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 پاسخ سوال

نوع اقامتی اجتماع درمان مدار چه مراکز . 1

 هستند؟ یمراکز

ه به صورت کساختاریافته  مرکزی است با برنامهاجتماع درمان مدار  مراکز

 تغییر بر مرکز دهد. رویکردروزانه یا شبانه روزی )اقامتی( خدمات ارائه می

 آموزش مشاوره، شناختی، روان خدمات های و شناختی شامل: برنامه رفتاری

 پس پیگیری و اجتماعی خدمات مددکاری خودیار، های گروه تشکیل خانواده،

ست. در این الگو، فرد پس از درمان وابستگی جسمی در مرکز ا ترخیص از

شود تا با کمک تیم درمان )پزشک، روان شناس و مددکار( در دوره پذیرش می

 اجتماعی وی تقویت گردند -اقامت سه تا شش ماه، مهارت های روانی

اجتماع مراکز به چه افرادی می توانند  .2

 مراجعه نمایند؟درمان مدار 

تمامی افراد در حال درمان اعتیاد که برای ارتقاء مهارت های روانی و اجتماعی به 
مراکز اجتماع درمان منظور افزایش مانایی در درمان بیماری خویش )اعتیاد( به این 

 مراجعه کنند. مدار

به تفکیک اجتماع درمان مدار . آیا مراکز 3

 جنسیت می باشند؟

 ن به صورت جداگانه خدمات ارائه می نمایند. بله. مراکز اقامتی مردان و زنا

اجتماع درمان مراکز برای دسترسی به  4

 باید اقدام نمود؟چگونه 

با مراجعه به میز خدمت یا سازمان بهزیستی استان می توان نشانی و تلفن 

 ود.مراکز را دریافت نم

اجتماع درمان اقامتی درمان خدمات آیا . 5

 هزینه دارد؟مدار 

می باشند و مراجعان در قبال خصوصی اجتماع درمان مدار بله، مراکز 

ساالنه توسط دولت تعیین مراکز تعرفه دریافت خدمات، هزینه می پردازند. 

  میزان تعرفه را می توان از مراکز مربوطه سوال نمود.می گردد و 

اجتماع درمان اقامتی . ساعات کار مراکز 6

 چگونه است؟مدار 

شبانه روزی می باشند و افراد ، به صورت اقامتی اع درمان مداراجتممراکز 

 رند. در این مراکز اقامت دادر طول مدت درمان 

. آیا مراکز اقامتی اجتماع درمان مدار در 7

 همه استان ها موجود است؟

 . خیر

آذربایجان شرقی، اربیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، استان های  

خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، 

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران و یزد 

  دارند.مرکز اجتماع درمان مدار 
 


