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 (Drop-In Center) گذریمراکز 

 .شده اند يراه انداز نیز همچون سایر کشورها رانیدر ا 1380سال  از اعتیاد بیکاهش آس کزامر  یا يگذرمراکز 

 ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکو نظارت دانشگاه هاي علوم پزشکی وابسته به از  تیمراکز با اخذ مجوز فعال نیا

 .دهند یم هیارا سخت در دسترسو  بی خانمان کننده موادمصرف  به افراد یخدمات

 براي خدمت رسانی  به افرادي که به مرکز مراجعه ندارند، ،ارائه می شود يذرگدر کنار خدمات کاهش آسیب که در مراکز 

 یو درمان یبهداشت ،یآموزش (low thresholdآستانه پایین )خدمات  یمارانیب نیبه چن ار،یامدادرسان س يها میت روزانه

 دهد. یم لیرا تشک کاهش آسیبخدمات مراکز  یاصل هیپا ،يآموزش و آگاه ساز دهند. یارائه م

 

 مورد بازدیدمرکز گذری                                                                   

 
شهر تهران  در نزدیکی دره فرحزاددانشگاه علوم پزشکی ایران  عاونت بهداشت و درمانبا مجوز م مرکز گذري مورد بازدید

در یک این مرکز در مجاور سایر مراکز  شده است. واقع )از جمله مکانهایی که پاتوقهاي شهر تهران در آن قرار دارد(

  .ساختمان تجمیع یافته اند



و شستن  ،باشد که براي دوش حمام می، کمد هاي شخصی، و چند سرویس شامل بخش پذیرش گرم خانه اول طبقه

   تعبیه شده است. البسه

از جمله خدمات گرم خانه، عالوه  .می باشدافراد بی خانمان  در طبقه بعدي گرم خانه قرار دارد که سرپناهی شبانه براي

 بر اسکان شبانه، یک وعده صبحانه و شام می باشد.

  . استري مرکز گذرک در اختیار گرم خانه و در طبقه سوم آشپزخانه قرار دارد. آشپزخانه به صورت مشت

بسته هاي  مسئول توزیعرستار، پ روانشناس، پزشک،شامل  این مرکزپرسنل  .داردقرار  در طبقه چهارم، مرکز گذري

  است. تیم سیارو ، ، و کاندوم در مرکزسوزن و سرنگبهداشتی شامل 

ی هستند که در پاتوق هاي مواد دره فرحزاد دسترس در سخت بی خانمان و مصرف کنندگان مواد گروه هدف مرکز گذري،

 رفت و آمد یا زندگی می کنند. 

  این مرکز شامل موارد ذیل می باشد: خدمات

 رایگان ارایه می شود. متادون به صورت درمان با دارويتمامی خدمات این مرکز به جز قابل ذکر است که 

                                      

 : آستانه پایین متادون توزیع

توزیع متادون فقط به صورت روزانه و مصرف  .توزیع می شود سی سی 20 روزانه دوزحداکثر  تاو شربت به صورت  متادون

   صبح می باشد. 12تا  8در مرکز انجام می پذیرد. ساعت توزیع دارو بین 



 

  :سرنگ و سوزن عیتوز

 
مستعمل، ي سرنگ و سوزن ها جهت تحویلدر مرکز و هم توسط تیم سیار انجام می پذیرد. سرنگ و سوزن هم توزیع 

قرار سرنگ هاي مستعمل خود را در داخل آنها  مواد ت تا مصرف کنندگانتعبیه شده اس ي مواددر پاتوق هاچاله هایی 

نام هآن در جعبه هاي مخصوص بقرار دادن  وع آوري وسایل تزریق استفاده شده  جمتیم سیار یکی از وظایف  .دهند

دفن ویا  باشدخطر آفرین  ممکن است سیفتی باکس است. با این روش وسایل رها شده در محیط که براي سایر افراد

 معدوم می شود.

 : کاندوم عیتوز

 در زمره برنامه هاي کاهش آسیب است.  توزیع کاندوم در مراکز گذري با توجه به شیوع رفتارهاي پرخطر جنسی،

 :HIV یابیارز عیانجام تست سر غربالگری و



 
 تست هاي غربالگري کز انجام می پذیرد.ادر این مرماه  6یا  3هر  (HIVبراي ویروس نقص ایمنی) غربالگري سریعتست 

در صورتی که تست  .انجام می شود ي موادتوسط تیم سیار در پاتوق ها به صورت داوطلبانه با مراجعه افراد به مراکز و/یا

گروه  اقتصاديفردي مثبت باشد بعد از انجام مشاوره، به مرکز بیماري هاي رفتاري ارجاع داده می شود. با توجه به شرایط 

 .گرددفتاري توسط مرکز گذري تسهیل میفرایند ارجاع مددجو به مرکز بیماري هاي رگاها هدف، 

 و ارجاع موارد مشکوک: سل یابیماریب

به و ... خستگی  اسحسا سرفه مداوم گاهی همراه با خلط، تعریق شبانه،تب، بیماریابی سل بر اساس عالیمی همچون 

مرکز  از جملهفراد مشکوک به بیماري سل به مراکز جامع خدمات سالمت شهري ا. بررسی می شودصورت ماهیانه 

  .بیماریهاي رفتاري ارجاع داده می شوند

 :و ارجاع موارد مشکوک( STI)بیماری های آمیزشی   غربالگری 

را داشته باشد به مرکز بیماري )در مردان( تورم کشاله ران  ، زخم تناسلی یااري ادرارترشح از مج الیمیکی از عمراجع اگر 

 .پذیردانه یکبار غربالگري بیماریهاي مقاربتی انجام می یماه .شودداده می ارجاع هاي رفتاري 

 و تست کرونا و ارجاع موارد مشکوک:غربالگری 

هستند به مراکز درمانی ارجاع داده می  19که مشکوک به بیماري کووید افرادي ،سریع تستبعد از غربالگري و انجام 

 شوند



 

 : یک وعده غذای گرم 

مددجویان مراکز در بین  در ساعت ظهر و در مرکز پخته می شود بودهعموال عدسی و/یا لوبیا م که یک وعده غذاي گرم،

 توزیع می شود.

 :خدمات اجتماعی

 می باشد. و ... ،یابی، مهارت آموزي تی، مشاوره، شغلپوشاک، راهنمایی هاي حمایی همچون شامل ارایه غذا و تسهیالت

 :ارجاع

سایر به  ي نیازمند مراقبت و بررسی بیشترهاو سایر بیماريHIV ، 19افراد مشکوک به بیماریهاي سل، مقاربتی، کووید

 .داده می شوند ارجاع (مراکز مشاوره رفتاري از جمله) سالمت خدماتدهنده  ارائهمرجع مراکز 

 :  آموزش

 
 آموزش گروهی که شامل چهار جلسه ماهیانه. رفتار دارد رییاز خدمات و تغ مراجعدر استفاده  یاساس تیآموزش، اهم

 آسیبکاهش ایمن،  پرخطر جنسی تحت عنوان سکس کاهش رفتار هاي)تزریق ایمن،  HIV شآموزرویکرد نوین 

فواید  ؛مصرف مواد اللهمراه اخت عیمراقبت و درمان عفونت هاي شا ،ريیشگیهاي پراه ؛مواد( مصرفهاي پرخطر رفتار



 برگزار. جلسات فردي نیز به صورت داوطلبانه ، برگزار می شودآموزش مهارت هاي زندگی می باشد درمان با متادون؛ و

 .شدخواهد 

 (out reach: )تیم سیار

 

 است که از خدمات افراديخدمتی براي رساندن خدمات ضروري در یک حیطه خاص به  ،زبان ساده امداد رسانی سیاربه 

 .مشارکت دارندنفر  2شامل  سیار و هر تیم تیمدر این مرکز، دو  .استفاده نمی کنند مرکز

 خدماتی که توسط تیم سیار انجام می شود شامل موارد زیر است: 

 (مقطر آب – الکل پنبه – مالقه – لترفی –و سوزن سرنگ ) بیارائه بسته کاهش آس 

 بیکاهش آس ی در حیطهارائه آموزش های 

 تست  غربالگريHIV 

 زخم پانسمان 

 غربالگري فعال سل و ارجاع موارد مشکوک 

 آموزش نحوة استفاده از آن و دوم،کان لیتحو 

 مصرف کنندگان موادسالم به  یوزش رفتار جنسآم 



 یک دوز متادون  دریافت و در ازاي آن اریس میبه ت و سوزنسرنگ تحویل به  مصرف کنندگان مواد قیتشو

 رایگان

  در مرکز باشد گروه مخاطبعدم تحویل غذا و لباس در پاتوق با این هدف که مشوقی براي حضور 

 ثبت و گزارش خدماتنحوه 

 به دو صورت انجام می پذیرد.: ارائه شده ثبت و گزارش خدمات

 فیزیکی یا ثبت در پرونده -1

 الکترونیک یا ثبت در سامانه -2

افرادي که مواد را به شیوه تزریقی مصرف  می باشد. هاي بعدي ريیگیاستفاده در پ ،نیمراجع العاتثبت اطاز   یهدف اصل

که نیاز به ثبت  مددجویان ریساو  ،ده می نماینداستفا با متادون گهدارندهکه از خدمات درمان ن مددجویانی، می کنند

آنها تشخیص داده می شود ملزم به تشکیل پرونده به دو صورت فیزیکی و مورد استفاده توسط  اطالعات و خدمات

 الکترونیکی می باشند.

تشکیل که براي هر بیمار یک پرونده است  از مرکز خدمات دریافتیمراجعات و  فرم مربوط به 6 شامل پرونده هاي فیزیکی

 نگهداري می شود. مرکزن ثبت و در اطالعات بیمار در آ شده،

در  .ثبت می شود صفحه اي 18در یک فایل اکسل  نیز اطالعات بیمار به صورت الکترونیکی ،به محض تشکیل پرونده

 بهداشت ارسال می گردد.  معاونتپایان هر ماه تمام اطالعات دریافت کنندگان خدمات به 

می شود. این سیستم به صورت  ثبت آیداتیس پرونده مراجعین دریافت کننده داروي متادون به صورت جدا در سیستم

ت دریافت دارو در دوره هاي مشخص آنالین به معاونت درمان، غذا و داروي دانشگاه متصل بوده و از اطالعات آن جه

با توجه به اینکه گروه هدف مراکز گذري افراد بی خانمان مصرف کننده مواد هستند و اکثرا مدارک استفاده می گردد. 

 ثبت می شود. "نه"هویتی خود را از دست داده اند، کد ملی این افراد با شماره 
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