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چه کسانی به ما رجوع میکنند؟
تعداد زیادی از پناهندگانی که به سوئد میآیند تجارب سختی از جنگ ،زندان،
شکنجه ،تجاوزه جنسی ،بالیای طبیعی ،فرار و یا تبعید دارند .هر کسی به
نوعی از این خشونتها متاثر میشود .در بعضی از موارد این متاثر شدنها
طوالنی میشند و منجر به رنج و سختیهای زیادی در زندگی روزمره میشوند
و این دلیل واضحی است برای مراجعه به ما.

مراقبت از خود
برای پیدا کردن یک تعادل بهتر در زندگی روزمره ،امر مهم که کمک میکند داشتن یک
شبکه اجتماعی حمایت کننده ،رژیم غذای به طور منظم و فعالیت بدنی روزانه است.

بستگان
در حمایت از افرادی که در زندگی دچار وقایع ناگوار شدهاند بستگان فرد میتوانند نقش مهمی
ایفا کنند و این امر میتواند برای بستگان تونفرسا باشد .به همین دلیل بستگان میتوانند مشاوره
و پشتیبانی از ما دریافت کنند.

نشانههای معمولی ناراحتیهای جسمی  -روانی










با وجود تالش فراوان برای فراموش کردن خاطرات دردناک تصاویر این
خاطرات در ذهنم ظاهر میشوند
اجتناب از موقعیتها و جاهایی که مرا بیاد خاطرات دردناک میاندازد
ترس و عدم توانی در آرام شدن و هوشیاری بیش از اندازه
کابوس و مساله داشتن با خوابیدن
تپش قلب و واکنشهای بدنی ،فشار بر روی قفسه سینه و مشکالت تنفسی
زود عصبانی شدن و تنش در بدن
احسا س غمزدگی ،ناامیدی ،واماندگی
فرسودگی روانی (در اثر استرس و نگرانی و غیره) و ناراحتیهای جسمی
عدم تمرکز و فراموشی

 اجتناب از اجتماعات و معاشرت با دیگران

درمان
مرکز تخصصی روانپزشکی و رواندرمانی صلیب سرخ برای پناهندگان آسیب
دیده از شکنجه ،جنگ و خشونت خدمات درمانی خود را بر اساس احتیاجات
فرد پناهنده ارائه میدهد.

 در صورت تماس شما با مرکز صلیب سرخ برای پناهندگان آسیب دیده از
شکنجه ،جنگ و خشونت مترجمان مجرب در دسترس میباشند
 مراجعه به ما کامالً رایگان میباشد
 مراجعه به ما از طریق خود شخص و یا از طریق گواهی صورت میگیرد

خوش آمدید!

