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  تاريخچه تشكيل سازمان بهزيستي●

پس از پيروزي انقالب اسالمي، سازمان بهزيستي كشور از ادغام سازمان هاي خيريه و حمايتي كه در اين بخش     
به كار كرد.   آغاز  مي كردند،  بهزيستي فعاليت  فياض بخش، سازمان  علي  مطالعات دكتر محمد  بررسي و  از  پس 

و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بيست ويكم و بيست و نهم   ٢٤/٤/١٣٥٩خ  ركشور به موجب اليحه قانوني مو
سازمان، نهاد، موسسه و انجمن خيريه تشكيل شد تا با اتخاذ   ١٦قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، از ادغام  

ان هاي م بيمه اي وبا تكيه بر مشاركت هاي مردم و همكاري نزديك ساز  تدابير و ارائه خدمات و حمايت هاي غير 
هاي  آسيب  و  ها  معلوليت  از  پيشگيري  بازپروري،  حمايتي،  توانبخشي،  خدمات  گسترش  جهت  در  ربط  ذي 

بر   ١٣٨٣در تيرماه سال  اجتماعي و نيز كمك به تامين حداقل نيازهاي اساسي گروه هاي كم درآمد اقدام نمايد.  
شور به همراه سازمان هاي تامين اجتماعي كاساس قانون ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي 

و بيمه خدمات درماني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفك و به زير مجموعه وزارت رفاه وتامين اجتماعي 
  .ملحق شد

  )٢٦/٠٧/١٣٩٠بيانيه ماموريت (مصوب شوراي راهبردي   ●

ت پيشگيري، اجتماعي و توانبخشي به اسازمان بهزيستي كشور سازماني است تخصصي و معتبر در ارائه خدم      
افراد در معرض آسيب، آسيب ديدگان اجتماعي و معلولين و در راستاي توانمندسازي، ارتقاي سالمت و كيفيت 
زندگي آحاد جامعه با توجه ويژه به كودكان، زنان و سالمندان نقشي موثر را در پيشرفت اجتماعي كشور ايفا مي 

  كند.

ر با اتكاء بر نيروي انساني متخصص و با تجربه، به عنوان ارزشمندترين سرمايه خود و با وسازمان بهزيستي كش      
ارتقاي  از مشاركت عمومي، همواره در جهت تامين رضايت ذينفعان تالش نموده و حضوري فعال در  بهره گيري 

  سطح رفاه اجتماعي كشور دارد.  

  )٢٦/٠٧/١٣٩٠چشم انداز (مصوب شوراي راهبردي  

 بهزيستي كشور سازماني است خالق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو كه با ايجاد فرصتهاي برابر براي  نسازما   
كيفيت  بهبود سالمت و افزايش  توانمندي،  ارتقاي  به خدمات مطلوب زمينه  تمامي گروه هاي هدف در دستيابي 

  زندگي جامعه را فراهم مي آورد.

  ) ٢٦/٠٧/١٣٩٠بيانيه ارزش ها (شوراي راهبردي  

  ما معتقديم 

  .تعهد و وفاداري به سازمان عامل موفقيت كاركنان و سازمان مي باشد 

  جامعه تكريم  و  انساني  كرامت  رعايت  رازداري،  انظباط،  كاري،  وجدان  خيرخواهي،  امانتداري،  صداقت، 
 هدف فضايل اخالقي كاركنان است.

   نوآوري آماده ساخت.  وبستر را براي خالقيت  با مشاركت و انتقال دانش و تجربه مي توان 

 .در خدمت رساني گرايش هاي سياسي، قومي و ديني عوامل تعيين كننده اي به شمار نمي رود 
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 .عدالت محوري، قانونمندي و مسئوليت پذيري جايگاه سازمان را تحكيممي بخشد 

   كند.  ايراني پيشرفت، تحقق اهداف سازمان را تضمين مي   –روحيه كار تيمي در راستاي الگوي اسالمي 

 

  برنامه هاي دفتر مشاوره و امور روانشناختي 

  مشاوره حضوري دولتي  مراكز

مركز مشاوره در سطح مراكز استانها   ٢٦در تهران تاسيس شد و در حال حاضر    ١٣٧١اولين مركز مشاوره در سال  

  اوره روان شناختي ارائه مي نمايد. خدمات مشبوده و    دفتر مشاوره در ساير شهرستانها داير   ٥٣و  

  هدف كلي: ارائه خدمات مشاوره اي و روانشناختي به منظور ارتقاء سطح سالمت روان افراد جامعه 

  اهداف جزئي :   

   اجتماعي  - كاهش آسيبهاي رواني  

 از زندگي    رضايتمندي   افزايش سطح  

  پاسخ به نيازهاي مشاوره اي جامعه  

 يي غيردولتاوره حضورمراكز مش     

افتتاح شد و در حال حاضر بالغ بر   ١٣٨١اولين مراكز مشاوره غيردولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي در سال       

مي  ٣٠٠٠ فعاليت  كشور  در  تخصصي  مشاوره  مراكز   ، عمومي  مشاوره  مراكز   ، محلي  روان  سالمت  سه  در  مركز 

  نمايند. 

  ني ـ اجتماعي يبهاي رواو كاهش آسهدف كلي: ارتقاء سطح سالمت روان جامعه  

  اهداف اختصاصي:    

 افزايش دسترسي مردم به خدمات مشاوره اي و روان شناختي 

  افزايش ضريب نفوذ خدمات بهزيستي در نقاط محروم 

 اي و روانشناختي در سطح وسيعي از جامعه گسترش خدمات مشاوره 
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  استفاده از پتانسيل هاي بالقوه جامعه  

ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز مركز سالمت روان محلي به افراد قانو  ٢٦ه  جه به مادروش اجرا : با تو

داراي كارشناسي مشاوره يا روان شناسي و مجوز مركز مشاوره عمومي و تخصصي به افراد داراي كارشناسي ارشد 

  و دكتراي مشاوره يا روان شناسي صادر مي گردد. 

  (طرح محب)  در باليااجتماعي  -مشاوره و حمايت هاي رواني   

با مشاركت دو     در حوادث غيرمترقبه  ـ اجتماعي  رواني  بروز مشكالت  منظور پيشگيري و كاهش  به  اين طرح 

 ١٣٨٦شده است. اين طرح به صورت پايلوت از سال    ساختار دولتي و غيردولتي توسط سازمان بهزيستي طراحي

  شروع به فعاليت نمود. 

  در مديريت بحران عات محلي  ازي اجتما سهدف كلي: توانمند

  اهداف اختصاصي: 

  افزايش سطح آگاهي مردم نسبت به مشكالت رواني ـ اجتماعي پس از بالياي طبيعي  

 افزايش مهارت هاي مديريت بحران اجتماعات محلي 

  (روانشناسان، مددكاران و روانپزشكان) افزايش سطح دانش گروه هاي فوريتي 

  روش اجرا : 

مي   مه آموزش به مردم در محالت انجاو اجتماع محور تاكيد مي شود. بنابر اين بمشاركتي    بر رويكرددر اين طرح  

  د. وش

 مشاوره در فضاي مجازي      

ماه سال   بهمن  فرهنگ ١٣٨٨از  و گسترش  مردم  عموم  دسترسي  افزايش  منظور  به  بهزيستي كشور،  سازمان   ،

در   مشاوره  سامانه  اندازي  راه  به  اقدام  مجازمشاوره،  پايهفضاي  بر  بهزيستي   ي  سازمان  الكترونيك  نشاني 

  در اين نوع از مشاوره پرسش و پاسخ بين مشاور و كاربر صورت مي گيرد.   ) نمود.(moshaver.behzisti.irكشور
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  هدف كلي: ارتقاء سطح سالمت روان جامعه و كاهش آسيبهاي اجتماعي

  اهداف اختصاصي: 

 افزايش تنوع خدمات مشاوره  

 وره ايخدمات مشاسترسي به  گسترش د   

  گسترش فرهنگ مشاوره 

  روش اجرا: 

، الزم است كاربران ابتدا در سامانه عضو شوند و سپس سوال خود را تفاده از خدمات مشاوره اي سامانهجهت اس

ارسال نمايند. تخصص مشاوران در سامانه معرفي شده است و كاربر مي تواند برحسب موضوع مشكل خود يكي 

ساعت صورت مي گيرد و    ٧٢- ٤٨پاسخگويي به سواالت پس از    خود را بفرستد.  اب و سوالن را انتخاز مشاورا

اين پرسش و پاسخ بين مشاور و كاربر برحسب مشكل كاربر تا چندين بار ادامه دارد. ناظر علمي سامانه بر نحوه 

  چگونگي كار مشاوران نظارت دارد. 

    

  ١٤٨٠مراكز مشاوره تلفني دولتي خط      

تلفم  خط  شاوره  هد  ١٤٨٠ني(  با  راهنمايي)  و  مشاوره  خدمات  ارائه  به   ف  مردم  آحاد  به  حضوري  غير  شكل  به 

سا از  رايگان  حوزه  ١٣٧١لصورت  است.  شده  تحصيلي،   شروع  خانوادگي،  هاي  زمينه  در  خط  اين  فعاليت  هاي 

  شغلي، كودك و نوجوان مي باشد.

  معه م مردم جاعمو ارتقاء سطح سالمت و بهداشت روان  هدف كلي:

  اهداف اختصاصي: 

  كاهش آسيبهاي فردي ، خانوادگي و اجتماعي  

   فوريت دسترسي  
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    صرفه جويي زماني و اقتصادي 

  

  آموزش مشاوران مراكز مشاوره حضوري و تلفني     

مشاوره خدمات  كيفي  ارتقاي  منظور  به  شناختي  روان  خدمات  و  مشاوره  آسيبهاي دفتر  كاهش  جهت  در  اي 

  مشاوران شاغل در مراكز مشاوره حضوري و تلفني اقدام مي نمايد.  موزش كليهاله جهت آ اجتماعي، هر س

  اهداف: 

  افزايش كيفيت خدمات مراكز مشاوره و روانشناختي در بخش دولتي و غيردولتي 

  ارتقاء سطح دانش و نگرش مشاوران و توانمندسازي آنان 

 مشاوران بندي نيازهاي آموزشي تخصصي و عمومي شناسايي و اولويت 

  ش اجرا : ور

  نياز سنجي آموزشي از استانها  

 برنامه ريزي آموزشي  

  ،منطقه اي و استاني   برگزاري كارگاههاي تخصص و نيمه تخصص به صورت كشوري 

  

  غربالگري اضطراب       

به طور كلي يك كودك از هشت كودك دچار اختالل اضطراب است و چنانچه مداخالت الزم براي رفع آن انجام 

منجر به افت تحصيلي ،رفتار هاي اجتنابي، ترس مرضي، افسردگي و ... شود؛ لذا با بزرگسالي  تواند در  نشود مي  

 شد.  ١٣٩٢هدف شناسايي اين كودكان اجراي اين طرح به صورت پايلوت از سال شروع  

  هدف كلي: ارتقاي سالمت روان جامعه 

  اهداف اختصاصي: 
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 شناسايي زود هنگام اضطراب كودكي  - ١

 خصصي مداخالت تنگام جهت  ارجاع زوده - ٢

 افزايش اطالعات والدين در خصوص پيشگيري از اضطراب كودكان - ٣

  روش اجرا : 

پس از انتخاب مهدهاي كودك و روانشناسان و روانپزشكان همكار و برگزاري جلسات توجيهي اجراي اين طرح 

هاي   شد در مهداله مي باس  ٦و    ٥براي مديران مهدها و والدين كودكان، پرسشنامه اسپنس كه مخصوص كودكان  

گرفته اند جهت تشخيص نهايي به روانشناس و در صورت   ٣٤كودك توزيع و اجرا مي گردد. كودكاني كه نمره باالي 

  شوند. نياز به دارودرماني به روانپزشك ارجاع داده مي  

  مراكز سالمت روان محلي: 

شناختي سازمان بهزيستي كشور،اين مور روان  شاوره و ادر پي بازنويسي دستورالعمل مراكز سالمت روان محلي توسط دفتر م
دفتر برنامه توسعه ظرفيت مراكز سالمت روان محلي را در دستور كار خود قرار داد. بر اين اساس يك تيم كشوري با همكاري  

راحي ان محلي طيك مشاور دانشگاهي، بازنگري خدمات مراكز سالمت روان را با تاكيد بر اقدامات اجتماع محور در سالمت رو
   :سال اقدامات متعددي صورت گرفته كه رئوس آن به شرح زير مي باشد  ٥د.  به همين منظور طي كردن

 )١٣٩٢-٩٣دوره ظرفيت سازي اوليه ( - 

 ١٣٩٤تشكيل كميته كشوري به منظور بازنگري خدمات مراكز سالمت روان محلي  - 

 ١٣٩٥ايجاد نظام سوپروايزري  - 

 ١٣٩٦طراحي و اجراي پايلوت ها  - 

  ١٣٩٧وت و چشم انداز ي پايلارزياب - 

 ١٣٩٧جمع بندي نتايج پروژه پايلوت و ارايه آن در همايش ابتكارات اجتماع محور در اسفندماه  - 

سال   ماه  اسفند  در  اجتماع محور  ابتكارات  در همايش  پروژه هاي منتخب  ارايه  از  راستا پس  اين  به  ١٣٩٧در  مقرر گرديد   ،

درفاز اول در برنامه اجتماع محور شركت نداشتند پروژه هاي خود را ارايه نموده   مراكز كه ديگري از عنوان فاز دوم برنامه تعداد 

در حال حاضر پروژه اقدامات اجتماع    و  بر اساس سياست اجرايي برنامه هاي اجتماع محور پروژه هاي مذكور را پيش ببرند .

مر است كه  فاز دوم شده  وارد  روان  ارتقاي سالمت  در  امكان    حله گسترشمحور  شناسايي  و  و  بزرگ  مقياس  در  آن  سنجي 

مي     محدوديت ها و موانع در اجراي كالن و تحليل نتايج آن و بررسي اثرات كوتاه و ماندگار آن در سالمت فردي و اجتماعي

روژه هاي  ش تعداد پ باشد كه بر اين اساس توسعه مدل اجتماع محور بعنوان يكي از رويكردها مهم در ارتقاي سالمت روان،افزاي

اجتماع محور واجراي آن در مراكز سالمت روان محلي حوزه هاي ديگراز جمله      شهرداري و...،طراحي توسعه پروژه با توجه 

اجرايي مدنظر قرار  موانع  روند پروژه و رفع  اي وآسيب خيزو نگهداشت اجراي  بودن در مناطق حاشيه  به بهينه و كم هزينه 

  دارد.
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ب   اباعنايت  گزارش  ازاه  سالستانها،رسالي  كنون    ٩٧ازاواسط  توسط    ١٤٤تا  محور  اجتماع  هاي  فعاليت  زمينه  در  مركز  318 پروژه 
  استان به انجام رسيده است .  ٣١سالمت روان محلي در 

  

  برنامه كنترل و كاهش طالق: 

نگ رويكرد كل  داشتن  و كاهش طالق همچون  كنترل  در خصوص  سازمان  راستاي سياست هاي  و جامع  در  در ر 

از   برخورد بهينه  استفاده  بين بخشي،  تعامالت  افزايش  پيشگيرانه،  فراگير  هاي  برنامه  بر  تمركز  مساله طالق،  با 

ظرفيت هاي بخش غير دولتي و ايجاد هم افزايي هر چه بيشتر در سازمان هاي متولي در امر كنترل و كاهش طالق 

ش مراكز خدمات مشاوره قبل از ازدواج  ل و افزايق در هرسادرصدي طال  ٤و تحقق تقسيم كار ملي مانند كاهش  

تفاهم نامه چهار جانبه  في  و تحكيم بنيان خانواده و  مابين  سازمان بهزيستي كشور،  در خصوص كاهش طالق 

وزارت كشور، معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه و شوراي عالي انقالب فرهنگي،  سازمان بهزيستي كشور از 

  . استان راه اندازي گرديده است ١٥ه طالق (تصميم) نموده است كه تاكنون در  سيس سامان دام به تااق  ٩٦سال  

در اين برنامه متقاضيان طالق توافقي بعد از ثبت در سامانه زمان قوه قضاييه به مراكز غربالگري سازمان بهزيستي 

 شوند. ارجاع مي  ن شناختي  معرفي و سپس به يكي از مراكز مشاوره خانواده جهت دريافت خدمات روا

  

  آموزش مهارت هاي زندگي: 

مهارت هاي زندگي، شاخص ترين برنامه پيشگيرانه همگاني محسوب مي شود كه با گذشت نزديك به چهاردهه از 

شود.  مي  محسوب  اجتماعي  هاي  آسيب  از  پيشگيري  آموزشي  دوره  موثرترين  عنوان  به  جهان،  در  آن  اجراي 

به شكل جدي به اين   ١٣٧٥هارت هاي زندگي در كشور، از سال  يشگامان م يكي از پ  سازمان بهزيستي به عنوان

پيشگيري  معاونت  اجتماعي،  سالمت  حوزه  در  بهزيستي  سازمان  مسئوليت  به  توجه  با  است.  پرداخته  برنامه 

ازي عموم سازمان بهزيستي با در دستور كار قرار دادن رويكرد بومي سازي استاني، در تالش است كه با توانمندس

  اند مانع از گسترش روزافزون انواع آسيب هاي اجتماعي گردد. جامعه بتو 

  

  پيشينه ، فرآيند : 
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سال   در  زندگي  هاي  مهارت  امور   ١٣٩٥برنامه  و  مشاوره  دفتر  به  اجتماعي  هاي  آسيب  از  پيشگيري  دفتر  از 

عي رايج در سيب اجتماسايي سه آ روانشناختي انتقال يافت. براساس مدل جديد، استان ها موظف شده اند با شنا

استان، با استفاده از روانشناسان و مشاوران دوره ديده استان، محتواهاي بومي سازي شده مهارت هاي زندگي را 

نمايند.  ارائه  بهزيستي به عموم مردم  تاليف و پس از پايلوت، در فاز اول در مراكز مشاوره تحت نظارت سازمان 

وه سني كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال است. الزم به ذكر است ه چهار گر اكز مشاورگروه هدف اين برنامه در مر

كه مهارت هاي زندگي در گذشته به شكل متمركز مديريت مي شد بدين معني كه تمامي فعاليت هاي آن در ستاد 

ده نكردن و  استفا  برنامه ريزي شده و استان ها صرفاً مجاز به اجراي دستورالعمل بودند. به علت نواقص اين مدل

از  قابليت هاي استان ها، مدل فعلي مهارت هاي زندگي، مدلي غيرمتمركز است بدين معني كه احصا آسيب هاي 

رايج در استان، توليد محتوا، اجرا تماماً به استان ها تفويض شده است. به توجه به نبود هيچ نوع مدل بومي سازي 

د كه اين مدل را به مرحله اجرا برسانند. بااين وجود  تالش هستن سختي در    در برنامه هاي پيشگيرانه، استان ها به

اين مدل توسط استان هاي آذربايجان شرقي، كرمان، تهران و يزد به اتمام رسيده است. طبق گزارش هاي استاني، 

  درصد است  ٧٥تا    ٥٠رشد پيشرفت ساير استان ها بين  

 تماعي اج- پيشگيري همگاني از آسيب هاي رواني  هدف :

 برنامه : پيشگيري همگاني  كردروي

  عموم جامعه   گروه هدف : 

  آموزش پيش از ازدواج: 

و  اطالعات  كه  شود،  گرفته  بايد  زماني  تصميم  اين  اما  است؛  زندگي  تمام  تصميمات  مهمترين  از  يكي  ازدواج 

آن   ا حاكي ازهج پژوهشهاي ما و تجربه و پختگي ما در برابر بزرگي اين تصميم اندك و ناتمام است. نتايدانسته

از ازدواج كه مبتني بر مهارتها باشد مي درصد احتمال طالق را كاهش دهد و    ٣٠تواند تا  است كه آموزش پيش 

ازدواج   ٦٠٨٩٥٦، تعداد  ١٣٩٦باعث استحكام ازدواج گردد. مطابق با آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور در سال  

هاي ثبت شده داشته است. همچنين آمار طالقكاهش    %٧  ه سال قبلدر دفاتر ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت ب

افزايش   %٤طالق در دفاتر طالق به ثبت رسيده كه نسبت به سال قبل    ١٧٤٥٧٦، تعداد   ٩٦در كل كشور در سال  

 ١واج  ازد  ٣مي باشد؛ به بيان ديگر، به ازا هر   ١به   ٣داشته است. به عبارتي نسبت ازدواج ثبت شده به طالق تقريبا  

يده است. برگزاري دوره هاي استاندارد آموزش پيش از ازدواج اين فرصت را فراهم مي سازد كه ق ثبت گردطال
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افراد در خصوص كسب داده هاي الزم براي ازدواج به تفحص بپردازند و مهارت هاي الزم در اين زمينه را آموخته 

ش پيش از ازدواج شركت مي كنند، هاي آموز  در برنامهو تمرين نمايند. تحقيقات نيز نشان داده است افرادي كه  

از رشد ارتباطي بهتري، تبادالت مخرب كمتر، و حمايت بيشتري برخوردارند و همچنين آمار طالق در آنها كمتر 

  ). ٢٠٠٩(نوول،  است

  پيشينه ، فرآيند : 

ين علت كه بيشتر  از آن بودگزارش مراجعين به مراكز مشاوره حضوري و تماس گيرندگان به صداي مشاور، حاكي  

زناشويي است. همچنين  و  روانشناختي، وجود اختالفات خانوادگي  اي و  مراكز خدمات مشاوره  به  مراجعه مردم 

نرخ طالق و افزايش تعداد مراجعين به دادگاه هاي خانواده، حاكي از وجود مشكالتي در فرايند و كيفيت زندگي  

كه نشان دهنده جوان بودن بافت سني كشور(   ٧٥ل  رشماري سا وه آمار سخانواده مي باشد. اين اطالعات به عال

)، اين ضرورت را ايجاب كرد كه اين جمعيت جوان در ١٥- ٢٧) و ازدواج در بازه زماني (٣٠جمعيت زير سال    %٦٥

اينده اي نه چندان دور، جمعيت زوج هاي جوان را تكيل مي دهند كه خود نشان دهنده ضرورت ارائه خدمات 

گيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي در سطح جامعه بوده و در اين مسير نقش و وظيفه اني و پيشداشتي، روبه

با طراحي ساختار و  ارتقايي است  اوليه و سطح  و پيشگيري كه همانا پيشگيري در سطح  معاونت امور فرهنگي 

ن اين پيش فرض در  ا با داشتگردد. لذ  برنامه اموزش به نوجوانان و جوانان پيش از ازدواج بيش از پيش آشكار مي

اصول پيشگيري كه در صورت مداخله در شروع بنيان خانواده يعني ازدواج در بعد اساسي: انتخاب صحيح و نحوه 

انطباق و سازگاري با فراز و نشيب هاي زندگي مشترك، مي توان از عوارض و آسيب هاي بعدي مثل طالق و ساير 

تاكنون در معاونت پيشگيري به   ١٣٨١پيش از ازدواج از سال    امه آموزشنمود. برنآسيب هاي اجتماعي جلوگيري  

برنامه و  طراحي  و  گذاشته شد  كار  دستور  در  ارتقايي  و  پيشگيرانه  برنامه  يك  افزايش عنوان  با هدف  آن  ريزي 

  ميزان اطالعات، دانش، مهارت و قابليت فراگيران در امر انتخاب همسر صورت گرفت. 

استقبال افزاي  هدف: ازدوا  ش  آسيباز  از  پيشگيري  ازدواج،  سالمت  و  كيفيت  ارتقاي  ازدواج، ج،  با  مرتبط  هاي 

 افزايش نرخ ازدواج هاي موفق نهادينه سازي ضرورت آموزش پيش از ازدواج، 

 رويكرد برنامه : پيشگيرانه و ارتقايي 

  سال   ١٥- ٣٠جوانان مجرد بين   گروه هدف : 
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  آموزش زندگي خانواده:

  رنامه : تشريح ب 

خانواده كوچكترين واحد اجتماعي و در عين حال بزرگترين و تاثيرگذارترين واحد تربيتي در جوامع به شمار مي 

آيد به طوري كه اين نهاد مي تواند منشا تحوالت عظيم فردي، اجتماعي و رشد ارزش هاي انساني در ميان اعضاي 

ير روابط خانوادگي و نداشتن مهارت هاي براي تدب  دن همسرانآماده نبوها به واسطه  ازدواج  با اينحال  .آن باشد

نتايج كافي براي مديريت خانواده و انتظارهاي غير واقعي از ازدواج، مي توانند با چالش هاي جدي مواجه شوند.  

مي نشان  طالق  ١٣.٥  كه  دهدتحقيقات  طالق  هادرصد  بيشترين  است.  داده  رخ  ازدواج  صفر  زمان  در در  ها 

معني است كه   بدانندگي مشترك را آغاز نكرده و كمتر از يك سال عمر دارند. اين  كه هنوز زهايي است  ازدواج

درصد   ٥٠  هستند و زندگي مشتركشان    در سنين ابتدايي عمر اين افراد هنوز زندگي مشترك خود را آغاز نكرده يا  

هايي كه . زوجآنها است  دگي مشترك سال سابقه زن  ٥هايي هستند كه صفر تا  هاي ثبت شده مربوط به زوجطالق 

شود بيشترين آمار طالق به اين دوره درصد هستند. گفته مي  ١٠.٣٥اند،  در زمان صفر ازدواج از يكديگر جدا شده

زندگي يكديگر  با  سال  يك  كه  افرادي  دارد؛  اختصاص  خودشان    ٧.٣٧اند  كرده  زندگي  به  را  طالق  آمار  درصد 

اند. درصد بوده ١٠از زندگي مشتركشان نگذشته است بيش از  يك سال همكه هنوز   اند، ولي افرادياختصاص داده

آماده نبودن همسران براي تدبير روابط خانوادگي و نداشتن ها به واسطه  از ازدواج  بسياريدهد  اين آمار نشان مي

و   شده است  ر به طالقمنج مهارت هاي كافي براي مديريت خانواده و انتظارهاي غير واقعي از ازدواج خيلي زود  

همچنين  يابند.  ادامه  ازدواج  دوران  طول  تمامي  در  بايستي  ها  آموزش  زندگي  متفاوت  هاي  دوره  تغيير  به   نظر 

دوره  اين  در  شركت  كه  مطلب هستند  اين  گوياي  ميتحقيقات  آموزشي  تا  هاي  و   %٣٠توانند  نفاق  بروز  احتمال 

  ).٢٠٠٣(پاتريشيا و گريگوري،  دايت نماينشادتري هدجدايي را كاهش داده و زوجين را به سمت زندگي  

  پيشينه ، فرآيند : 

گزارش مراجعين به مراكز مشاوره حضوري و تماس گيرندگان به صداي مشاور، حاكي از آن بود كه بيشترين علت 

زناشويي است. همچن و  روانشناختي، وجود اختالفات خانوادگي  اي و  مراكز خدمات مشاوره  به  ين مراجعه مردم 

يش تعداد مراجعين به دادگاه هاي خانواده، حاكي از وجود مشكالتي در فرايند و كيفيت زندگي  ق و افزانرخ طال

خانواده مي باشد. در اين راستا معاونت امور فرهنگي و پيشگيري با اين مفهوم كه خانواده ها عالوه بر مواجهه با 
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 ٧٧و خانوادگي مي باشند، از سال  هاي فردي  د استعدادمشكالت و پيشگيري از آنها، نيازمند فرصت در جهت رش 

 ٢٨تاكنون به طراحي و تدوين برنامه آموزش زندگي خانواده و فاز اول آن يعني نيازسنجي از زوج هاي جوان در  

استان كشور و تعيين اولويت هاي آموزشي استانها و اقليم هاي مختلف و تهيه جزوات آموزشي بر اساس اولويت 

آموزش پرداختههاي  ا  ي  يكي  در  كه  ها  آموزش  وجود  ضرورت  از  حاكي  ها  نيازسنجي  انجام  از  حاصله  نتايج  ز 

با هدف   "طرح جامع آموزش زندگي خانواده  "سالهاي اول ازدواج مي باشد. با عنايت به نتايج حاصله از اين بررسي

  ها اجرا گرديد.افزايش رضايتمندي خانوادگي و پايداري خانواده

افزايش رضايتمندي خانوادگي، و پيشگيري از   گي، افزايش پايداري خانواده ها، دي خانوادش رضايتمنافزاي  هدف :

  آسيب هاي اجتماعي 

 پيشگيرانه و ارتقايي  رويكرد برنامه :

  سال اول زندگي مشترك   ٥كليه افراد متاهل با اولويت    گروه هدف : 

  

  

 دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي     

  روان  هميار سالمت          

آبان شهرري مطرح شد. از   ١٣در كوي    سالم» توسط سازمان بهداشت جهاني  اجراي پروژه «شهر  ١٣٧٥سال        

سازمان هاي مختلف جهت ارائه طرح هاي سالم سازي تقاضاي همكاري گرديد در همين ارتباط كارشناسان دفتر 

ر به بازديد از زيستي كشوسازمان بهپيشگيري از آسيب هاي اجتماعي حوزه معاونت امور فرهنگي و پيشگيري  

ارتقاي  در  مردم  بر مشاركت  موثر  زمينه ها و عوامل  بررسي  مطالعه و  و همچنين  مردم  با  گفتگو  محله مذكور و 

با عنوان همياران  دفتر  ادبيات موجود طرح پيشنهادي  منابع و  سالمت در ايران و جهان پرداختند. پس از مرور 

متشكل از معاونت هاي امور فرهنگي و پيشگيري، كارشناسان سپس تيمي  رايه شد.  سالمت روان تهيه، تنظيم و ا

كوي   از  را  خود  كار  روان)  سالمت  (همياران  داوطلب  مردم  و  طرح  شهرستان    ١٣مسوول  و  شهرري  در  آبان 

مراكز استانهاي كشور گستر به ساير  ش بندرعباس آغاز نمودند، به تدريج پس از ارزشيابي هاي فرايندي، طرح 
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شد سال  داده  روان   ١٣٨١.  سالمت  همياران  جمعيت  عنوان  با  غيردولتي  سازمان  يك  قالب  در  همياران  طرح 

  اجتماعي به ثبت قانوني رسيد.

  پايگاه سالمت اجتماعي    

طرح پايگاه سالمت اجتماعي، از ابتدا به صورت تجربه همياران در برخي استان ها شكل گرفت. در شكل اوليه       

دمت رساني به مردم محله، برگزاري كالس هاي آموزشي در امور تربيتي، مشورتي يي براي خها محل هااين پايگاه  

و مهارتي و نيز برخي خدمات مددكاري بودند كه به طور همزمان مراكزي براي تحليل وضعيت، نيازسنجي كيفي 

با هم فكري   نامه اي اران اساساعضاي همينيازها و اولويت هاي منطقه و محالت هم تلقي مي شدند. پس از آن 

براي اين پايگاه ها تهيه شد به طوري كه اين تجربه بتواند در نقاط ديگر كشور هم توسط سازمان هاي غيردولتي و 

غيرانتفاعي كه در امور اجتماعي فعاليت دارند، ادامه يابد. با تاسيس پايگاه هاي جديد، تجارب گردانندگان پايگاه 

جزوه «راهنماي فعاليت هاي اجرايي» براي گردانندگان پايگاه ها حاصل آن،  وري شد و  به صورت منظم تري گردآ

ماه سال   در خرداد  ها  پايگاه  نامه  بازنگري قرار گرفت. دفتر پيشگيري از آسيبهاي مو  ٨٧شد. شيوه  و  رد مرور 

از همان آغاز در جهت تخصيص اعتبارات تالش الزم  اندازي و حمايتگر اين طرح  راه  متولي  عنوان  به  اجتماعي 

نظر  در  پايگاه  فعاليت  تداوم  و  اندازي  راه  تاسيس،  منظور  به  طرح  اين  براي  مستقلي  بودجه  نموده است، اگرچه 

ش (يا  گرفته  همياران  جمعيت  ها،  فعاليت  پايداري  و  ادامه  براي  ولي  است،  براي   NGOده  بايست  مي  مربوطه) 

دولتي،  نهادهاي  و  ها  ارگان  ساير  از  غيرمالي  و  مالي  منابع  جذب  و  شناسايي  به  اقدام  خود  مالي  بنيه  تقويت 

حما به  توجه  با  بتواند  برنامه  اين  رود  مي  انتظار  نمايند.  محلي  و  كارآيي غيردولتي  و  بهزيستي  سازمان  يت 

  بخشد. گردانندگان پايگاه، رسالت پيشگيرانه و ارتقايي خود را تحكيم  

 

  دفتر پيشگيري و درمان اعتياد
  

 بخش اول: آشنايي با برنامه هاي پيشگيري از اعتياد

ع و شود بسيار متنو  "اعتياد  "علل و عواملي كه موجب مي شود تا فرد دچار آسيب هاي اجتماعي مخصوصا

از سال  باشد.  متعدد  و  متنوع  بايد  از آن هم  پيشگيري  و  درمان  براي  ريزي  برنامه  دليل  به همين  است  متفاوت 
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هاي پيشگيري از اعتياد مورد بهره برداري قرار گرفت. هدف از اجراي اين رويكرد اجتماع محور در برنامه  ١٣٨١

  ها و نهادهاي مردمي بوده است.ياد به افراد، خانوادهبرنامه ها، انتقال و واگذاري فعاليت هاي پيشگيري از اعت

  ي برنامه يند اجراآفر

بندي حل ، اولويت(نيازسنجي)  تشكيل تيم، تعيين مشكل  در اين برنامه ها فرآيند مداخلة پيشگيري شامل:  

هاي محله  توسط اعضاي اجتماع كوچك ( در  رنامهسپس بفرآيند مي باشد.  آن، مداخله و اجرا، ارزشيابي و اصالح  

محيط روستايي،  و  محيط  آموزشيهاي  شهري  تسهيل كارهاي  و  كارشناس  يك  كنار  در  سازمان )  طرف  (از  گر 

ها از منابع موجود دولتي ( شهرداريها، ادارات، سازمان ها و .......) و . در اجراي اين برنامهنجام مي گرددبهزيستي) ا

خوديا (خيرين،  كوچك  اجتماع  در  موجود  انجمنغيردولتي  ميري،  استفاده   (... و  محلي  سازمان هاي  و  شود 

   شود.بهزيستي نيز يكي از اين منابع محسوب مي

  اهداف اختصاصي: 

  افزايش عوامل محافظتي در برابر اعتياد 

  كاهش عوامل خطر گرايش به اعتياد 

  

  هاي شهري و روستايي يشگيري از مصرف مواد اعتياد آور در محله پ

كيل تيم داوطلب از افراد محله براي برنامه ريزي در مورد پيشگيري از اعتياد مي باشد. هدف اين برنامه تش

با كمك افراد كليدي، سازمانها و نهادهاي اجتماعي دولتي و غيردولتي، پس   تسهيل گران محله ايها  در اين برنامه

برنامه آنها  سازماندهي  و  مردم  مشاركت  جلب  مياز  طراحي  را  اجاي  در  كه  محلكنند  منابع  همة  از  آن   ي راي 

  شود.استفاده مي

  

  

مواد   مصرف  از  محيط اعتيادآور  پيشگيري  آموزشيدر  و    هاي  دبستان  سن  از  پيش  كودكان  بر  تاكيد  (با 

 والدينشان)
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برنامه     اين  دبستانجهدف  پيش  مراكز  و  كودك  مهدهاي  مربيان  و  كاركنان  اولياء،  كودكان،  مشاركت   يلب 

ورت  ساختار يافته طي شش تا هشت جلسه در مهدهاي كودك و يا در محالت براي كودكان . اين برنامه به صاست

زير سن دبستان (كه به مهدكودك مراجعه نمي كنند) براي والدين كودكان اجرا مي شود  و براساس محتواهاي 

اعتياد، آشنايي با   آموزشي ارتقاي سالمت روان و پيشگيري از اعتياد نظير آشنايي با مفاهيم اوليه پيشگيري از

اندركاران   برقراري ارتباط، دانش والدين و دست  مقابله با خشم، شيوه هاي  سبك هاي فرزندپروري، روش هاي 

  آموزش كودكان در اين زمينه ارتقاء مي يابد. 

  

  هاي كار  پيشگيري از مصرف مواد در محيط  

يش توليد و بهره وري، كاهش غيبت، هاي كار موجب افزاهاي پيشگيري از مصرف مواد در محيطبرنامه

شود. در اين حوادث، تأخير در محيط كار و افزايش توليد، انگيزة شغلي و سطح بهداشت و سالمت در كاركنان مي

هاي الزم با مسئوالن، كارفرمايان و مديران محيط كار و برگزاري جلسات توجيهي، با كمك برنامه بعد از هماهنگي

اي جهت پيشگيري از مصرف مواد اعتيادآور با مشاركت افراد داوطلب محيط كار برنامهكارشناسان محيط كار و  

  شود. تدوين و اجرا مي

 

 

 

 

  خط ملي اعتياد

، مشاوره تخصصي در زمينه پيشگيري و درمان اعتياد به مردم در سراسر كشور ارائه مي خط ملي اعتياد

و اعتياد    دهد  ملي  خط  مركز  تماس  باشد  ٠٩٦٢٨شماره  راهكارهاي .  مي  ارائه  آن  فعاليت  و  اندازي  راه  از  هدف 

در سه شيفت كار . اين مركز  درمان اعتياد، پيشگيري از مصرف مواد و ارجاع به مراكزدرمان و بازتواني اعتياد است

شب، تماس بگيرند و راهكارها و   ٨صبح تا    ٨توانند براي دريافت راهنمايي، هر روز از ساعت  كنند و افراد ميمي

  اهنمايي هاي الزم را در خصوص پيشگيري و درمان اعتياد از متخصصان خط ملي اعتياد دريافت نمايند. ر

  

    كاهش آسيب، بخش دوم: آشنايي با برنامه هاي درمان    
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  اعتيادو حمايت هاي اجتماعي 

  

ماده   مالي دولت مصوب    ٢٦در  مقررات  از  تنظيم بخشي  اسالمي مسئول  ٢٧/١١/٨٠قانون  يت  مجلس شوراي 

برعهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد كه ماده    ١٣صدور مجوز براي موارد   تأسيس   ١٢گانه موضوع اين ماده 

و  درمان  فعاليت  تواند  مي  بهزيستي  سازمان  آن  موجب  به  كه  است  شده  ذكر  معتادان  بازتواني  و  درمان  مراكز 

  كاهش آسيب اعتياد را در بخش غيردولتي نيز گسترش دهد.

  :   اهداف

  كاهش بروز سوءمصرف مواد از طريق اقدامات پيشگيرانه.   - 

  كاهش تقاضا براي مصرف مواد از طريق انجام اقدامات درماني.  - 

  كاهش عوارض بهداشتي و اجتماعي سوءمصرف مواد.   - 

  

  : مرتبط با درمان اعتياد تعاريف

تزريق، خوراكي و يا انفيه) باعث تغيير كاركرد   تركيبات مختلفي هستند كه در صورت مصرف (تدخين،   مواد:

  مغز مي شوند.

بدين معني است كه اگرچه فرد نسبت به مواد اعتياد ندارد ولي آن را مصرف مي كند يعني   سوء مصرف مواد:

استفاده از ماده اي كه مصرف آن غيرقانوني است، استفاده از ماده اي كه مصرف آن باعث بروز تغييرات روحي در 

  د مي شود، استفاده از ماده اي كه به خود فرد يا ديگران ضرر مي رساند. فر

نشانه گاني است كه با الگوي رفتاري مشخص مي شود كه در اين الگو، مصرف يك ماده يا   وابستگي به مواد: 

كند و شخص   گروهي از مواد، از ساير رفتارهايي كه قبالً براي فرد ارزشمند بوده به مراتب اولويت بيشتري پيدا مي 

  علي رغم بروز مشكالت مرتبط با مصرف مواد به مصرف ادامه مي دهد.

عبارت است از مجموعه مداخالت طبي، روانشناختي و اجتماعي براي تغيير رفتار،   درمان وابستگي به مواد:

ندگي بدون  بهبود عملكرد و بازگشت فرد وابسته به مواد به اجتماع، بطوري كه هدف نهايي درمان دستيابي به ز

  مصرف مواد باشد. 
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هاي قبلي ناشي از مصرف  كليه مداخالت مرتبط با پيشگيري از عود و بهبود آسيب بازتواني وابستگي به مواد:

مواد و ارتقا عملكرد وابستگان به مواد (معتادان) مي باشند. از قبيل: خدمات آموزشي، مشاوره اي، روان درماني، 

  د مانند نالتروكسان، درمان بيماريهاي همراه و حمايت هاي اجتماعي.مداخالت دارويي پيشگيري از عو

  

  اعتياد  درمانخدمات 

  

  (آشنايي با انواع مراكز درمان اعتياد)
 : اعتياد مراكز درمان سرپايي

 اختالل   با  افراد  به  را  غيردارويي  درمان  و  دارويي  درمان  خدمات  روزانه،   صورتبه  اعتياد  سرپايي  درمان  مركز

  موجود )  ٠٩٦٢٨(  اعتياد  ملي  خط   سامانه  در  مراكز  نشاني  و  اسامي.  دهد  مي   ارائه  گردانروان  يا  مخدر  ادمو   مصرف 

  . باشد  مي

و  (نگهدارنده)  غيردارويي  هاي  درمان  و  نگهدارنده)  و  زدايي  (سم  دارويي  هاي  درمان  شامل  مركز:  خدمات 

از دار دارويي  درمانهاي  در  باشد.  مي  بعدي  پيگيريهاي  و  بوپره مددكاري  نالتركسون،  كلونيدين،  قبيل:  از  وهايي 

  نورفين و متادون در سم زدايي و درمان هاي نگهدارنده دارويي استفاده مي شود. 

 مراكز درمان اقامتي بهبود و بازاتواني افراد با اختالل مصرف مواد: 

 و  همتا   هاي گروه  شاركتم  با   ترجيحاً )  غيردارويي و   دارويي  شامل( اقامتي  درمان خدمات  كه   است درماني  مركز 

 ارائه   گردانروان  يا  مخدر  مواد  مصرف  اختالل  با   افراد  به  ماه  سه   تا  يك  مدت  به  داوطلبانه  اقامت  صورتبه  خوديار

  .دهد  مي

  ) :TCمركز اجتماع درمان مدار (

دمات ارائه مراكز اجتماع درمان مدار، با يك برنامه ساختاريافته به صورت روزانه يا شبانه روزي (اقامتي) خ

 آموزش مشاوره،  شناختي،  روان خدمات هاي و شناختي شامل: برنامه رفتاري تغيير بر مركز مي دهند. رويكرد

است. در اين الگو، فرد  ترخيص از پس پيگيري و اجتماعي خدمات مددكاري خوديار،  هاي گروه تشكيل خانواده، 

كمك تيم درمان (پزشك، روان شناس و مددكار) در شود تا با پس از درمان وابستگي جسمي در مركز پذيرش مي

  اجتماعي وي تقويت گردند.   - دوره اقامت سه تا شش ماه، مهارت هاي رواني

  كاهش آسيب اعتياد و پيشگيري از ايدز  خدمات
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و  رفتارهاي پرخطر  با  معتادان  در  راه تزريق  از  منتقله  بيماري هاي  و ساير  ايدز  باتوجه به شيوع اچ آي وي 

ي، برنامه كاهش آسيب، مجموعه اي خدمات را به منظور پيشگيري از اچ آي وي ايدز و ساير بيماري ها و تزريق

 :صورت مي پذيرد  ذيل  كز  مرا  قالب  در  آسيب كاهش  رفتارهاي پرخطر ارائه مي دهد. فعاليت هاي 

  خدمات كاهش آسيب 

  كاهش آسيب در قالب مراكز ذيل صورت مي پذيرد:   خدمات

  : گذري  مركز 

منظور كنترل يا كاهش رفتارهاي پرخطر، اين مركز به افراد داراي اختالل مصرف مواد كه به معتادان سخت  به

رفتار جنسي  كنند، خدمات كاهش آسيب (آموزش تزريق سالم و  نمي  مراجعه  مراكز درمان  در دسترسي كه به 

 ٣اين مراكز روزانه هستند و حداقل    سالم، ارائه سوزن و سرنگ، كاندوم، غذا، پوشاك و استحمام) ارائه مي دهد.

  ساعت در روز خدمات ارائه مي نمايند. 

  :   مركز گذري سيار (موبايل سنتر)

مركزي است كه در ساعات معيني از روز در منطقه تحت پوشش خود، خدمات كاهش آسيب اعتياد (آموزش 

و استحمام) را با استفاده از ماشين   تزريق سالم و رفتار جنسي سالم، ارائه سوزن و سرنگ، كاندوم، غذا، پوشاك 

  (وّن يا ميني بوس)، در مناطق آلوده و پرخطر به معتادان تزريقي ارائه مي دهد. 

  

  

  : شبانه  سرپناه   مركز 

اسكان  شامل  رفتار پرخطر كه خدمات كاهش آسيب  با  بي خانمان  معتادان  است جهت اسكان  مركزي 

 ٧خدمات سيار خدمات كاهش آسيب ارائه مي نمايد. اين مراكز از  شبانه معتادان بي سرپناه، تغذيه، استحمام و  

  صبح خدمات ارائه مي دهند.   ٧عصر تا  

  : سيار  امدادرسان  تيم

 آنها   تجمع   محل  در  كاهش آسيب  خدمات  نمي كنند،   درماني مراجعه   كز   مرا   به  كه   است كه به معتاداني  تيمي

 .مي نمايند  ارائه
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  كانكس: 

قابليت جايج  با  ابعاد كوچكمركز گذري  مركز داراي تيم  ايي است كه خدمات كاهش در  اين  نمايد.  مي  ارائه  تر 

 سيار است و به صورت روزانه فعاليت دارد.  

  

  موارد زير است:   كاهش آسيب شاملفعاليت هاي مراكز  

 ار آموزش، اطالع رساني و مشاوره با افراد داراي رفتار پرخطر در مورد (ايدز، هپاتيت) تزريق سالم و رفت

 سالم جنسي)

  برنامه توزيع و جمع آوري سرنگ و سوزن 

 توزيع مواد ضدعفوني كننده 

  آموزش جهت پيشگيري از رفتار پرخطر جنسي و توزيع كاندوم 

 برگزاري جلسات گروههاي همتا 

 (در صورت لزوم) ارجاع به مراكز بهداشتي، درماني و بيمارستانها 

 متا با  نگهدارنده  درمان  هاي  واحد  به  انجام ارجاع  يا  و  باشد)  نداشته  وجود  مركز  در  كه  (در صورتي  دون 

 درمان نگهدارنده در مراكزي كه داراي واحد متادون هستند

  ارجاع به مركز درمان اعتياد جهت درمان براي داوطلبين 

   انجام مشاوره و تست داوطلبانهHIV   در مراكزي كه امكان آن وجود دارد و يا ارجاع 

  استحمام و لباس مناسب فصلتوزيع يك وعده غذا، چاي ،  

  

  خدمات پيشگيري و كنترل ايدز

پيشگيري مثبت، رويكردي است كه در آن فعاليت هاي پيشگيرانه بر روي افراد اچ آي وي مثبت كه خود در 

كننده ويروس هستند، متمركز است تا به اين ترتيب از بروز بسياري از مشكالت، بيماري ها، واقع منبع و منتقل

مختلف اجتماعيپيامدها ارائه حمايت  - ي  با  مثبت  هاي  باشگاه  كند.     - هاي روانيبهداشتي در جامعه جلوگيري 

اجتماعي، آموزشي و ترغيب گروه مبتاليان به درمان تاثير به سزايي در پيشگيري و كنترل ايدز و كنترل عفونت 

كيفيت زندگي و توانمندسازي، پايبندي ) افزايش  ١هاي ناشي از آن دارند. هدف از راه اندازي باشگاههاي مثبت:  

) افزايش آگاهي درخصوص اچ آي وي و بيماريابي و تغيير رفتار در افراد در ٢به درمان اچ آي وي در افراد مبتال،  

 معرض خطر مي باشد.
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به طوركلي اين نوع حمايت هاي اجتماعي/اقتصادي و شغلي مي تواند بستر مناسبي براي ورود گروه مخاطب  

عه در جهت بهره مندي از زندگي سالم نيز فراهم كند. از آنجا كه اين افراد عموماً براي گرفتن حمايت مكرراً به جام 

مي مراجعه  بهزيستي  سازمان  (به  غيردولتي  موسسات  چارچوب  در  مثبت  هاي  باشگاه  و NGOنمايند،  علمي   (

  هاي حمايتي شكل گرفته اند. يافته جهت انجام فعاليتسازمان

عملي  باشگاهشرح  از:   ات  عبارتند  مثبت  وي،  ١هاي  آي  اچ  به  مبتاليان  اجماعي  رواني  حمايت  حمايت ٢)   (

 ) آموزش افراد مبتال و خانواده هايشان. ٤) كمك به اشتغال افراد مبتال،  ٣دارويي از بيماران،  

 

  دفتر پيشگيري از معلوليت ها

معلوليتها   از  ماموريت اصلي  دفتر پيشگيري  ان  با  از  در پيشگيري   ، ارتقا سالمت جامعه  در جهت  معلوليت ها  واع 

پيشگيري از "سازمان بهزيستي ،  تشكيل گرديده است و در راستاي سياست گذاري مدون و اصولي ، اهداف كالن  

  “آگاهسازي    "  و  "از معلوليت هاي بعد از تولد    پيشگيري  "،    "  ي از اختالالت ژنتيك و مادرزاديمعلوليت هاي ناش

  تعيين و سرلوحه ايجاد و پيگيري فعاليت هاي اين دفتر قرار گرفته است .  راي آنب

 متوسطه  يازدهم  و   دهم  هاي  پايه  آموزان دانش  در  معلوليتها از  پيشگيري   آگاهسازي  برنامه كشوري

  هدف برنامه : 

پا آموزان  دانش  آنها در  از  راه هاي پيشگيري  معلوليتهاي شايع و  و افزايش سواد سالمت درخصوص علل  يه دهم 

 يازدهم مدارس كشور مي باشد.

  روش اجرا : 

براي دانش آموزان   "٢و  ١آنچه بايد درباره پيشگيري از معلوليتها بدانيم در جلدهاي "كتابهاي آموزشي   دراين برنامه 

پايه هاي دهم و يازدهم متوسطه در طول سال تحصيلي ، آموزش داده مي شود . در اين برنامه از نيروهاي آموزش 

ده براي آموزش دانش آموزان بهره گرفته مي شود. الزم به ذكراست اين افراد آموزش دهنده در ابتداي برنامه در دي

كالسهاي آموزشي شركت نموده  گواهي نامه دريافت نموده اند.در ضمن در حين برگزاري كالسها ، از روند آموزش  

  بازديد بعمل مي آيد . 
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  تهاي دوران سالمندي: برنامه آگاهسازي پيشگيري از معلولي

به  ، توجه  با توجه به افزايش جمعيت سالمندي درجهان و همچنين سالمند شدن جمعيت سالمندي در كشورما 

نياز هاي اين گروه به منظور ارتقاي كمي و كيفي سالمت آنها ضروري مي باشد لذا پس از انجام بررسي هاي اوليه 

  . ذكور طراحي و در تعدادي از استان هاي كشور اجرا شدو شناسايي نيازهاي آموزشي  آنها ، برنامه م 

  اهداف برنامه: 

  در دوره سالمندي  هدف كلي: ارتقاي سالمت  

  اهداف اختصاصي: 

  افزايش آگاهي افراد در زمينه نيازهاي اموزشي شناسايي شده اولويت دار- 

  تغيير رفتار افراد در خصوص مباحث آموزش داده شده - 

  سال)   ٤٥- ٦٥سال) و افراد ميانسال(  ٦٥االي گروه هدف: افرادسالمند(ب

در برنامه ، موضوع پيشگيري مورد نظر مي باشد، افراد ميانسال نيز در گروه هدف برنامه گنجانيده   با توجه به اينكه

  شده است.

  فرآيند اجرا: 

با انجام يك پروژه تحقيقاتي نيازهاي آموزشي اين گروه شناسايي و در ادامه به دليل   تعداد زياد نيازهاي  در ابتدا 

شده،   ترتيب    ٦شناسايي  بدين  شد.  متمركز  آنها  روي  مربوطه  هاي  آموزش  و  انتخاب   اولويت  در  مبحث   ٦نياز 

  زيربراي آموزش در نظر گرفته شد:

  ديابت و سقوط ( زمين خوردن)   - استئوآرتريت- استئوپروز- بيماريهاي عروق قلب  - سكته مغزي
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با دهنده  آموزش  نيروي  تعدادي  ،   سپس  تسهيلگري  آموزشي  دوره  گذراندن  از  وپس  شده  انتخاب  خاص  شرايط 

آموزش هاي الزم را به گروه هدف برنامه منتقل مي كنند. در طول اجرا و در پايان برنامه نيز پايش هاي الزم صورت 

   مي گيرد.

  

  

  غربالگري، تشخيص و مداخله زودهنگام شنوايي نوزادان و شيرخواران  

ماهگي به    ٦ماهگي و شروع مداخالت طبي و توانبخشي قبل از    ٣الالت شنوايي قبل از  شناسايي اخت  هدف:

  منظور پيشگيري از عوارض ناشي از ناشنوايي مانند اختالالت گفتاري، ارتباطي، شناختي، اجتماعي، اقتصادي و ... 

  روش اجرا:   

شيرخوار   و  نوزادان  شنوايي  هنگام  به  مداخله  و  تشخيص  غربالگري،  داراي  برنامه  و   ٣ان  تشخيص  غربال،  سطح 

ماهگي انجام شود   ٦ماهگي و   ٣مداخله مي باشد كه هريك مي بايست به ترتيب در زمان هاي پيش از يك ماهگي، 

باشند، تحت  مي  مستقر  واحدهاي غربالگري شنوايي كه عمدتاً در زايشگاه ها  بدو تولد در  نوزاد در  دراين برنامه 

بودن بيش از  قرار گرفته و د  TEOAEآزمون    ٤٨ر صورت مشكوك بودن و يا داشتن فاكتورهاي خطر ( بستري 

هفته اين آزمون با  ٤تا   ٢، سابقه خانوادگي كم شنوايي، سابقه ابتالء به مننژيت و ... ) ظرف مدت    NICUساعت در 

دوم    AABRدستگاه   به سطح  ارزيابي هاي تشخيصي  براي  مشكوك  موارد  مي گردد. سپس  برنامه مجدداً تكرار 

يعني مراكز شنوايي سنجي ارجاع داده مي شوند . درصورت تاييد تشخيص شيرخوار با برگه ارجاع به سطح سوم 

  به مراكز مربوطه هدايت مي شود.      ،  برنامه جهت انجام مداخالت طبي و توانبخشي

   

  ساله ٦تا  ٣پيشگيري از تنبلي چشم(آمبليوپي) در كودكان برنامه غربالگري    

  سال در كشور ٦تا٣ارتقا سالمت بينايي كودكان    : كلي  هدف
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  : اختصاصياهداف 

  ساله در سراسر كشور   ٣ –  ٦در كودكان    و عوامل خطر آن  كاهش شيوع و بروز آمبليوپي    - 

  افزايش ميزان دسترسي كودكان به خدمات غربالگري بينايي به ويژه در مناطق محروم و صعب العبور  - 

بيماريهاي چشمي و راههاي پيشگيري از آمبليوپي ،عوامل خطر آن و ساير  حاد جامعه از  افزايش ميزان آگاهي آ  - 
  آن

  

  روش اجرا : 

در سه سطح اجرا مي شود. در سطح اول، كودك توسط معاينه كننده آموزش    به صورت سطح بندي و    اين برنامه  

(ش پايگاه  محل  در  دولتي)  غير  نيروهاي  بهورز،  يا  معلم  مربي،  (شامل  مدرسه، ديده  بهداشت،  خانه  مهد،   امل 

معاينات  براي  شود  داده  تشخيص  مشكوك  كه  درصورتي  گرفته،  قرار  ديد  معاينه  مورد  دولتي)  غير  سازمان 

تخصصي تر به سطح دوم برنامه يعني اپتومتريست ارجاع داده مي شود و مورد معاينه قرار مي گيرد. آن دسته از 

معاينات دقيق تري داشته باشند توسط اپتومتريست به سومين سطح برنامه كه معاينه   كودكان بيمار كه نياز به 

ساير  و  آمبليوپي  به  مشكوك  كودكان  كليه  ترتيب  اين  به  و  شوند  مي  داده  ارجاع  است  پزشك  چشم  توسط 

اختالالت بينايي غربال شده و پس از تشخيص قطعي تحت درمان به موقع قرار مي گيرند. الزم به توضيح است كه 

سازمان مورد حمايت   سويته از كودكان مبتال كه بضاعت كافي براي تامين هزينه هاي درمان را ندارند، از  آن دس

  قرار مي گيرند. 

  

  پيشگيري از معلوليت هاي ناشي از اختالالت ژنتيك

پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختالالت ژنتيك ، افزايش سطح آگاهي و بهبود نگرش جامعه نسبت :  هدف كلي
 به ضرورت انجام مشاورة ژنتيك

 

  :    اختصاصياهداف 

  كاهش شيوع و بروز معلوليتهاي ناشي از اختالالت ژنتيك    - ١  
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اي و آموزشي توسط مراكز مشاوره ژنتيك غير دسترسي مناسب و آسان براي ارائة خدمات تشخيصي، مشاوره - ٢

  دولتي  

    انجام مشاورة ژنتيك افزايش سطح آگاهي و بهبود نگرش جامعه نسبت به ضرورت  - ٣

  دسترسي آسان و سريع به خدمات مشاوره ژنتيك براي عموم مردم   - ٤

  افزايش اقدام به انجام مشاورة ژنتيك قبل از ازدواج در جامعه    - ٥

  روش اجرا: 

سال   از  ژنتيك  اختالالت  از  ناشي  هاي  معلوليت  از  پيشگيري  برنامه  راه  ١٣٧٦اجراي  مراكز با  تأسيس  و  اندازي 

 استان كشور آغاز شد و پس از آن در ساير استانهاي كشور گسترش يافت  .   ٩رة ژنتيك  در  مشاو

ماده    ٨٠در سال   داده شد   ٢٦با تصويب  اجازه  بهزيستي  به سازمان  دولت  مالي  مقررات  از  تنظيم بخشي  قانون 

ولتي در سطح كشور  مركز مشاوره غيرد ٢٦٥مجوز تاسيس مركز مشاوره ژنتيك اعطا كند و در حال حاضر بيش از  

  فعال مي باشند. 

  براي توسعه اين خدمات دوره هاي تئوري و عملي آموزش مشاوره ژنتيك براي پزشكان برنامه ريزي شد. 

ميهم مردم  عامة  به  ژنتيك  مشاورة  خدمات  ارائه  به  مشغول  ژنتيك  مشاورة  كشوري  شبكة  عموم اكنون  باشد. 

عم از خصوصي و دولتي در سراسر كشور، بسته به دليل مراجعه، خدمات مردم با مراجعه به مراكز مشاوره ژنتيك ا

  مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج، قبل از بارداري، حين بارداري و يا تشخيصي را دريافت مي نمايند.  

در كنار ارائه خدمات مختلف برنامه هاي علمي مثل برگزاري دوره هاي آموزشي مشاوره ژنتيك ،  برگزاري كنگره، 

  نار، بازآموزي و تدوين كتب و پروتكلهاي علمي نيز برگزار مي گردد . سمي

افراد   در  ژنتيك   غربالگري  برنامه  ژنتيك،  مراكز  در  ژنتيك  دارد شامل: مشاوره  برنامه چندين جزء    ١٥- ٢٥اين 

  ١٤٠٠سال  و شناسايي اختالالت ژنتيكي افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي تا سال 

بهزيستي كشور تا سال   فراگير شناسايي اختالالت ژنتيكي در افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان  برنامه 

١٤٠٠ 
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  در  ژنتيك اختالالت از  ناشي هاي معلوليت ويژه  به ها  معلوليت  از پيشگيري در ژنتيك مشاوره نقش  اهميت به نظر

 انجام  است  بيشتر   آنان  هاي   خانواده  در  كيژنتي  اختالل  يك   وجود  احتمال  كه  معلول  فرزند  داراي   هاي   خانواده

فراگير   كه  شد  شروع   ١٣٩٤  سال  در  توانبخشي  پوشش  تحت  معلول  افراد  براي  ژنتيك  مشاوره برنامه  اجراي  با 

منسجم تر  ١٤٠٠شناسايي اختالالت ژنتيكي در افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور تا سال 

 ادامه مي يابد. 

 

 هدف كلي : 

سازمان    پوشش  تحت  معلوليت  داراي  افراد  در  ژنتيك  اختالالت  از  ناشي  هاي  معلوليت  تكرار  از  پيشگيري 
 بهزيستي كشور

 

 اهداف اختصاصي : 

تعيين ميزان شيوع معلوليت هاي ناشي از اختالالت ژنتيك در افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان  . ١

 بهزيستي كشور

ر افراد داراي معلوليت تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و ايجاد شناسايي انواع اختالالت ژنتيك د . ٢

 بانك اطالعات ژنتيك معلوالن سازمان بهزيستي كشور 

خصوص   . ٣ در  كشور  بهزيستي  سازمان  پوشش  تحت  معلوليت  داراي  خانواده  اعضاي  ي  همه  آگاهسازي 

 بيماري هاي ژنتيكي

  

  

  روش اجرا : 

ژنتيكي   اختالالت  فراگير شناسايي  بهزيستي برنامه  سازمان  پوشش  تحت  معلوليت  داراي  افراد  در 

،براي خانواده هاي داراي معلول تحت پوشش بهزيستي   ١٣٩٨از نيمه دوم سال   " ١٤٠٠كشور تا سال 

ژنتيك اين خانواده ها تا سال   بطور كامل در سازمان انجام    ١٤٠٠اجرايي گرديده است  تا مشاوره 

  شود. 



26 
 

ها خانواده  شناسايي  است   حوزه مقرر  با  همكاري  با   و  پيشگيري   حوزه   توسط  معلول  داراي  ي 

خانواده هاي  و   انجام شود  بهزيستي   ارمغان سازمان  سامانه  از  اطالعات  يا استخراج  و  توانبخشي 

) به ترتيب اولويت بندي طيق فازبندي هاي   ١،    ٢،    ٣،    ٤،    ٥،    ٦،    ٧،    ٨،    ٩داراي چند معلول  (  

  ه در سه سال  ، برنامه مشاوره ژنتيك ايشان صورت پذيرد.مختلف  طي اجراي برنام 

سازمان  توانبخشي  پوشش  تحت  معلوليت  داراي  هاي  خانواده  براي  ژنتيك  مشاوره  ويزيت  تعرفه 

مراكز  در  و  رايگان  دولتي  مراكز  در  مي شوند  معرفي  ژنتيك  مشاوره  مراكز  به  كه  بهزيستي كشور 

با پرداخت   انجام مي شود، همچنين كمك هزينه آزمايشات ژنتيك و  يارانه ويزيت    %١٠٠غيردولتي 

  اقدامات پاراكلينيك براي اين خانواده هاي مشمول، بطور كامل پرداخت مي گردد.

  


