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 واقع در جنوب شهر تهران یک مرکز اقامتی کوتاه مدت درمان اعتیاد بازید از 

مقطع دکتری تخصصی گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی  8دانشجویان گروه ،  ماه مهر 21 مورخروز پنج شنبه، 

دکتر صابری با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر عشرتی و هماهنگی مدیر محترم گروه جناب آقای در معیت ایران 

 از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنا شده و گزارش حاضر را تنظیم نمودند. ،حضور در یکی از مراکز

مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز  افراد مبتال به اختالل مصرف موادقانون مبارزه با مواد مخدر،  15بر اساس ماده 

آیین در  .نمایند درماندرمان و کاهش آسیب، اقدام به  نهادهای مردمدولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان

که تعریف شده است  درمان اختالل مصرف مواد تحت عنوان مراکز اقامتی مراکزی ،این ماده قانونینامه اجرایی 

    در کشور با نام کمپ ترک اعتیاد شناخته می شوند.  

ک، روانشناس، نیاز شامل پزش با مجوز سازمان بهزیستی استان تهران و با حضور پرسنل مورد مورد بازدید مرکز

و خدمت رسانی می باشد. بیماران مشغول به فعالیت شهر تهران در جنوب سئول پذیرش مددکار، مددیاران و م

درمان  مراجعه کرده و تقاضای مرکزبه صورت خودمعرف و با رضایت شخصی ه اختالل مصرف مواد ب مبتال به

به همراه معرف خود که از بستگان درجه اول  به تنهایی یا دارند. در بدو ورود، بیمار یاقامت صورتبه  پرهیز مدار

 رسد.انجام میه مراجعه داشته و فرایند تشکیل پرونده ب ،وی می باشد

نگهداری  ، ورود،این قوانین بر اساسمطرح می شود.  قوانین داخلی مرکز برای مراجعین ،در زمان تشکیل پرونده

که موجب سلب  و هر اقدام مورد نظر در منشور مرکز به همراه رفتارهای پرخاشگرانه، ل هر گونه موادو استعما

صورت مشاهده هر یک از این موارد، بیمار از درمان خارج می و در  غیرمجاز است، ،آسایش سایر درمانجویان شود

در طی تشکیل پرونده مواردی از قبیل سابقه مصرف مواد، ماده فعلی مورد مصرف، نحوه و میزان مصرف،  شود.

سابقه بیماری های جسمی حاد و اورژانس، سابقه بیماری های روان شناختی حاد و اورژانس مورد بررسی قرار می 

، به دلیل امکان مصرف کندمیلی گرم  80بیش از متادون یا وباشد الکل کننده  مصرف مراجعگیرد. در صورتی که 

همچنین،  توسط پزشک ویزیت می شود. بعد از تشکیل پرونده، درمانجوبروز شرایط اورژانسی پذیرش نمی شوند. 
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تایید گروه درمان، در صورت  مرکز برگزار می شود. روانشناسبعد از ویزیت پزشک، جلسه مصاحبه ای نیز با 

این دوره،  ارجاع داده می شود.به بخش اول مرکز  حله اول محرومیت از موادمر جهت گذراندنپذیرش انجام، و 

صورت  هشهرت دارد. بیمار در این دوره ب یا مرحله بازگیری از مواد فیزیکبه دوره در میان پرسنل و مراجعین، 

مورد در صورت نیاز توسط پزشک و روانشناس و عالیم محرومیت را تجربه میکند  پرهیزمدارانه از مواد دور بوده و

 تواند متغیر باشد.روز می 12تا  5از  ، بسته به شرایط مراجع،این دوره مدت زمان های الزم قرار میگیرد.حمایت

با  مددجویان، بیمار وارد سالن اصلی مرکز اقامتی شده و در کنار سایر از طی موفقیت آمیز دوره بازگیری پس

این خدمات شامل برگزاری جلسات روان درمانی فردی  کند.دریافت میشرایط مشابه، خدمات مراقبتی و حمایتی 

همچنین در طی مدت  جلسات خانواده درمانی نیز برنامه ریزی خواهد شد. ،و گروهی بوده که در صورت امکان

منظور از مددیاران، گروه همتا  ی ارائه می کنند.اقامت، مددیاران نیز بسته به نیاز مراجعین، به آنها خدمات حمایت

  که مدت زمان طوالنی در بهبودی هستند، می باشد.

 به مدت سی روز اقامت خود را ،نظافتی، مراقبتی، تغذیه ای و حمایتی روزانه مرکز در قالب برنامه های مددجویان

بیماران در مدت . داردوجود یماران کنند. در محیط مرکز وسایل ورزشی و تفریحی جهت استفاده بسپری می

تواند به تقویت روحیه و در جمع های دوستانه حضور یافته و این امر می خود با کمک مددیاران مرکز،اقامت 

وسایل تفریحی و کتابخوانی وجود  ،سزایی داشته باشد. در سالن استراحت عمومی بیمارانهامیدواری آنان کمک ب

شود و تا چند می ترخیصدر انتها و پس از اتمام دوره، در صورت صالحدید پزشک و روانشناس مرکز، بیمار  .ددار

از عدم لغزش  می شوند تاهای حضوری کوتاه مدت پیگیری از طریق تماس تلفنی یا مالقات پس از ترخیص، ماه

 بیمار اطمینان حاصل شود.و عود 

 :شده استها اشاره نادامه به آعمل آمد مواردی قابل توجه بود که در هب مراجعین در مصاحبه ای که با برخی

بار مراجعه دارد و هنوز نتوانسته است راه درست درمان و رهایی  13یکی از بیماران مرکز عنوان میکند که برای 

یکی دیگر از بیماران بیمار دیگری کنجکاوانه به دنبال بهترین راه درمان اعتیاد بود. . را پیدا کند بیماری خوداز 
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روز است که از دنیای اعتیاد به دور  20خود به کمپ مراجعه کرده و اکنون  کارفرمایواسطه هکرد بعنوان می

در مصاحبه با همچنین، اجبار خانواده در این مرکز حضور داشت و تمایلی به ترک مواد نداشت. هاست. بیماری ب

مهمترین عامل در رضایت نسبی آن ها از درمان، جو صمیمانه  مشهود بود. بیماران رضایت نسبی آنان از روند درمان

 حاکم با حضور، همدلی و کمک گروه همتا بود.
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