التي أجرتها  ُقّدمت وعدد األفراد الذين ُدرِّ
الصحة  األفراد بشأن  المعلومات ألعداد كبيرة من   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة 

العقلية وشّجعتهم على التماس العناية بالصحة العقلية إذا كانوا يحتاجون إليها.
باإلضافة إلى هذه الجهود، حّسَنت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( قدرة النظام 
الستيعابية عبر تقديم خدمات متخصصة للمحاربات القدامى، والعسكريين وأَُسرهم مّمن يعانون 
من إصابات الدماغ الرضية )TBI(، وأَُسر العسكريين والمحاربين القدامى، والعسكريين والمحاربين 
القدامى الذين يعانون من اإلدمان ومشاكل متزامنة، والعسكريين والمحاربين القدامى الذين يعانون 
من الصدمات الجنسية العسكرية )MST(، وكذلك عبر إنشاء شبكات إحالة وجماعات محلية بهدف 
التعاون. ويساعد تركيز خدمات المبادرة على فئات العسكريين والمحاربين القدامى الفريدة على 
سّد الثغرة في تقديم العناية لألشخاص غير المؤهلين أو الذين ل يرتاحون حيال التماس العناية من 
نظام الصحة العسكري )MHS( أو اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( أو نظم الرعاية األخرى.

وقطَعت مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( شوًطا مهًما في مجال خدمة العسكريين 
والمحاربين القدامى وأَُسرهم وفي مجال تيسير التعاون بين نظم الرعاية في المجتمعات المحلية. 
لكّن الحاجة ل تزال تدعو لبذل جهود استراتيجية بهدف معالجة التحديات التي تواجه نظام الصحة 
وبهدف  الخاصة،  الرعاية  ونظم   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري 
الستفادة من الفرص الناشئة. ويناقش الفصل الرابع التحديات والفرص المتمثلة في إطار الرعاية 

الصحية للعسكريين والمحاربين القدامى.
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 الفصل الرابع

فهم مجاٍل سريع النمو والتطور

هناك عدد من الجهود الناشئة التي من المرجح أن تستمر في تغيير إطار خدمات العناية بالصحة 
العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وقد تؤدي الخصخصة المتزايدة لخدمات الرعاية 
مثل شبكة  تجمعات جديدة  األمريكية ونشوء  القدامى  المحاربين  لوزارة شؤون  التابعة  الصحية 
رعاية المحاربين )WCN( وشبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( إلى تحولت أخرى في البرامج 
الصحية  الرعاية  على  الطلب  استيعاب  من  الرعاية  نظم  تمّكن  كيفية  في  تؤثر  وقد  والسياسات، 
السلوكية للمحاربين القدامى وأفراد أَُسرهم وتلبيته. وتجري مناقشة بعٍض من هذه المسائل في 

هذا الفصل.

ازدياد استعمال المحاربين القدامى للرعاية المجتمعية

يزداد اعتماد اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على المصادر المجتمعية التي تقدم الرعاية 
تبًعا لصدور قانون برنامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى )Veterans Choice Act( ونشوء برامج 
مثل برنامج العناية المجتمعية المتركزة حول المريض )بي سي PC3( )3(. وفيما يبقى مستقبل هذه 
البرامج غير مؤكد، تشير البيانات والجهات المعنية الرئيسية إلى أّن اعتماد اإلدارة الصحية للمحاربين 
Green�( على منظمات خاصة لتقديم العناية للمحاربين القدامى سيستمر بالرتفاع )VHA(  القدامى
berg et al., 2015(. وقد تصبح برامج العناية بالصحة العقلية الخاصة مؤَهلًة لتصبح جهات معتَمدة 
المجتمعية،  للعناية  األمريكية  القدامى  المحاربين  شؤون  وزارة  برامج  بموجب  الخدمات  لتقديم 
وذلك عبر إبرامها شراكات مع اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( باعتبارها جهات مجتمعية 
القدامى  المحاربين  المشتراة من وزارة شؤون  الرعاية  للرعاية )بموجب شبكات مقِدمي  مة  مقدِّ
األمريكية(. فتعزز بالتالي استدامتها بينما تساعد في تحسين إمكانية حصول المحاربين القدامى 

على العناية عالية الجودة في أنحاء الوليات المتحدة.

)WCN( شبكة رعاية المحاربين

بين  شراكة  وهي   2016 )يناير(  الثاني  كانون  في   )WCN( المحاربين  رعاية  شبكة  إطالق  تم 
مشروع المحاربين المصابين )WWP( ومراكز طبية أكاديمية إلنشاء تجمع وطني يعمل على تعزيز 
الحصول على العناية السريرية للعسكريين والمحاربين القدامى الذين يعانون من القلق الناتج عن 
الصدمة )PTSD( وإصابات الدماغ الرضية )TBI( وحالت ذات صلة )Albin, 2016(. وأتت شبكة 
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رعاية المحاربين )WCN( ثمرة محادثات مستمرة وعالقات بين مواقع مبادرة الترحيب بالمحاربين 
للرعاية الصحية )Emory Healthcare( ومستشفى  إيموري  القدامى )WBV( األربعة وهي: برنامج 
Rush Univer�( والمركز الطبي لجامعة راش )Massachusetts General Hospital(  ماساتشوستس العام
sity Medical Center( وكلية الصحة في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA Health(. وبالتعاون 
إلى  الحاجة  اإلكلينيكية  الفرق  المصابين )WWP(، حّددت هذه  المحاربين  والتشاور مع مشروع 
الناتج عن الصدمة  القلق  الذين يعانون من حالت  القدامى  المحاربين  برنامج أكثر تركيًزا لخدمة 
العالقات  بفعل  ليس  الجهد بصورة كبيرة  تطوير هذا  التي يصعب عالجها. وجرى تسريع   )PTSD(
الشخصية بين قادة المشاريع في هذه المواقع فحسب، بل أيًضا عبر التفاعالت المستمرة التي حافظوا 
عليها وعملوا على تنميتها عبر مشاركتهم بمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(. وكانت 
فًة ومركزًة  النتيجة برنامًجا منتشًرا على الصعيد الوطني يقّدم خدمات كلينيكية متخصصًة ومكثَّ

على األسرة للمحاربين القدامى الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. 
في  مليون دولر   100 )WWP( وشركاؤه  المصابين  المحاربين  استثمر مشروع  وباإلجمال، 
السنوات الثالث األولى من إنشاء شبكة رعاية المحاربين )WCN( )WWP، غير مؤرخ(. وبإمكان 
أي  بدون   )WCN( المحاربين  رعاية  شبكة  من  العناية  تلقي  والعسكريين  القدامى  المحاربين 
تكلفة شخصية مباشرة. أما في حالة المرضى الذين لديهم تأمين صحي، فقد تصدر شبكة رعاية 
المحاربين )WCN( فواتير لبوليصات تأمينهم بحسب الخطة الصحية التي يعتمدونها ليتمكن تمويل 
هذه الشبكة من تقديم العالج ألكبر عدد ممكن من المحاربين القدامى )WWP، غير مؤرخ(. ويغطي 
تمويل شبكة رعاية المحاربين )WCN( المبالغ التي ل تغطيها شركات التأمين، فال يكون المريض 

مسؤولً عن المشاركة في الدفع أو عن أي رسوم أخرى )WWP، غير مؤرخ(.
تشّجع شبكة رعاية المحاربين )WCN( التعاون بين مواقع متعددة وتبادل الدروس المستفادة 
بهدف تعزيز إجراءات العناية وجودتها في كل موقع )WWP، غير مؤرخ(. وفي الواقع، عملت هذه 
المراكز الطبية األكاديمية األربعة على إنشاء نظام سجالت طبية حديث ودمج نتائج المرضى الُمبلغ 
المراكز على  أيًضا  القياس. وتتعاون  المبنية على  العناية  لتعزيز ممارسات  باعتبارها وسيلًة  عنها 
ثقافة  المناسبة حول  بالكفاءات  تمتعهم  بالتالي  فتضمن  عليهم،  الرعاية واإلشراف  مقدمي  تدريب 
الستيعاب  عمليتا  ُتعد  وفيما  األدلة.  على  المبنية  والممارسات  القدامى  والمحاربين  العسكريين 
فيتخصص  اآلخر.  عن  قلياًل  مختلف  بمجال  موقع  كل  يتخصص  قتين،  ومنسَّ مركزيتين  واإلحالة 
)MST(؛  العسكرية  الجنسية  الصدمات  بعالج  المثال  )Road Home( على سبيل  برنامج رود هوم 
في حين تتخصص جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( بخدمات الجراحة الترميمية باإلضافة 
إلى العناية بالصحة العقلية، ما يسمح لإلحالت إلى كل من المواقع أن تالئم احتياجات المحاربين 
القدامى ومواقعهم الجغرافية. وتعمل شبكة رعاية المحاربين )WCN( مع موظفي اإلدارة الصحية 
للمحاربين القدامى )VHA( المعنيين بإدارة الحالت وتنسيق العناية على جذب المحاربين القدامى 
م رعاية  وضمان تلبية احتياجاتهم طوال فترة العناية، ما قد يعني أن ُتعاد إحالة محارب قديم إلى مقدِّ
تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية لتتم متابعة رعايته بعد إكماله البرنامج المكَثف 
)WWP، غير مؤرخ(. وتهدف شبكة رعاية المحاربين )WCN( إلى تقديم العناية آللف المحاربين 

القدامى )WWP، غير مؤرخ(.

)CVN( شبكة كوهين للمحاربين القدامى

أنشأ ستيفن أ. كوهين شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( بالتبّرع بمبلغ ناهز 300 مليون 
م خدمات مجانية للعناية  دولر. تسعى هذه الشبكة إلى إنشاء شبكة وطنية تتألف من 25 عيادًة تقدِّ
بالصحة العقلية للمحاربين القدامى وأَُسرهم )Gordon, A. L., 2016(. ويّسلط البرنامج الضوء على 
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المحاربين القدامى الذين خدموا بعد أحداث 9/11. وعبر تقديم شبكة كوهين للمحاربين القدامى 
)CVN( دعم العناية بالصحة العقلية للمرضى خارج المستشفيات على المدى القصير والمتوسط، 
 Soule,( 2021 ترمي إلى تقديم خدمات العناية الصحة العقلية إلى 50 ألف محارب قديم بحلول عام
2016(. وحتى منتصف عام 2017، افتتحت شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( بالشراكة مع 
عيادات كثيرة: شركة فاميلي إنديفيرز ).Family Endeavors, Inc( في مدينتي سان أنطونيو وإل باسو 
في ولية تكساس؛ وميتروكير )Metrocare( في منطقة أديسون في تكساس؛ ومركز لنغون الطبي في 
جامعة نيويورك )NYU Langone Medical Center( )وهو موقع تموله مبادرة الترحيب بالمحاربين 
 University( فيالدلفيا  مدينة  في  بنسلفانيا  وجامعة  األساسي(؛  كوهين  ومركز   )WBV( القدامى 
ولية  في  سبرينغ  سيلفر  في   )Easterseals( سيلز  وإيستر  بنسلفانيا؛  ولية  في   )of Pennsylvania
ماريالند؛ وكايب فير فالي )Cape Fear Valley( في فاييت فيل في ولية كارولينا الشمالية. وفي 
أوائل عام 2017، أعلنت شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( عن خطط تهدف إلى التوّسع أكثر 
عبر اختيار ثالث مدن جديدة وهي: دنفر في ولية كولورادو؛ ولوس أنجلس في ولية كاليفورنيا؛ 

وكيلين في ولية تكساس.
وتقّدم عيادات شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( عالجات للراشدين )أي المحاربين 
القدامى وأحباؤهم( ولألطفال على حد سواء. وفي كل موقع فريٌق مخصص يضم باإلضافة إلى األطباء 
موظفين معنيين بالتوعية ومدراء للحالت. وقد تختلف العيادات من حيث ما إذا كان لديها منشآت 
مستقلة أو تقع ضمن منشأة أكبر، إلّ أنّه يترتب على كٍل منها تصميم بيئة َودودة ومالئمة لأُلَسر. 
وعندما تنضم العيادات إلى شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN(، ينبغي عليها أن تعتمد إجراءات 
ونظم موَحدة لتتّبع األداء الذي يتضمن اعتماد السجالت الصحية اإللكترونية )EHR( ومخزن بيانات 
قائم على الحوسبة السحابية. وتعمل شبكة كوهين للمحاربين القدامى )CVN( بنموذج منح حق 
المتياز، وتكّملها قيادة مركزية ودعٌم للبنى التحتية في مجالت كثيرة منها تدريب مقدمي الرعاية 

وزيادة الوعي العام.
مة إلى المرضى في العيادات عبر شبكة  وباإلضافة إلى خدمات العناية بالصحة العقلية المقدَّ
كوهين للمحاربين القدامى )CVN(، سيجري استعمال 30 مليون دولر لبحوث تعاونية علوم الحياة 
الحيوية  المؤشرات  بشأن   )Cohen Veterans Bioscience( القدامى  للمحاربين  كوهين  شبكة  في 
والعالجات المبنية على العقاقير لمعالجة القلق الناتج عن الصدمة )PTSD( وإصابات الدماغ الرضية 

.)TBI( )Gordon, 2016(

)Headstrong Project( مشروع هيدسترونغ

Weill Cornell Medi�( في كلية طب ويل كورنيل )Headstrong Project(  يقع مشروع هيدسترونغ
cal College( وهو مشروع جديد نسبًيا يهدف إلى تقديم عالجات مبنية على األدلة )EBT( سرية 
ومجانية للمحاربين القدامى الذين خدموا بعد أحداث 9/11. وجرى إنشاء هذا المشروع وتنفيذه 
في مدينة نيويورك وبات منتشًرا اآلن في مناطق أخرى تضم مدينة سان دييغو في ولية كاليفورنيا 
وهيوستون في ولية تكساس وشيكاغو في ولية إيلينوي وواشنطن العاصمة وسياتل في واشنطن. 
المركزي  الدخول  الخدمات استكمال إجراء  الراغبين في الحصول على  القدامى  المحاربين  وعلى 
ثم الخضوع لتقييم فردي قبل أن تتم إحالته إلى أحد مقدمي الرعاية التابعين لمشروع هيدسترونغ 
)Headstrong Project( في المنطقة التي يسكن فيها. وفيما يجري تصميم الخطط العالجية بصورة 
فردية، يلجأ مشروع هيدسترونغ )Headstrong Project( إلى عالج إزالة التحسس وإعادة المعالجة عن 
طريق حركة العين )eye movement desensitization and reprocessing therapy( والرتجاع العصبي 
 Headstrong( وأنشطة بدنية واجتماعية للمرضى. ويعتمد مشروع هيدسترونغ )neurofeedback(
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Project( على الدعم الخيري الذي يقدمه أفراد ومؤسسات تقديم عناية للمحاربين القدامى. وتتطلع 
 Headstrong( هيدسترونغ  ومشروع   )Weill Cornell Medical College( كورنيل  ويل  طب  كلية 

Project( للتوّسع إلى 20 موقًعا في السنوات القليلة المقبلة.

سجالت مقدمي الرعاية المتخصصة

إضافًة إلى المبادرات التي تقّدم خدمات كلينيكية مباشرة مثل شبكة كوهين للمحاربين القدامى 
)CVN( وشبكة رعاية المحاربين )WCN(، تسعى سجالت مقدمي الرعاية أيًضا إلى زيادة العناية 
العسكريين والمحاربين  إلى  الرعاية قوائم  م سجالت مقدمي  القدامى. فتقدِّ المجتمعية للمحاربين 
القدامى وأَُسرهم بأسماء مقّدمي الرعاية الذين شاركوا بالتدريب بشأن ثقافة المحاربين القدامى 
السكان. وفيما يركز كل سجل  الذين يرغبون في خدمة  الرعاية  أو أسماء مقّدمي  والعسكريين 
على تحقيق أهداف معينة وخدمة مناطق جغرافية مختلفة، لدى هذه السجالت أهداف مشَتَركة 
تتمثل في تحسين حساسية مقدمي الرعاية المجتمعيين بشأن موضوع الجيش والمحاربين القدامى 
وتحسين مهاراتهم حوله وربطهم بالعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وفي ما يلي خير مثال 
على هذه الخدمات واألنشطة المتعددة يتمثل في بضعة برامج تتمتع بسجالت عن مقدمي الرعاية 
وهي: أمريكا سيرفز )AmericaServes(، وغيف آن آور )Give an Hour(، ومقّدمي الخدمات الصحية 

.)SBHP( السلوكية ستار

)AmericaServes( أمريكا سيرفز
تقدم أمريكا سيرفز )AmericaServes( منصًة إلكترونيًة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم 
ليتمكنوا من الحصول على خدمات مقّدمي الرعاية. وتسعى المبادرة إلى ربط العسكريين والمحاربين 
القدامى ببرامج وموارد محلية، وتغطي هذه البرامج والموارد خدمات تندرج ضمن مجموعة كبيرة من 
الختصاصات منها الشؤون المالية واللياقة البدنية والتوظيف والرعاية الصحية والسكن والشؤون 
الخدمات في إطار كل اختصاص من اختصاصات  القانونية والترفيه. ويجري تقديم مجموعة من 
هذه الخدمات. فتتضمن جهات الرعاية الصحية على سبيل المثال روابط لشبكات جهات مجتمعية 
مقدمة للخدمات وخدمات العالج عن طريق ركوب الخيل ومنظمات العسكريين والمحاربين القدامى 
التي تقّدم خدمات متعددة وتضم خدمات الدعم السريري وإشراك األقران وخدمات أخرى مصَممة 
لتعزيز الصحة والرفاه. ولدى أمريكا سيرفز )AmericaServes( شبكات في الوليات التالية: نيويورك 

.)b غير مؤرخ ،AmericaServes( وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وواشنطن

غيف آن آور )Give an Hour أي “أَعِط ساعة”(
تقدم غيف آن آور )Give an Hour( سجاًل يحتوي على أسماء مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية 
أن تخصص ساعة  وافقت  والتأمل(  اليوغا  مثال  )تقدم خدمات على  بديلة  تقدم خدمات  وجهات 
القدامى  والمحاربين  للعسكريين  السلوكية  الصحية  الخدمات  لتقديم  أسبوعًيا  األقل  على  واحدة 
وأَُسرهم. ويحتوي سجل غيف آن آور )Give an Hour( على مقدمي رعاية متواجدين في الوليات 
 )Give an Hour( 2017، كان سجل غيف آن آور )الخمسين جميعها. وابتداًء من شهر آب )أغسطس
يضم 5500 مقّدم خدمات صحية سلوكية من اختصاصات مختلفة. ويستطيع كل من العسكريين 
اإللكترونية  البحث  أداة  استخدام  عبر  رعاية  مقدمي  عن  البحث  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين 
عن  يبحثون  الذين  لألشخاص  أيًضا  ويمكن   .)Give an Hour( آور  آن  غيف  موقع  على  المتوفرة 
خدمات عبر السجل أن يحصلوا على المساعدة من مديري الموقع. ويمكن أن تتم إحالة العسكريين 
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المناسبين  الرعاية  مقدمي  إلى  أخرى  إلى خدمات  يحتاجون  الذين  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين 
.)b غير مؤرخ ،Give an Hour(

)Star Behavioral Health Providers( برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار
يشّكل برنامج مقّدم الخدمات الصحية السلوكية ستار )SBHP( برنامًجا تدريبًيا متعدد المستويات 
القدامى  والمحاربين  العسكريين  ثقافة  تعليمات بشأن  يقّدم  السلوكية  الصحية  الخدمات  لمقّدمي 
والممارسات المبنية على األدلة. وقد تم تصميم النظام التدريبي متعدد المستويات بطريقة تزيد من 
معرفة مقدمي الرعاية ومهاراتهم مع تقدمهم من المستوى األول إلى الثاني فالثالث. يعرض المستوى 
األول الثقافة العسكرية )SBHP، غير مؤرخ b(؛ أما المستوى الثاني، فيقدم لمحًة عامًة عن بعض 
المسائل الصحية السلوكية التي قد يواجهها العسكريون والمحاربون القدامى )SBHP، غير مؤرخ 
c(، ويعّلم المستوى الثالث مهارات كلينيكية تركز على العالج المبني على األدلة، ويضم معالجة القلق 
 ،SBHP( وعالج العمليات اإلدراكية )PE( عبر العالج بالتعرض المطّول )PTSD( الناتج عن الصدمة

.)d غير مؤرخ
 ،)SBHP( وباإلضافة إلى التدريبات التي يقدمها برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار
يدير البرنامج سجالت إلكترونية تضم حوالى 900 مقدم رعاية شارك في ما ل يقل عن سبع ساعات 
من التدريب. ويستطيع المحاربون القدامى والعسكريون وأَُسرهم النفاذ إلى هذه السجالت بهدف 
سجالت  وتتوافر  المحلية.  مجتمعاتهم  في  متدربين  سلوكية  صحية  خدمات  مقدمي  عن  البحث 
برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار )SBHP( في الوليات التالية: كاليفورنيا، جورجيا، 
 .)a مؤرخ  غير   ،SBHP( يوتا  الجنوبية،  كارولينا  أوريغون،  أوهايو،  نيويورك،  ميشيغان،  إنديانا، 
ويعمل برنامج مقّدمي الخدمات الصحية السلوكية ستار )SBHP( على ضّم وليات أخرى إلى شبكته 

.)a غير مؤرخ ،SBHP(

منصات وقوائم أخرى بأسماء مقدمي الرعاية
مقّدمي  وبرنامج   )Give an Hour( آور  آن  وغيف   )AmericaServes( سيرفز  أمريكا  إلى  باإلضافة 
الخدمات الصحية السلوكية ستار )SBHP(، يعلن عدد من المنصات اإللكترونية أو سجالت مقدمي 
الرعاية عن تقديم الستشارات بشأن الصحة العقلية للمحاربين القدامى. ومن المصادر التي تقوم 
 Centerstone( وخدمات سانترستون العسكرية ،)Talk Space( بتقديم الستشارات، نذكر تاك سبيس
 ،)Sound Off( وساوند أوف ،)The Soldier’s Project( ومشروع ذو سولديرز ،)Military Services
وغيرها. ولكن، إحدى المشاكل التي تواجهها هذه السجالت والمنصات هي مجموعة كفاءات مقدمي 
الرعاية المسَجلين وقدراتهم. أِضف إلى ذلك عدم تغطية معظم هذه السجالت جميع أراضي الوليات 
تغطية  استطاعت  لو  وحتى  الرعاية.  مقدمي  في  شديد  نقص  من  تعاني  مناطق  ووجود  المتحدة 
األراضي جميعها، لن تتمكن من حل مشكلة النقص في مقدمي الرعاية. وتساهم مشاكل كهذه في 
تعقيد التحديات المستمرة التي تواجهها نظم الرعاية التي تجري مناقشتها في القسم التالي. وقّل ما 
نعرف أيًضا عن قدرات مقدمي الرعاية المتواجدين في المواقع وجودة عملهم التي تتفاوت من حيث 

وصفها في المستندات المتوفرة للعموم.
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التحديات المستمرة

تواجه كل من المبادرات الناشئة المصممة لزيادة القدرة على تقديم خدمات الرعاية للعسكريين 
والمحاربين القدامى وأَُسرهم عدًدا من التحديات تتضمن الستدامة والعتماد على األعمال الخيرية 

والتفاوض بشأن الدفعات من أطراف ثالثة والتنسيق والتكامل.

المخاوف المتعلقة باالستدامة من حيث االعتماد على دعم المؤسسات الخيرية
ارتفع دعم القطاعين العام والخيري للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم عندما دخلت الوليات 
المتحدة في نزاعات في العراق وأفغانستان )Carter & Kidder, 2015(. ونتيجًة لهذا الدعم الكبير 
الذي جرى تقديمه، تنتشر اليوم أكثر من 40 ألف منظمة خيرية تصب تركيزها بشكٍل خاص على 
العسكريين والمجتمعات العسكرية )Carter & Kidder, 2015(. في الماضي، كانت الجهود قد تركزت 
على تعزيز التنسيق والتواصل لمساعدة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم في الوصول إلى 
الخدمات التي يحتاجون إليها ضمن باقة المنظمات العامة والخيرية الكبيرة. غير أّن حجم شبكة 
من  النسحاب  عمليات  فبسبب  للسياسات.  الرئيسي  الشاغل  يشكل  يعد  لم  الكبير جًدا  الخدمات 
العراق وأفغانستان، بدأ الدعم الخيري والتمويل الحكومي الذي كان يقَدم للعسكريين والمحاربين 
Chairman’s Office of Reintegration: Veterans/Families/Commu�( بالتراجع وأَُسرهم   القدامى 

إلى خدمة مجتمعات  تهدف  التي  الربحية  المنظمات غير  ارتفع عدد   ،2011 nities, 2014(. وعام 
في  تدريجًيا  تراجع  العدد  هذا  أّن  إلّ  له،  مستوى  أعلى  ليحقق  القدامى  والمحاربين  العسكريين 
السنوات األخيرة )Carter, 2012(. وعلى الرغم من بدء تقلص الدعم، ل تزال الحاجة ماسة إلى برامج 
Chair�(  إلعادة دمج العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم وتلبية حاجات الصحة العقلية لديهم
man’s Office of Reintegration: Veterans/Families/Communities, 2014(. وبالتالي تظهر فجوة ما 

.)Carter, 2012( بين توافر الخدمات والطلب على الدعم
لتعزيز  خطوات  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  الخاصة  العقلية  الصحة  برامج  واتخذت 
استدامتها. وكان أحد التدابير التي قامت بها بعض البرامج تغيير نماذج خدماتها لتستمر في كسب 
الدعم الخيري. وفي المجال الخيري، يسود جّو من المنافسة لكسب إقرار وسمعة مرموقة من أجل 
 Fulton, Kasper, & Kibbe,( تمويل أفكار جديدة واحتالل حصص مخصصة من مجال تمويل ُمَعّين
2010(. ولّبت البرامج هذه الحاجة إلقامة خدمات فريدة من نوعها عبر تغيير عروضها لكي تحصل 
القدامى  والمحاربين  العسكريين  لبعض مجموعات  مفيًدا  التخصص  ُيعّد هذا  قد  وبينما  منح.  على 
في  أحيانًا  البرنامج سلًبا  نموذج  تغيير  أيًضا  يؤثر  قد  الخدمات،  إلى هذه  يحتاجون  الذين  وأَُسرهم 
هذه المجموعات فيما تسعى لكتشاف تشكيلة البرامج التي ل تنفك تبّدل أسماءها وأنواع خدماتها 
ومجالت اهتمامها. أما من ناحية البرامج نفسها، فقد يؤدي التغيير المستمر من أجل الحصول على 
الدعم الخيري إلى حالة من التقّلب المتواصل حيث تواصل البرامج السعي لبناء قدراتها وتكييفها، بدلً 
من تعزيز كفاءاتها األساسية وإبرام شراكات. ويشكل هذا النموذج من التغيير الدائم ضغًطا على األفراد 
المعنيين وعلى َسير هذه المنظمات، ول ينجح في الستفادة من مكاسب الجودة والفعالية الناتجة عن 

إنشاء رؤية واستراتيجية طويلتي األمد واللتزام بهما.
وفي تطوير رؤية ومهمة مشتركتين لتقديم العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين 
القدامى في مستقبٍل محدود الموارد، على البرامج، ومنها الجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب 
بالمحاربين القدامى )WBV(، أن تقيم شراكات عامة وخاصة باعتبارها جزًءا ل يتجزأ من عملها في 
نظام النظم. وعلى البرامج التي تشبه مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( أن تسعى أيًضا 
القدرات  بناء  ثالثة، تمّكنها من  الدفعات من أطراف  إيرادات مستدامة، مثل  للحصول على مصادر 
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وإضفاء الطابع المؤسساتي على أدوارها في نظام الصحة العقلية األوسع نطاقًا. إلى ذلك، من شأن توسيع 
شبكات الشركاء الحالية وتحصينها أن يساعد مجال الصحة العقلية على تحقيق أهدافه المشتركة.

التفاوض بشأن دفعات من أطراف ثالثة
العقلية  الصحة  برامج  عبرها  تستطيع  طريقًة  ثالثة  أطراف  من  دفعات  بشأن  التفاوض  يشكل  قد 
الخاصة، ومنها الجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( تعزيز استدامتها. 
وفيما تتمثل إحدى عوامل جذب برامج العناية بالصحة العقلية الخاصة، ومنها الجهات المستفيدة 
من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، بالرعاية المجانية التي تقدمها، من شأن التفاوض 
بشأن دفعات من أطراف ثالثة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم الذين لديهم تأمين أن يسمح 

للبرامج الخاصة أن تستفيد أكثر من تمويلها بدون أن تعيق إمكانية الحصول على الرعاية.
 )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  منح  من  المستفيدة  الجهات  بعض  وواجهت 
مة للخدمات في شبكة تراي كير  صعوبًة في إتمام المعامالت الورقية واإلجراءات الالزمة لتصبح مقدِّ
 .)VA Choice( وقانون برنامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى )PC3( 3 وبي سي )TRICARE(
وفي الواقع، تفرض هذه الشبكات متطلبات إدارية لضمان جودة مقدمي الرعاية والعناية في شبكاتها. 
مي خدمات تراي كير )TRICARE( وبي سي 3 )PC3( وقانون برنامج  فلالنضمام إلى شبكات مقدِّ
الرعاية الصحية للمحاربين القدامى )VA Choice(، على برامج ومقدمي الرعاية الصحية أن يعملوا 
مع متعاقدين معتمدين من الشبكات يقّدمون الدعم للعناية مكّلفين للعمل في مناطق عّدة في الوليات 
لمقدمي  المعتمدون شبكاٍت  المتعاقدون  ُينشئ هؤلء   .)TRICARE, 2016a( الخارج  المتحدة وفي 
بتثقيف  ويقومون  معّينة،  معاييَر  يستوفون  الرعاية  ومقدمي  البرامج  أّن  من  ويتأكدون  الرعاية، 

مقدمي الرعاية لضمان تقديمهم عنايًة عالية الجودة.
الرعاية  ومقدمي  البرامج  من  الجهود  بعض  واإلدارية  اللوجستية  المتطلبات  تستلزم  وفيما 
الرعاية الصحية  إلى شبكات تراي كير )TRICARE( وبي سي 3 )PC3( وقانون برنامج  لالنضمام 
من حيث  مزدوجة  بفوائد  الترتيبات  هذه  في  الستثمار  يعود   ،)VA Choice( القدامى  للمحاربين 
استدامة البرنامج وإمكانية تقديم الوصول إلى خدمة عناية بالصحة العقلية عالية الجودة للعسكريين 

والمحاربين القدامى وأَُسرهم.

العراقيل التي تواجه التنسيق والتكامل
القدامى )VHA( ونظم  العسكري )MHS( واإلدارة الصحية للمحاربين  غالًبا ما يعمل نظام الصحة 
الرعاية المجتمعية والخاصة باعتبارها هياكل مستقلة. وفي حين توجد بينها نقاط تواصل بهدف 
التنسيق، غير أّن هذه النظم بعيدة كل البعد عن التكامل، ما يسفر عن هياكل رعاية معزولة يصعب 
على المرضى التنقل بينها. ول تنجح هذه الهيكلية “النعزالية” التي تعززها مصادر التمويل المنفصلة 
واآلليات القائمة، في الستفادة من الشراكات لتحقيق المكاسب من حيث جودة تقديم العناية بالصحة 
أفضل  على صقل  على حدة  البرامج  من  كل  يعمل  ذلك،  من  وبدلً  كفاءتها.  أو  فعاليتها  أو  العقلية 
الممارسات واعتمادها في ميادين مثل العناية بالصحة العقلية عن ُبعد والرعاية الصحية في المناطق 
التبادل  إلى  الحاجة  وتدعو  المتبادل.  التعلم  فرص  بذلك  ويفّوتون  المشتَركة،  والعناية  الريفية، 
المنهجي للمعلومات لتسهيل التحسينات المنَسقة والمستدامة لممارسات العناية بالصحة العقلية. 
مشتَركة  وتنموية  تخطيطية  جهوًدا  والتكامل  التنسيق  يواجهها  التي  العراقيل  تخطي  وسيتطلب 
بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  غرار  على  الخاصة  والمبادرات  العناية  نظم  بين  التنسيق  وتحسين 

.)WBV( القدامى
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تباُدل المعلومات
قد يساعد تعزيز تبادل المعلومات على تشجيع إقامة الشراكات والتعاون. غير أّن تحقيق ذلك يبقى 
ًدا بتدابير متعددة إلبقاء المعلومات الشخصية آمنة )Richardson & Asthana, 2006(. ويشكل  مقيَّ
الرعاية  المعلومات تحّديًا كبيًرا في تقديم  التوازن بين حماية خصوصية المرضى وتبادل  تحقيق 

 .)Jenkins, 2014( الصحية
ونذكر أّن الجوانب التقنية لتبادل المعلومات مهمة جًدا. ويمكن لنظم تكنولوجيا المعلومات أن 
رًة لتبادل المعلومات، لكّن استعمالها يرتبط بمخاوف أيًضا تتعلق بأمن النظم وإدارة  تشّكل أدوات ميسِّ
البيانات وتحديثها وعمليات تخزين البيانات )Jenkins, 2014(. وسيؤثر توافق نظم الحواسيب للولوج 
 .)Richardson & Asthana, 2006( للسجالت الشخصية على قدرات تبادل المعلومات في المستقبل
ويعتمد الستخدام الناجح للسجالت الطبية اإللكترونية لتبادل المعلومات على تقديم بيانات موَحدة 
وعالية الجودة )Gray et al., 2009(. ولتحقيق تبادل فّعال للمعلومات، يجب أن تستخدم هذه البيانات 
التقييمات  نفسها إلجراء  األدوات  ترتكز على  وأن  كلينيكية مشتركة  توصيف  يضم عناصر  نظاًما 
)Gray et al., 2009(. وتقوم حالًيا كل من وزارة الدفاع األمريكية ووزارة شؤون المحاربين القدامى 
األمريكية وشبكة رعاية المحاربين )WCN( )التي تضم أربعة مواقع لمبادرة الترحيب بالمحاربين 
)التي تضم موقًعا واحًدا من مواقع   )CVN( القدامى للمحاربين  القدامى )WBV(( وشبكة كوهين 
مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(( باستخدام نظم منفصلة ومستقلة لحفظ السجالت. 
وفي حين قد يتواجد بعض التداخل في أنواع المعلومات والبيانات التي تجمعها، يبقى التوافق بين 

أنظمتها أمًرا مجهولً.
وباإلضافة إلى المشاكل في النظم التقنية، هناك الكثير من الجوانب األخرى لتبادل المعلومات 
التي يمكن أن تعيق التنسيق بين نظم العناية أو تيّسره. فيحكم على سبيل المثال عدد من النظم 
بالصحة  العناية  برامج  المعلومات )Richardson & Asthana, 2006(. وعلى  تبادل  واللوائح عمليات 
العقلية أن تضمن امتثال إجراءاتها ونظم تكنولوجيا المعلومات لديها بهذه القوانين. إلى ذلك، تؤثر 
فعالية  في  المعلومات  تبادل  نظم  استعمال  على  وحثهم  للموظفين  المتوفرة  التدريبات  كفاية  أيًضا 
التنفيذ )Richardson & Asthana, 2006(. وينبغي أيًضا تدريب الموظفين تدريًبا جيًدا على عمليات 
التقييم وتبادل المعلومات )Gray et al., 2009(. فضاًل عن ذلك، يؤثّر توقيت تبادل المعلومات ومدى 
تناسبها في المعتاد في تقديم العناية المتركزة حول األفراد )Gondek et al., 2017(. وباختصار، على 
البرامج أن تضمن أن عملية تبادلها المعلومات تتبع عدًدا من التوجيهات لضمان مالءمتها وأمنها اللذين 

يعتمدان على النظم التقنية والموظفين مًعا.
وتقّدم الستجابة للطلب المتزايد على تنسيق العناية متعددة القطاعات في نظام الرعاية الصحية 
في الوليات المتحدة خير مثال ُيظهر كيف يمكن تبادل المعلومات بين الهيكليات النعزالية بهدف 
تعزيز حياة الفئات السكانية الضعيفة. وهناك أدلّة ُتظهر أّن لبعض العوامل السلوكية والجتماعية 
)Adler, Glymour, & Fielding, 2016(، ويعمل عدد  الصحة  المدى على  تأثيرات قصيرة وطويلة 
من المبادرات على معالجة هذه العوامل. وأوصى معهد الطب )IOM( مجموعة من التدابير حول 
المحددات الجتماعية للصحة )SDoH( لتضّمها المنظمات التي ُتعنى بالعناية بالصحة إلى سجالتها 
الصحية اإللكترونية )EHR( )IOM, 2014( وبدأت منظمات كثيرة بإدخال هذه المحددات في سجالتها 
الصحية اإللكترونية )EHR(. ومن أجل تحقيق العناية المثلى المتركزة حول المريض فيما يستمّر 
هذا الحراك، سيتتبع ويراقب عدد متزايد من المنظمات الخدمات الجتماعية والمجتمعية المتعددة 
التي يستعملها المرضى إضافًة إلى الخدمات الطبية التقليدية. ومن المحتمل أن يؤدَي اعتماد توصيات 
معهد الطلب )IOM( وتكييفها بشأن أّي محددات اجتماعية للصحة )SDoH( يجب إدخالها إلى قواعد 
البيانات المشتركة، إلى إنشاء فرص لتحقيق تكامل الخدمات في الهيكليات النعزالية والنظم وإلى 

تحسين العناية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم.
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وتجدر اإلشارة إلى نقطٍة أخيرة بشأن تبادل المعلومات وهي الفوائد المحَتملة لتحقيق التكامل. 
باعتبار التكامل من أكثر العالقات التنظيمية تعاونًا، فهو ُيعد الحد األقصى للشراكة لتبادل المعلومات 
خدمات  إنشاء  في  الهدف  يكمن  المتكاملة،  الرعاية  نظم  وفي   .)Richardson & Asthana, 2006(
تعاونية سلسة وتقديمها بحيث يعمل موظفون من منظمات مختلفة في موقع مشتَرك ضمن فرق 
على نظم تكنولوجيا المعلومات عينها )Richardson & Asthana, 2006(. ويقدم التكامل فوائد لتبادل 
ما يسفر عن  ذات طابعي مجتمعي،  العمل  َسير  الكثير من جوانب  ألّن  والتعاون وذلك  المعلومات 
تناقص المشاكل المتصلة بالتوافق الفني والتنظيمي. إلّ أّن تطبيق نموذج التكامل قد ل يكون عملًيا في 
جميع المنظمات. لذلك، تسعى المنظمات إلى توسيع قدرات تبادل المعلومات لديها، بناًء على أهدافها 

من التعاون وعلى مجموعة من العوامل إما تعّزز التنفيذ أو تعرقله.

الفرص المحتَملة

على الرغم من التحديات المستمرة، هناك عدد من األساليب التي تستطيع من خاللها نظم الرعاية 
والبرامج الخاصة التنسيق بشكٍل أفضل. ومع أّن هذه البرامج تسعى غالًبا لتمييز أنفسها في مجال 
الصحة العقلية، إلّ أّن لديها الكثير من األهداف واإلجراءات والتحديات المشتَركة. ويمكن للتعاون 
وتبادل نماذج ناجحة لتقديم الخدمات أن يساعد في مواجهة التحديات المشتَركة ويعّزز استدامة 
جميع المنظمات المعنية. كما من الممكن الحصول على مكاسب كبيرة من حيث الكفاءة والفعالية 

بالستفادة من التكنولوجيا وتنفيذ أفضل الممارسات.
وتكمن الخطوة األولى بإدراك الفوائد المشتَركة للتعاون. وأما الخطوة األساسية التالية، فهي 
إقامة شراكاٍت لتنمية التعاون وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه. وفي هذا القسم من البحث، يتبّين أّن 
إنشاء شبكات تعاون أكبر وتحقيق القدر األقصى من الفوائد من بيئة دعم العسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم قد يؤدَي إلى تحسين اإلجراءات المؤسساتية ونتائج البرامج الخاصة أمثال مبادرة 

.)WBV( الترحيب بالمحاربين القدامى

إنشاء شبكات تعاون أكبر
بهدف تعزيز األثر والستدامة، قد تتمكن شبكات التعاون أمثال مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى 
)WBV( من الستمرار في تعزيز شراكاتها الوطنية والمحلية مًعا. وقد شهدت الجهات المستفيدة 
لتخّطي  حلولً  المستفيدة  الجهات  وضعت  المحلي،  الصعيد  فعلى  مماثلة.  شبكات  بناء  فوائد  على 
 )Home Base( العراقيل التي تواجه الرعاية عبر العمل مع منظمات شريكة. فأقام برنامج هوم بيس
التي   )Massachusetts State Troopers( المثال شراكًة مع شرطة ولية ماساتشوستس  على سبيل 
المواصالت  تشكل  لكيال  مواعيدهم،  إلى  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  العسكريين  بنقل  تبرعت 
أفكاًرا  الوطني، نشرت الجهات المستفيدة  العناية. وعلى الصعيد  أمام إمكانية حصولهم على  عائًقا 
أما  الواقع.  البرامج بكونها مبادرات في  اتصال مرجعية وأيّدت قيمة هذه  ونماذج تدريبيًة وجهات 
على الصعيدين المحلي والوطني مًعا، فأدت جهود الجهات المستفيدة لتنمية الشراكات وتطويرها إلى 

تعزيز استخدام الخدمات وتحسين جودتها.
كما استغلت الجهات المستفيدة من منح مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( عالقتها 
مع بعضها البعض لتوسيع قدارتها الخاصة وإطالق جهود أخرى بالتعاون مع بعضها البعض بهدف َسّد 
التابع لشبكة رعاية   )IOP( العيادات الفجوات. وكان إنشاء البرنامج المكثف لمعالجة المرضى في 
تبادل  على  المبادرة  مواقع  عملَت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  ذلك.  على  مثاٍل  خير   )WCN( المحاربين 
النظم  على  قائٍم  نهٍج  واعتماد  باألقران  الستعانة  بشأن  ول سيما  القدرات،  لبناء  خبراتها وجهودها 
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 )M�SPAN( مع برنامج إم سبان )Duke V3C( األسريّة. فعمل على سبيل المثال برنامج جامعة ديوك
 Road( عندما أراد إنشاء نموذج قائم على األقران في ولية كارولينا الشمالية؛ وعمل برنامج رود هوم
Home( مؤخًرا مع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس )UCLA( على تقديم برنامج الوقاية لتغلب اأُلَسر 
على التحديات رغم اإلجهاد )FOCUS( لمقدمي الرعاية في ولية إيلينوي، أولً عن طريق تدريب 
مقدمي الرعاية التابعين لبرنامج رود هوم )Road Home(، وثانًيا عبر تقديم التدريبات لجهات أخرى 
مجتمعية مقدمة للخدمات موجودة في المنطقة. وإضافًة إلى هذه المبادرات للتعاون ضمن مبادرة 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV(، عمل كل موقع على إقامة عالقات وروابط مع جهود تعاونية 

أخرى مصممة لخدمة المحاربين القدامى وأَُسرهم سواء كانت محليًة أو إقليميًة.
 America’s( األمريكي  المحارب  وشراكة   )AmericaServes( سيرفز  أمريكا  من  كل  وتشّكل 
جماعات  لخدمة  وعّززها  الشراكات  وّسع  الذي  الشبكات  تعاون  عن  مثالً   )Warrior Partnership
العسكريين والمحاربين القدامى بشكٍل أفضل. وتعمل كال هاتين الشبكتين على صعيٍد إقليمي أو 
على صعيد الولية لربط الجهات المجتمعية المقدمة للخدمات ببعضها البعض ولربطها مع المحاربين 
Amer� ؛a غير مؤرخ ،AmericaServes )القدامى لتلبية كامل احتياجات جماعات المحاربين القدامى 

مع  ويعمل  تكنولوجية  تحتية  بنية  منها  كل  ويستخدم  مؤرخ(.  غير   ،ica’s Warrior Partnership
منظماٍت عامة وخاصة.

 )AmericaServes( وأمريكا سيرفز )WBV( وإلى جانب مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
وشراكة المحارب األمريكي )America’s Warrior Partnership(، هناك مجموعة واسعة من الشبكات 
والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  العناية  لتقديم  تعمل  التي  والمحلية  الوطنية  التعاونية 
التي سبقت مناقشتها ومبادرات جديدة على غرار مبادرة  القدامى وأَُسرهم. ويضّم ذلك الشبكات 
بوش  و.  معهد جورج  مؤخًرا  أطلقها  التي   )Warrior Wellness Alliance( المحاربين  عافية  تحالف 
)George W. Bush Institute( )George W. Bush Institute, 2017(. وتتداخل هذه الشبكات وتتواصل 
بأساليب عّدة مع منظمات كثيرة تعمل مع اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ونظام الصحة 
العسكري )MHS( وشركاء وطنيين ومحليين مشتَركين. وبإمكان هذه الشبكات التعاونية أن تقّدم 
ونماذج  الممارسات  وأفضل  المستفادة  الدروس  تبادل  عبر  األوسع  العقلية  الصحة  لمجال  القيمة 

الخدمات لتكرارها.
يمكن لتوسيع الروابط وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها داخل شبكات التعاون وفي ما بينها أن 
يعّزز استدامة البرامج وُينشئ قدرات فريدة من خالل جمع كفاءاتها األساسية بشكٍل استراتيجي 
)Bititci, Martinez, Albores, & Parung, 2004(. ولتوسيع الشبكات الحالية، يتعين على البرامج أن 
تسعى لتكوين روابط جديدة مع شبكاٍت أخرى فيما تبني عالقات مع الشركاء الحاليين. وباإلضافة إلى 
ذلك، يجب أن تستثمر البرامج في الفوائد المتبادلة للتواصل وتحقيق التزامن بهدف تعزيز الترابط 
ضمن شبكات التعاون المتنامية. ومتى تم تحقيق الثقة واللتزام واإلنصاف، ستلمس هذه الشبكات 
ق لتقديم العناية للعسكريين  فوائد مشاركة المخاطر والمسؤوليات والتخطيط الستراتيجي المنسَّ
أيًضا بناء الترابط بين الشبكات على زيادة الوعي بشأن  والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وسيساعد 
شبكات  ستتمكن  والنشر،  والتوعية  التأييد  وحشد  المناصرة  خالل  ومن  تقدمها.  التي  العروض 
التعاون الُموّسعة من تفعيل اهتمام الشعب واكتساب دعم الجهات المعنية وتمويلها لتحقيق استدامة 
البرامج. وسُتفيد أيًضا الشبكات متعددة القطاعات المحاربين القدامى بالمساعدة على التصدي ألنواع 
متعددة من الحتياجات عبر تقديم خدمات تكميلية وبناء الكفاءات في نهاية المطاف من خالل قاعدة 
بيانات مشتَركة لتتبع الحاجات والخدمات التي جرى استعمالها عبر البرامج والخدمات. ومن شأن 
البيانات باعتباره وسيلة أخرى لحشد  إلكتروني للخدمات أن يعزز اإلحالت ويسّهل تبادل  سجل 

التأييد وتقديم الدعم.
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استمرار التأكيد واألولوية للواليات المتحدة
يجب أن تشّكل الرعاية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم أولوية مستمرة للوليات المتحدة. 
وكان الدعم الثابت الذي قّدمته إدارة الرئيس األمريكي المسبق باراك أوباما إلى المحاربين القدامى 
في  دولر  مليار   100 من  األمريكية  القدامى  المحاربين  وزارة شؤون  ميزانية  زيادة  عبر  واضًحا 
السنة المالية VA, 2015( 2009( إلى 170 مليار دولر في السنة المالية 2017 )VA, 2017(. وقد 
دفَعت القيادة الرئاسية والتأييد العام وإشراف الكونغرس بصانعي السياسات إلى تعزيز العناية بالصحة 
بالسياسات،  القدامى وأَُسرهم. وقد سعت مبادرات كبرى متعلقة  للعسكريين والمحاربين  العقلية 
مثل األمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس المسبق باراك أوباما عام 2012 حول تحسين فرص الحصول 
على خدمات الصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم )Obama, 2012(، و19 إجراًء 
تنفيذيًا آخر أُصدر عام 2014 لتحسين التقدم المحَرز في خدمات العناية بالصحة العقلية منذ إصدار 
األمر التنفيذي عام 2012، وتطوير مبادرة جوينينغ فورسيس )Joining Forces( وبرامج عامة وخاصة 
كثيرة، إلى تحويل نظم الرعاية لتصبح أكثر تكاماًل وتعاونًا وتوحيًدا بناًء على ممارسات مبنية على 
األدلة. وإضافًة إلى ذلك، أقّر الكونغرس تشريعات رئيسية كثيرة في العقد المنصرم لتعزيز مجموعة 

من خدمات الرعاية الصحية للسكان المرتبطين بالعسكريين والمحاربين القدامى.
التنفيذية  اإلجراءات  تدعم  التي  والمستحَدثة  المستدامة  للمبادرات  الكبير  العدد  ويعكس 
والتشريعات وتكملها كال التفاني العام والخاص لتعزيز الخدمات المقدمة للعسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم. وقد وّفَرت العوامل المالية والسياسية بيئة داعمة لبرامج العسكريين والمحاربين 
القدامى. وتقّدم هذه البيئة موارد حيوية ودعًما سياسًيا إلدخال ما يلزم من أنواع التحسينات على 
التي  البرامج  تسعى  أن  ويجب  المجال.  هذا  في  المستمرة  التحديات  لتخطي  والبرامج  السياسات 
ُتعنى بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى، ومنها مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى 
المجتمعية.  الرعاية  وبرامج  والتمويل  التشريعات  تقدمها  التي  الفرص  من  الستفادة  إلى   ،)WBV(
ولكن، تجدر اإلشارة في الوقت عينه إلى أّن اللتفات بشكل أكبر لفرصة استعمال الهتمام المستمر 
بمعالجة احتياجات الصحة العقلية للمحاربين القدامى كآلّية لبناء الدعم المجتمعي وتنميته لجميع 
من يعانون من مشاكل في الصحة العقلية قد يشّكل نهًجا أكثر استدامة على المدى الطويل فيما تعمل 

األّمة على تعزيز قدرتها لخدمة جميع َمن يعاني من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية.

الخاتمة

العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى عدًدا من التحديات، ومع ذلك تتمثل  تواجه نظم الصحة 
أمامها عدة فرص. وقد طّورت هذه النظم عدًدا من الحلول المبتَكرة وشبكات التعاون التي ساعدت 
ظل  في  ولكن،  وأَُسرهم.  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  الصحة  احتياجات  تلبية  على 
حدوث تغّيرات في دعم القطاعين العام والخيري وازدياد تقييد الموارد، يتعين على البرامج ومنها 
والتكّيف  التعّلم  تواصل  أن   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  من  المستفيدة  الجهات 
لتتمكن من الستمرار في تقديم خدمات العناية بالصحة العقلية وتلبية الطلب على العناية. وربما 
يساهم التفاوض على تأمين دفعات من أطراف ثالثة وزيادة الشبكات التعاونية في مساعدة البرامج 
الخاصة المقدمة للعناية بالصحة العقلية مثل مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( على 

بناء قدراتها وتأثيرها في المستقبل.
وحّفزت التحولت الحالية في نظام الصحة العسكري )MHS( وفي اإلدارة الصحية للمحاربين 
أنّه ل بّد من بذل المزيد من  القدامى )VHA( وفي نظم الرعاية المجتمعية تغييراٍت إيجابية، إلّ 
ُبعد  عن  التطبيب  استعمال  تحسين  من  كل  ويشّكل  العقلية.  الصحة  خدمات  لتحسين  الجهود 
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وتكنولوجيا المعلومات والشراكات بين القطاعين العام والخاص نُهًجا واعدة لتعزيز إمكانية الحصول 
على خدمات العناية بالصحة العقلية وجودتها )Russell, 2010(. وعلى غرار ذلك، يبّشر عدد من 
المبادرات الجديدة التي تلوح في األفق بزيادة تقديم خدمات العناية بالصحة العقلية. وعلى الرغم من 
الفتقار إلى حّل شامل لتعزيز نظم العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم، 
قد تساعد هذه السياسات والبرامج التي تسعى إلى تحسين جودة العناية وإمكانية الحصول عليها في 

التغلب على التحديات المتمثلة داخل نظم الرعاية وفي ما بينها.
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القدامى )WBV( ضمن مجموعة  الترحيب بالمحاربين  كما أشرنا في الفصل المسبق، تقع مبادرة 
التي جرى الحديث عنها  الفدرالية  الرعاية  التي تتضمن نظم  العناية  أوسع وأكثر تعقيًدا من نظم 
في الفصل الثاني والمبادرات األحدث والشبكات اإلكلينيكية الذي ذكرناها في الفصل الرابع. ومثل 
 )WBV( هذه الجهات األخرى، تتشارك الجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
هدف تقديم عناية بالصحة العقلية عالية الجودة للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. وفي 
حين بذلت الجهات المستفيدة من المبادرة جهوًدا كبيرة لبناء شراكات مع برامج وطنية ومحلية، 
عملت في أغلب األحيان بصورة مستقلة عن بعضها البعض وعن هذه الشبكات األخرى. وهناك طرق 
كثيرة تستطيع من خاللها الجهات المستفيدة أن تعمل مًعا بفعالية أكبر وأن ترتبط بتلك الشبكات 
األخرى لتحقق أهدافها المشتركة )فقد شّكلت أربعة منها على سبيل المثال شبكة رعاية المحاربين 
القدامى  والمحاربين  العسكريين  في  أثرها  وتزيد  الشبكات  شركاء  مع  العالقات  وتعزز   ،)WCN
وأَُسرهم. يبحث هذا الفصل في الفوائد المحتَملة لتّباع الجهات العاملة في القطاع غير الحكومي نَهج 
نظام األنظمة لتقديم خدمات الصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم. ونقّدم وصًفا 
أساسًيا لَنهج نظام األنظمة ونسّلط الضوء على الطريقة التي يستطيع من خاللها أن يقّدم إطاًرا مفيًدا 
لتحقيق المزيد من التآزر داخل وبين النظم المتعددة التي ُتعنى بالصحة العقلية للمحاربين القدامى 
ُتعنى  التي  النظم  مصطلح  القسم  هذا  وفي  ونستخدم  والخاص.  العام  القطاعين  في  حالًيا  والعاملة 
بالصحة العقلية للمحاربين القدامى لنشير إلى الجهود الخاصة المبذولة في القطاع غير الحكومي 
المحاربين  رعاية  وشبكة   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  )مبادرة  القدرات  تعزيز  بهدف 
السلوكية  الصحية  الخدمات  مقّدم  القدامى )CVN( وبرنامج  للمحاربين  )WCN( وشبكة كوهين 

.))Give an Hour( وغيف آن آور )SBHP( ستار
ولنبّين كيف يمكن للمشهد الحالي لمقّدمي خدمات الصحة العقلية للمحاربين القدامى وأَُسرهم 
أن يتحّسن من حيث الكفاءة والنوعية، سنبدأ بتعريف مفهوم نَهج نظام األنظمة، ونعرض في ما بعد 
السمات األساسية التي يمكن من خاللها لهذا النظام أن يساعد الجهات التي داخله على التعّلم والتأقلم 
وتحسين خدماتها واستدامتها. ولكٍل من هذه السمات الرئيسية، نفّسر أوًل الخصائَص واألبعاد ذات 
 )WBV( الصلة، ثم نناقش كيف يمكن للجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
وجهات أخرى داخل نَهج نظام األنظمة تطبيقها لتلبية احتياجات الصحة العقلية للمحاربين القدامى 

وأَُسرهم.
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ما هو نَهج نظام األنظمة؟

يعّرف نَهج نظام األنظمة مجموعة المنظمات المستقلة والمترابطة باعتبارها عناصر تنتمي لنظام أكبر 
ومتعددة الجوانب )Rouse, 2012(. ويضم نَهج نظام األنظمة أربعة عناصر مرتبطة في المعتاد بهذا 
المفهوم أل وهي: الستقاللية التشغيلية واإلدارية، والتوزيع الجغرافي، والتطور التدريجي، والسلوك 
الناشئ )عندما يتصرف عدد من الجهات الفردية على نحٍو مماثل بصورة جماعية نتيجًة عوامل 
بيئية داخل نظامها األكبر( )Wickramasinghe, Chalasani, Boppana, & Madni, 2007(. وتتماشى 
هذه العناصر مع هيكلية مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( وتطوراتها، ما يجعل نَهج نظام 
األنظمة نموذًجا طبيعًيا لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( وربما أيًضا لسائر المنظمات 

التابعة للقطاع غير الحكومي.
لمعالجة  مًعا  البرامج  أنه يعكس كيفية عمل  األنظمة في  نظام  نَهج  أبرز منافع  وتتمثل إحدى 
وليس   .)DeLaurentis & Callaway, 2004( المشتركة  مهامها  الشاملة وتحقيق  السياسات  مشاكل 
العمل والتأثير في  إدارة َسير  األنظمة، بل تشارك كل جهة معنية في  هناك مدير واحد في نظام 
القرارات )DeLaurentis & Callaway, 2004(. وفي نموذج نظام األنظمة، على كل برنامج أن يراعَي 
مجموعة العوامل المتعددة التي تؤثر في برامج وعمالء آخرين ضمن الشبكة بهدف تحقيق كفاءة 
تعمل ربما في مجالت ل ترتبط مباشرًة  البرامج مع جهات  تنّسق  أّن  يعني  القصوى. وذلك  النموذج 
بمجال عملها )DeLaurentis & Callaway, 2004(. وبالتالي يتعين على البرامج في نهج نظام األنظمة 
الفعال أن تدرك أّن كاًل منها أقّل أهمية بحد ذاته من الطريقة التي تساهم فيها جميعها بتحسين 

.)DeLaurentis & Callaway, 2004( الشبكة األعلى المستوى التي تعمل في إطارها

أبرز عناصر هذا النَهج لتعزيز الجودة واالستدامة

التركيز على تعّلم الدروس والتحسين المستمر لألداء والجودة
التعاون  تدعم  تحتية  وبنى  والتنسيق  التواصل  عبر  ببعض  بعضها  البرامج  األنظمة  نظام  نَهج  يربط 
وثقافة تركز على األداء الشامل )DeLaurentis & Callaway, 2004(. ولتسهيل إقامة هذه الشراكات، 
على البرامج أن تركز على تحسين األداء والجودة باستمرار وأن تقيم بيئة تعليمية يتم عبرها تمكين 

األفراد من حّل المشاكل وتحسين العمليات.
كما تدعو الحاجة إلى جمع البيانات بشكٍل متين والتشارك في بذل الجهود بهدف مّد عملية 
نظم  بين  ما  في  األثر  ونْقل  والنجاح  التقدم  كمية  وتحديد  الالزمة  بالمعلومات  اإلجراءات  تكييف 
العناية. ومن شأن إقامة ترتيبات مشتركة وتنفيذها أن يساعد على التحسين المتواصل ألداء وجودة 

البرامج الفردية ونظام األنظمة األكبر.

إقامة ترتيبات مشتركة واستعمالها
المحاربين  المصممة لخدمة  المتعددة  الحكومية  الجهود غير  الخدمات على اختالف  فيما تختلف 
القدامى وأَُسرهم، هناك أيًضا الكثير من أوجه التشابه بينها. فتقّدم الجهات المستفيدة من المبادرة 
على سبيل المثال مجموعًة من الدورات التدريبية بشأن مسائل متعلقة بالجيش والمحاربين القدامى 
لمختلف الجهات المعنية. إلى ذلك، تقّدم جميع الجهات المستفيدة دوراٍت تدريبيًة لمقدمي خدمات 
العناية الصحة العقلية بشأن مواضيع متعددة ذات صلة، تضم ُنُهج العالج النفسي والكفاءة الثقافية 
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العسكريين  من  معينة  لمجموعات  والعالجات   )MST( العسكرية  الجنسية  والصدمات  العسكرية 
والمحاربين القدامى واأُلَسر. وقد بدأت الجهات المستفيدة من المبادرة بتحضير عدد من النماذج 
المشاركين.  سلوك  في  النماذج  هذه  تأثير  حول  األدلة  جمع  على  وتعمل  كما  الجديدة  التدريبية 
لكّن منظمات أحدث وجهات أخرى تقوم بتقديم تدريبات ونشاطات مماثلة. وبالتالي تبقى الجهود 
التدريبية المبذولة في مختلف هذه المنظمات مجّزأة. وفيما أطلق ذلك على األرجح العنان لالبتكارات 
في المنظمات المستقلة التي تستعمل نهًجا تدريبية مختلفة، من المرّجح أنّه ولّد أيًضا بعض الهدر 
وقلة كفاءة استعمال مبالغ التمويل الثمينة اآلتية من مصادر غير ربحية. وقد سارت جهود تطوير 
التدريبات في الواقع لدى هذه الجهات المتعددة كأنها تجربة طبيعية؛ فقد بذلت المنظمات جهوًدا 
لتدريب مقدمي الخدمات ومجموعاٍت أخرى في الوقت عينه إنما سياقات مختلفة، ولجأت المنظمات 
إلى سبل متميزة ولكن متشابهة لتدريب مقدمي العناية بالصحة العقلية. ولكن، على عكس التجارب 
الفردية  الجهود  آثار  لتحديد  الجهود  هذه  بذل  لدى  مشتَركة  تدابير  إلى  اللجوء  يتم  لم  المعتادة، 
والجماعية على المشاركين في التدريبات. ومن أجل تكييف هذه الجهود وَدْفع نظام األنظمة بشكل 
منهجي نحو ممارسات أفضل، ل بّد من إقامة تدابير مشتَركة لتقييم المدخالت والمخرجات والنتائج 
واآلثار. فضاًل عن ذلك، من شأن اعتماد سبل أفضل تنسيًقا لقياس األداء والتواصل على صعيد مبادرة 
الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( والنظم غير الحكومية أن يساعد كل منظمة على الستفادة 
بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  مواقع  إطار  الممارسات. وخارج  أفضل  واعتماد  اآلخرين  تجارب  من 
القدامى )WBV(، يمتّد هذا التحدي إلى مواقع سريرية وتدريبية أخرى، حيث يعتمد كل موقع على 

األرجح نهجه الخاص بشأن ما إذا كان يجب قياس النتائج وكيف.

اعتماد استراتيجيات رسمية لتحسين األداء والجودة باستمرار
مراقبة  أجل  من  األداء  إلدارة  أسلوبين  إلى  اللجوء  يجوز  األنظمة،  نظام  نَهج  تسهيل  بهدف 
اإلجراءات السائدة لدى مختلف الجهات وتكييفها بشكل دوري، وهما عملية تحسين األداء باستمرار 
)CPI( وعملية تحسين الجودة باستمرار )CQI(. تركز عملية تحسين األداء باستمرار )CPI( بصورة 
الجودة باستمرار )CQI( على  أساسية على اإلجراءات والخدمات، في حين تركز عملية تحسين 
الجودة. ويمكن للنهَجين أن يساعدا مختلف نظم العناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى على 

توجيه الموظفين واإلجراءات ليكونوا أكثر قدرًة على التكّيف.
الصحية  الرعاية  إجراءات  تقييم  عن  عبارًة   )CPI( باستمرار  األداء  تحسين  عملية  وتعّد 
Chestatee Regional Hospi�( أفضل المرضى بطريقٍة  احتياجات  لتلبية   وتحسينها بشكل مستمر 
الموظفين  المرضى لممارسات  الرعاية الصحية وتصّور  العمل وموظفي  tal, 2017(. وبتقييم َسير 
بانتظام، تجمع البرامج بيانات يمكن أن تساعدها في إحداث تغييرات مدروسة على اإلجراءات وفي 
تحسين نتائج المرضى الصحية )Chestatee Regional Hospital, 2017(. وتتضمن آليات جمع بيانات 
عملية تحسين األداء باستمرار )CPI( إجراء استبيانات بشأن رضا المرضى واستبيانات بشأن رضا 
الموظفين وتحليالت مالية وتقارير عن حدوث الحالت وتقارير بشأن المخاوف. وتساعد عملية 
تحسين األداء باستمرار )CPI( البرامج على التعاون بفعالية أكبر مع الشركاء الخارجيين وتحسين 
نوعية العناية وتقديم الخدمات، وتعزيز رضا موظفي الرعاية الصحية وإقامة إجراءات أكثر كفاءة 

.)Chestatee Regional Hospital, 2017(
ومن جهة أخرى، ُتعّد عملية تحسين الجودة باستمرار )CQI( عبارًة عن فلسفة إدارية تسعى 
لتحسين نوعية الخدمات والمنتجات من خالل تحسين اإلجراءات وقياس األداء. وفي مجال الرعاية 
الصحية، تمّثل عملية تحسين الجودة باستمرار )CQI( نَهًجا يركز على اإلجراءات لتحسين نوعية 
العالج والخدمات عبر َجمع البيانات وتحليلها بانتظام )Mittman & Salem�Schatz, 2012(. وتقدم 
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لنا بعض األمثلة حول طريقة تنفيذ عملية تحسين الجودة باستمرار )CQI( رؤًى يمكنها تحسين 
إجراءات مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( ومحصالتها. ويمكن أن تَنطبق هذه األمثلة 
أيًضا على جهات أخرى تقدم خدمات متعلقة بالصحة العقلية )مثل شبكة كوهين للمحاربين القدامى 

)CVN( وشبكة رعاية المحاربين )WCN( ومشروع هيدسترونغ )Headstrong( وغيرها(.
ويأتي المثال األول من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( التي سعت إلى تعزيز عملية 
تحسين الجودة باستمرار )CQI( عبر إجراء البحوث وبذل الجهود القائمة على البيانات مثل مبادرة 
)QUERI( )National Academy of Public Administration, 2008(. وتسعى  الجودة  تعزيز  بحوث 
القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  إجراءات  تعزيز  إلى   )QUERI( الجودة  تعزيز  بحوث  مبادرة 
)VHA( وتعزيز نتائج صحة المحاربين القدامى عبر دمج ممارسات فعالة مبنية على األدلة بسرعة 
ويمكن   .)Quality Enhancement Research Initiative, 2015( المنتظمة  اإلكلينيكية  العناية  في 
للمنظمات الفردية غير الحكومية المندرجة في إطار نظام أنظمة الصحة العقلية للمحاربين القدامى 
أن تستفيد من مثل هذا التقييم المنهجي إلجراءاتها الخاصة والدمج السريع للممارسات المبنية على 

األدلة لتحسين الجودة واألداء. 
للمحاربين  الصحية  اإلدارة  أنشأت   ،)QUERI( الجودة  تعزيز  بحوث  مبادرة  إلى  وباإلضافة 
Evidence�Based Quality Improve�( األدلة  على  مبنية  الجودة  لتحسين  عملية   )VHA( ىالقدام
 Rubenstein et al.,( البتكار  ونَشر  التنظيمي  التغيير  لدعم  المستويات  متعدد  نهج  وهي   ،)ment
2014(. ويتضمن هذا النهج الخروج بالبتكارات ونشرها محلًيا من األسفل إلى األعلى ضمن سياق 
على  الختصاصات  متعددة  المعنية  الجهات  وتساعد  األسفل.  إلى  األعلى  من  التنظيمية  األولويات 
الصعيدين المحلي واإلقليمي بتصميم ابتكارات تستخدم عملية تحسين الجودة باستمرار )CQI( عبر 
شراكات كلينيكية. وقد يساعد استعمال هذا النهج إلعادة تصميم نظام أنظمة العناية بالصحة العقلية 
لتحقيق  بينها  ما  وفي  النعزالية  الهيكليات  داخل  والتكامل  التعاون  دعم  على  القدامى  للمحاربين 

األهداف المرجوة من الشراكات الناجحة.
والمثال الثاني المتعلق بعملية تحسين الجودة باستمرار )CQI( الذي ربما يكون مفيًدا لنظم 
العناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى هو نهج اإلدارة المرنة )lean management(. فبناًء على 
 ،)CQI( وعلى إجراء مشتق من عملية تحسين الجودة باستمرار )Toyota( نظام إنتاج شركة تويوتا
التعقيدات غير الضرورية في  العميل فيما يعمل على تخفيف  المرنة على قيمة  يركز نهج اإلدارة 
إجراءات العمل )Jaworski, 2017(. ولدى تطبيق النهج المرن في مجال الرعاية الصحية، تتمثل بعٌض 
البرنامج  أهداف  مع  األمامية  الواجهة  في  العاملين  الموظفين  تماشي  تحقيق  في  عناصره  أبرز  من 
المتعلقة باألداء، وتدريب الموظفين لحل المشاكل فيستطيعوا القيام بتحسينات مستمرة، وابتكار 
 .)Jaworski, 2017( الموظفين  فرق  إدارة  ليتمكنوا من  القادة  مرنة، وتدريب  تدفق عمل  مسارات 
ويجري استعمال هذا النهج بصورة متزايدة في قطاع الرعاية الصحية بهدف ترسيخ الخدمات عبر 
 Gaynor and Town, 2012; Baker, Bundorf, & Kessler,( التنسيق بينها ضمن شبكة لزيادة كفاءتها

.)2014; White and Egouchi, 2014
وعملية   )CPI( باستمرار  األداء  تحسين  عملية  من  استراتيجيات  بين  الدمج  يساعد  وقد 
تحسين الجودة باستمرار )CQI( على تعزيز كفاءة النظم غير الحكومية للصحة العقلية للمحاربين 
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  من  مستفيدة  جهات  عدة  اتخذت  وقد  وفعاليتها.  القدامى 
 ،)CPI( خطوات لتنفيذ عملية تحسين األداء باستمرار )WCN( شبكة رعاية المحاربين/)WBV(
مستخدمًة استبيانات بشأن رضا المرضى وتحليالت مالية وتقارير أخرى بشأن إجراءاتها. غير أنّه 
ل إجراءاتها وفًقا لذلك.  يمكن لكل المنظمات أن تبذل المزيد من الجهود لكي ُتعاين أداءها بانتظام وتعدِّ
 )CQI( إلى ذلك، أدرجت بعض الجهات المستفيدة بعًضا من عناصر عملية تحسين الجودة باستمرار
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في أساليبها اإلدارية. ويمكن أيًضا أن تستفيد الجهات المستفيدة من المبادرة وشبكاٍت أخرى من 
اعتماد جوانب أخرى من عملية تحسين الجودة باستمرار )CQI(، ومنها عمليات تبسيط اإلجراءات 

وربط الموظفين واألنشطة بأهداف أداء محَددة.
البيانات باستمرار بشأن أنشطتها وتقّيم بانتظام  المبادرة  وتجمع الجهات المستفيدة من منح 
أثرها واتجاهها فيما تقّدم تقارير األداء للجهات التي تمولها وللتحليل الداخلي. وليس من الواضح إلى 
األمامية بشكل  الواجهة  في  العاملين  الموظفين  تمكين  إلى  الجهات بصورة موَحدة  أي مدى سعت 
المستمدة من جهود  الرؤى  تبادل  التعديالت. وينبغي  تقييم اإلجراءات والجودة وإجراء  منتظم من 
الجهات المستفيدة المستمرة للتقييم والتكييف في أنحاء المبادرة. كما من شأن التقييمات والتغييرات 
التدريجية والتعاونية في اإلجراءات أن تساعد الجهات المستفيدة على تجّنب الحاجة إلى إجراء 
تغييرات جذرية أقّل استنارًة بشأن استراتيجياتها وممارساتها للحفاظ على استدامة برامجها. وينطبق 

نفس الشيء على الشبكات غير الحكومية المعنية بالعناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى.

التأقلم بناًء على الدروس المستفادة
يمكن  أخرى،  رعاية  ونظم  برامج  وضعتها  التي  الممارسات  وأفضل  المستفادة  الدروس  تقييم  عبر 
للجهات المستفيدة من مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( ومنظمات أخرى من منظومة 
مواءمتها  تحّسن  وهيكليات  إجراءات  مع  تتأقلم  أن  القدامى  للمحاربين  العقلية  بالصحة  العناية 
باعتبارها جزًءا من نظام األنظمة. وحقق كل من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ونظام 
الصحة العسكري )MHS( تحسينات كبيرة في جودة الرعاية التي يقدمانها عبر إدخال تغييرات على 
اإلدارة واإلجراءات )Kilpatrick, Best, Smith, Kudler, & Cornelison�Grant, 2011(. وعبر إجراء 
 )VHA( القدامى للمحاربين  اإلدارة الصحية  المستفادة من  الدروس  إلى  المبادرة تغييرات مستندة 
Kil�( قد تختبر المبادرة وشبكات خاصة أخرى جودة رعاية أفضل ،)MHS( يونظام الصحة العسكر
patrick, Best, Smith, Kudler, & Cornelison�Grant, 2011(. وعلى وجه الخصوص، يشّكل بناء 
ثقافة تَعاون تتركز على العميل ووضع تكنولوجيات تسّهل التواصل والتنسيق المتزايد وتحسينها 
طريقَتين يمكن لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( أن تستفيد عبرهما من التطورات 

الحاصلة في هذا المجال.

اعتماد ثقافة َتعاون ورعاية تتركز على العميل
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  من  المستفيدة  الفردية  السريرية  المواقع  جميع  تفيد  فيما 
)WBV( بأنها تطّور ُنهًجا عالجية مصَممة خصيًصا لألفراد ومرَكزة غالًبا على المشاكل، يمكن أن 
تتعلم الجهات المستفيدة من المبادرة ومنظمات أخرى الكثير بعد من حيث كيفية العمل ضمن نظام 
 No�wrong�door األنظمة من مجال الرعاية الصحية للمحاربين القدامى األوسع نطاقًا. ويشكل نهج
)أي ليس هناك باب خطأ( على سبيل المثال طريقًة دمَجت عبرها وزارة شؤون المحاربين القدامى 
 )MyVA( األمريكية برامجها الداخلية. وباختصار، يهدف هذا النهج المندرج ضمن مبادرة ماي في آي
إلى ضمان أنّه ليس هناك “باب خطأ” يمكن أن يَطرقه المحاربين القدامى طلًبا للخدمات وإلى التأكد 
من حصولهم على التوجيهات المفيدة بشأن الخدمات التي يحتاجونها بغض النظر عن جهة التواصل 
 .)National Academy of Public Administration, 2008( الخدمات  شبكة  في  إليها  يلجأون  التي 
العمالء  ونظام رعاية No�wrong�door عبارة عن شبكة مترابطة تقّدم خدمات مجتمعية تساعد 

على البحث عن مختلف المزايا والخدمات )Altarum Institute، غير مؤرخ(.
No� وتعكس القيم التنظيمية لوزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية جوانب من كال نهج

wrong�door ومن اإلدارة المرنة. وأنشأت مبادرة ماي في آي )MyVA( قيم وزارة شؤون المحاربين 
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القدامى األمريكية التنظيمية - أي النزاهة واللتزام والمناصرة والحترام والتمّيز )ICARE( -والتي 
تسعى إلى ضمان أّن كل موظف في هذه الوزارة يتناول عمله الذي يطال المحاربين القدامى بمراعاة 
شؤون  وزارة  موظفي  القيم  هذه  توِجه   ،No�wrong�door نهج  في  المذكور  النحو  وعلى  بالغة. 
المحاربين القدامى األمريكية لمساعدة المحاربين القدامى في الحصول على الرعاية والمنافع التي 
يريدونها بغض النظر عّما إذا كان الموظفون مسؤولين مباشرًة عن الخدمات التي يحتاجها المحاربون 
القدامى. وعلى غرار نهج اإلدارة المرنة، تشّجع قيم النزاهة واللتزام والمناصرة والحترام والتمّيز 
يريدون  التي  والمنافع  بالعناية  القدامى  المحاربين  لربط  المشاكل  حل  على  الموظفين   )ICARE(
تركز  بأنها  أخرى  وشبكات   )WBV( القدامى بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  وتفيد  عليها.  الحصول 
كلها على المحاربين القدامى وأنها تمتلك آليات إلحالتهم إلى خدمات داعمة عندما تقتضي الحاجة. 
غير أنّه يمكن لهذه الشبكات الستفادة من اعتماد أخالقيات تدعم العناية المتركزة حول المحاربين 
القدامى وقيم آي كير )ICARE(، ل سيما في ظل عملها على تحقيق المواءمة في ما بينها والندماج 

مع بعضها البعض.

تطوير تكنولوجيات لتحسين التواصل والتنسيق
نظام  داخل  والتنسيق  البيانات  لتبادل  ضرورية  والتصالت  المعلومات  تكنولوجيا  أّن  في  شّك  ل 
الصحة  نظم  )Wickramasinghe, Chalasani, Boppana, & Madni, 2007(. وستشّكل  فعال  أنظمة 
اإللكترونية وتبادل السجالت الطبية اإللكترونية عاملين بالَغي األهمية لتطوير نظام أنظمة متين في 
 Wickramasinghe,( وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  للعناية  المستقبل 
Chalasani, Boppana, & Madni, 2007(. ركَزت نظم رعاية متعددة على تطوير التكنولوجيات التي 
تعزز التعاون. فواجهت اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على سبيل المثال صعوبًة في 
تنفيذ تبادل السجالت الطبية اإللكترونية بالستعانة من مبادرة السجالت اإللكترونية للمحاربين 
القدامى طوال حياتهم )Veteran Lifetime Electronic Record(، لكّن الوكالة تستمر في التركيز على 
تحسين المنصة )Hosek & Straus 2013(. فضاًل عن ذلك، واجه كل من اإلدارة الصحية للمحاربين 
 GAO,( المعلومات  تبادل  ما خص  في  تحديات   )MHS( العسكري  الصحة  ونظام   )VHA( القدامى 
2015b(، إلّ أّن الوكالتين أنشأتا نظامي سجالت صحية إلكترونية )EHR( قابلين للتشغيل المتبادل 
لشؤون  األمريكي  الوزير  مؤخًرا  وأعلن   .)Sullivan, 2015( تطويرهما  على  العمل  تواصالن  وهما 
المحاربين القدامى أّن اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( ستعتمد السجالت الطبية لنظام 

.)MHS( الصحة العسكري
وفيما قد يساعد ذلك على تعزيز التواصل والتنسيق بين اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
لكي  تقنية  إلى حدوث تطورات  الوكالتان  )MHS(، تحتاج هاتان  العسكري  الصحة  )VHA( ونظام 
تتمكنان من إبرام شراكات مع منظمات خاصة بفعالية وكفاءة أكبر، بما فيه مع شبكات جرى تمويلها 
مؤخًرا من القطاع الخاص. وتعمل اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى )VHA( على تحسين اإلجراءات 
مجتمعية  خدمات  لتقديم  المتعاقدين  الرعاية  مقدمي  من  الخدمات  لشراء  الموحدة  التشغيلية 
)Greenberg et al., 2015(. باإلضافة إلى ذلك، يسعى نظام الصحة العسكري )MHS( عبر تطوير نظم 
إدارة الرعاية الصحية لوازرة الدفاع األمريكية ومواصلة صقلها، إلى تحديث نظام السجالت الطبية 
اإللكترونية الخاص به وتعزيز تبادل البيانات الطبية مع كل من اإلدارة الصحية للمحاربين القدامى 
 Defense Healthcare Management System, Program Executive Office,( والقطاع الخاص )VHA(
 )VHA( القدامى للمحاربين  الصحية  العسكري )MHS( واإلدارة  الصحة  2017(. وفيما ُيحرز نظام 
تقدًما في نقل النظام المستخَدم في نظام الصحة العسكري )MHS( إلى اإلدارة الصحية للمحاربين 
القدامى )VHA(، على الوكالتين أن ُتدِمجان مقدمي رعاية من القطاع الخاص في أنظمتهما عبر ربط 
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المنصات التكنولوجية ببعضها وإنشاء إجراءات تشغيلية موحدة واللتزام بها بهدف تبادل السجالت 
الطبية والتواصل بشأن احتياجات المرضى.

على الشبكات تعزيز التعاون والرعاية المتركزة على العميل والنظم التكنولوجية
تكييف  في  األخرى  والشبكات   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  تستمّر  أن  يجب 
منظماتها  داخل  ذلك  – سواء كان  أخرى  لبرامج  والفاشلة  الناجحة  التجارب  بناًء على  الممارسات 
الخاصة أو خارجها. ويشكل التعّلم واألقلمة في الواقع مجالً تبرع فيه مبادرة الترحيب بالمحاربين 
القدامى )WBV(. وبالفعل، أظهرت الجهات المستفيدة من المبادرة أنها قادرة على التكّيف كثيًرا وعلى 
تقّبل األفكار لتحسين اإلجراءات واإلدارة. إلّ أنّه يمكن للجهات المستفيدة أن تقوم بالمزيد لتحقيق 
الممارسات الفضلى، على  الممارسات. وبهدف تسهيل اعتماد مثل هذه  الستفادة القصوى من هذه 
الجهات المستفيدة والشبكات األخرى أن تستمر في التواصل بانفتاح وانتظام بشأن اإلجراءات والتقدم 

نحو تحقيق أهدافها المشتَركة.
ويمكن للنظر إلى بعض من أفضل ممارسات وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية أن يعود 
بنفٍع كبير على مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( والشبكات األخرى. فقد يساعد نهج 
No�wrong�door على سبيل المثال على ضمان حصول العسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم 
على العناية حتى إذا كانت متوافرة خارج إحدى المنظمات الموجودة ضمن هذه النظم. ومن شأن 
إنشاء آليات إحالة متينة في هذه الشبكات أن يساعد على ألّ يقع العسكريون والمحاربون القدامى 
 ICARE وأَُسرهم ضحية الثغرات وعلى تعزيز قوة شبكات العناية المحلية. فضاًل عن ذلك، يشكل نهج
نموذًجا مفيًدا لمبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( والنظم األخرى لتمكين موظفيها على 

حّل المشاكل.
القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  من  كل  يعمل  وفيما 
)VHA( على تعزيز منصاتهما اإللكترونية للتعاون وتبادل المعلومات، يتعّين على الشبكات الخاصة 
اإللكترونية إلحداث هذه  أنظمتها  أن تحّسن   )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  ومنها 
الصحة  ونظام   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  مع  التعاون  فرص  وتشّكل  التبادلت. 
 )WBV( القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  استدامة  لضمان  واعدة  سباًل   )MHS( العسكري 
وشبكات أخرى. وتستطيع كل األطراف أن تحّدث بشكٍل استباقي أنظمتها الفنية وإجراءاتها التشغيلية 
الموحدة لضمان توافقها باعتبارها جهات مجتمعية شريكة في تقديم الرعاية. وعالوًة على ذلك، من 
شأن إقامة وصيانة نظم فنية مساعدة على تتبع المعلومات وتبادلها أن تساعد الجهات المستفيدة 
والشبكات الخاصة األخرى على مراقبة أدائها الخاص وإحداث التغييرات عبر عملية تحسين األداء 
باستمرار )CPI( وعملية تحسين الجودة باستمرار )CQI(. كما من شأن التكنولوجيا المسّهلة لجمع 
المعلومات وتبادلها أن تساعد الجهات المستفيدة على التواصل مع بعضها البعض ومع الممولين ومع 

سائر الجهات المعنية الرئيسية.

التركيز على المصلحة العامة
من أبرز جوانب نَهج نظام األنظمة الستفادة بفعالية من المنافسة بين نظم الرعاية الصحية والبرامج 
المندرجة ضمنها. وأشار مايكل يوجين بورتر )Michael E. Porter( الذي يعمل كأستاذ جامعي يشغل 
منصب أستاذية بيشوب ويليام لورنس )Bishop William Lawrence University Professor( في كلية 
هارفرد لألعمال )Harvard Business School( إلى أن بلوغ المنافسة للمعادلة الصفرية يشكل مشكلًة 
بارزة في نظام الرعاية الصحية في الوليات المتحدة. فلدى بلوغ المنافسة المعادلة الصفرية، تتنافس 
برنامٍج معّين يشكل  الموارد ألّن ربح  للحصول على  البعض  بعضها  النظم مع  المندرجة في  البرامج 
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خسارة لبرنامٍج آخر )Wickramasinghe, Chalasani, Boppana, & Madni, 2007(. ويوصي بورتر 
Wickramas�( بإعادة رسم إطار نظم الرعاية الصحية لتعزيز المنافسة ذات النتائج اإليجابية )Porter(
inghe, Chalasani, Boppana, & Madni, 2007(، ما قد يعيد توجيه المنافسة نحو تحسين العالجات 
وتقديم عناية مبنية على القيم ومركزة على المريض )Porter, 2004(. وتركّز المنافسة ذات النتائج 
اإليجابية على تنافس برامج الرعاية الصحية على تقديم أفضل نوعيات العالجات والخدمات لجذب 
تقّدم  متميزة  برامج  إنشاء  عبر  اإليجابية  النتائج  ذات  المنافسة  وتتطور  عليهم.  والحفاظ  المرضى 
أكثر  الرعاية  أسعار  وتجعل  الفواتير  إصدار  وتبّسط  شخصية  وخدمات  متخصصة  فنية  خبرات 
شفافية وتقّدم إمكانية أفضل للحصول على معلومات بشأن مقدمي الرعاية وبرامج الرعاية الصحية 

.)Porter, 2004( فيستطيع المرضى صنع قرارتهم بناًء على معلومات عن رعايتهم الطبية

توجيه جهود المبادرة نحو منافسة ذات نتائج إيجابية
بهدف إعادة توجيه مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( والشبكات األخرى نحو منافسة 
ذات نتائج إيجابية، قد يحتاج كل من الجهات المستفيدة والشركاء اإلكلينيكيون في الشبكات الخاصة 
إلى إعادة صياغة مفاهيم مهامها وكيفية إبراز قيمتها. كما قد تحتاج كل منظمة إلى إعداد رسالتها أو 
صقلها بطريقة تقّر فيها بصورة أوضح أّن جهودها تساهم بتنمية بيئة العناية بالصحة العقلية األوسع 
نطاقًا. باإلضافة إلى ذلك، وإلنشاء جهود تعاونية تتركز بصورة متباَدلة على تحسين الخدمات والجودة، 
على المنظمات )أي الجهات المستفيدة والجهات التابعة للشبكات األخرى( أن ترّسخ ثقافة التعاون 
وأن ترّوج ألهداف محَددة للتنسيق على صعيد الصحة العقلية األوسع نطاقًا. ومن األمثلة عن أهداف 
ترمي إلى تعزيز التنسيق في نظام األنظمة األوسع نطاقًا، نذكر إقامة الشراكات وتطويرها والعمل مع 
شركاء لتكييف اإلجراءات وإنشاء مبادرات واستراتيجيات جديدة وتبادل أفضل الممارسات والدروس 
المستفادة والتواصل بانتظام مع جهات معنية أخرى في المجال وإجراء إحالٍت إلى منظمات شريكة.

فضاًل عن ذلك، من الصحيح أن تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة قد يسلب بعض 
المبادرة ومجال  أنحاء  في  والفعالية  الكفاءة  يعزز  لكّنه  التنافسية،  ميزتها  من  المستفيدة  الجهات 
الصحة العقلية األوسع نطاقًا. وإذا كانت الرسالة المشتركة للبرامج تقضي بتعزيز الصحة العقلية 
والستثمار  العامة  المصلحة  لتحقيق  للتعاون  فالحاجة  وأَُسرهم،  القدامى  والمحاربين  للعسكريين 
فيها أمٌر بديهي. ويعتمد المشروع التعاوني )Breakthrough Series Collaborative( من معهد تحسين 
التعليم” ضمن مجموعات  “دورات  نهَج   )Institute for Healthcare Improvement( الصحية الرعاية 
مباشرة  اجتماعات  ثالثة  المعتاد  في  التعليمية  الدورات  الخدمات. وتتضمن هذه  لتسهيل تحسين 
تمتد على مدى 18�12 شهًرا من التعاون واتصالت هاتفية شهرية يجتمع عبرها األفراد الرئيسيين 
Institute for Healthcare Improve�( البتكارات لتبادل  بانتظام  الجودة  تحسين  مجموعات   من 
ment, 2003(. ويسّهل هذا اإلجراء المتكرر تحسين وضع األهداف على ثالث مراحل وهي: تكييف 
استراتيجيات التحسين واختبارها، وزيادة صقل استراتيجيات التحسين وبدء نشر تغييرات ناجحة 
في المنظمة، واعتماد تغييرات ناجحة في أنحاء المنظمة. ويجري كل هذا في ظل دعم متواصل من 
خبراء حول المحتوى والتغييرات التنظيمية. ويجوز تصميم هذه الجهود لغرض إنشاء نظام أنظمة 
لتعزيز العناية بالمحاربين القدامى وأَُسرهم؛ ولكن، لتحقيق النجاح األكبر، على هذه النُهج أن تكون 

مجَهزًة بالموارد والموظفين لضمان الحفاظ على هذه الجهود.
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تحقيق استدامٍة طويلة األمد
ضمنه  المندرجة  والبرامج  النظم  مستقبل  بشأن  الغموض  األنظمة  نظام  نهج  تعقيد  أبعاد  أبرز  من 
)DeLaurentis & Callaway, 2004(. بالمثل، تقّدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص مسارات 
الغموض  لكّن  وأَُسرهم،  القدامى  والمحاربين  للعسكريين  العقلية  بالصحة  للعناية  تكميلية  أخرى 
يتمحور حول كيفية حفاظ البرامج الخاصة على التمويل والعالقات في إطار نظام الرعاية األكبر على 
المدى الطويل. ويعتمد الكثير من مقدمي خدمات العناية بالصحة العقلية من القطاع الخاص، على 
)WCN( وشبكة  المحاربين  )WBV( وشبكة رعاية  القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  غرار 
كوهين للمحاربين القدامى )CVN( ومنظمات أخرى غير ربحية، على ِمَنح مقّدمة من منظمات عامة 
وممولين خيريين لضمان استدامة الخدمات واألنشطة. وقد ل يكون الدعم الخيري مستداًما على 
المدى الطويل إذا تبّدل الهتمام العام بالعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم و/أم حظيت مسائل 
والموارد  األولويات  تبّدل  إلى  العامة  المنظمات  من  الِمنح  تمويل  يتعرض  قد  كما  باألفضلية.  أخرى 

.)Carter & Kidder, 2015(
عالوًة على ذلك، قد يشّكل بناء عالقات بين البرامج والحفاظ عليها تحديًا. فيمكن أن يشكل 
إيجاد الوقت والموارد والحوافز للتعاون صعوبًة ألّن طبيعة العناية بالصحة العقلية مكّثفة والطلب 
على هذه العناية مرتفع. أِضف إلى ذلك أنّه يمكن للعراقيل اإلدارية المتمثلة في وجه آليات اإلحالة 
ذات الطابع المؤسساتي أن تشّكل عائًقا في وجه التعاون. وعلى الرغم من هذه التحديات، ل بّد من 

تعزيز هذه العالقات لضمان استدامة الجهات الفردية المستفيدة وإنجاح المبادرة.

التخطيط لألنشطة لتحقيق االستدامة على المدى الطويل
الترتيبات  وإجراء  المناسبة  التحتية  البنى  لبناء  ضروري  النظم  لهذه  الستراتيجي  التخطيط  إّن 
الطويل. وتتوقف استدامة  المدى  العام والخاص على  القطاعين  الشراكات بين  والستثمارات لدعم 
الواقع أن  المنظمات. فيمكن في  المؤسساتي على شراكات هذه  الطابع  كل برنامج على مدى إضفاء 
يشّكل التواصل مع جهات أخرى معنية ببرامج أخرى وسيلًة للتعّلم بشأن مبادرات مستدامة قائمة 
في أماكن أخرى وتتمتع بقدراٍت في مجالت أخرى. وقد يساعد اعتماد المستخلصات من دراسات 
المسؤولية الجتماعية للشركات السابقة، والتفكير الستراتيجي لتحقيق القيمة القصوى للجهات 
Maltz, Thomp�(  المعنية، واستحداث تدابير ذات قيمة متبادلة على تحقيق استدامة طويلة األمد
son, & Ringold, 2011(. كما قد يسهل النتقال من العتماد على المنح المقّدمة من المنظمات العامة 
والخيرية تبني المنافسة ذات النتائج اإليجابية. ولكن، قبل أن تتمكن الجهات المستفيدة من إدخال 
تغييرات تحويلية على نماذجها الفردية لضمان الستدامة، عليها أن تهيئ نفسها للمساهمة بشكل 
فعال بالنظام العام. عالوًة على ذلك، ونظًرا إلى التحولت األوسع نطاقًا في نظم الرعاية الصحية للجيش 
والمحاربين القدامى التي تميل نحو استخدام التقنيات الحديثة والعتماد بصورة أكبر على الجهات 
المجتمعية وأساليب أخرى لتخّطي العوائق التي تواجه الرعاية، على الجهات المستفيدة إنشاء ثقافة 

مشتَركة للتعّلم وإدارة األداء لتستمّر بتكييف أساليبها واستراتيجياتها فيما تتطور نظم الرعاية.
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الخاتمة

ل شّك في أّن نظم العناية بالجيش والمحاربين القدامى معّقد. وتتعدد خيارات الحصول على العناية، 
فقد يلجأ العسكريون والمحاربون القدامى وأَُسرهم إلى استخدام برامج مختلفة بالتتابع أو بالتزامن 
مع بعضها مع تغّير ظروفهم. إلى ذلك، فإجراءات تقديم العناية بالصحة العقلية في صدد التغيير، وقد 
بصورة  العتماد   )VHA( القدامى  للمحاربين  الصحية  واإلدارة   )MHS( العسكري  الصحة  نظام  بدأ 
 )WBV( متزايدة على العناية المجتمعية لتحقيق مهامهما. تمتلك مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى
ومبادرات أحدث فرصة تعزيز العناية بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم عبر 
للخدمات على  المقدمة  المجتمعية  الجهات  ولتدريب  مباشرة  لتقديم خدمات  تبذلها  التي  الجهود 

كفاءات الثقافة العسكرية والممارسات المبنية على األدلة ومعارف ومهارات وطاقات أخرى.
ويعكس مجال العناية بالصحة العقلية للجيش والمحاربين القدامى كال حركة التكّيف والجمود 
في وجه التحديات المستمرة. وعلى الرغم من وجود عدد من التغييرات الحاصلة في بيئة سياسات 
الجيش والمحاربين القدامى، ل سيما في ما يتعلق بقدرة وزارة شؤون المحاربين القدامى األمريكية 
على تلبية جميع طلبات المحاربين القدامى وأَُسرهم، ل يزال أيًضا هناك مشاكل عدة )مثل تنمية 
القوى العاملة( تسعى لمعالجتها الجهات العاملة في النظم جميعها. وفيما تواصل المصادر غير الحكومية 
مسائل  وتطوّرها، ستشكل  توّسعها  وأَُسرهم  القدامى  للمحاربين  العقلية  بالصحة  بالعناية  المعنية 
تتعلق بالستدامة والتكال على المنظمات الخيرية أمًرا بالغ األهمية. وفيما تعمل بعض الجهات على 
التفاوض للحصول على دفعات من أطراف ثالثة، تستطيع أيًضا أن تساعد على إقامة جهود مستدامة 
طويلة األمد عبر التركيز على زيادة التنسيق والترابط – من خالل تنمية شبكاتها التعاونية وإضفاء 
الطابع المؤسساتي على الشراكات وتعزيز منصاتها الفنية لتحسين التواصل والمواءمة مع نظم رعاية 

أخرى.
وباإلضافة إلى الجهود الرامية لتعزيز قدرة المبادرة على استكشاف المجال الخارجي للبرامج 
لتحسين  عدة  بأعمال  للخدمات  المقدمة  الحكومية  غير  الجهات  تضطلع  أن  يمكن  والسياسات، 
اإلجراءات الداخلية واإلدارة بهدف حّث منظماتها على العمل بتعاوٍن أكبر. ومن أجل زيادة الجودة 
وإمكانية الحصول على الخدمات، قد تستفيد المنظمات غير الربحية المجتمعية ضمن نظام العناية 
األنظمة. ومن شأن تحسين دمج عملية  اعتماد نهج نظام  القدامى من  للمحاربين  العقلية  بالصحة 
يسمح  أن  األنشطة  في   )CQI( باستمرار  الجودة  تحسين  )CPI( وعملية  باستمرار  األداء  تحسين 
الميدانية. كما من شأن  للبيانات والممارسات  أكثر  أكبر وتستجيب  تتأقلم بسرعة  للمنظمات أن 
تبادل الخبرات والمعلومات بين المنظمات أن يساعد جميع المواقع على تعزيز إجراءاتها ومشاركاتها 
في مجال األوسع نطاقًا للعناية بالصحة العقلية. إلى ذلك، سيساعد تطوير شراكات جديدة وقائمة 

بين القطاعين العام والخاص المنظمات على تحقيق استدامة برامجها وتوسيع نطاق أثرها.
وأخيًرا، سيساهم التفكير في المصلحة العامة – بعيًدا عن مصالح أي منظمة فردية – في جعل 
مبادرة الترحيب بالمحاربين القدامى )WBV( وشبكة رعاية المحاربين )WCN( وشبكة كوهين 
دور  تأدية  على  ترّكز  وغيرها   )Headstrong( هيدسترونغ  ومشروع   )CVN( القدامى للمحاربين 
في المجال األوسع نطاقًا للعناية بالصحة العقلية للمحاربين القدامى. وفي نهاية المطاف، سيساهم 
مدى عمل النظم، والبرامج التي تندرج ضمنها، باعتبارها نظام أنظمة إما بزيادة استدامتها على المدى 
الطويل أو بحدها، كما سيساهم باألثر الذي ستحققه في الصحة العقلية للعسكريين والمحاربين 
القدامى وأَُسرهم وسيساعد على “... بناء شبكة دعم متكاملة قادرة على تقديم خدمات فعالة للعناية 

.)Obama, 2012( ”بالصحة العقلية للعسكريين والمحاربين القدامى وأَُسرهم
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الدعم لتقديم  الجهود  من  متزايد  عدد  بذل  تم  المنصرم،  العقد 
مع يتكيفون  فيما  وأسرهم  القدامى  والمحاربين  للعسكريين 
عمليات نشرهم. وأصبحت مسألة معالجة نتائج الصحة العقلية
المترتبة على هذه العمليات محّط تركيز ذا أولوية لدى القطاعين 
القاعدة  كرة  دوري  أطلق  هنا،  من  الحكومي.  وغير  الحكومي 
Robert R. McCormick Foun-) ومؤسسة روبرت ر. ماكورميك (MLB)  الرئيسي

المنظمات  لدعم   2008 عام   (WBV) القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة   (dation
تأسيس  ومنذ  وأَُسرهم.  القدامى  المحاربين  لدعم  برامج وخدمات  بدورها  تقّدم  التي 
برامج  Oنشاء  اPمة  أرجاء  في  أكاديمية  طبية  مؤسسات  إلى  ِمَنًحا  قّدمت  المبادرة، 
مصممة لمعالجة احتياجات الصحة العقلية للمحاربين القدامى العائدين من الخدمة 
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  اتخذت   ،2013 عام  ومنذ  وتنفيذها.  وأَُسِرهم 
وتيسير  وأَُسرهم  القدامى  والمحاربين  العسكريين  لمساعدة  كبيرة  (WBV) خطوات 
التعاون بين نظم الرعاية في المجتمعات المحلية. غير أنّه ال تزال ثمة حاجة ماسة 
إلى بذل جهود استراتيجية لتعزيز استدامة الجهود ومعالجة التحديات الناشئة فيما 
للمحاربين  العناية  نظام  مع سواها ضمن  التنسيق  زيادة  الفردية على  البرامج  تعمل 
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  منح  من  المستفيدة  الجهات  وعلى  القدامى. 
(WBV) وبرامج أخرى أن تستمر في التكّيف بهدف تحقيق استدامة خدماتها في مجال 
خدمات العناية بالصحة العقلية لتلبية الطلب على الرعاية كما بهدف تعزيز التكامل 
التعاونية واعتماد نهج نظام اPنظمة البرامج  والتنسيق. وقد يساعد توسيع الشبكات 
القدامى  بالمحاربين  الترحيب  مبادرة  غرار  على  العقلية  بالصحة  للعناية  الفردية 

(WBV) على االستمرار في بناء القدرات وإحداث أثر إيجابي في المستقبل.
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