
 

 حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی ) دامت تائیداته (

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 با تهیت و سالم 

بومی درمان اقامتی معتادان ، در  مدلسازماندهی یک  و ضرورتبراساس پاسخ به یک نیاز اجتماعی  ( 1

با ابتکار عمل و دانش و تجارب میدانی گروه های خودیار و گروه همتا از پیشکسوتان  1380سال شهریورماه 

اری و حمایت سازمان بهزیستی ، برای اولین بار در کشور مدل اقامتی بهبودیافته از اعتیاد و  با همک

مرکز  1200قریب به  امروزبهبودی پرهیزمدار معتادان با مدیریت و مشارکت گروه همتا طراحی و اجرا شد و 

نفر تخت در حال فعالیت و ارایه خدمات به جمعیت  50000اقامتی بهبودی پرهیزمدار معتادان با ظرفیت 

نفر از معتادین بشکل داوطلبانه و  000/600در سال بطور متوسط بالغ بر ه ای از معتادان می باشند. گسترد

مراجعه و طبق دستورالعمل و پروتکل مصوب سازمان  مزبوربدون نیاز به مداخله انتظامی و قضایی به مراکز 

بهزیستی براساس ماموریت  سازمانبهزیستی کشور مورد پذیرش و تحت درمان و بازتوانی قرار می گیرند. 

بهبودی مراکز اقامتی  مسئولیت فعالیت و نظارت برقانونی و در راستای ایفای وظایف ذاتی خویش ، 

 قانون تنظیم بخشی  26به عهده گرفته است و به استناد ماده  1384را از سال پرهیزمدار معتادان 

اقامتی بهبودی پرهیزمدار مبادرت ورزیده  از مقررات مالی صدور مجوز برای این مراکز تحت عنوان مراکز

 .است

 

بهبودی پرهیزمدار تلفیقی از علم ، دین و تجربه عملی و مستقیم هزاران تن از معتادان اقامتی  مدل ( 2

که  بهبودیافته به زبانی ساده و قابل فهم و پذیرش برای اکثریت معتادان و خانواده های آنان می باشد

اقامتی بهبودی پرهیزمدار گروه همتا در جهت  مدلرویکرد ستانی اجرا می شود . بشکل غیرحاد و غیربیمار

توقف مصرف مواد و تحمل جسمانی و روانی عالئم محرومیت ناشی از قطع مصرف مواد و غلبه بر غریزه 

بهره گیری از "بسیار قوی میل به مصرف که از اصلی ترین علل شکست غالب درمان های اعتیاد می باشد ، 

 اساس  ".است گام 12تحت عنوان برنامه   معنوی -چارچوب سازه ای فلسفیدر روی شفابخش ایمان نی

 گام و تجارب و مهارت  12اقامتی بهبودی پرهیزمدار بر پایه خودیاری و فلسفه بهبودی  مدلمبانی و 

  شامل موارد ذیل می باشد:آن اهداف اصلی و گروه همتا بنا شده است 

  مند به منظور ایجاد فرصت مناسب برای انجام کارهای روزانه که این فرآیند خود باعث ایجاد یک محیط نظام

 ایجاد احساس رضایت ، توانمندی و عزت نفس در فرد مقیم می شود.

  فراهم شدن محیط امن و عاری از هرگونه ماده مخدر و شبه مخدر و هرگونه عوامل و محیط تحریک کننده ولع

 توقف مصرف مواد و تحمل عالیم محرومیت پرهیز.تسهیل  به منظوردجو مدبه برای کمک مواد  مصرف

 .آموزش تغییردیدگاه در مسایل معنوی ، اخالقی و رفتاری 

  های موفق رها یافته از اعتیاد مدلفراهم شدن محل امن برای مالقات با سایر افراد بهبودیافته بعنوان 



  

  ج پس از خرومددجو برنامه های بهبودی  پیگیریم و گا 12برنامه های آموزش فراهم شدن محل مناسب برای

 گام.12از مرکز در گروه خودیاری 

 ایجاد شرایط مناسب برای کسب و فراگیری نحوه زندگی بدون مصرف هرگونه ماده مخدر و شبه مخدر. 

دت نی مطوال روندمشترک  وهگام ، این وج 12مشترک گروه همتا با گروه خودیار  تجربهو دیدگاه و مفاهیم 

ر ادامه بهبودی در گروه های خودیا برایبهبودی را برای فرد مددجو پس از ترخیص و خروج از مرکز 

این  ،گام 12تسهیل و قابل تحمل و پذیرش می کند. همچنین ارتباط و عضویت گروه همتا در گروه خودیار 

ری و همکا باپرهیزمدار و ارجاع به مراکز اقامتی بهبودی  در سطح محالت معتادانویژگی موجب شناسایی 

زمدار بهبودی پرهی اقامتی مدلاجزا و عناصر و ارکان می باشد. گام دوازده  اعضای گروه خودیار حمایت

گام از  12یار گام و گروه خود دوازده گروه همتا و برنامهمعتادان با هم ارتباط نظام مند و هماهنگ دارند و 

 است.در کشور معتادان  درمان بومی مدلاین عناصر و ارکان اصلی و از ویژگی های منحصر بفرد 

ن دان بدامعترف هستند ، آنچه را که معتا تیواقع نیبه ا ادیو کارشناسان حوزه اعت نیمتخصص تیاکثر ( 3

است  یراختاسبه  ازی، بلکه ، ن ستیمرکز بر پزشک و دارو نمت یدرمان یورود به برنامه ها ادارند ، صرف ازین

 شاره ا زین ی. در متون و منابع علمازدس سریمعتادان م یرا برا یمیمدت و دا یطوالن پرهیزکه بتواند 

 یها طیتوان آنان را در مح یمراجعان ثابت باشد، م یو پزشک یجسمان تیوضع کهیشده است، در صورت

 یاریخود یبه برنامه ها یدرمان حرفه ا یبه جا حایترج ایوثر درمان کرد و م یهم به نحو یرپزشکیغ

 بوضوع نشان  بهبودی پرهیزمدار یمراکز اقامت تیسال فعال بیست یتجرب یارجاع نمود. دستآوردها

 یها تیبه فور ازین نیروش تحت درمان قرار گرفته اند ، با کم تراین که با  یمعتادان تیدهد ، اکثر یم

 کز مرا زکه پس از خروج ا انیکرده اند و آن تعداد از مددجو یخود را سپر هیاول یدوره بهبود یپزشک

مصرف  گونههرکامل از  زیحضور موثر و مستمر داشته اند ، غالبا در پره گام 12 ی خودیاریدر برنامه ها

  رکتمشامدیریت و اقامتی بهبودی پرهیزمدار بدون  مدلدر واقع باید گفت مانده اند.  یباقمخدر مواد 

یاد ی اعتگروه همتا از معتادان بهبودیافته آموزش دیده و واجد صالحیت ، به مثابه یک مرکز درمان داروی

د نگهداری و اقامت شبانه روزی و طوالنی مدت تعدادی از افرا .بدون مدیریت و حضور پزشک می باشد

در  گروه همتافای نقش تسهیل کننده بدون حضور و بهره مندی از ایترل نتحت کمعتاد در یک محیط 

 وبسیار سخت  آنان پرخاشگرانهمدیریت نظم و کنترل رفتارهای تهاجمی و  و مددجویانهمکاری رفتاری 

 .خارج از توان پزشک و کارشناسان حرفه ای است

ر از سنگین تبسیار به مراتب درمان های دارویی وزن کفه ترازوی برنامه نشان می دهد همواره  شواهد ( 4

به نظر می رسد ، یکی از دالیل می باشد. پرهیزمدار و غیردارویی برنامه های با رویکرد درمان و بازتوانی 

ناکامی درمان اعتیاد در کشور رویکرد غالب به درمان نگهدارنده با داروهای شبه مخدر و توجه بیش از حد 

غیردارویی و بازتوانی های های درمان  به جنبه های بالینی و پزشکی و پیراپزشکی و عدم توجه به جنبه

 ،تجربه دو دهه گذشته از شیوه سیاست گذاری های حوزه درمان اعتیاد نشان می دهد اجتماعی می باشد.



  

را برطرف و معتادان شود معضل اعتیاد اصرار بیش از حد دال بر اینکه با مدل پزشکی و طبی همچنان می

به پزشکی و طبی و نگرش انحصاری فرآیند محوری و  یی افراطیامروز بجای تخصص گرا .کرد، اشتباه است

حوزه درمان اعتیاد ، ضرورت اتخاذ یک پارادایم نتیجه محور برای رویکردهای درمانی که زمینه ساز 

 نیازهای با اگر منطبق بازگشت فرد معتاد به آغوش خانواده و جامعه گردد بسیار جدی و حیاتی است.

 نپردازیم جامعه آنان به بهبودی و بازتوانی و بازگشت برای شناختی و تیپ شناسی معتادان در کشوربوم  

  .داشت نخواهد پی در نتیجه مطلوبی نیز تر تخصصی هرچه درمانی های مدل بکارگیری و ،استفاده

 

 یاد ان اعتزشکی درمبا توجه به انواع روش های درمان دارویی اعتیاد در کشور و فعالیت هزاران مرکز پ ( 5

اقع ، بر این اساس منطقی و و  "درمان نگهدارنده با شبه مخدرها  –درمان بستری  –درمان سرپایی  "

یمت و بومی و بسیار ارزان ق مدلاقامتی بهبودی پرهیزمدار و غیردارویی بعنوان یک  مدل،  استبینانه 

ود خر به قامتی و غیردارویی اعتیاد را در کشوقابل دسترس که بیشترین میزان از انرژی استراتژی درمان ا

قرار  قانونیمورد حمایت اختصاص داده و مورد استقبال جمعیت گسترده ای از معتادان قرار گرفته است ، 

مخدرها  اقامتی بهبودی پرهیزمدار نسبت به برنامه های درمان دارویی با شبه مدلوجه تمایز یک . بگیرد 

عداد تامروز به همان  "یز کامل از مصرف هرگونه موادمخدر و شبه مخدر است.رویکرد پره"در مزیت نسبی 

طیف  از معتادان که با تحمیل بار مالی گزاف برای دولت خدمات کاهش آسیب اعتیاد ارایه می شود ، یک

 به دولت گسترده ای از معتادان نیز در مراکز اقامتی بهبودی پرهیزمدار با کمترین تحمیل بار مالی برای

ز ناشی ا هرگونه اقدام نسنجیده و غیرواقع بینانهبدون شک آنان خدمات بهبودی پرهیزمدار ارائه می شود. 

 برای محدودیتموانع و تضعیف یا ایجاد که منجر به  اداریو بروکراسی پیچیده نگاه تخصص گرایی افراطی 

با مدیریت و مشارکت گروه همتا بعنوان یک مدل درمان  پرهیزمدار اقامتی بهبودی مدلاجرای 

عتیاد ، ارا باید در حوزه آسیب های  آننگین س، تاوان  گرددارستانی و غیرکلینیکال و غیردارویی غیربیم

دان معتا یعنی در پاتوق ها و کلونی های معتادان و نیز برای توسعه مراکز گذری و مراکز نگهداری اجباری

  د.متادون پرداخت کر درمان نگهدارنده با تحت پوششافزودن جمعیت معتادان به  یا (16)ماده موضوع 


