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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪی درﻣﺎن و ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺘﺎدان
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑـﺎزﮔﯿﺮی از ﻣـﻮاد

و ﻣﺆﺳﺴﺎت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و درﻣـﺎن ﻣﻌﺘـﺎدان ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ

ﻣﺨﺪر در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐـﺰ ﺧﺼﻮﺻـﯽ

اﻧﺠﻤــﻦ ﺗــﻮانﺑﺨﺸــﯽ ،واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ وزارت ﺑﻬــﺪاری و

ﻣﺤﺪود ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐـﺰ از ﻣﺮاﮐـﺰ ﻃـﺮح

در ﺳﺎل  1969) 1348م (.ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻋﻼم ﻧﻈـﺮ ﻫﯿﺌـﺖ

ﯾﺎدﺷﺪه ﺑـﻪﻧـﺎم ﻣﺮﮐـﺰ درﻣـﺎن و ﺗـﻮانﺑﺨﺸـﯽ ﻣﻌﺘـﺎدان

اﻋﺰاﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ

ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  1355آﻣﺎده ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری ﺷـﺪ.

ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺮح ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ و ﻧﻮﺗﻮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻨﯿﺎن

در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزﮔﯿﺮی و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ،

ﮔﺬارده ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1351ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣـﻮزش ﺣﺮﻓـﻪای و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺗـﻮانﺑﺨﺸـﯽ

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﮐـﺰی ﺑـﺮای

ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻌﺘﺎدان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺗﺎیﻟـﻢ ،در

اﯾــﺮان ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﺮﮐــﺰی ﺑــﻪﺻــﻮرت ﯾــﮏ ﻣﺮﮐــﺰ ﺟــﺎﻣﻊ

ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد و در اﯾـﻦ

رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﺘﺎدان آﻣﺎده

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮای ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای دﺳﺖ ﮐـﻢ 6

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺠﺮی اﯾﻦ ﻃـﺮح وزارت ﺑﻬـﺪاری

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﯽ ﺗﻬـﺮان در زﻣﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ

وﻗﺖ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﺟﯿﻤﺰ ﻧـﻮرﻣﻦ 1ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺎور

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ  2/5ﻫﮑﺘـﺎر از ﻣﻮﻗﻮﻓـﺎت ﺧـﺎﻧﻮاده ی

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ و

ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و دارای ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ

ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد .از آن ﻫﻨﮕـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری و اﻣﻮر درﻣﺎن ،ﭘﺬﯾﺮش ،درﻣﺎﻧﮕـﺎه

ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻬـﺮان

ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی رادﯾﻮﻟﻮژی ،آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﮐﻠﯿﻨﯿﮑـﯽ و

)ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد( ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اروﻣﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ،داروﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی

در ﺳﺎل  1353ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و

ﺑﺎزﮔﯿﺮی ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ی

ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺪاری و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و اداره ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ

ﻋﻤــﻮﻣﯽ و ﭘﺰﺷــﮑﯽ ،ﺳــﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ،ﺳــﺎﻟﻦﻫــﺎی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻏﺬاﺧﻮری و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ورزش ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دارای دو

در ﭘﺎﯾــﺎن دورهی ﺑــﺎزﮔﯿﺮی ﺑــﻪ ﺑﯿﻤــﺎران ﺗﻮﺻــﯿﻪ

ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  100ﺗﺨﺘﺨـﻮاب ،دو ﺑﺨـﺶ

ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از ﻣـﺮﺧﺺ ﺷـﺪن ﺑـﺮای ﭘـﯽ ﮔﯿـﺮی

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ  120ﺗﺨﺘﺨـﻮاب و

ﺑــﺎ ﭘﺰﺷــﮏ و ﻣــﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺧــﻮد در ﺗﻤــﺎس

ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗـﻮانﺑﺨﺸـﯽ درازﻣـﺪت ﺑـﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  180ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﻮد.

در دورهی ﺗــﻮانﺑﺨﺸــﯽ ﮐﻮﺗــﺎهﻣــﺪت ،ﺷــﻤﺎری از
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺗـﯿﻢ درﻣـﺎﻧﯽ و ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ

روش ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران

ارزﺷﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺮای ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺣﺮﻓـﻪای ،ﻣﻨﺎﺳـﺐ

در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  18ﺳﺎل ﮐـﻪ

ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی

ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧـﺪ )ﻏﯿـﺮ از

ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺮای دورهی ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ

اﻟﮑﻠﯽ ﻫﺎ( و داوﻃﻠﺐ ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .زﻧﺎن

ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ی

و ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از  18ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ

ﻧﯿــﺎز ﺑــﺎزار ﮐــﺎر و اﻣﮑﺎﻧــﺎت آﻣﻮزﺷــﯽ در ﯾﮑــﯽ از

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﺠـﺎری ،ورﻗﮑـﺎری ،ﺟﻮﺷـﮑﺎری ،ﺻـﻨﺎﯾﻊ

ﮔﺮﭼﻪ از اﻓﺮاد داوﻃﻠـﺐ ﺑﺴـﺘﺮی ﻣﺒﻠﻐـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ورودﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿـﺰه ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای

دﺳﺘﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺧﯿﺎﻃﯽ ،ﺗﯿﺰﮐﺮدن اﺑﺰار و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

درﻣﺎن داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻣﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

اﯾــﻦ ﮔــﺮوه از ﻣــﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭘــﺲ از ﭘﺎﯾــﺎن دورهی

ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ورودﯾﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﭘﺮداﺧـﺖ

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪﻃﻮل

آن ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﺟﺘﻤـﺎع و
ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

در دورهی ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻤﺎس ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ

در دوره ی ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﺑﺴـﺘﻪ ی

ﺧﺎﻧﻮاده ی آﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ

ﺑﺎزﮔﯿﺮی )ﺑﺨﺶ ﻫﺎی  2 ،1و ﻣﺮﮐﺰ( ﺑﺎ روش ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ و روزﻫﺎی

ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون و ﻗﻄﻊ ﺗﺪرﯾﺠﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ  7روز ،از

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧـﻮد ﺑﺮوﻧـﺪ و

ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺗﯿﻢ درﻣـﺎﻧﯽ

ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ.

)ﭘﺰﺷﮏ ،ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﻣـﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ

در اﯾﻦ دوره اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﻔﻆ ﻧﻈـﻢ و

رواﻧﭙﺰﺷﮏ( ﺑﯿﻤﺎران را از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ و

ﻣﻘﺮرات ﭼﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﭼـﻪ در ﺑﯿـﺮون از ﺑﺨـﺶﻫـﺎ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾـﺎن دوره ی

ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑـﻮد و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻣﺮﮐـﺰ در ﺣﺴـﻦ

ﺑﺎزﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

اﺟﺮای آن ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ.

و ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ درﻣـﺎﻧﯽ )ﯾـﮏ ﭘﺰﺷـﮏ ،ﯾـﮏ

در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎی ﺑـﺎزﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤـﺎران ﺿـﻤﻦ درﯾﺎﻓـﺖ

ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﯾﮏ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ آﻣﻮزش

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﮐﺎردرﻣـﺎﻧﯽ

و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﻋﺘﯿﺎد( ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی آزاد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

 30ﺑﯿﻤــﺎر ﺑﺴــﺘﺮی را در ﻣﺮاﺣــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ درﻣــﺎن و

ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷـﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن

ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه داﺷـﺖ و  6ﺗـﯿﻢ درﻣـﺎﻧﯽ در آن

ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ اداﻣﻪ ی درﻣﺎن ﻧﺒﻮدﻧـﺪ و

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪهی

ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﭘـﺲ از دوره ی

ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴـﻪﻫـﺎی ﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧﯽ

ﺑﺎزﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ
 100ﺗﺨﺖ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه را آﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽدادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪﻋﻠـﺖ ﺳـﺎزش ﻧﺎﯾـﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ  800ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در  6ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ

درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر

از ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﺑﺎزﮔﯿﺮی و ﺗـﻮانﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻮﺗـﺎهﻣـﺪت،

ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک و ﻫﺮوﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و

داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺪام ﺑـﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ را اﻓﺮاد  21ﺗﺎ  30ﺳـﺎﻟﻪ و ﭘـﺲ از آن ﮔـﺮوه

ﻣﺮﺧﺺ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﻣﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺳﻨﯽ  31ﺗﺎ  40ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻃﺒﻘـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ درﺟﻪی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ ﺑـﻪ ﺑﯿﮑـﺎران
ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ 75 ،ﺗـﺎ %80
ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ در دورهی ﺑـﺎزﮔﯿﺮی ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ دورهی
ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﺗـﺎهﻣﺪت را ﺳﭙـﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و  10ﺗﺎ %15

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﮐـﻪ دارای
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻻزم ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﺑﻮدﻧـﺪ
ﺗﻨﻬﺎ  %5ﺗﺎ  %10ﮐﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ در زﻣﯿﻨـﻪی ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﯿـﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪﻫـﺎی رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و درﻣـﺎن
ﻣﻌﺘــﺎدان ،ﻣــﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳ ـﯽ ﺑــﺎﻟﯿﻨﯽ و
ﭘﺮﺳﺘﺎری رواﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ.

