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Introduction
Many emotional, behavioral and academic problems encountered during childhood
and adolescence require a multidisciplinary approach for assessment and treatment.
We have designed this service having in mind families who need to have a
multidisciplinary evaluation done within a short period of time.

What does this service entail?
Patients who are scheduled for this evaluation
are initially triaged by a psychiatric nurse
on the phone. Parents are asked questions
regarding their child’s strengths and
difficulties, and accordingly, they may be
sent questionnaires to fill-out prior to their
visit. Questionnaires to be filled out by the
child’s teachers may also be sent to parents
prior to this visit.
On the day of the visit, a junior psychologist
meets with the child and parents to have a clear
historical overview of the child’s development
and current concerns (pregnancy, birth, early
childhood development, cognitive
development, academic achievement,
emotional development and behavior along
with medical history and family history).
This initial visit may take up to two hours.
The psychiatrist will then meet with the child and parents on the same day. Based on the
assessment, and if he/ she determines the need, a family meeting is scheduled with a
senior clinical psychologist.
A follow-up meeting will then be held among the evaluating clinicians and a decision whether
further evaluation, including a neuropsychological evaluation or a special education
assessment is needed, will be made. A neuropsychological evaluation is conducted within a
few days, and results are shared with the team. The evaluating team schedules a feedback
meeting with the family, and a multidisciplinary report will be sent to the family at a later stage.
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Who can benefit from
this program?
All families interested in having a multidisciplinary evaluation for their child/teen within
a short period of time.

Our Team
Our team consists of:
• One Junior Child and Adolescent Psychologist
• One Senior Child and Adolescent Psychologist
• One Child and Adolescent Psychiatrist
• One Registered Nurse
• Two Neuropsychologists
• One Psychometric Assistant
• Special Education Teacher

Location and Appointment
Scheduling
The Child and Adolescent Psychiatry Program is located at AUBMC, Dale Home, 1st floor.
To schedule an appointment, please call: +961 1 350 000/Ext. 7888
Email: ja80@aub.edu.lb
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من بامكانه االستفادة من
هذا البرنامج؟
كل العائالت التي يهمها القيام بتقييم متعدد التخصصات لطفل أو مراهق في خالل فترة زمنية قصيرة.

فريقنا
يتألّف فريقنا يتألّف من:
•معالج نفسي مبتدئ لألطفال والمراهقين
•معالج نفسي متق ّدم لألطفال والمراهقين
•طبيب نفسي لألطفال والمراهقين
•ممرضة مجازة
•أخصائيون في العالج النفسي العصبي
•مساعد في المجال النقسي المتري
•مربية تقويمية

المكان وتحديد المواعيد
يقع مركز برنامج الطب النفسي لألطفال والمراهقين في المركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت ،مبنى
دايل هوم ،الطابق األول.
لحجز موعد ،الرجاء االتصال عىل +961 1 350 000 :مقسم 7888
الربيد االلكرتونيja80@aub.edu.lb :
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مقدمة
تتطلب العديد من المشاكل النفسية ،التربوية والسلوكية التي تظهر في الطفولة والمراهقة مقاربة متعددة
التخصصات للتقييم والعالج .لقد صمّمنا هذه الخدمة آخذين بعين اإلعتبار العائالت التي تحتاج الجراء تقييم
متعدد التخصصات في فترة زمنية قصيرة.

ماذا تتضمن هذه الخدمة؟
ً
بداية ممرضة نفسية بتحديد وتوجيه متطلبات
تقوم
كل حالة لدى المرضى المعينين لهذا التقييم عبر
الهاتف .يُسأل األهل أسئلة إيضاحيةعن نقاط القوّة
والصعوبات التي يعاني منها ولدهم ووفقا ً لذلك
يمكن أن ترسل اليهم استمارات ليكملوها قبل زيارتهم.
من الممكن أيضا ً أن ُترسل لألهل قبل الزيارة استمارات
يكملها أساتذة الطفل.
في يوم الزيارة ،يلتقي معالج نفسي بالطفل
واألهل للحصول على نبذة كاملة عن تاريخ نمو
الطفل والشكاوى الحالية (الحمل ،الوالدة ،النمو
المبكر للطفل ،النمو االدراكي ،التحصيل العلمي،
النمو العاطفي والسلوكي ،باإلضافة إلى التاريخ
الطبي والعائلي).
ومن المحتمل أن تستغرق هذه الزيارة األولية
مدة ساعتين.
بعد ذلك يلتقي الطبيب النفسي الطفل واألهل وبناءا ً على تقييمه لألمر ،قد يرتب موعدا ً آخر للعائلة مع
معالج نفسي.
بعدها سيقام اجتماع بين جميع األخصائيين المقيّمين وسيؤخذ قرار بالحاجة الى المزيد من التقييم ،بما
يتضمن تقييم للوظائف العصبيّة والنفسيّة والحاجة الى تربية تقويمية .بحسب ذلك تقام الفحوصات
المقرّرة ،ويحدد الفريق المعني اجتماع لتقييم النتائج مع األهل على أن يرسل الفريق تقريرا ً متعدد
التخصصات للعائلة في مرحلة الحقة.

تقييم متكامل
متعدد التخصصات
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