+ترک اعتیاد ( به روش )TC
اجتواع دسهاىهذاس ،تشًاهِ دسهاًی است کِ هشاجؼاى آى تِ صَست اقاهتی ٍ طَالًی فشایٌذ تْثَد سا اداهِ هیدٌّذ ٍ تا ایجاد یک هحیط
ػادی اص هَادهخذس ضیَُّای جذیذ هقاتلِ تا هطکالتطاى سا یاد هیگیشًذ .
پزیشش ٍ اسایِ خذهات ،سٍاًپضضکی ،جاهؼِضٌاسی ٍ هذدکاسی اجتواػی تِ هؼتاداى ػویق تشای دسهاى اػتیاد تِ صَست اقاهتی ٍ تِ
هذت چْاستا ضص هاُ دس چْاس هشحلِ ضاهل آضٌایی تِ هذت دٍ ّفتِ ،دسهاى تِ هذت سِ هاُ ،تشخیص تذسیجی تِ هذت دٍ هاًٍُین ٍ
پس اص آى پیگیشی تِ هذت ضص هاُ اًجام هیضَد .
هسائ سفتاسیّ ،یجاًی ٍ خاًَادگی هصشفکٌٌذگاى هَاد تا تأکیذ تشخَدداسی ،سضذ
دسهاى اقاهتی هؼتاداى تِ ضیَُ ػلوی تشای دسهاى ل
فشدی ٍ حوایت ّوِ گشٍُّا اًجام هیضَد .
تشای دسهاى دس ایي هشکض ًیاص است هشاجؼِکٌٌذگاى فتَکپی صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ یا کاست ضٌاسایی ػکسداس ٍ یک ًفش ّوشاُ داضتِ
تاضٌذ .
ػالٍُ تش ایي اتوام دٍسُ سنصدایی ٍ جَاب هٌفی آصهایص ادساس ٍ تأییذ دس کویسیَى پزیشش ٍ آهادگی تشای اقاهت سِ تا ضص هاِّ ٍ
تؼْذ اجشای ضَاتط اقاهتگاُ اص دیگش ضشایط هَسدًیاص است .
خدمات مراکز TC:
_پزیشش ٍ اسائِ خذهات ،سٍاًپضضکی ،جاهؼِضٌاسی ٍ هذدکاسی اجتواػی تِ هؼتادیي ػویق (تیواساى هثتال تِ اػتیاد ضذیذ) تِ هٌظَس
تشک اػتیاد تصَست اقاهتی ٍ توذت یکسال دس چْاس هشحلِ (آضٌائی توذت ّ 2فتِ ،دسهاى توذت  3هاُ ،تشخیص تذسیجی توذت  2هاُ ٍ
ًین ٍ پیگیشی توذت  3هاُ )
_دسهاى اقاهتی هؼتادیي (اجتواع دسهاى هذاس) یا اجتواع دسهاًی تِ ضیَُ ػلوی بسای دسهاى هسائل سفتاسیّ ،یجاًی ٍ خاًَادگی هصشف
کٌٌذگاى هَاد تا تاکیذ تش خَدیاسی ،سضذ فشدی ٍ حوایت ّن گشٍّْا .
ایجاد تغییشات کلی دس سثک صًذگی هؼتاد ضاهل هَاسد ریل :
_پشّیض اص هَاد هخذس
_ایجاد صذاقت فشدی
_کسة هْاستْای اجتواػی هفیذ
_حزف ػقایذ ضذ اجتواػی ٍ سفتاسّای غیشقاًًَی

_ تؼقیة ّوضهاى اّذاف دسهاًی سٍاى ضٌاختی ٍ اجتواػی اص طشیق تطکیل یک جاهؼِ چٌذ طثقِ کِ اص گشٍّْای ّوتا ٍّوقطاس تا
دسجات ٍ سطَح هختلف ٍسپشدى اًجام اهَس هشتَط تِ جاهؼِ تِ آًْا تا ًظاست ٍ ّذایت کاسضٌاساى هجتوغ تِ هٌظَس هَلذ تَدى ػولی
آًاى ٍ تحقق پیطشفت دسهاًی .
ضشایط ٍ هذاسک هَسد ًیاص :
فتَکپی صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ یا کاست ضٌاسایی ػکس داسآصهایص هَاد هخذس ادساس هٌفی تاضذ(.اتوام دٍسُ سن صدایی ٍ هَفقیت دس آى )داضتي یک ًفش ّوشاُ جْت پزیشش-تاییذ دس کوسیَى پزیشش

