رئيس سازمان بهزيستي:

برنامه اجتماع محور
پيشگيري از اعتياد
در  11استان
اجرا مي شود

رئيس سازمان بهزيستي گفت :امسال برنامه اجتماع محور پيشگيري از اعتياد در
 500محله  11استان کشور به اجرا درمي آيد.به گزارش ايرنا ،انوشيروان محسني
بندپي،در بازديد از کمپ ماده  16کالت در خراسان رضوي اظهارداشت :همزمان
با آن وضعيت معتادان بهبود يافته پس از ترخيص با هدف شناسايي مشکالت
آنان بررسي مي شود.وي افزود :در اين راستا وضعيت سه هزار معتاد بهبود يافته
به صورت موردي در سراسر کشور مطالعه مي شود تا بر اساس نتايج استخراجي،
برنامه ريزي منسجمي براي حل و رفع مشکالت انجام شود.وي ادامه داد :پارسال
سهمي اعتباري براي اشتغال هفت هزار و  600معتاد پاک شده اختصاص يافت که
اين مهم محقق شد و امسال نيز برنامه مشابهي در دستور کار است.معاون وزير

گزارش

را تاييد مي کند.اساسا کمپ هاي ترک اعتياد اجباري از مراکزي
محسوب مي شوند که آخر خط رسيده ها،معتادان متجاهر و کارتن
خواب و...در آن نگهداري مي شوند تا شايد در وضعيت بغرنجي که
در آن بهسر مي برند،توفيقي حاصل شود و از اين منجالب رهايي
پيدا کنند.در اين ميان بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که
ضريب بازگشت پذيري در خصوص چنين افرادي بسيار باالست و
آنچنان که در آمار منتتشره از سوي رسانه هاي عنوان شده،قريب
به  80درصد از معتاداني که به ترک مبادرت ورزيده اند ،مجددا
دچار لغزش شده و به سوء مصرف مجدد گرايش پيدا کرده اند.
فارغ از فرآيند نه چندان اميدوار کننده ترک و ناپايداري رهايي
از سوء مصرف ،افرادي که در آن(کمپ هاي ترک اعتياد) حضور
مي يابند نيز با مصائب و مشکالت خاص به خود مواجه هستند.
از HIVمثبت تا تنش هاي روحي،رواني و عدم تعادل رفتاري
تنها بخشي از مشکالت حاضران در چنين مراکزي است.البته به
اين زنجيره بايد بيماري هاي عفوني ديگري که به دليل تجمع
انبوهي از مصرف کنندگان احتمال ظهور و بروز آن ايجاد مي
شود را نيز افزود و بواقع مجموعه اين عوامل مراکز ترک اعتياد
اجباري را بصورت طبيعي به اماکني پر تنش مبدل مي سازد.
يکي از پيشنهادات براي کارآمدي کمپ هاي ترک اعتياد،حضور
مسئول فني پزشک در کمپهاي ترک اعتياد،است.در بسياري
از کمپهاي ترک اعتياد پزشک فني حضور ندارد ،در حاليکه
با توجه به ويژگيهاي خاص زنان ،اين کمپها نيازمند نظارت
خاص و ويژه هستند.بر اساس ماده  15قانون مبارزه با مواد
مخدر ،درمان سرپايي و ارائه متادون به معتادن بر عهده وزارت
بهداشت و درمان است و صدور مجوز کمپهاي ترک اعتياد
بر عهده سازمان بهزيستي است ،اما وزارت بهداشت و درمان بايد
به حوزه بهداشتي و درماني کمپها هم ورود و نظارت کند اما
در حوزه صدور مجوز ميتوان سازمان بهزيستي را عهدهدار کرد
چراکه ساختار اين کار هم در اين سازمان وجود دارد .معتاداني
که براي ترک اعتياد به کمپ ها مراجعه مي کنند بيمار بوده و
هدف آنها صرفا ترک اعتياد است و نبايد به آنها به چشم مجرم
نگاه کرد بلکه اعتياد بيماري است که بايد کنترل و درمان شود.
هدف از حضور معتادان در مراکز ترک اعتياد بايد بهبودي باشد
و اين مراکز بايد به گونه اي در مسير درمان معتادان گام بردارند
که نيازي به حضور آنها در زندان نباشد زيرا در حال حاضر ظرفيت
زندان ها تکميل بوده و جوابگو نيست و همچنين زندان براي
مجرمان غيرعمد آسيب زاست هر چند نمي توان به معتادان به
چشم مجرم نگاه کرد.روش هاي درمان ترک اعتياد در کمپ ها
بايد اصالح و علمي شود ولي متاسفانه مشاهده شده در برخي
کمپ ها مواد مخدر توزيع شده و در اختيار معتادان قرار
مي گيرد در اين رابطه ضروري است درمان قطعي معتادان در
دستور کار اين مراکز قرار گرفته و نهايت تالش خود را براي
بازپروري و بهبودي فرد معتاد بهکار گيرند و البته نظارت ها بر
اين مراکز از سوي متوليان نيز بايد تشديد شود.

»

»

ترديد در کارآمدي کمپ هاي ترک اعتياد

حميد حسين زاده
ورود سازمانهاي مردم نهاد به درمان ترک
اعتياد يکي از مدلها والگوهايي بود که موجب شد تا
سازمانها با استفاده از آن کمپ ايجاد کنند .به طور
کلي کمپ مرکزي است که درمان در آن به وسيله
دارو انجام نميشود بلکه از سيستمهاي حمايتي و
غير دارويي براي درمان اعتياد بهره گرفته ميشود.
در حال حاضر بيش از هزار کمپ قانوني و مجاز در
کشور وجود دارد که به همين تعداد در سالهاي
گذشته کمپهاي غير مجاز پلمب شدهاند .در ماده
 15قانون مبارزه با مواد مخدر به موضوع کمپ اشاره
شده است که براساس آن الگوي درمان سازمانهاي
مردم نهاد براي ترک اعتياد مجاز شناخته شد.حتي در
سياستهاي کالن در حوزه مواد مخدر به استفاده از
نيروهاي مردم نهاد هم اشاره شده است .صدور مجوز
کمپها بر عهده سازمان بهزيستي است .چون فعاليت
کمپها بر اساس استفاده از روشهاي غير دارويي
است؛ از اينرو وزارت بهداشت در بحث نظارت آنها
ورود پيدا نکرده است اما کمپ در ذات خود مؤثر
است و در دنيا نيز بهعنوان الگوي درماني پذيرفته شده
است .نميشود به دليل وجود کمپهاي غير مجاز،
کمپها را حذف کرد بلکه بايد آسيبشناسي و نقط
ضعف آنها را پيدا کرد.آمارهاي رسمي مويد موفقيت
 20درصدي ترک اعتياد بهصورت قطعي و پايدار است و
به تعبيري مي توان گفت در  80درصد موارد ،معتادان
پس از ترک،به مصرف مجدد مواد مخدر گرايش پيدا
مي کنند.البته آمار هاي غير رسمي ميزان موفقيت
ترک اعتياد را  10درصد تخمين مي زند که به نوعي
با در نظر گرفتن آمار غيررسمي مذکور 90،درصد از
معتادان پس از ترک دچار لغزش مجدد مي شوند.در
صورت مفروض دانستن آمار مذکور،تنها قريب به يک
چهارم از مصرف کنندگان موفق به رهايي قطعي و
پايدار از اين معضل خانمانسوز مي شوند و مابقي
مجددا به چرخه منحوس مصرف باز مي گردند.در
اين ميان معتادان متجاهر بيش از ديگر گروه هاي
معتاد مورد توجه هستند زيرا بهصورتي مشهود،شهر
را در عرصه هاي فرهنگي ،اجتماعي و انتظامي به
چالش مي کشند و به نوعي عالوه بر مخدوش شدن
سيماي شهري،بهصورت بالقوه به عنوان عامل انجام
بزه ،سرقت ها و...نيز در مظان بزه و اتهامات ريز و
درشت هستند.طبيعتا با چنين اوصافي،جمع آوري
اين گروه از معتادان،در اولويت قرار دارد،اما با وجود
جمع آوري اين طيف و قشرهاي آسيب پذير،باز
هم شاهد هستيم بعداز ترک،اين گروه و افراد در
گوشه اي ديگر از سطح شهر و با وضعيتي نه چندان
مطلوب پديدار مي شوند.
مهرابي ،جامعه شناس در خصوص کارآمدي
کمپ ها در ترک اعتياد معتادان مي گويد":روش
كمپ كه در اصل يك روش تنبيهي است حداقل
در جامعه امروز جوابگو نيست؛ چون در جامعه مدرن
كنوني فردگرايي جاي خود را به جمع گرايي داده
است؛ به اين اعتبار هرچند در كمپ نظارت كامل
باعث ميشود فرد به اصطالح پاك بماند اما وقتي در
جامعه بزرگتر كه آزادتر است وارد ميشود فردگرايي
حاكم بر آن يك تفاوت ماهوي با فضاي كمپ پيدا
ميكند؛ اين تفاوت قواعد بين فضاي كمپ و جامعه
به دليل جوامع فردگراي جديدي است كه به جاي
استفاده از روشهاي تنبيهي گذشته از روش ترميمي
استفاده ميكند .روش ترميمي براي ترميم افراد از
ناهنجاري است و در آن از حداقل تنبيه استفاده
ميشود .بنابراين كمپ با قواعد تنبيهي خود يك
ناهمخواني با جامعه كنوني پيدا ميكند كه فرد را
آسيبپذيرتر ميكند".
درمان اعتياد در هر دو جنس زن و مرد به سطوح
مختلفي از خدمات مراقبتي نيازمند است .اهميت
اين سطوح بهعلت کنترل عالئم محروميت از قطع
مصرف مواد ،شرايط پزشکي ،عوارض عاطفي ،شناختي
يا رفتاري،آمادگي براي تغيير و عود بيماري است.
از سوي ديگر اين سطوح نيز وابست ه به ويژگيهاي
جنسيتي ،سني و تفاوت بيولوژيکي ،روانشناختي

و اجتماعي ميان زن و مرد تغيير ميکند .درمان
بستري و اقامتي يکي از روشهاي درمان اعتياد
است که به «درمان درکمپ» ميان مردم شناخته
شده است .اما آيا به راستي مراکز اقامتي ترکاعتياد
توانستهاند طي چند سال گذشته سالمتي را به بيماران
مبتال به اعتياد برگردانند و آنها را آماده ورود دوباره
به محيط خانواده و جامعه کنند؟در کشور ايران
هزينه هاي بسيار سنگين مادي و انساني صرف مبارزه
با مواد مخدر مي شود،که به واقع اگر نبود اين ميزان
از هزينه کرد و انرژي قطعا در شرايط بسيار وخيم
و بغرنج تري قرار مي گرفتيم،لذا با همه اين اوصاف
ميزان دستاوردها و نتايج حاصل شده با هزينه هاي
سنگيني که به کشور و دستگاه ها و نهاد هاي متولي

»

مي زان اعتماد عمومي به م راکز ميان مدت درماني اعتياد
يا همان کمپ هاي درماني در حالت مطلوبي ق رار ندارد
متأس�فانه ضعف در سيس�تم نظ�ارت بر کمپ هاي
ترک اعتياد يک اشکال تلقي م يشود

تحميل شده چندان مطلوب به نظر نمي رسد.
مهدي احمديان آزاد،جامعه شناس و آسيب شناس
مسائل اجتماعي،در تشريح خروجي و دستاوردهاي
مراکز ترک اعتياد در حوزه مقابله و مبارزه با اين
معضل مي گويد":چنين مراکزي به نوعي در زمره
مجموعه هاي مقابله و مبارزه با مواد مخدر محسوب
مي شوند که به هر حال با وجود کاستي هاي بسيار
در اين عرصه فعال هستند.اما آنچه که در چنين
مراکزي ضرورت توجه هر چه بيشتر به آن احساس
مي شود به تقويت و ارتقاي معنويت معطوف
مي شود.بدون ترديد بخش قابل توجهي از فرآيند
ترک اعتياد به مسائل روحي و رواني باز مي گردد و
در واقع امر تا بستر و زمينه مناسبي در اين عرصه
فراهم نشود،نمي توان به ترک و رهايي پايدار اميدواري
چنداني داشت.در صورت ارتقاي کيفي خدمات و
تقويت مسائل روحي،رواني و بخصوص معنوي به
شکل قابل توجهي ميزان لغزش و گرايش مجدد
معتادان به مصرف مواد کاهش مي يابد،امري که با
برنامه ريزي اصولي و مدون،جذب کارشناسان نخبه
و همچنين آموزش صحيح و مناسب،قابل حصول
خواهد بود و البته بستر سازي براي اشتغال و
غني سازي اوقات فراغت و تامين تفريحات سالم نيز
از ديگر ضرورياتي است که حلقه فرآيند ترک اعتياد

اين كمپها باشد و همين موضوع خانوادهها را به
امتحان كردن ساير كمپها ازجمله كمپهاي غيرمجاز
سوق ميدهد .عامل ديگري كه موجب راهاندازي
كمپهاي غيرمجاز ميشود شرايط سخت براي اخذ
مجوز راهاندازي كمپ است .نكته ديگر شرايط بعضا
سخت برخي كمپهاي مجاز براي پذيرفتن معتادان
است.وقتي اين كمپها معتادان را به آساني براي درمان
قبول نميكنند و اين افراد هم متقاضي ترك هستند
بهدنبال مركز ديگري ميروند و همين موضوع راه را
براي فعاليت كمپهاي غيرمجاز هموار ميكند .برخي
خانوادهها بعد از اينكه از درمان فرزند معتادشان خسته
ميشوند ،تصميم ميگيرند راههاي ديگري را انتخاب
كنند كه يكي از اين راهها كمپهاي غيرمجاز است.
اين كمپها برخالف قانون افرادي را در اختيار دارند
كه فرد معتاد را از خانه به كمپ منتقل ميكنند و
در اين ميان ممكن است زد و خورد و درگيريهايي
نيز اتفاق بيفتد.
سعيد صفاتيان ،دبير کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص معتقد
است":متأسفانه ضعف در سيستم نظارت يک اشکال
تلقي ميشود که بايد در بسياري از موارد ساختاري
و نحوه صدور مجوز اين کمپها تغيير ايجاد کرد.
کمپهاي مجاز و قانوني با نصب تابلو شناخته شده

ميشوند ولي بيشتر کمپهاي غير مجاز در حاشيه
شهر ايجاد شده است که متأسفانه برعملکرد آنها
نظارتي صورت نميگيرد.نکته مهمي که وجود دارد
اين است که برخي از خانوادهها از داشتن فرد معتاد
به ستوه آمده و به دنبال مرکزي هستند که آنها را
به آنجا بسپارند و اين احساس نياز مردم موجب
شده است که اينگونه کمپهاي غيرمجاز بازتوليد
شوند چون دستگاههاي متولي نتوانستند به نيازهاي
مردم جواب داده و تأمينکننده خواست آنها باشند.
به همين دليل برخي از افراد سودجو در حاشيه
شهر اقدام به تأسيس مراکز غير مجاز کردند وسعي
کردند تا به زور هم که شده افراد معتاد را در آنجا
نگهداري کنند".
حميد مقني باشي،مددکار اجتماعي و پژوهشگر اعتياد
مي گويد":مراکز بلند مدت ،ميان مدت و سرپايي
درماني اعتياد بر اساس ماده  ۱۵قانون مبارزه با
اعتياد و مواد مخدر در کشور مشغول به فعاليت و
خدمات رساني در حوزه اعتياد هستند.متاسفانه در
حال حاضر ميزان اعتماد عمومي به مراکز ميان مدت
درماني اعتياد يا همان کمپ هاي درماني در حالت
مطلوبي قرار ندارد.ميزان نظارت نهادهايي از جمله
سازمان بهزيستي در عملکرد کمپ هاي ترک اعتياد
ارتباط مستقيمي بر ميزان رشد کيفيت خدمات در
اين مراکز دارد.متاسفانه امروزه تعداد مراکز درماني
اعتياد غير مجاز در کشور افزايش يافته است.فعاليت
مراکز درماني اعتياد بدون مجوز در کشور موجب
شده تا مراکز داراي مجوز را به تخطي از قوانين و
مجوزها ترغيب شوند ،چرا که تامين مجوزهاي الزم
و استمرار آن ها همواره به تالشي قابل پيگيري نياز
دارد.مراکز غير مجاز ترک اعتياد هيچ گونه احساس
مسئوليت و پاسخگويي در قبال بيماران را ندارد،
چرا که خود مرکز نيز به هيچ نهاد يا سازماني تعهد
پاسخگويي ندارد".
در گذشته شاهد فعاليت برخي کمپهاي ترک اعتياد
بوديم که از سوي نهادهاي ذيربط مجوز نداشت و
همين مسئله نيز فعاليت آنها را به تعطيلي کشاند؛
در هر صورت الزم است تا وزارت بهداشت ،سازمان
بهزيستي و نيروي انتظامي با کمک يکديگر کمپهايي
را ايجاد کنند که هم قانوني بوده و هم متخصصان
خوبي را در اين مراکز به کار گيرند.بدونشک در
ن کمپها ميتوان
صورت نظارت دقيق بر اقدامات اي 
شاهد کاهش آمار معتادان در سطح کشور باشيم و
به عبارتي ديگر از معضالتي که با حضور معتادان
در کشور ايجاد ميشود نيز کاسته شود.

كنند كه در حصار قرار دارند به شكل بسيار زيانآوري نارضايتي
و افسردگي و حتي خشونت شكل ميگيرد .بنابراين بسيار مهم
است كه در استفاده از اين روش اين موضوع را در نظر داشته
باشيم .به اعتقاد او اين حصار ميتواند هم به شكل فيزيكي باشد
و هم رواني.دليل عمده تخلفاتي که گاهي درمراکز ترک اعتياد
ديده مي شود ،ناشي از نبود نظارت کافي بوده و اين مسئله جزء
فعاليت هاي پردردسر است؛ ضمن اينکه عدم استانداردسازي
برخي خدمات سبب وجود برخي مشکالت دراين مراکز مي شود،
بنابراين اين معضل داليل بسياري دارد که عمده آن نبود نظارت
کافي است .همچنين با توجه به وجود برخي مشکالت در مراکز
ترک اعتياد ،بازنگري در نحوه برخورد با معتادان و پروتکلهاي
درماني کمپها ضروري است؛ بنابراين تاکنون جلسات بسياري با
نمايندگان کمپها ،اساتيد علمي و روانشناسان برگزار شده است.
تصميم گيري يا حتي صحبت کردن راجع به بحث مواد مخدر
بايد با دقت بسياري انجام شود ،همچنين هر اقدامي دراين حوزه
بايد در قواي کشور يعني قوه مقننه و قضائيه به دليل درگيري
با اين موضوع و قوه مجريه به جهت فعاليت ستاد مبارزه با مواد
مخدر با هماهنگي سه قوه صورت گيرد.

حمايت از ترک اعتياد زنان

نجمه الحسيني
متاسفانه آمار ها و شواهد نشان مي دهد که
زنان نيز همچون مردان در حال درگير شدن با انواع
اعتياد هستند و جاي تاسف است که بگوييم اين خطر
به حدي رسيده که امروز سن مصرف مواد مخدر
نيز کاهش يافته است.يکي از نيازهاي اين شرايط
ارائه حمايت هاي الزم براي ترک اعتياد زنان است
که بسترهاي آن در کشور فراهم نيست و هنوز با
ديد بسيار بدي به زنان معتاد نگريسته مي شود.به
همين دليل شرايط ترک کردن يک زن معتاد بسيار
دشوار تر از مردان است و امکاناتي براي ترک آن ها
وجود ندارد.دکتر فيروزه جعفري (مشاور امور زنان و
خانواده در ستاد مبارزه با مواد مخدر) معتقد است":بر
اساس آمار دقيق موجود در حال حاضر بيش از ۱۵0
هزار زن مبتال به اختالالت مصرف مواد مخدر در کشور
زندگي مي کنند.در حال حاضر  ۵درصد از کمپ هاي
درماني اعتياد در کشور را کمپ هاي تشکيل
مي دهند که فقط در حوزه بانوان فعاليت و خدمات
رساني مي کنند ،در حالي که بانوان معتاد کشور ۵
درصد از معتادين کشور را تشکيل مي دهند.تعداد
کمپ هاي درماني اعتياد امروزه از نظر کميت در
حداقل هستند.در حال حاضر از ميان تمام کمپ هاي
موجود در سطح کشور در حوزه بانوان  ۵کمپ در
تهران فعاليت مي کنند ،در حالي که اين کمپ ها

»

پايدار را محقق مي سازد".
در آييننامههاي سازمان بهزيستي براي اداره كمپهاي
ترك اعتياد ضوابط خاصي وجود دارد؛ مثال اينكه بايد
دوره درمان 21روز باشد ،با پزشك ارتباط مستمر وجود
داشته باشد ،فقط از داروهاي تجويز شده استفاده شود
و مصرف ساير داروها در كمپ ممنوع باشد .همچنين
بايد از روانشناس كمك گرفته شود .هميارها (افرادي
كه در كمپ فعاليت ميكنند) بايد خودشان مدتها
از پاك شدنشان گذشته و آموزشهاي الزم را ديده
باشند و ...با اين حال درصورتي كه حادثهاي در كمپ
اتفاق بيفتد مسئوليت آن با مديريت آنجاست.يكي
از اين بسترها ممكن است درمان ناموفق اعتياد در
كمپهاي مجاز ،آنهم به داليلي جز روش درمان

علي رضا قشقايي
در بررسي تاريخ زندگي بشر ،نميتوان برههاي را برشمرد
که بشريت با مسائل مربوط به مواد مخدر و اثرات تخريبي آن بر
ساخت زندگي دست به گريبان نبوده است .به عبارتي ،تا هنگامي
که بشر بر روي اين کره خاکي زندگي ميکند اين همزادي پا
برجاست .اعتياد پديدهاي است که از زمان هاي دور در جوامع
بشري وجود داشته است .در حال حاضر نيز با وجود پيشرفت هاي
علمي و افزايش غير قابل ترديد سطح شعور و آگاهي مردم ،دامنه
اعتياد همچنان در حال گسترش ميباشد و هر ساله افراد زيادي
را به کام خود ميکشاند.پديده اعتياد در جهان امروز به صورت
يک معضل خانمان سوز باعث از هم پاشيده شدن بسياري از
خانواده ها ،به انحراف کشيده شدن بسياري از نوجوانان و جوانان،
شيوع بسياري از بيماري ها و ضرر و زيان هاي اقتصادي و مرگ و
مير گرديده است .اعتياد مهم ترين آسيب اجتماعي است که ريشه
در مسائل اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و رواني جامعه دارد و متقاب ً
ال
بر روان فرد و اجتماع تأثير ميگذارد .به عبارتي ديگر ،بين اعتياد،
جامعه و روان فرد رابطه بسيار نزديکي وجود دارد و عمق فاجعه
آنگاه ظهور پيدا ميکند که بدانيم بالي مذکور نقش مؤثر خود
را روي نيروي فعال جامعه يعني جوانان ايفاء ميکند.جواني که
به اعتياد روي ميآورد ،نه تنها ديگر عنصر سازندهاي براي جامعه
نيست ،بلکه تا زماني که نجات نيابد ،در بهترين حالت خنثي و
بي کفايت و در بدترين حالت ،منشأ بي نظمي اجتماعي است
و جامعه را به تباهي ميکشاند .بسياري از جرائم ،توسط افرادي
که مواد مخدر مصرف ميکنند انجام ميشود و انحرافات ناشي
از اعتياد بسيار زياد ميباشد.بر همين اساس موضوع ترک اعتياد
هميشه مد نظر خانواده ها و مسئوالن بوده است .براساس قانون
ارائه مجوز براي فعاليت کمپ ها و نظارت برعملکرد اين مراکز
برعهده سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت قرار دارد ،اما تاکنون
بهزيستي بيشتر از وزارت بهداشت و درمان اقدامات الزم را براي
ساماندهي کمپ ها انجام داده است.متاسفانه کمپ هاي غيرمجاز
براي اخذ مجوز به سازمان مربوطه مراجعه نکرده و اقدامات الزم را
انجام نمي دهند ،بنابراين يکي از نگراني هاي حال حاضر درجامعه
فعاليت کمپ هاي غيرمجازي است که درآنها اتفاقات و حوادثي
نگران کننده رخ مي دهد؛ بنابراين درگام اول بايد شرايط را براي
دريافت مجوز براي اين گروه از کمپ ها فراهم کرد.طي سنوات
گذشته بهزيستي تالش هاي بسياري براي ساماندهي کمپ هاي
ترک اعتياد داشته است،به طورحتم تعدادي از کمپ هاي ترک
اعتياد به دليل عدم رعايت ضوابط وقوانين الزم شرايط دريافت
مجوز را ندارند ،بنابراين براي جلوگيري از فعاليت آنها بايد مقام
قضائي وارد عمل شود؛ زيرا بهزيستي به تنهايي نمي تواند فعاليت
برخي کمپ ها را متوقف کند.بهزيستي بايد با مساعدت دستگاه هاي
ديگر فعاليت کمپ ها را ساماندهي کند.همچنين ستاد مبارزه
با مواد مخدر به عنوان متولي حوزه اعتياد بايد دراين خصوص
پاسخگو باشد ،با توجه به اينکه روند ابتال به اعتياد در طي
ساليان گذشته افزايش پيدا کرده است ،فعاليت کمپ ها و مراکز
کمک کننده به ترک اعتياد در کشور ضروري بوده و جمع آوري
مطلق کمپ ها اقدام درستي نيست.ساماندهي کمپ ها به معني
تعطيلي اين مراکز نيست.تنها بايد کمپ هايي که به هيچ عنوان
حاضر به همکاري در اخذ مجوز نيستند را تعطيل کرد ،ضمن اينکه
هرنهادي که مجوز فعاليت را مي دهد ،بايد به عملکرد کمپ ها
نيز نظارت کند؛ اما نظارت به معناي کامل و عاليه بايد توسعه پيدا
کرده و تقويت شود.كمپ در ذات خود كاركردي منفي ندارد؛ بلكه
قواعدي كه در آن حاكم است ميتواند مفيد يا مضر بودن آن را
رقم بزند .اگر يك فضاي دوستانه مثل خانه سالمندان حاكم باشد
ميتواند بسيار نتيجه داشته باشد .اگر افراد در يك محيط احساس

»

نگاهي آسيب شناسانه به کمپ هاي ترک اعتياد

نارسايي هاي کمپ هاي ترک اعتياد

»

لزوم بازنگري
در روش هاي ترک اعتياد

دو شنبه اول مرداد 1397
 9ذي القعده  23-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9269

» نقطه نظر
نسرين محمودي
متاسفانه در حال حاضر افزايش تعداد معتادان در کشور
نگران کننده بوده و نظارت بر عملکرد کمپ ها به درستي انجام
نمي شود ،البته براي ترک اعتياد عالوه بر کمپ هايي که مجوز
خود را از بهزيستي دريافت مي کند ،مطبهايي نيزدر اين خصوص
فعاليت دارند.برخي کمپهاي ترک اعتياد توسط گروه  NAيا
معتادان گمنام اداره ميشوند.به تجربه ثابت شده افرادي که خود
زماني درگير اعتياد بوده و درحال حاضر کمپها را اداره ميکنند
در بحث ترک اعتياد عملکرد موفقتري دارند؛ البته دليلي ندارد
همه افرادي که وارد کمپ مي شوند بهبودي کامل يابند.متاسفانه
برخي مراکز ترک اعتياد محلي براي فروش متادون است،به طور
حتم اين مراکز در ترک اعتياد خروجي پايينتري دارند ،البته در
بحث ترک اعتياد و جلوگيري از اعتياد مجدد بايد براي خانوادهها
فرهنگسازي کرد؛ زيرا مسئوالن مربوطه هراندازه هم براي ترک
اعتياد کمک کنند اما خانوادهها فرزندان خود را پذيرا نبوده و به
بحث اشتغال ،معيشت و وضعيت اقتصادي آنها توجه نشود به
طور قطع دربحث ترک اعتياد هيچ موفقيتي حاصل نمي شود.
درجات اعتياد افراد به مواد مخدر بسيار متفاوت است.ممکن
است يک نفر با وجود داشتن چندين بيماري خطرناک مانند
ايدز و هپاتيت به کمپ هاي ترک اعتياد مراجعه کند و در طول
درمان دچار مشکالتي از جمله فوت شود ،بنابراين اين دليل
نميشود مشکالت اينچنيني در مراکز ترک اعتياد براي معتادان
به وجود مي آيد؛ از اين رو مسائل اينچنيني در برخي کمپ ها
را نبايد به همه مراکز درماني بسط داد؛ هرچند اين موضوع
ناهي آن نيست که بهزيستي به وظايف ذاتي خود عمل نکند.
کمپ هاي ترک اعتياد نيز خود با مشکالت بسياري مواجه هستند
که دو نمونه از موارد برجسته آن به هزينه هاي سنگين دريافتي
از خانواده هاي متقاضي ترک اعتياد و همچنين عدم توفيق پايدار
در حفظ رهايي و پاکي معتادان از اين بالي خانمانسوز معطوف
مي شود.در واقع امر کمپ هاي ترک اعتياد اجباري جزء مراکزي
محسوب مي شوند که در آن معتادان با زور مبادرت به ترک
مي کنند،روشي که از نظر کارشناسان،جامعه شناسان و روانشناسان
چندان کارآمد نيست و نمي توان ثبات و پاکي طويل المدتي را
براي آن متصور بود،امري که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل
متحد و تجربيات کشورهايي همچون تايلند،کامبوج و برمه نيز آن

تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :در گذشته حلقه هاي مبارزه ،مقابله ،کنترل و
کاهش آسيب اعتياد به صورت علمي و تخصصي از هم گسسته بود ،اما اکنون
با واگذاري مراکز ترک اعتياد اجباري و اختياري به بهزيستي ،ايجاد پيوند ميان
اين حلقه ها در حال انجام است.
محسني بندپي گفت :با توجه به تاکيدات رهبر انقالب ،در جلسات بررسي
آسيب هاي اجتماعي مقرر شد تمام برنامه ها و تالشهاي دستگاه هاي ذيربط
معطوف به اثربخشي باشد بنابراين بهزيستي هر يک از برنامه هاي خود را به
طور ميداني از نظر اثربخشي ارزيابي مي کند تا ببيند به چه ميزان در راستاي
فرمايش رهبري حرکت کرده ايم.

نگاه »

بر اساس ماده  ۱۵بوده و مراکز درماني اختياري
هستند.کمپ هاي ترک اعتياد ماده  ۱۶در کشور
بر اساس حکم دادگاه پذيرش مي کنند.در حال
حاضر هيچ مرکز درماني اعتياد اجباري براي بانوان
در کشور وجود ندارد.در حال حاضر در حوزه ترک
و درمان اعتياد در حوزه بانوان کمپ غير مجاز
و فاقد مجوز در کشور وجود ندارد ،در حالي که
کمپ هاي غير مجازي متعددي مي تواند در حوزه
ترک اعتياد آقايان در کشور وجود داشته باشد".در
سالهاي اخير نوع مصرف مواد مخدر در بين بانوان
از سنتي به صنعتي تغيير يافته که بايد داليل آن
بررسي و واکاوي شود .متاسفانه سن اعتياد در بين
بانوان نيز کاهش يافته و به دوره نوجواني رسيده
است و مسئوالن امر در اين زمينه بايد چارهانديشي
کنند .در اين بين ۶۴درصد زنان از سوي شوهران
خود معتاد ميشوند و مابقي از طريق گروههاي
همسال خود ،آرايشگاهها و ...که با تبليغ مواد مخدر
صنعتي براي زيبايي و بيدار ماندن در شب باعث
تشويق به اعتياد ميشوند .بايد دانست که فشارهاي
جامعه بر افزايش اعتياد بي تاثير نيست و افزايش
طالق ،کودک آزاري ،اختالل در نظام کار و ...همه
از پيامدهاي اعتياد است .در ضمن وقت نگذاشتن
والدين براي دخترها و پسرهاي خود ،سختگيريها
و از آن طرف آسان گيريها و ...ميتواند در افزايش

اين بالي خانمانسوز در کشور موثر باشد .با بررسي
پيامدهاي روز افزون ناشي از اعتياد در جامعه بايد
گفت که تاکنون در کشور براي کاهش صدمات ناشي
از اين آسيب اجتماعي چندان اقدام کارشناسي و
تاثيرگذاري انجام نشده است.فريد براتي سده ،معاون
مرکز توسعه و پيشگيري درمان اعتياد سازمان بهزيستي
در اين باره مي گويد:":بهزيستي ،وزارت بهداشت
و اداره کل زندانها از جمله مهمترين ارگانهاي
مربوط به موضوع درمان اعتياد در کشور هستند.
سازمان بهزيستي کشور همواره به دليل تنوع ارائه
خدمات ،مراکز متعددي را در سطح کشور دارد که
در زمينه بهبود و بازتواني افراد دچار اختالل مصرف
مواد مخدر فعاليت ميکنند.مراکز ترک اعتياد به
صورت ميان مدت ،سرپايي و کوتاه مدت در زمينه
درمان اعتياد در کشور فعال است.بدون شک بخشي
از خدمات سازمان بهزيستي در زمينه درمان اعتياد
به زنان معتاد ارائه ميشود ،به طوري که امروزه از
ميان تمام کمپهاي موجود  50کمپ ترک اعتياد
در کشور به صورت اختصاصي براي زنان به کار
گرفته ميشوند.سازمان بهزيستي در حال حاضر
آمادگي دارد تا با توجه به شرايط و نياز هر استان
و درخواست متقاضي تاسيس کمپ ،مجوزهاي الزم
براي فعاليتهاي درمان اعتياد را صادر کند.در حال
حاضر يکهزار و  128کمپ درماني اعتياد فعال در

کشور فعاليت ميکند و در سال گذشته حدود
 5هزار و  450نفر از زنان معتاد در کمپهاي سازمان
بهزيستي پذيرش شدهاند.اگر کمپها و مراکز درماني
ترک اعتياد بهزيستي که مجوز دارند وجود نداشتند،
بسياري از معتادان کشور امروزه به معتادان متجاهر
تبديل شده و به خانوادههاي خود آسيبهاي بسياري
را وارد ميکردند".با توجه به افزايش تمايل زنان به
مصرف مواد مخدر اما هماکنون خدمات اختصاصي
مناسبي براي زنان معتاد وجود ندارد و حتي تا همين

 4سال قبل مرکز تخصصي براي ترک شيشه در
ميان زنان وجود نداشت .البته همين تعداد مراکزي
هم که وجود دارند بر اساس اظهارات زناني که در
اين مراکز بستري بودهاند آنگونه که بايد به زنان
معتاد خدمات نميدهند و دراين باره گزارشهاي
فراواني از سوي خبرنگاران منتشر شده است .اما
واضح است ناديده گرفتن و يا توجه اندک به بحث
اعتياد زنان در آيندهاي نه چندان دور عواقب ناگواري
را بر اجتماع تحميل ميکند.

