معاونت پیشگیری از معلولیتها
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ایـن معاونـت فعالیتهـای متعـددی دارد امـا آنچـه عمـوم
مـردم میتواننـد بـه خوبـی در آن مؤثـر باشـند .برنامههـای
مشـارکتی اسـت کـه در سـطح محلـه هـا اجـرا میشـود .ایـن
برنامههـای مشـارکتی بـا بیـش از  20سـال سـابقه بهصـورت
عمـده در محلات حاشـیهای و آسـیب خیـز ،در تمام اسـتانها
قابـل انجـام اسـت .در حـال حاضـر بیـش از  800گـروه محلـی
وجـود دارنـد کـه بـا همـکاری سـا کنان محلـی داوطلـب و
حمایتهـای قانونـی ،آموزشـی و مالـی سـازمان بهزیسـتی
مشـغول فعالیـت هسـتند .ایـن گروههـا بـا مشـارکت سـا کنان
محلـه بـه تعییـن نیازهـا و شـرایط محلـه پرداختـه و در جهـت
کاهـش آسـیبهای اجتماعـی و ارتقـای سلامت اجتماعـی
و روانـی برنامههـا و پروژههایـی را مدیریـت و اجـرا میکننـد.
بـرای عضویـت در ایـن فعالیـت خیرخواهانـه و مسـؤالنه تنهـا
اعلام داوطلبـی کافـی اسـت تـا سـازمان بهزیسـتی مبتنـی بـر
دسـتورالعملهای بسـیار سـاده خـود کمکهـای خـود را ارائـه
دهـد .علاوه بر سـازمان بهزیسـتی ،جمعیت همیاران سلامت
روان اجتماعی نیز که سـازمان غیردولتی کشـوری اسـت آماده
همکاریهـای متنوعـی درخصـوص مشـارکت بـرای پیشـگیری
از آسـیبهای اجتماعـی دارد .اطالعـات دقیقتـر در سـایت
سـازمان بهزیسـتی وجـود دارد.

ت ٮ ݫ ݫ ݫݭ ݫ ݫ ݒݩ
ت
گ
�
م
ݡس
ى
ع
مرک�ز �وݣسعݣ ݣ ݣه ݣ ݣ  ݕ ݭ ݫ ݫݔ ݔݬݪىریݤ ݣݣو درݣ اݣݣنݣاݣ � ی ادݤ

شماره تماس سازمان بهزیستی کشور:

)021( 66702001-9

لم
ل ݣݣروا ب� ݣ ݣ ݣطع ݣموݣݣمی و اݣموݣ ݣݓݭٮݣݣر ݣ ݭݔى ݣ ݣاݤݤݣنݣ لل
اداݣرݣ ݣݣهکݣ ݣ
6

1397

www.behzisti.ir

و درمان اعتیاد

5

معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

مرکز توسعه پیشگیری

برنامه پیشگیری از معلولیتهای ناشی از اختالالت ژنتیک
هما کنــون برنامــه پیشــگیری از معلولیتهــای ناشــی از
اختــاالت ژنتیــک (مشــاوره ژنتیــک) بــا هــدف كاهــش شــیوع و
بــروز معلولیتهــای ناشــی از اختــاالت ژنتیــك در سراســر کشــور
اجــرا میشــود.
در حــال حاضــر  270مرکــز مشــاوره ژنتیــک دولتــی و غیــر دولتــی
تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی کشــور بــه عمــوم مــردم جامعه
خدمــت رســانی مینماینــد .بدیــن منظــور تدابیــری جهــت
تربیــت و آمــوزش تخصصــی پزشــکان عالقمنــد بــه مشــاوره
ژنتیــک در قالــب برگــزاری دورههــای آموزشــی تخصصــی مشــاوره
ژنتیــک اندیشــیده شــده اســت .پــس از تأســیس مرکــز توســط
پزشــکان دوره دیــده ،خدمــات مشــاوره ژنتیــک شــامل مشــاوره
ژنتیــک پیــش از ازدواج ،قبــل از بــارداری ،حیــن بــارداری و
مشــاوره تشــخیصی بــه مراجعیــن مرا کــز ارائــه مــیردد.
در همیــن راســتا ،کمکهــای مالــی بهصــورت یارانــه ،کمــک
هزینــه پرداخــت ویزیــت مشــاوره و کمــک هزینــه انجــام
آزمایشهــای ژنتیــک و همچنیــن انجــام اقدامــات تشــخیصی
بــه مراجعیــن نیازمنــد مرا کــز خصوصــی و دولتــی تحــت پوشــش
ســازمان ،در قالــب ضوابــط و مقــررات پرداخــت میگــردد .آدرس
کلیــه مرا کــز مشــاوره ژنتیــک در ســایت ســازمان موجــود اســت.
ایــن معاونــت فعالیتهــای متعــدد دیگــری نیــز دارد از جملــه
برنامههــای پیشــگیری از تنبلــی چشــم در کــودکان کــه
در پایگاههــای دایمــی در تمــام طــول ســال و پایگاههــای
غیردایمــی در آبــان و آذرمــاه هــر ســال در محــل مهدهــای کــودک
و آمادگیهــای سراســر کشــور ارائــه میشــود .نشــانی پایگاههــا
در ادارات بهزیســتی اســتانها و نیــز ســایت ســازمان بهزیســتی
کشــور موجــود اســت .فعالیــت دیگــر غربالگــری شــنوایی نــوزادان
و شــیرخواران اســت کــه بــرای نــوزادان و شــیرخواران انجــام
میشــود نشــانی محــل ارائــه ایــن خدمــت شــامل مرا کــز غربــال،
تشــخیص و مداخلــه در مرا کــز درمــان ،بهداشــتی و واحدهــای

غربالگــری شــنوایی در ســایت ســازمان موجــود اســت.

بسمهتعالی

الف) پیشگیری ،شامل  3برنامه اصلی است:
• خط ملی اعتیاد :این خط با تلفن تماس  09628با هدف
ارائه راهکارهای درمان اعتیاد ،پیشگیری از مصرف مواد و
ارجاع به مرا کز درمان و بازتوانی اعتیاد دارای مجوز ،فعالیت
میکند .زمان تماس هر روز از ساعت  8صبح تا  8شب ،است.
• برنامههای پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد :به شیوه
مشارکت با مردم در سطح محله ،محیطهای آموزشی و
مهدهای کودک انجام میشود.
• برنامههای آ گاهسازی :از طریق فعالیتهای رسانهای و
آموزشهای مورد نیاز در قالب تهیه متون آموزشی و جلسات
آموزشی اجرا میشود.

ب) برنامههای درمان و کاهش آسیب شامل  2برنامه
اصلی است:
 )1درمان و بازتوانی معتادان که بهصورت داوطلبانه است.
مرا کــز درمــان ســرپایی :خدمــات درمــان دارویــی و غیردارویی
بــرای مصرفکننــدگان مــواد مخــدر و یــا روانگــردان را ارائــه
میدهــد .اســامی و نشــانی ایــن مرا کــز در ســامانه 09628
موجــود اســت.
مرا کز درمان اقامتی کوتاه مدت (بستری) :خدمات درمان
سمزدایی و خدمات پیشگیری از عود و درمانهای غیردارویی
را بهصورت بستری برای مصرفکنندگان موادمخدر و یا روان
گردان ارائه میدهد.
مرا کز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد
(معتادین) :مراجعین بهصورت داوطلبانه در این مرکز اقامت
مییابند .رویکرد اصلی در این مرکز ،پرهیزمدار با مشارکت
گروههای همتا و خودیار است.
مرا کـز اجتمـاع درمـان مـدار( :)TCمرا کـزی شـبانهروزی بـا
دوره اقامت سـه تا شـش ماهه اسـت .در این مرا کز برنامههای
خدمـات روانشـناختی ،مشـاوره ،آمـوزش خانـواده ،تشـکیل
گروههـای خودیـار ،خدمـات مـددکاری اجتماعـی و پیگیـری
پـس از ترخیـص ارائـه میشـود.
برنامههای کاهش آسیب اعتیاد :برای افرادی که در زمان
مراجعه تمایل به ترک مواد ندارند ولی در معرض آسیبهای
جسمانی ،روانی و اجتماعی ناشی از مصرف مواد هستند،
اقداماتی بهمنظور کاهش آسیبهای فوق ارائه میشود و
شامل این موارد است آموزش ،اطالعرسانی و مشاوره با افراد
دارای رفتار پرخطر در مورد بیماریهای منتقله از طریق
تزریق (مانند ایدز ،هپاتیت) تزریق سالم و رفتار سالم جنسی؛
برنامه توزیع و جمعآوری سرنگ و سوزن و توزیع مواد
ضدعفونی کننده؛ آموزش جهت پیشگیری از رفتار پرخطر
جنسی و توزیع کاندوم ،برگزاری جلسات گروههای همتا،
ارجاع به مرا کز بهداشتی -درمانی و بیمارستانها (در صورت

حمایت از افراد مبتال به ایدز:
این اقدامات برای افراد مبتال به بیماری که تحت درمان
دارویی هستند انجام میشود و شامل خدمات آموزشی،
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مرکز توسعه پیشگیری ودرمان اعتیاد

این مرکز به ارائه خدمات پیشگیرانه و شناسایی اولیه
برخی از مشکالت جسمی که میتواند به معلولیت دائم
منجر شود ،مشکالت روانشناختی و اجتماعی میپردازد.
آموزشهای سبک زندگی سالم و ارتقای کیفیت زندگی
نیز از وظایف این مرکز در حوزه پیشگیری از معلولیتها،
سالمت روانشناختی و سالمت اجتماعی است .درمان
و بازتوانی افراد مصرفکننده مواد نیز ازجمله موضوعات
اصلی است که این مرکز در دستور کار دارد .به توضیحات
مختصر زیر که بهمنظور آشنایی شما و هدایت آسان برای
دریافت خدمت تهیه شده ،توجه فرمایید.

معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد

معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری
عهدهدار طراحی برنامهها و فعالیتهای مرتبط با پیشگیری،
درمان و کاهش آسیب اعتیاد برای تمام افراد نیازمند
متناسب با امکانات خود میباشد.

لزوم)؛ ارجاع به واحدهای درمان نگهدارنده ؛ انجام مشاوره
و تست داوطلبانه HIVو ایدز ؛ توزیع یک وعده غذا ،چای،
استحمام و لباس مناسب فصل.
فعالیتهــای کاهــش آســیب در قالــب مرا کــز ذیــل صــورت
میپذیــرد:
 )1مرکز گذری :مکانی که به معتادان خدمات کاهش آسیب
را روزانه ارائه میدهد.
 )2تیم امدادرسان سیار :تیمی است برای ارائه خدمت به
معتادانی که به مرا کز مراجعه نمیکنند ،خدمات کاهش
آسیب در محل تجمع آنها ارائه مینمایند.
 )3مرکز سرپناه شبانه :مکانی به منظور کاهش آسیب و برای
اسکان موقت و شبانه معتادان
ً
 )4مرکز سیار :اتومبیلهایی هستند كه معموال بهطور منظم
در ساعتهای معینی از روز سرویس دهی چندین نقطه از
منطقه تحت پوشش را انجام میدهند.
سایر برنامهها و فعالیتهای معاونت:
برنامههــای توانمندســازی ،جامعهپذیــری و حمایتهــای
اجتماعــی:
 )1پرداخت یارانه درمان اعتیاد به افراد کم بضاعت
 )2ایجاد و حمایت از مرا کز یا واحدهای توانمندسازی و
جامعه پذیری بهبودیافتگان
 )3آمادهسازی شغلی و حرفهآموزی بهبودیافتگان متقاضی
کار واجد شرایط
 )4مددکاری ،مدیریت مورد و حمایت از بهبودیافتگان پس از
ترخیص از مرا کز نگهداری اجباری معتادان متجاهر

خدمات روانشناسی وحمایتهای اجتماعی مورد نیاز در
مرا کز مرتبط سازمان و در قالب دستورالعملهای موجود
انجام میشود .باشگاههای مثبت مرا کز ویژهای هستند که با
هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی این افراد تشکیل شده و
نشانی آنها در سایت سازمان موجود است.

معاونت مشاوره وامور روانشناختی

نشــناختی و مشــاوره :ایــن خدمــات
ارائــه خدمــات روا 
بــا هــدف ارتقــاء ســامت روانــی و پیشــگیری از آســیبهای
روانــی اجتماعــی و در جهــت درمــان و حــل مشــکالت
واختــاالت روانــی افــراد ،زوجیــن و خانــواده بــه ســه شــیوه
حضــوری ،تلفنــی و اینترنتــی در دو قالــب دولتــی و غیــر دولتــی
ارائــه میشــود .ایــن خدمــات در مرا کــز مشــاوره حضــوری
دولتــی ،مرا کــز مشــاوره تلفنــی  1480و مشــاوره مجــازی در
ســامانه  moshaver.behzisti.irبهصــورت رایــگان ارائــه
میگــردد .بهمنظــور افزایــش دسترســی آحــاد جامعــه بــه ایــن
خدمــات ،کمــک هزینــه مشــاوره و خدمــات روانشــناختی
بــرای افــراد نیازمنــد مراجعهکننــده بــه مرا کــز مشــاوره و
خدمــات روانشــناختی حضــوری غیــر دولتــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت کــه از طریــق بهزیســتی شهرســتانها پرداخــت
میشــود .اطالعــات مرا کــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی
در ســایت ســازمان بهزیســتی موجــود اســت.
خدمات آموزشی سالمت روان :برنامههای آموزشی سالمت
روان با هدف پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی و
ارتقاء توانمندیهای افراد و خانوادهها در سه قالب آموزش
زندگی خانواده ،آموزش پیش از ازدواج و آموزش مهارتهای
زندگی ارائه میشود این آموزشها توسط آموزشگران ،در
مرا کز مشاوره و خدمات روانشناختی ،مرا کز سالمت روان
محلی و سرای محالت و ...به افراد ارائه میشود .اطالعات
آموزشگران در ادارات بهزیستی شهرستانها موجود است.
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