
شرح راهنمایی تازه واردین جلسه اول (مسافران)

دقیقه 52زمان راهنمایی: حداکثر  جلسه اول: صبح

،حضور ه ی، سابق 06گی های دیگر کنگره در نمایند در ابتدا بررسی و سؤال شود ، آیا مراجعه کننده قبالً -1

مثبت بودن در صورت  خیر؟ یا استراهنمای تازه واردین را داشته  درمان و یا راهنمایی شدن توسط

 ،تازه وارد قبل از راهنمایی تازه واردین ، بایستی به مرزبانی ارجاع داده شود. جواب

مصرف مواد مخدر دیگری را ی سابقهکسانیکه صرفاً مصرف قرص دارند و بررسی و یادآوری شود، -2

درمان اقدام به  پزشکی پذیرفته نمی شوند و باید از طریق سیستم 06ندارند، جهت درمان در کنگره 

خود نمایند.

اند و بعضی هاآمدهنمی دانند که به کجا زیرا بعضی از تازه واردین واقعاً 06معرفی نام و جایگاه کنگره  -3

وارد شده اند. "منام گمعتادان  "هم تصور می کنند به گروه 

ر آشکار وبیان تعریف بیماری اعتیاد و شرح آسیب های بیماری اعتیاد در شهر وجودی انسان )اختالالت صو -4

."صورت مسئله اعتیاد "پنهان( به استناد مقاله علمی 

"صورت مسئله اعتیاد "تشریح مثلث درمان اعتیاد، شامل جسم، روان و جهانبینی ، به استناد مقاله علمی  -5

."راهکارهای مناسب ، اعتیاد ، درمان "و 

، شامل روش سقوط آزاد ، روش "روشهای ترک"درمان با استناد به مقاله علمی توضیح روش های ترک و  -6

شبه سقوط آزاد، سم زدایی و غیره.

این مرحله از صحبت ها ر درمان اعتیاد ، دقت کنیم که تاد 06و روش کنگره  DSTتوضیح متد درمانی  -7

تشریح بیماری  ". بایستی از این پس ، بعد از نشده است 06هنوز هیچ اشاره ای به روش درمانی کنگره 

آن، آسیب های وارده در شهر وجودی،مثلث درمان اعتیاد و توضیح روش های ترک و  اعتیاد و تعریف

نماییم. در واقع بعد از اینکه همه راهها در  06روش درمانی کنگره  شروع به توضیح درباره ی  "درمان 

شود.معرفی می 06ذهن تازه وارد به بن بست می رسد، اکنون روش کنگره 

و لزوم تهیه آن برای 06نشریات در پروسه درمان و معرفی پکیج آموزش کنگره توضیح جایگاه و نقش  -8

شروع و ادامه روند درمان.

توضیح جایگاه و نقش همسفر در درمان اعتیاد و شرح برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه همسفران. -9
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