
خدمات کمیته بیمارستان ها و زندان ها
ان گمنام را رساندن پیام به معتادانی که دسترسی کامل به جلسات انجمن معتاد: هدف
ندارند

لی ساده یک جلسه معارفه قصد داردبعضی از اصول برنامه انجمن معتادان گمنام را خی
به حاضرین معرفی نمایند
:نحوه ارائه خدمات

می شدهپانل و ارائه نشریات تأییدبرگزاری اری جلسه پیام رسانی به صورت زبرگ
باشد

H&I مخفف چیست؟
HOSPITAL,Sبه معنی بیمارستانها

INSTIUTION,Sودبه معنی موسسات که شامل مراکزتادیبی و مراکز درمانی میش



اهمیت خدمت در کمیته بیمارستان ها و زندان ها
د تا آنها  خدمت رسانی در بیمارستانها و زندانها فرصت ارزشمندی را در اختیار معتادان قرار می ده

گمنام انجمن معتادانسپاسگذاری خود را نشان داده احساس مسئولیت خود را ارضاء کرده و پیام
.را بدون هیچ گونه چشم داشتی منتقل کنند

ه همچنین این خدمات ابزار موثری است که به پاک ماندن ما کمک می کند و باعث می شود ب
.بازگشت به جلسات ادامه دهیم 

من چگونه می توانم در این خدمت سهیم شوم؟
اندهی است مرکز برنامه ریزی و سازم( کمیته شهری یا ناحیه) یک کمیته بیمارستان ها و زندان ها 

.  ،این کمیته مکان ایده عالی برای شروع به سهیم شدن است 
چگونگی عضویت و خدمات در کمیته

تمایل به خدمت
شرکت در جلسات آموزشی و هماهنگی و معرفی خود

فراگیری آموزش مورد نیاز
(در قبال خود و کمیته بیمارستان ها و زندان ها و انجمن معتادان گمنام)تعهد و مسئولیت 

حفظ روحیه خدمت



چگونه آموزش ببینیم؟

، طنشریات و جزوات مرتبمطالعه،حضور مرتب و موثردرجلسات آموزشی

یام رسانی حضوردر جلسات پگرفتن تجربه از اعضائ با تجربه و فعال کمیته، 

به عنوان عضوخاموش

اهمیت آموزش

ز آنجا ا. قدرتمند برای باال بردن سطح آگاهی اعضا می باشدیآموزش ابزار

ی زندان ها  بروز مومسائل تازه ای در خدمات کمیته بیمارستان اکه دائم

اد می الزم است روزهای آموزش به روالی منظم برگزار شود و پیشنه،نماید 

.  حضور داشته باشندکمیته اعضا ه یشود هم



تعهد  چیست ؟

خود ، تعهد را با تائید و تکرار تصمیمتوانیم اصل روحانی مامی 

ما  به تصمیم، که عمل درآوردن آنو منظم  و به صورت مداوم به 

کنیمبخشد ، تمرین می معنا ومفهوم 

کتاب کارکردقدم



من تعهدراچگونه تمرین می کنم؟
را در راس قراردادنشخصی بهبودی -1

ای و مجازیدرجلسات درون کمیته حضورمرتب -2

خود با دیگرانگذاشتن تجربه درمیان -3

ارتباط موثربا دیگر اعضاء و مسئول کمیته-4

موجود درخدماتتمام شرایط تسلیم -5

تشویق اعضا به شرکت در جلسات مجازی-6



خدمت  در بهبودی تاثیر 
 شود  تمرین اصول روحانی میکه باعث خدمت یکی از ارکان بهبودی است

باعث حس ارزشمندی واحترام به نفس می شود

باعث افزایش توانایی معتاد درحال بهبودی می شود

 می باشد5وسنت 12قدم اجراء فرصت مناسبی برای

 می باشداول قدم مداوم  باعث مرور

 وانزوااز تنهایی  شدن با دیگران و خارج ایجاد ارتباط



اعضا قبل از ورود به مراکزباید در نظر نکات مهمی که 
بگیرند

 نشودصحبتی ...احساسات منفی، مشکالت کرونا، مریضی و فوتاز

 نشودراهکار های پزشکی، اجتماعی و روانشناسی داده

 ندنمایحتما جلسه را طبق فرمت های پیشنهادی کتاب و از قبل تعیین شده برگزار

با توجه به شرایط موجود حداالمکان زمان برگزاری جلسات را کوتاه کنیم

هرگونه سواالت احتمالی مسئولین ،حتما توسط سرگروه پاسخ داده شود

حتما در پایان جلسه زمان برای پرسش و پاسخ اختصاص دهید

به سواالت همدردان طبق اصول و بدون تعصب پاسخ بدهید



نکات مهمی که هنگام ورود به مراکزباید انجام شود

 (ترجیحا ماسک استاندارد)استفاده از ماسک و دستکش

هنگام صحبت کردن ماسک خود را بر ندارید

یدهمکاری الزم با مامورین ومسئولین هنگام بازرسی  و تردد را داشته باش

رعایت فاصله اجتماعی با مسئولین و همدردان

 ورود و خروج از مرکزاز مایع ضد عفونی قبل و بعد از استفاده

 ی یا کالمشوخی نکردن با بیماری کرونا و پروتکل های بهداشتی به صورت

رفتاری

خودداری از تردد و توقف غیرضروری در محوطه و اتاق ها



باید، باید ها و نباید ها را قبل از پیام رسانی مطالعه کنیم. 1.

باید اصل روحانی مشورت را در پیام رسانی رعایت کنیم. 2.

باید یک پیام رسان از فرمت جلسه ی قبلی مطلع باشد. 3.

باید بر اهمیت حضور در جلسات . 4NAپس از ترخیص اشاره کنیم.

باید هنگام مراجعه به مراکز کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشیم. 5.

باید شماره تلفن ماندگار کمیته را به کسانی که می خواهند بدهیم. 6.

باید اعضای تیم پیام رسان از یک روز قبل با همدیگر هماهنگ باشند. 7.



.دهیمنظرفیزیکیترکوزداییسممورددرنباید-1

.شویممراکزدرکسیراهنماینباید-2

.کنیمنظراظهاراعضانبودنیابودنپاکمورددرنباید-3

.دهیموپزشکیخانوادگی،قانونیدرموردمسائلنبایدمشاوره-4

.کنیممشارکتومذهبیواقتصادیسیاسیمسائلمورددرنباید-5

.بدهیماعضابهراخودشخصیتلفنوآدرسنباید-6

.ببریمبلعکسیاوخارجبهمراکزازنامهوپیغامنباید-7



:نکته

اعد تر بسیار نامسهمدردان داشته باشید شرایط روحی و روانی بخاطر 

از گذشته می باشد



چه باید گفت؟
oدر این شرایط باز هم زندگی بدون مواد مخدرامکان پذیر است

oمصرف موادمخدرحتی در شرایط سخت دردی از ما دوا نمی کند

oبدون مصرف مواد مخدر با ذهن باز با مشکالتمان رو به رو می شویم

oمشارکت کردن،خواندن نشریات،حضورمرتب در جلسات،راه اندازی جلسات بهبودی در

زندان ها،راهنماشدن و راهنما گرفتن مارا از مصرف مجدد دور میکند

oه مشارکت کردن درباره مشکالت و گوش دادن به مسائل دیگران ما را از وسوسه دور نگ

میدارد

oما معتقدیم با درمیان گذاشتن آنچه که داریم پاک می مانیم




