سال 8931
زمان راهنمایی:حداکثر02دقیقه

سرفصل های راهنمایی تازه واردین لژیون اول (همسفران آقا)
 -8بررسی شود اگر مراجعه کننده خودش مصرف کننده است ،به عنوان همسفر محسوب نمی گردد و
جهت درمان به یکی از نمایندگی های کنگره 06مراجعه نماید.
 -2معرفی نام و جایگاه کنگره 06برای اشخاص تازه وارد،جهت آشنایی شفاف با کنگره ،زیرا بعضی
از این افراد واقعا نمی دانند به کجا آمده اند و بعضی ها هم تصور می کنند به گروه "معتادان گمنام"
وارد شده اند.
-9بیان تعریف بیماری اعتیاد و شرح آسیب های بیماری اعتباد در شهر وجودی (اختالالت صور
آشکار و پنهان) به استناد مقاله ی علمی "صورت مسئله اعتیاد ،درمان و راهکارهای مناسب".
 -4تشریح مثلث درمان اعتیاد شامل جسم ،روان و جهان بینی به استناد مقاله ی علمی "صورت مسئله
اعتیاد ،درمان و راهکارهای مناسب".
-5توضیح اینکه؛ بیمار آنها در هر وضعیتی از سوء مصرف و یا مصرف هر نوع مواد مخدری قرار
دارند ،فعال هبچگونه عمل جدیدی انجام ندهند و همچنان وضعیت موجود را ادامه دهند تا به مرحله ی
انتخاب راهنمای درمان برسند و راهنما آنها را راهنمایی کند.
 -0توضیح جایگاه و نقش نشریات در پروسه ی درمان و توصیه ی اکید همراه با معرفی و تهیه ی
پکیج آموزشی.
-7دعوت ،توضیح و تاکید به مراجعین؛ جهت شرکت در ادامه ی جلسات راهنمای تازه واردین و اینکه
قبال هیچ قضاوتی برای ادامه دادن و یا ادامه ندادن راه ،نداشته باشند.
-1تاکید براینکه؛ تا قبل از مرحله ی انتخاب راهنمای درمان ،در صورت داشتن هرگونه مشکل و
سوال ،فقط از افرادی که دارای شال زرد یا سبز روشن هستند (راهنمای تازه واردین ) مشورت و
راهنمایی بگیرند و از طرح هرگونه سوال با افراد غیر مسئول ،جدا خودداری نمایند ،زیرا ممکن است
به اشتباه راهنمایی شوند.
-3توضیح جایگاه و نقش همسفر در درمان اعتیاد و اینکه همسفر می تواند برادر-خواهر-پدر-مادر-
همسر و فرزند باالی  81سال باشد.
-86در پایان؛ پنج دقیقه فرصت درنظرگرفته شود که اگر مراجعین سوالی دارند ،با راهنمای تازه
واردین مطرح نمایند.

