
  مقدمه

آه مقابله با . در حال حاضر سوء مصرف مواد ، يكي از مشكالت اجتماعي محسوب مي شود

تاآتيك هاي گوناگون . عرضه و آاهش تقاضا ، راهكارهاي اصلي مقابله با اين مشكل است

براي . آاهش تقاضا مورد توجه نظام هاي بهداشتي و گروه هاي خود ياري قرار گرفته است

. وناگون مورد استفاده راهنماهاييوجود دارد آه توجه به آنها الزلمي استموفقيت روش هاي گ

به اين منظور روش هايي . تماس نيازمندان با مراآز ارائه خدمت جزو اولين مراحل درمان است

، و خدمات مراآز گذري طراحي ) مراآز مشاوره ي محله اي(نظير خدمات سياري ، مراآز مشاوره 

  .شده است

محل ارائه خدمات اوليه ، آموزش و افزايش انگيزه براي درمان است و امكان ارائه  مرآز گذري ،

اين مراآز امروزه در بسياري از آشورها . نيز در آن وجود دارد) آاهش آسيب(خدمات زيانكاهي 

هر مرآز گذري به لحاظ نظري واسطه خدمات سياري و . جايگاه قابل توجهي در امر درمان دارند

  .تر درمان و پيگيري است مراآز تخصصي

  تعريف مرآز گذري 

مرآزي بهداشتي است آه آن دسته از معتادان و افراد مصرف آننده مواد مخدر آه مرآز گذري، 

در حال حاضر تمايل به ترك ندارند و معتاداني آه رفتارهاي پر خطر خويش را آماآان ادامه مي 

  .درماني به آنها مراجعه مي نماينددهند، براي دريافت انواع خدمات رفاهي، آموزشي و 

  مراجعان گذري

مراجعان اين مراآز معتاداني هستند آه آماآان به مصرف مواد ادامه مي دهند و در حال حاضر 

  .رفتارهاي پر خطر خويش را ادامه مي دهند

  اهداف

  :از تاسيس مرآز گذري اهداف زير دنبال مي شود

 و درمانيافزايش دسترسي مراجعان به خدمات آموزشي  

 آاهش عوارض بهداشتي سوء مصرف مواد 

 افزايش انگيزه در مراجعان جهت جذب به درمان هاي پرهيز مدار 

  :اهداف آالن مذآور به بيان جزئي تر از اين قرار است

 افزايش دانش وابستگان به مواد 



 افزايش دانش خانواده ها و ساير افراد تأثير گذار بر بيماران 

 باط مراآز مختلف درماني در سطوح مختلف تخصصيايجاد ساختار جهت ارت 

 امكان ايجاد ارتباط با گروه هاي خودياري 

و ايدز در معتادان تزريقي مراجعه آننده و خانواده ها  Cو  Bآاهش شيوع خوني هپاتيت  

 يشان

  :برخي نكات مهم درباره ي اين مرآز از اين قرار است

 .اقع شده آه بيشترين مشكل در آن مشهود استدر محله اي و 

مراآز از طريق معتادان بهبود يافته ارتباطي ساده و صميمي با معتادان خياباني بر قرار  

 .مي آند

 .اين مرآز بسيار آوچك و محقر با آمترين امكانات داري قدرت جذب بسيار باال مي باشد 

  :نيروي انساني

از يك سو و يك مرآز درمان سرپايي يا بستري از ) Outreach(هر مرآز متصل به يك گروه سياري 

انساني بر حسب وظايف حداقل متفاوت بوده و شامل بنابراين حداقل نيروي . سوي ديگر است

  :موارد زير است

  آاهش وقوع اشتراك ادوات تزريقي در سوء مصرف آنندگان تزريقي مراجعه آننده 

 مراجعه آنندهآاهش تزريق در سوء مصرف آنندگان تزريقي  

 افزايش رفتار جنسي سالم در معتادان 

 ايجاد آالس هاي آموزشي مصاحبه انگيزشي براي مراجعان 

 برقراري نظام ارجاع از مرآز گذري به مراآز درمان سر پايي 

  نحوه ي ارجاع و انجام فعاليت ها

با افراد  فرد بيمار يا توسط گروه سياري يا به صورت خود معرف يا توسط گروه هاي خودياري

خانواده يا توسط پليس ارجاع مي شود در هر صورت اقدامات زير بطور آلي براي او صورت مي 

  :گيرد

ترجيحًا توسط فرد معرفي شده از گروه (پذيرش بيمار و پذيرايي با چاي و بيسكويت  .١

 و خوش آمد گويي) خودياري



 مختلففعاليت هاي مرآز و انتخاب آزاد براي گزينه هاي توضيح در مورد  .٢

 و آغاز به درمان )پزشك ، پرستار(معاينه توسط تيم پزشكي  .٣

 ارائه آموزش هاي بهداشتي و مشاوره انگيزشي .۴

 تأمين يك وعده غذا .۵

 تأمين امكانات براي استحمام بهداشتي و شست و شوي البسه .۶

 )در صورت صالحديد(در اختيار گذاري روزنامه  .٧

او و اقدامات انجام شده و اختصاص يك ثبت نام يا حداقل ثبت شرايط بيمار و بيماري  .٨

 به بيمار) آد(شناسه 

 براي وي)يك هفته اي (زمان دار » در حال درمان« در اختيار گذاري آارت  .٩

 تشويق به شرآت در گروه هاي آموزشي خودياري .١٠

و ) در صورت تمايل بيمار(ارجاع به آمك مددآار مرآز به مراآز درمان سرپايي يا بستري  .١١

 ي درمان از مرآز درمانيدريافت نتيجه 

 هماهنگي با خانواده و ساير افراد تأثير گذار توسط مددآار .١٢

 ايجاد امكان گذراندن اوقات فراغت سالم .١٣

 سعي در نگهداري بيماران در محل و ممانعت از رفتن به محل هاي پر خطر .١۴

 ارائه گزارش به مراآز درماني وابسته .١۵

 ارائه وسايل تزريق .١۶

  نحوه ي ارزيابي شاخص فرايند

چك (مسئول مرآز روزانه گزارش مرآز را آه شامل تعداد پذيرش و فهرست وارسي  .١

اقدامات انجام شده براساس شرح وظيفه تعريف شده براي هر مرآز مي شود، ) ليست

 .خط تهيه نموده و در پرونده مرآز ثبت و نگهداري مي آند ١٠طي 

در طي اين بازديد جلسه انجام بازديدهاي منظم هفته اي توسط مرآز درماني مرتبط آه  .٢

اي جهت مرور خدمات ارائه شده به مراجعان با حضور مسئول مرآز و اعضاي گروه سياري 

در اين جلسات بهتر است از خود . و آارشناس ناظر از مرآز درماني تشكيل مي شود

 .مراجعان هم تعدادي شرآت داشته و صورتجلسه تهيه شده و در پرونده مرآز ثبت شود



 .ديدهاي تصادفي حداقل ماهي يكبار توسط آارشناسان ستاديانجام باز .٣

  :وظايف

 آموزش و مشاوره انگيزشي .١

 )تا حد ممكن(تأمين بهداشت جسمي  .٢

 )در صورت امكان(تأمين يك وعده غذا  .٣

سم زدايي ، درمان هاي تخصصي تر (ارجاع به نظام هاي درماني و پيگيري مناسب  .۴

 )انجام مشاوره آزمايش هاي مربوط به ايدز پزشكي ، و ارجاع جهت

 :ثبت مشخصات و تشكيل پرونده براي فرد آه بايستي شامل موارد ذيل باشد .۵

 نحوه ارجاع فرد به مرآز 

 ل و معاينه پزشكياشرح ح 

 گزارش آموزش هاي داده شده به فرد اعم از آموزش هاي بهداشتي يا مشاوره اي 

رد به مرآز درماني و نتيجه حاصل از آه شامل شرح ارجاع ف(گزارش مددآاري  

 )مرآز درماني ارجاع شده

 فرم ثبت اطالعات تعويض و تحويل سوزن و سرنگ و وسايل تزريق 

فرم ثبت اطالعات درمان با متادون آه شامل تاريخ مراجعه و مقدار داروي تجويز  

 .شده به فرد مي باشد

 آشنايي با گروهاي خودياري .۶

 غني سازي اوقات فراغت .٧

 تأمين وسايل و ادوات تزريق .٨

  شاخص برآيند

 .تعيين هزينه صرف شده براي خدمات ارائه شده آه تبديل به واحدهاي مالي مي گردد .١

 جمعيت تحت پوشش .٢

 ميزان مانايي در درمان .٣



 ميزان ارجاع به نظام هاي درماني و نتايج آن .۴

 هر شهرستانارائه گزارش ساالنه از فعاليت هاي  .۵

  شرح وظايف پرسنل مرآز گذري

  :مددآار

 گرفتن تاريخچه مسايل اجتماعي و مشاوره مددآار 

 پيگيري مشكالت اجتماعي ، شغلي ، اقتصادي بيمار 

 بازديد منزل و تشويق خانواده براي پذيرش بيمار 

 مشكالت اجتماعي بيمارپيگيري و ارتباط با سازمانهاي ذيربط در خصوص حل  

 ارجاع مراجع به پزشك و مشاوره قضايي 

 پيگيري پس ار ترخيص 

 تأمين هزينه هاي درماني و پيگيري و باز پروري از راههاي قانوني ممكن 

 تكميل فرم اطالعات آوتاه 

  :روان شناس

 تست اوليه بيمار از نظر رواني و تاريخچه بيمار 

 ارجاع به آزمايشگاه 

 ارجاع به واحد مددآاري 

 انجام مشاوره فردي و گروهي 

 ارجاع به پزشك در صورت عدم مشكل اعتياد 

 ترغيب بيمار جهت خود معرف شدن به مراآز درمان سرپايي 

 مشاوره با خانواده يا هر همراه ممكن به مددآاري 

 ASI تكميل فرم 

 



  :مسئول آزمايشگاه

 انجام تست مرفين 

 پاسخگويي به مراجعان در مورد جواب تست 

 گرفتن نمونه از بيماران 

 انجام تست هاي مربوط به واحد قرنطينه 

  :پزشك

 انجام معاينه باليني و ارزيابي وضعيت جسمي بيمار 

 ارجاع بعضي از بيماران جهت گرفتن خدمات پزشكي به پرستار 

 آه تست اعتياد آنها منفي بوده استترخيص بيماراني  

 ارجاع مراجعه آنندگان به سيستم درماني سرپايي يا بستري خود معرف 

 ارجاع بيماراني آه نياز به دريافت خدمات درماني خاص دارند به بيمارستان 

ارجاع بيماراني آه نياز به نگهداري در قرنطينه موقت يا صدور حكم قضايي دارند به مشاور  

 قضايي

 يل فرم معاينه فيزيكي آاملتكم 

  :مشاور قضايي

 بررسي مشكالت قضايي و آيفري مراجعان 

 صدور حكم نگهداري در قرنطينه 

 صدور حكم ارجاع به زندان 

 ارجاع به پزشك 

 صدور حكم براي ارجاع به بازپروري 


