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در يكـي از گـروه هـاي    كـه حـداقل   زنـاني هسـتند    "آسيب پـذير "مامي اين دستورالعمل منظور از واژه در ت 

  :زيرقرار مي گيرند

 همسران زندانيان •

 همسران مصرف كنندگان مواد •

 ي باشندزناني كه مصرف كننده مواد م •

  زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند •

  مي باشدي زنان آسيب پذير مشاوره ويژه در اين دستورالعمل به معناي مركز  "مركز"واژه ** 

  

  :در اين دستورالعمل از عالئم اختصاري زير براي تفكيك نوع فعاليت ها استفاده شده است*** 

  اما بايد ارائه شوندخدمات مركز كه الز: 

  .الزامي نيست تسهيالت مركز كه در صورت امكان بايد ارائه شوند وارائه آنها:

  .خدماتي كه بايد به صورت ارجاع به مراكز ديگر ارائه شود 
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• Violence Against Women and HIV/AIDS: Critical Intersections; Information Bulletin 
Series;No3;WHO 

• SEX WORKS,VIOLENCE and HIV;A guide for programmes with sex workers; International 
HIV/AIDS Alliance; 2008 

• Sex-work harm reduction; Lancet 2005; 366: 2123–34 
• Female sex worker HIV prevention projects: Lessons learnt from Papua New Guinea, India and 

Bangladesh;UNAIDS;2000 
• Best Practices Treatment and Rehabilitation for Women with Substance Use Problems Health 

Canada;2001 
• HORIZONS TWO;CANADIAN`s WOMEN ALCHOHOL AND OTHER DRUG 

USE;INCREASING OUR UNDERSTANDING;1995 
• Women drug abuse in Europe: gender identity; IREFREA & European Commission;2000 
• Fetal Alcohol Syndrome/ Fetal Alcohol Effects and the Effects of Other Substance Use During 

Pregnancy; Health Canada;2001 
 

 1384رات كلومبو،راهنماي كاربردي براي پيشگيري از عود اعتياد،انتشا  •
 ) DICكتابچه كارگاه كشوري كاركنان مراكز( DICمراجعه كننده ين مراكز روانشناختيهاي  پروتكل مشاوره و حمايت •
 1387: دستورالعمل برخورد باليني با بيماري هاي آميزشي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي •

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



۵ 
 

  فهرست مندرجات

  

  
  صفحه  عنوان

  9  زنان آسيب پذير مراكز مشاوره ويژه قررات داخلي قوانين و م

  10  تعريف

  11  خدمات مرتبط با ايجاد محيط دوستانه:  1-1

  11  انتخاب  پرسنل و نگرش آنان و لباس فرم: 1-1-1

  11 پذيرايي:  1-1-2

  12  اجتماعي –حمايتهاي رواني :  1-2

  12  مشاوره فردي:  1-2-1

  13  مشاوره گروهي :  -1-2

  15  برنامه هاي حرفه آموزي و آموزشي:  2-3- 1 

  15  )نمايش فيلم ، ورزش ( برنامه هاي تفريحي :  1-2-4

  16  تفريحي براي  فرزندان مراجعه كنندگان/ خدمات آموزشي:  1-2-5

  16  خدمات مدد كاري:  1-2-7

  17  بط با مصرف موادخدمات بهداشتي مرت:  1-3

  17  هاي مرتبط آموزش:  1-3-1

  18  خدمات سرنگ و سوزن:  1-3-2

  18  هاي آلوده آوري و معدوم سازي وسايل تزريق و زباله توزيع و جمع: 1-3-3

  19  درمان نگهدارنده با متادون: 1-3-4

  19  كنندگان درمان وابستگي به مواد در فرزندان مراجعه:  1-3-5

  20  مركز گانكنند هاي پزشكي  درمورد مراجعه يتفور: 1-3-6

  20  بيش مصرف مواد: 1-3-6-1

  20  پيشگيري پس از مواجهه: 1-3-6-2



۶ 
 

  21  خدمات بهداشتي اختصاصي زنان: 1-4

  21  آموزش بهداشت باروري و جنسي: 1-4-1

  22  هاي آميزشيمراقبت و درمان  بيماري:  1-4-2

  22  ايدز/ نه اچ آي وي مشاوره و آزمايش دواطلبا: 1-4-3

تر، ارتقاي استفاده از كاندوم، مهارت مذاكره براي آميزش جنسي كم آموزش رفتار جنسي سالم: 1-4-4
  خطر تر

23  

  23  توزيع لوازم بهداشتي اختصاصي زنان و لباس زير:  1-4-5

  23  شرايط فيزيكي ساختمان: 1-5

  24  شرايط موقعيت جغرافيايي ساختمان:1-6

  24  )كنندگانيا مراجعه/ براي پرسنل و : ( وانين اداره داخلي مركز ق: 1-7

  24  ساعت فعاليت مركز: 1-7-1

  24  نيروي انساني مركز: 1-7-2

  25  شرح وظايف نيروي انساني: 1-7-3

  29  مقررات مرتبط با استفاده از تسهيالت آموزشي 1-7-5

  29  غذايي مقررات مربوط به استفاده از غذا و تسهيالت:  1-7-6

  29  مقررات مربوط  به استفاده ازحمام: 1-7-7

  30  شد  مقررات مربوط  به شيوه رفتار و آمد و:  1-7-8

  30  هاي احتماليمقررات مربوط به درگيري: 1-7-9

  30  ايام تعطيل مقررات مربوط به ارائه خدمات در:1-7-10

  31  مقررات مربوط به استفاده ازتلفن:1-7-11

  31  ررات مربوط به نظافت مركزمق:1-7-12

  31  قضايي بدون درخواست مركز/ مقررات مربوط به ورود پليس يا نيروهاي انتظامي:1-7-13

  32  هاي بيمارانمقررات مربوط به رازي داري بيماران و نتايج تست:1-7-14

  32  مقررات مربوط به استفاده از نيروهاي داوطلب: 1-7-15

  32  كنندگان خدمات براي فرزندان مراجعه مقررات مربوط به: 1-7-16

  32  ي مراجعه كننده پرونده:1-7-17



٧ 
 

  33  هاي پژوهشي درمركزفعاليت: 1-7-18

  33  دهي گزارش

  34  )ضمائم ( فصل چهارم 

  36  راهنماي استخراج كد شناسايي منحصر به فرد: ضميمه شماره  يك

  38  فرم ثبت اطالعات  مراجع: ضميمه شماره دو

  40  اختصاصي مشاور/ فرم توصيفي: شماره سه ضميمه

  41  رواني/ فرم پيگيري وضعيت روحي: ضميمه شماره چهار

  42  فرم ثبت خدمات تنظيم خانواده و مراقبت زنان: ضميمه شماره پنج

  43  هاي منتقله از راه جنسي فرم ثبت سير معاينات باليني جهت بررسي بيماري: ضميمه شماره شش

 44  فرم ثبت خدمات ارائه شده به مراجع: تضميمه شماره هف

  46  فرم ثبت خدمات مددكاري: ضميمه  شماره هشت 

  47  )مطابق پروتكل كشوري متادون ( فرم ثبت خدمات درمان نگهدارنده : ضميمه شماره نه 

  49  دفتر پذيرش مراجعين: ضميمه شماره ده

  50  دفتر ثبت ارائه خدمات به مراجعين: ضميمه شماره يازده

  52  هاي آميزشي ثبت مراجعين با سندرم ها و اتيولوژي: ضميمه شماره دوازده

  53  هاي آميزشي دفتر ثبت خدمات ارائه شده درخصوص بيماري: ضميمه شماره سيزده

  54  هاي گروهي فرم ثبت فرآيند مشاوره: ضميمه شماره چهارده

  55  )ابق پروتكل كشوري متادونمط(فرم ثبت خدمات درمان نگهدارنده : ضميمه شماره پانزده

  56  فرم ثبت خدمات تيم سياري: ضميمه شماره شانزده

  57  فرم گزارش دهي خدمات ارائه شده به مراجعين: ضميمه شماره هفده

  58  نامه و تعهدنامه مراجع فرم رضايت: ههجدضميمه شماره 

  59  قواعد اخالقي مركز: هنوزدشماره ضميمه 

  60  مقررات استفاده از حمام براي مراجعين: بيستضميمه شماره 

  61  ها و چگونگي تكميل آنها نمايه فرم: بيست و يكضميمه شماره 

  62  جداول مراجعه سريع براي خدمات ضروري مركز



٨ 
 

 

  

 

  63  ايجاد محيط دوستانه: نام خدمت .1

  64  )مشاوره فردي(اجتماعي  -هاي رواني  حمايت: نام خدمت .2

  65  )مشاوره گروهي(اجتماعي  –هاي رواني  حمايت: نام خدمت .3

  66  خدمات مددكاري : نام خدمت .4

  67  )مرتبط با مصرف مواد(آموزش : نام خدمت .5

  69  خدمات سرنگ و سوزن: نام خدمت .6

  70  درمان نگهدارنده با متادون: نام خدمت .7

  71  جنسي آموزش بهداشت باروري و: نام خدمت .8

  72  هاي آميزشي مراقبت و درمان بيماري: نام خدمت .9

  74  آموزش رفتار جنسي سالم تر، ارتقاي كاندوم مهارت پافشاري براي استفاده از كاندوم: نام خدمت  .10



٩ 
 

 

 

  قوانين و مقررات داخلي 

زنان آسيب پذيرمشاوره ويژه مراآز 



١٠ 
 

  

  :تعريف
باشد كه براي ارائه خدمات مختلف به منظور كنترل همه گيـــري اچ  ي ميزنان آسيب پذير، مركزمشاوره ويژه مركز  •

اين .داير شده است ،باشند ايدز در بين زنان آسيب پذير جامعه كه از گروه هاي كليدي در معرض خطــر مي/آي وي 
حيطه درمان و آموزش پزشكي و يا هر موسسه ، سازمان و ارگان ديگري كه در  مراكز توسط وزارت بهداشت،

اند كه تمامي آحاد جامعه حق  كند،و بر مبناي اين اصل مسلم طراحي شده جامعه فعاليت ميمشاوره ويژه هاي  فعاليت
گروه هاي هدف اصلي اين مركز عبارتند از زنان . دارند از بهداشت و حقوق انساني مرتبط با سالمتي برخوردار باشند

باشند و  كننده مواد مي زناني كه مصرف كنندگان مواد، مسران مصرفه آسيب پذير كه عبارتند از همسران زندانيان،
هاي  برنامه هاي مركز بر مبناي مدلهاي برنامه .زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند

ري اچ آي اين مركز براي رسيدن به هدف خود كه كنترل همه گي.باشد كننده مي كاهش آسيب بوده و مبتني بر مراجعه
كنندگان حمايت نموده تا در حيطه هاي مختلف مرتبط با سالمتي  وي در جامعه است به روشهاي مختلف از مراجعه

 .آميزشي را به خود و ديگران كاهش دهند/،توانمند شده و بتوانند خطر انتقال اچ آي وي و ديگر بيماري هاي عفوني

 :الزام ها •

o باشند خانم مي أپرسنل مركز الزام. 

o گيرد در مراكز بهداشتي درماني شهري و بدون هيچ گونه تابلو صورت ميترجيحا رائه خدمات ا. 

o غير دولتي ارائه شود/خدمات بايد الزاما از طريق خريد خدمت توسط بخش خصوصي. 

o  مانند مراكز مشاوره ( حفظ ارتباط و همكاري بين اين مراكز با مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه
 .جهت ارائه ساير خدمات مورد نياز الزامي است....)  ي هاي رفتاري و بيمار

o ظارت بر فعاليت مراكز بر عهده ي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني منطقه ن
 .است
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  خدمات مرتبط با ايجـاد محيط دوستانه: 1- 1
يكي از اساسي ترين عوامل موثر در جذب گروه هدف  پذيرآسيب زنان مشاوره ويژه وجود محيط دوستانه در مراكز 

تـرين   دهند كـه از محـروم   گردانندگان اين مراكز بايد درنظر داشته باشند كه گروه هدف اين برنامه را زناني تشكيل مي. باشد مي
ــره در     ــه طــور روز م ــان ب ــوده و بســياري از آن ــي ب ــاطفي و روان ــه خصــوص از لحــاظ حمايتهــاي ع معــرض  اقشــار جامعــه ب

از طرف خانواده، افرادي كه با آنها مـراوده دارنـد و جامعـه     ...خشونت،تحقير،انگ و تبعيض هاي مختلف جسمي،رواني،كالمي و 
باشند،بديهي است چنانچه اين افراد احساس كنند كه در رفتار كاركنان مراكز نيز پيش داوري،قضاوت و تبعـيض وجـود دارد    مي

تواند زمينه ساز مداخالت طـوالني   محيط دوستانه و ايمن اين مراكز مي. كنند داري مي د ممكن خوداز مراجعه به اين مراكز تا ح
  .سازي رفتارها و عملكردهاي اجتماعي اين افراد گردد تر در مسير ارتقاي زندگي و بهينه مدت

 انتخاب پرسنل و نگرش آنان و لباس فرم: 1- 1- 1

كنند از مديريت تا خدمه بايستي خانم باشـند   در هر سطحي كه كار مي آسيب پذير زنانمشاوره ويژه  پرسنل مركز
پرسنل بايد قبـل از شـروع   ) . شود در قسمت نيروي انساني توضيح داده مي(و تحصيالت مرتبط با وظيفه محوله را داشته باشند 

ينه ساز اقدام به رفتارهاي پرخطـر  ي آموزشي متناسب با وظايف خود را ديده و به خصوص درباره عوامل زم به كار در مركز دوره
اين دوره با هدف ايجاد همدلي بـين  . جنسي و مصرف مواد و مشكالتي كه معموال گروه هدف دارند آموزش الزم را ديده باشند 

ه داوري كرد پرسنل اجازه ندارند مراجعه كنندگان را تحقير نموده ،در مورد آنها پيش. گيرد كنندگان صورت مي پرسنل و مراجعه
بـديهي اسـت در فرآينـد    . و يا در امور كاري آنها كنجكاوي بيش از اطالعات خواسته شده در فرمهـاي ثبـت اطالعـات بنماينـد    

 .تواند با رعايت اصول حرفه اي اطالعات بيشتري را از بيمار دريافت نمايد مشاوره فردي و گروهي ، روانشناس مي

  پذيرايي: 2- 1- 1
شود ترتيبي اتخاذ گردد كه  و انتقال اين احساس به مراجعه كننده جديد پيشنهاد مي به منظور ايجاد محيط دوستانه

كننده جديد و خوش آمد به او و معرفي مختصر  مسئوليت پيشواز از مراجعه ،هاي همسان كه در مركز حضور دارد يكي از گروه
چنين قبل از آغاز فرآيند اداري پذيرش به مدت هم. مركز و معرفي وي را به مدير مركز يا مسئول پذيرش بر عهده داشته باشد

كننده و گروه همسان با همديگر گپ زده و پذيرايي مختصري را صرف كنند تا  حداكثر ده دقيقه ،مسئول پذيرش ، مراجعه
بديهي است انتخاب فردي خوش برخورد با روابط عمومي باال . كننده و مسئول پذيرش شكل گيرد ارتباط مناسب بين مراجعه

  . در سمت مسئول پذيرش الزامي است
  :توصيه مي شود

 DICهاي روانشناختي مراجعه كنندگان مراكز  پروتكل مشاوره و حمايتمطالب كامل تر در اين خصوص در فصل دوم  •
  .مطالعه گردد "DICاصول برقراري ارتباط موثر با مراجعه كنندگان مراكز "،تحت عنوان 
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  اجتماعي –حمايتهاي رواني: 2- 1
آسـيب    زنانمشاوره ويژه اجتماعي يكي از اساسي ترين راهبردهاي مورد نظر در مراكـز   –ارائه حمايت هاي رواني   

گستره خدمات حمايتي  رواني و اجتماعي بسيار وسيع بوده و از عهده يـك سيسـتم حتـي وزارت بهداشـت نيـز      .باشد مي پذير
به مداخله وسيع سازمانها و وزارتخانه هاي مختلفي نظير قـوه قضـاييه،    خارج است و در عمل براي ارائه مطلوب اين خدمات نياز

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي حمايتي زير مجموعه ي آن همچون سازمان بهزيستي و كميتـه امـداد حضـرت امـام     
ولي آنچه مسلم است تعدادي از اين . باشد ، وزارت كشور ، نيروي انتظامي، سازمانهاي مردم نهاد و بسياري از اركان ديگر مي)ره(

  :شود باشد كه به ترتيب اشاره مي مي آسيب پذير زنانمشاوره ويژه خدمات قابل ارائه در مراكز 

  مشاوره فردي: 1- 2- 1
و ، تقويت اعتماد به نفـس  ا گروه تكنيكي است كه با آگاهي دادن، متقاعد ساختن، تشويق به اظهار عقيده بمشاوره فرد 

كنـد تـا خـود و     كمـك مـي   و در يك كالم توانمند سازي فرد در حيطه انتخـاب درسـت و آگاهانـه    ينان مجدد به فرددادن اطم
مشاوره معموالً و به طور عام به معني پيشـنهاد كـردن ،   . مقابله با آنها پيدا كند تر ببيند و روشهايي براي بينانه مشكالتش را واقع

زنـدگي  درماني كـه بـه تجربيـات و صـدمات      الزم به ذكر است كه مشاوره با روان.باشد  راهنمايي و حمايت از مراجعه كننده مي
  . پردازد، برابر نيست  مي گذشته فرد

رويكـرد مشـاوره بـه سـمت     . گـردد  يند علمي است كه توسط يك شخص آموزش ديده با جمع يا فرد برگزار ميآمشاوره يك فر
  . كند رك و افزايش توانايي شان براي انتخاب كردن و تصميم گرفتن كمك ميباشد و به افراد در د ميكننده  مراجعهمشكالت 

نقش مشاور در اين موقعيت اين است كه محيطي را كه در . ندك هاي دستيابي به حل مسئله پيش آمده را تسهيل مي مشاوره راه
تگاه اين مشكالت به صورتي است كه افراد فقط اسوخ. آن فرد بتواند با مشكالتش برخورد كند و با آنها كنار بيايد را فراهم نمايد

  . توانند تصميم بگيرند كه چگونه با اين مشكل كنار بيايند  خودشان مي

در ايـن ارتباطـات هـم    . شـود    دهند تصديق گرديده و محترم  شـمرده مـي   در مشاوره هر چيزي را كه هر كدام از افراد ارائه مي
  :وارد زير را رعايت كنندكننده و هم مشاور هر دو بايد م مراجعه

o داشتن يك ارتباط موفق با يكديگر  خواست و اراده محكم براي  
o  به شراكت گذاشتن تجربيات با همديگر(Self Disclosure)   
o  و بدون پرده پوشي با يكديگر صحبت كردنگوش كردن فعاالنه به صحبتهاي همديگر 

o يكديگر  تارهايو عقايد و گف احترام  گذاردن به ارزشها و اهداف زندگي  
  :به صورت ايده آل مشاوره حداقل سه مشخصه زير را بايد داشته باشد

بدين معني كه مراجعه كننده با تمـامي جنبـه   شود نه فقط نماي شناخت فرد  يند مشاوره دخيل ميآتماميت فرد در فر - 1
  .شود و اجتماعي نگريسته مي هايش اعم از تفكرات،ارزشها،احساسات ورفتارها با در نظر گرفتن زمينه هاي خانوادگي
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يرند و ارتقاء گ مشاور از تجربيات و دانسته هاي مهم يكديگر ياد مي يندي دو جانبه است كه در آن مراجعه كننده  وآفر - 2
  . كنند پيدا مي

  . شود يند در طول زمان با تغييرات رفتاري مشخص ميآتكامل و رشد فر - 3
كننده و مشاور جريان دارد و اين برقراري ارتبـاط بـه رشـد و تغييـر فـرد       مراجعه يند مشاوره در ابتدا حول محور ارتباط بينآفر

  . كند كمك مي

اين به معني آن است كه مشاور بايد تمـامي   .كننده را در مسير نگهدارد به عنوان يك اصل كلي مشاور بايد تالش كند تا مراجعه
مختلف ديگر نيز نظير مشاوره گروهـي در نظـر داشـته و كنتـرل     كننده را در راه رسيدن به اهدافش در محورهاي  مسير مراجعه

  . نمايد

كننده  در خصـوص چگـونگي حـل     صرف نظر از اهداف جزئي ، هر جلسه مشاوره هدف كلي تري نيز دارد كه آموزش به مراجعه
  . باشد  مسائل خودش مي

در (هـا  به دقت فكر كردن ، مقاومت در مقابل تكانه باشد كه آنها بايد در خصوص چگونگي انتخاب اولويتها،  اين به معني آن مي
تر از موقعيـت خـود، شـيوه     ، درك  واقعي)اين جا منظور از تكانه تمايل ناگهاني به انجام عملي بدون برنامه ريزي قبلي مي باشد

ن كمك كـردن بـه   هاي تعامل و تبادل احساسات و ارزشهاي خود با ديگران، چگونگي قبول راهنمايي و كمك ديگران و همچني
  . باشند ، مطالب زيادي فرا بگيرند ديگران و ايفاء كردن نقشهايي كه عليرغم سختي ضروري مي

  : توصيه مي شود
ماه تجربه كار در مراكز درمان و باز تواني اعتياد و يا مشاوره خانواده و  6مشاوره فردي در مركز توسط روانشناس با حداقل  •

 .ين منظور برگزار مي شود صورت گيرددوره ديده طي كارگاهي كه بد
باشد كه از  البته اين بدين منظور نمي. اي در مركز استفاده نشود از گروه همسان  به هيچ عنوان براي ارائه خدمات مشاوره •

خدمات گروه همسان در تيم هاي امداد رساني سيار به منظور ايجاد ارتباط موثر و موفق با گروه هدف در قالب خدمات 
  .باشد چشم پوشي گردد ،بر عكس اين خدمت به شدت مورد تاكيد نيز مي) Peer Counseling(ره همسان مشاو

   ؛مشاوره گروهي: 2- 2- 1
كنـد تـا    كمـك مـي   آسيب پـذير  زنانمشاوره ويژه مشاوره گروهي يكي ديگر از راهبردهايي است كه به مراجعه كنندگان مراكز 

استفاده از تجربيات هم ديگـر در رفـع ايـن مشـكالت و بـر طـرف كـردن احساسـات          احساسات خود را به اشتراك گذاشته و با
يادگيري اجتماعي بهترين راهكار براي .زير بناي مشاوره گروهي استفاده از اصل يادگيري اجتماعي است. ناخوشايند تالش كنند

در مـوارد   مثـال از ديگـران   ارائه اجتماعي با يادگيري. باشد  يند بهبودي مورد نياز است، ميآسازگاري رفتاري و رواني كه در فر
  . شود ، تشويق و راهنمايي هاي عملي حاصل مياز رفتارهاي مشابه گروهكننده در افراد شركت پشيمانيمشاهده ، مشابه

در زمينه هاي مختلـف از شرمسـاري تـا افتخـار و مباهـات دارنـد ،        كنندگان مراكز مراجعهبه علت احساس تساوي و برابري كه 
ينـد يـادگيري بـه    آشود و فر ه ميرفتتر پذي شود ، حمايت و راهنمايي ديگران راحت بين آنها ايجاد مي همدلياحساس دوستي و 
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به تدريج آنها به گروه به عنوان جايي كه با آن و در آن شـناخته  . شود صورت محسوس در اين جريان مثبت تشديد و تقويت مي
ه گروه نه تنها با پيروي كردن از آن بلكـه همچنـين بـا نهادينـه كـردن آن در خـود احتـرام        آنها ب. ذارند گ شوند، احترام مي مي
همچنين گروه به عنوان يك جامعه كوچك به محلي بـراي كسـب تجـارت بيشـتر و تمرينـات بيشـتر در خصـوص        . گذارند  مي

بر گروه اين است كه هـيچ اجبـاري و   روح كلي حاكم . گردد  پذيري اجتماعي تبديل مي مقرارت فردي و پاسخگويي و مسئوليت
  . فشاري در يادگيري و رشد وجود ندارد 

باشند و زماني بايد در گروه پذيرفته شوند كه به  تمامي شركت كنندگان در يك برنامه ،در يك زمان، آماده شركت در گروه نمي
ايط نباشند فقـط پايـداري و قـوام گـروه را بـه      كنندگاني كه حائز شر پذيرش مراجعه .خوبي با نيازهاي برنامه سازگار شده باشند

  . كند هاي آنها را محدود مي خطر انداخته و توانايي

  

  : شود توصيه مي
مشاوره گروهي در مركز توسط روانشناس با تجربه كار در مراكز درمان و باز تواني اعتياد و دوره ديده طي كارگاهي كه  •

 .شود ، صورت گيرد بدين منظور برگزار مي
  .اي به هيچ عنوان استفاده نشود گروه همسان  براي ارائه خدمات مشاورهاز  •
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  هاي حرفه آموزي و آموزشي برنامه: 2-3- 1
شـود تـا در    آموزي از جمله تسهيالتي است كه توصيه مـي  هاي حرفه هاي آموزشي و برگزاري و تسهيل دوره ارائه برنامه

آمـوزي و   كنـد تـا عـالوه بـر حرفـه      اين تسهيالت به گروه هـدف كمـك مـي   . فراهم شود آسيب پذير زنانمشاوره ويژه ي مراكز 
آموزي، زمان بيشتري را در مركز گذرانده و عمأل بيشتر از قبل با تيم درمان ارتباط داشته  يادگيري مهارتهاي مختلف حتي سواد

رخطر گروه هدف با سـرعت و موفقيـت   شود تا فرآيند اصالح رفتارهاي پ ارتباط با تيم درمان در شرايط مختلف باعث مي. باشند
  . بيشتري صورت گيرد

بايـد در انتخـاب   . توان به طور مستقيم در مركز توسط مدرسيني ترجيحا از گروه همسان برگـزار نمـود   هاي آموزشي را مي دوره
ام بـه  شـوند نهايـت دقـت صـورت گيـرد تـا جنبـه هـاي رازداري و احتـر          مدرسيني كه از خارج از مجموعه وارد مجموعـه مـي  

الزم است مراكز براي به كارگيري مدرسيني از خـارج از مجموعـه بـا كارشـناس     . كنندگان كوچكترين مشكلي پيدا نكند مراجعه
  .ناظر استاني هماهنگ بوده و با مجوز كتبي از معاونت بهداشتي مربوطه اقدام به بكارگيري مدرس نمايند

كننده در كالسهاي فني و  اي و با جمعيت عمومي شركت در مراكز فني و حرفهتواند  آموزي  براي گروه هدف مي هاي حرفه برنامه
الزم است ترتيبي اتخاذ گردد تا بر اساس تفاهم نامه اي كـه بـين معاونـت بهداشـتي اسـتان و اداره كـل       . اي برگزار گردد حرفه

خصوص وضعيتشـان بـه مراكـز فنـي و      گونه اطالعات در كنندگان بدون ذكر هر آموزش فني و حرفه اي منعقد مي شود، مراجعه
كنندگان  مراجعه. حرفه اي ارجاع داده شده تا با برخورداري از يارانه بر اساس تفاهم صورت گرفته در دوره آموزشي شركت كنند

هي نمايند و پس از اخذ گـوا  اي مراجعه و خود كل هزينه مربوطه را پرداخت مي نامه به مراكز فني و حرفه پس از دريافت معرفي
  .گردد پايان دوره معادل هزينه پرداختي از محل اعتبارات مركز به آنان پرداخت مي

  
  
  

  : شود توصيه مي
امكان ،به خصوص برنامه  آموزي و آموزشي اگرچه از تسهيالت مراكز بوده و الزامي نيستند ولي در حد هاي حرفه برنامه

  .ي كميته هاي حمايت اجتماعي صورت گيردتواند با هماهنگ هاي آموزشي در مركز ارائه گردد كه مي

  ...)نمايش فيلم، ورزش(برنامه هاي تفريحي : 4- 2- 1
شود تا محيط  اين برنامه ها عالوه بر اينكه باعث مي. شود ارائه برنامه هاي تفريحي در برنامه هاي معمول مركز توصيه مي

مي توان ترتيبي اتخاذ كرد تا برنامه ها صرفأ تفريحي . رددگ كنندگان نيز مي تر شود، باعث جذب بيشتر مراجعه مركز دوستانه
دار بوده و پس از نمايش  ي نمايش داده شده هدف ها به طور مثال انتخاب فيلم. نبوده و به عنوان ابزاري آموزشي نيز لحاظ شوند

كنندگان و با  خود مراجعه به مدت نيم تا يكساعت درباره فيلم و موضوع آن بحث گرديده و نكات آموزشي آن استخراج توسط
 .گري پرسنل مركز مرور شود تسهيل
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  كنندگان   تفريحي براي فرزندان مراجعه/خدمات آموزشي: 5- 2- 1
مادراني هستند كه از حمايتهـاي   زنان آسيب پذيرمشاوره ويژه كنندگان مراكز  بايد در نظر داشت كه بسياري از مراجعه

چه ديده شده است گروهي از ايـن زنـان حتـي در حضـور      يز بهره مند نبوده و چناناجتماعي براي نگهداري فرزندان خود ن
نماينـد كـه كودكـان     هايي آمد و شد مي نمايند و يا اينكه در خانه كودكان خود اقدام به مصرف مواد و يا آميزش جنسي مي

  . گيرند استفاده هاي مختلف حتي جنسي قرار مي مورد سوء
شود تا مراكز تمـام   سالمت كودكان و جلوگيري از سوء استفاده از اين كودكان توصيه مي به همين منظور و براي حفظ

عالوه بر ارائه خدماتي نظير اتاق بازي كودكـان  .تالش خود را براي ايجاد محيطي امن و ايمن براي اين كودكان فراهم آورند
زمان بهزيستي ترتيبي اتخاذ نمود تا با ارائـه معرفـي   توان با هماهنگي با سا زنان ميمشاوره ويژه به صورت محدود در مراكز 

داري ، كودكانِ مراجعه كنندگان به مهـد كـودك مناسـب بـا تخفيـف در       نــــامه از سازمان بهزيستي و با رعايت اصول راز
  .شهريه معرفي شوند

  خدمات مددكاري: 6- 2- 1
ارائه خدمات مددكاري در .باشد هم مركز مياز خدمات م آسيب پذير زنان مشاوره ويژهخدمات مددكاري در مراكز 

مراكز نبايستي لزومأ توسط فردي با تحصيالت مددكاري ارائه شود و مي تواند در صورت نبود امكانات توسط ديگر 
ها به شرط اخذ تاييديه از  پرسنل تحصيل كرده در مركز نيز مثل روانشناس يا ماماي مركز و يا افراد داوطلب از خيريه

  :شود خدمات مددكاري مركز به شرح زير تعريف مي. هداشتي دانشگاه مربوطه نيز ارائه شودمعاونت ب
، سازمان بهزيستي و )ره(ايجاد ارتباط مناسب با ديگر سازمانهاي حمايتي نظير كميته امداد حضرت امام •

 موسسات خيريه و سازمانهاي مردم نهاد خيريه

بهداشتي دانشگاه و سازمانهاي حمايتي جهت تسهيل ارائه هماهنگي براي امضاي تفاهم نامه بين معاونت  •
 كنندگان مركز خدمات به مراجعه

هاي مرتبط با مركز در ديگر مراكز  كنندگان و يا فرزاندانشان در حيطه بيماري پيگيري امور درماني مراجعه •
 درماني

 قراري ارتباط مجددگيري داليل عدم مراجعه و قطع رابطه مراجعه كننده  با مركز و تالش در بر پي •

 كنندگان واجد شرايط به شلترهاي اختصاصي زنان ارجاع مراجعه •

  :موارد حقوقي •
كننـدگان   نشـان مـي دهـد كـه تقريبـأ تمـامي مراجعـه        آسيب پذير زنان مشاوره ويژهكنندگان مراكز  نگاهي به مراجعه

و كالهبرداري و يا دستگيري توسط پلـيس   مشكالت حقوقي مختلفي دارند كه از مورد خشونت و آزار قرار گرفتن تا اخاذي
  .شود و ارجاع به مراجع قضايي را شامل مي
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تواند ترتيبي اتخاذ كند تا با ايجاد ارتباط با مراكز خاص كه با اختيارات بيشتري به ارائـه   در چنين مواردي مددكار مركز مي
بسته به سازمان بهزيستي و يا سازمانهاي مردم نهـاد  پردازند نظير مركز مداخله در بحرانهاي اجتماعي وا خدمات به زنان مي

 .مرتبط ،ارجاع مراجعه كنندگان به اين مراكزتسهيل گردد

 خدمات بهداشتي مرتبط با مصرف مواد: 3- 1

  آموزش هاي مرتبط: 1- 3- 1
مواد و ، مصرف كنندگان خانمي هستند كه اقدام به مصرف آسيب پذير زنان  مشاوره ويژهبخشي از گروه هدف مراكز 

اين گروه معموال از طبقات پايين جامعه بوده و تحصيالت چنداني ندارنـدو  . كنند به خصوص مصرف تزريقي مواد مي
كننـدگان دريافـت كـرده     دانند مطالبي است كه از شبكه توزيع و يا ديگر مصرف عمده مطالبي را كه درباره مواد مي

تواند براي خود و يا ديگران خطر ساز باشد  صوص مواردي كه ميالزم است اين گروه به طور مرتب و مكرر در خ. اند
  :شيوه هاي توصيه شده آموزش براي اين گروه عبارتند از . مورد آموزش قرار گيرند

 آموزش چهره به چهره خصوصا توسط گروه همسان  به صورت تئوري و عملي •

 مرتبط با محتواي آموزشي... توزيع بروشور،پمفلت و  •

 آموزشي مرتبط نمايش فيلمهاي •

  :باشد شود تا مخاطبين فرا بگيرند در حيطه هاي زير مي مطالبي كه توصيه مي
 )Safe Injection(آموزش تزريق كم خطرتر •
 آموزش شيوه سترون نمودن وسايل تزريق •

 هاي آميزشي بيماري/هپاتيت/آموزش ايدز •

 )PEP(آموزش پيشگيري پس از مواجهه و موارد ضرورت آن  •
 )Over Dose Management(و مواجهه با بيش مصرفي مواد آموزش پيشگيري  •
 )Safer Sex Education(تر  آموزش رفتار جنسي سالم •
 )Safer Sex Negotiation(تر  آموزش مهارت مذاكره براي رفتار جنسي سالم •
 هاي جايگزين بخصوص استفاده از متادون آموزش مزاياي استفاده از دارو •

  :شود توصيه مي
هاي هدف عالوه بر اينكه به عنوان فعاليتي مجزا ديده  براي تمامي گروهآسيب پذير نان ز مشاوره ويژهكز آموزش در مرا 

 .هاي مختلف در موارد مختلف،آموزش تكرار شود شود، مورد توجه تمامي سطوح وكليه كاركنان بوده و با روش مي
نندگان در برنامه آموزشي مراجعه كننده ثبت شده و ك آموزش هاي منظم و برنامه ريزي شده بايد در پرونده كليه مراجعه 

 .پيش آزمون و پس آزمون براي هر جلسه آموزشي صورت گيرد
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كنندگان  ها را به مراجعه و اعضاي گروه همسان  كه اين آموزشآسيب پذير زنان  مشاوره ويژهمسئول آموزش در مركز  
. هاي الزم را فرا گرفته باشند گردد،آموزش اشت برگزار ميدهند بايد در كارگاه آموزشي مرتبط كه توسط وزارت بهد مي

 .باشد در دسترس مي) در دست تهيه(مطالب تكميلي در پروتكل خدمات سرنگ و سوزن در بستر برنامه هاي كاهش آسيب 
رهاي پر شود در تمامي جلسات آموزشي مرتبط با مصرف مواد و يا رفتا توانند و حتي توصيه مي كنندگان مي تمامي مراجعه 

 خطر جنسي شركت داشته باشند 

 

  خدمات سرنگ وسوزن: 3-2-
را براي مصرف رسوزن سترون و ديگر وسايل تزريق برنامه هاي سرنگ و سوزن برنامه هايي هستند كه سرنگ وس

يري از در كنار آن معموال كاندوم و آموزش درباره تزريق ايمن تر نيز بـراي پيشـگ  . كنندگان تزريقي مواد فراهم مي آورد
برنامه هاي سرنگ و سـوزن از انتقـال اچ آي   يادي در دست است كه نشان مي دهد شواهد ز. آچ آي وي فراهم مي شود

برنامه هاي سرنگ وسوزن مقرون به صرفه بـوده باعـث تشـويق    . وي پيشگيري مي كنند و تاثيري منفي بر جامعه ندارند
رف كنندگان تزريقي مواد و برنامه هاي درمان مصرف كننـدگان را  به مصرف مواد نمي شوند و مي توانند ارتباط بين مص

  .بر قرار كنند
اي جنسـي ديگـر زنـانِ مراجعـه     بايد براي مصرف كنندگان تزريقـي و شـرك  آسيب پذير زنان مشاوره ويژه مراكز 

رص مركز كه مصرف كننده تزريقي مي باشند لوازم مصرفي نظيـر سرنگ،سـر سـوزن، آب مقطـر، چسـب زخم،قـ       كننده
و ديگر ابزار مورد نياز را براي مصرف مواد به صورت سالم تر تهيه كـرده  ) جايگزيني مناسب براي جوهر نمك( Cويتامين

هاي امداد رساني سـيار امكـان پـذير مـي      اين خدمات به دو صورت ثابت در مراكز و يا توسط تيم. و آنها را توزيع نمايند
  .ها مي توانند ارائه خدمات بدهند ط به خانمهاي امداد رساني سيار مركز فق تيم. باشد

اعضاي تيم امداد رساني سيار بايد آموزش الزم را در اين باره طي كارگاه هايي كه توسـط وزارت بهداشـت    
 .ديده باشند برگزار مي گردد،

در ) در دست تهيه(مطالب تكميلي در پروتكل خدمات سرنگ و سوزن در بستر برنامه هاي كاهش آسيب  
 .مي باشد دسترس

  توزيع و جمع آوري و معدوم سازي وسايل تزريق و زباله هاي آلوده: 3- 3- 1
مسئوليت جمع آوري بهداشتي سرنگ هاي مصرف شده كه بازگشت داده مي شوند و ديگر زباله هـاي عفـوني   

وليت جمـع آوري  بوده و مسئ آسيب پذير زنانمشاوره ويژه مركز و بسته بندي مناسب زباله هاي عفوني به عهده مركز 
از مركز و معدوم سازي آن به عهده معاونت بهداشتي مربوطه مي باشد تا به ترتيبي كه در ديگر مراكـز بهداشـتي زبالـه    

  .آوري و معدوم مي گردند اقدام گردد هاي عفوني جمع
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 :توصيه مي شود
هداشت محيط  صورت شيوه دقيق جمع آوري و بسته بندي زباله هاي عفوني بر اساس دستورالعمل واحد ب •

 .گيرد
 .اصول احتياطات استاندارد بايد  به تمامي پرسنل آموزش داده شده و توسط تمامي آنها رعايت شود •

  درمان نگهدارنده با متادون:4- 3- 1
 و داروهاي مشابه آن نظيـر كـراك   هروئيندرمان نگهدارنده با متادون درماني مبتني بر دارو مي باشد كه براي مصرف كنندگان 

به كار مي رود و بنابراين از وسوسه و عالئم محروميت پيشگيري  هروئينمتادون به عنوان جايگزيني براي . ايراني به كار مي رود
بـه آغـوش خـانواده     آشفته ي خود را پشت سر گذاشـته و  مي كند و به مصرف كنندگان تزريقي مواد اجازه مي دهد كه زندگي

شواهد محكمي وجود دارد كه درمان نگه دارنده با متادون باعث كاهش مصرف مـواد  . كند خود بازگشته و شغلي براي خود پيدا
و بر اين اساس احتمال انتقـال اچ آي وي  ، ميل به رفتار هاي مجرمانه و جنايت كارانه مي شود غير قانوني و مصرف تزريقي مواد

باعـث افـزايش مراجعـه    آسيب پـذير  زنان مشاوره ويژه كز ارائه خدمات درمان نگهدارنده با متادون در مرا.را نيز كاهش مي دهد
اين خدمت مي تواند به صورت غير مستقيم در مركز يعني به صورت ارجاع . كننده به مركز شده وپوشش خدمات را باال مي برد

  . به مراكز گذري كه ارائه دهنده خدمت درمان نگهدارنده مي باشند صورت گيرد

زن مصرف كننده تحت پوشش اين خدمت قرار مي گيرد، مـي تـوان ايـن خـدمت را در مركـز       50چنانچه بر آورد شود حداقل 
هـم پوشـاني داشـته باشـد ارائـه       )17-9(ساعت با ساعت فعاليت مركز  3به گونه اي كه حداكثر آسيب پذير زنان مشاوره ويژه 

  ).دائر باشد 19-14يا  12-7از ساعت MMTبه طور مثال واحد . ( نمود
 
  :ئه خدمات درمان نگهدارنده در مركز الزامي استانكات زير در ار توجه به 

 .هاي اصلي مركز را تحت تاثير قرار بدهد نبايد فعاليت MMTارائه : 1تبصره
حتـي  (و استفاده از پرسنل آقا آسيب پذير زنان مشاوره ويژه استفاده از پرسنل مشترك با ديگر خدمات مركز : 2تبصره
 .مجاز نيست براي ارائه خدمت) پزشك
مركز بايد كامال بر مبناي پروتكل هـاي مصـوب وزارت بهداشـت بـراي مراكـز گـذري ارائـه خـدمات درمـان          : 3تبصره 

 .نگهدارنده، فعاليت كند
هزينه دريافت مي گردد ولي هيچ بيماري نبايد بـه دليـل    3از داوطلبان براي درمان نگهدارنده برابر با تبصره : 4تبصره 

  .ه از درمان محروم شودعدم پرداخت هزين

  درمان وابستگي به مواد در فرزندان مراجعه كنندگان: 3-5- 1
ديده مي شود مسئله فرزنداني آسيب پذير زنان مشاوره ويژه يكي ديگر از مشكالتي كه در بين مراجعه كنندگان مراكز 

به مخدرها هستند و يا اينكه از است كه يا در دوران جنيني مادر مصرف كننده مواد داشته و از بدو تولد وابسته 
اين كودكان به . كودكي و يا حتي شير خوارگي توسط مادر يا ديگر اطرافيان به داليل مختلف به مواد وابسته شده اند
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تر مداخله الزم براي كنترل وابستگي  مرور كه بزرگتر مي شوند دچار مشكالت بيشتري شده و الزم است هرچه سريع
مراكز تخصصي درمان وابستگي به مواد  آسيب پذير زنانمشاوره ويژه با توجه به اينكه مراكز  .در آنان صورت گيرد

نيستند اين كودكان بايد هرچه سريع تر به مراكز اختصاصي درمان اعتياد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي در هر شهر 
يند درمان اين كودكان بوده و از آنها آفر مددكار مركز بايستي پيگير. ارجاع شوند تا از خدمات الزم بهره مند شوند
  .حمايت هاي الزم را در حد توان به عمل آورد

  ن مركزآفوريت هاي پزشكي در مورد مراجعه كننده : 3-6- 1
در همه مراكزي كه به نوعي به مصرف كنندگان مواد خدمات ارائه مي دهند احتمال مواجهه با شرايط اورژانس پزشكي 

  . رمان را طلب كند وجود داردكه مداخله آني تيم د

  )Overdose(بيش مصرف مواد : 6-1- 3- 1
 ترين موارد از فوريت هاي پزشكي مواجهه با مصرف كننده موادي است كه دچار بيش مصرفي مواد يكي از شايع

)Overdose (خله در چنين مواردي بايد بالفاصله و با رعايت خونسردي و آرامش تيم درماني مركز مدا. شده باشد
در صورت نبودن وي با پرستار، در صورت نبودن با ماما و  مسئوليت مداخله در وحله نخست با پزشك مركز،. نمايد

كه آموزش هاي الزم را (درصورتي كه هيچ يك از اين نفرات حضور نداشته باشند با هر يك از اعضاي شاغل در مركز 
آمپول نالوكسان و ديگر وسايل احيا  در مركز كپسول اكسيژن،براي چنين مواردي بايد هميشه  .مي باشد) ديده باشند

 .وجود داشته باشد
 
  

  :توجه 
هاي الزم  آموزش آسيب پذير زنانمشاوره ويژه نيروهاي شاغل در مركز در دوره آموزشي مخصوص پرسنل مراكز  •

  .درباره چگونگي مواجهه با اين شرايط را فرا مي گيرند
  با بيمار دچار بيش مصرفي مواد بايد در محل ديد همگان نصب باشدپوستر آموزشي چگونگي برخورد  •

  )Post Exposure Prevention(پيشگيري پس از مواجهه: 2- 3-6- 1
مراجعه كنندگان مركز ممكن است در شرايط مخاطره آميزي نظير مورد تجاوز قرار گرفتن و يا مجبور شدن به آميزش 

ت و يا برخورد با سرنگ آلوده نياز به دريافت خدمات پيشگيري پس از بدون استفاده از كاندوم تحت تاثير خشون
شفافي پيش روي كاركنان مركز بوده تا بر اساس آن  در چنين مواردي بايد دستورالعمل صريح و. مواجهه پيدا كنند

  .اقدام به ارجاع بيمار نمايند
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  :توصيه مي شود 
بخش پيشگيري پس از (رفتاري كشور بيماري هاي مراكز مشاوره براي مطالعه بيشتر به ويرايش آخر دستورالعمل  •

  .مراجعه شود) مواجهه

  خدمات بهداشتي اختصاصي زنان: 4- 1
هايي هستند كه از نظر جنسـي فعـال    ، خانمآسيب پذير  زنانمشاوره ويژه هاي اصلي هدف در مراكز  يكي ديگر از گروه

اين گروه عمدتا در گروه داراي رفتارهاي پرخطر جنسي قـرار مـي   . بوده و با شركاي جنسي متعدد در ارتباط مي باشند
ارائه خدمات بهداشتي براي اين گروه از اهميت به سـزايي برخـوردار   . گيرند كه مي توانند مصرف كننده مواد نيز باشند

يـر مـي   گستره اين خدمات بـه شـرح ز  .است و از اركان اصلي ارائه خدمت در جهت كنترل همه گيري اچ آي وي است
  :باشد

  آموزش بهداشت باروري و جنسي: 4-1- 1
يا مصرف كننده مواد از ميزان تحصـيالت و دانـش كمتـري نسـبت بـه      /زنان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و   

متوسط زنان جامعه برخوردار مي باشند و بر اين اساس طبيعي است كه اطالعـات كمتـري نيـز دربـاره مسـائل سـاده       
مسئول مستقيم آموزش در اين خصوص ماماي مركز بوده كه حداقل بايد فـوق   .ي داشته باشندبهداشت باروري و جنس

بـديهي اسـت    .را نيـز گذرانـده باشـد    آسيب پذير زنانمشاوره ويژه ديپلم مامايي داشته و كارگاه آموزشي كار در مراكز 
نند آموزش هاي الزم را در موارد لـزوم  ديگر پرسنل كادر بهداشتي درماني مركز نظير پزشك و پرستار مركز نيز مي توا

  .ارائه بدهند ولي مسئوليت مستقيم آموزش به عهده ماماي مركز مي باشد
  :شيوه هاي توصيه شده آموزش براي اين گروه عبارتند از

 يا ديگر كادر بهداشتي تحصيل كرده در مركز آموزش چهره به چهره توسط ماماي مركز و •

 بط با محتواي آموزشيمرت...پمفلت و توزيع بروشور، •

 هاي آموزشي مرتبط نمايش فيلم •

  :مطالبي كه توصيه مي شود تا مخاطبين فرابگيرند در حيطه هاي زير مي باشد
 فيزيولوژي طبيعي زنان درباره سيكل هاي ماهيانه •

 آموزش شيوه هاي پيشگيري از بارداري •

 آموزش پيشگيري پس از مواجهه و موارد ضرورت آن •

 .بيماري هاي آميزشي كه زنان مي توانند مبتال شوند نشانه ها و عالئم •
 نشانه ها و عالئم بيماري غير آميزشي دستگاه تناسلي زنان •

 هاي بهداشت باروري و پيشگيري از انتقال بيماري به خود يا ديگران روش •

 هپاتيت و شيوه هاي انتقال و جلوگيري از آن  ايدز، •

 تر آموزش رفتار جنسي سالم •

 )Safer Sex Negotiation(فشاري براي استفاده از كاندوم مهارت پاآموزش  •
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زنان مشاوره ويژه در كارگاهي كه به منظور ارتقاي توانايي هاي آموزشي پرسنل مراكز  شي الزممحتواي آموز
  .برگزار مي گردد، آموزش داده مي شودآسيب پذير 

  
  :توصيه مي شود

ي تمامي گروه هاي هدف عالوه بر اينكه به عنوان فعاليتي مجزا ديده مي براآسيب پذير زنان مشاوره ويژه آموزش در مراكز  
 .در موارد مختلف آموزش تكرار شود مكنمورد توجه تمامي سطوح وكليه كاركنان بوده و به هر روش م شود،

 .ردآموزش هاي منظم و برنامه ريزي شده بايد ثبت شده و پيش آزمون و پس آزمون براي هر جلسه آموزشي صورت گي 
مرتبط با مصرف مواد و يا اختصاصـي  تمامي مراجعه كنندگان مي توانند و حتي توصيه مي شود در تمامي جلسات آموزشي  

 .رفتارهاي پر خطر جنسي شركت داشته باشند زنان داراي
عـه  زمـان مشـخص باشـد كـه مراج     مشخص بوده ودر هرگان برنامه آموزشي مراجعه كننده در پرونده ي كليه مراجعه كنند 

  .هاي آموزشي شركت داشته است در چه كالس كننده

  مراقبت و درمان بيماري هاي آميزشي:  4-2- 1
براساس خط مشي هاي كشوري و  آسيب پذير زنانمشاوره ويژه رويكرد كلي به مراقبت بيماري هاي آميزشي در مراكز 

هاي آميزشي بر اساس سبب شناسي و شـناخت   و درمان بيماري در اين رويكرد تشخيص .جهاني رويكرد سندروميك مي باشد
كليه زنان  .درد زير دل و زخم تناسلي صورت مي گيرد علت قطعي بيماري نبوده و بر اساس عالئم بيمار نظير ترشحات واژينال،

در صورت  مراجعه كننده به مركز كه در سنين فعال جنسي قرار دارند بايد در ماه نخست ورود مورد معاينه مامايي قرار گرفته و
. همچنين مراجعه كنندگان بايد به صورت ادواري مـورد معاينـه مامـايي قـرار بگيرنـد      .لزوم به متخصص زنان مركز ارجاع شوند

  .سوابق اين معاينات بايد در پرونده پزشكي مراجعه كننده ثبت و براي پيگيري هاي بعدي در دسترس باشد
  :توصيه مي شود

دستورالعمل راهنماي تدابير باليني در بيماري مراقبت و درمان بيماري هاي آميزشي به از چگونگي جزييات براي اطالع  •
 .هاي آميزشي مراجعه شود

  ايدز/مشاوره و آزمايش داوطلبانه اچ آي وي: 4-3- 1
تـوان بـراي   ترين اقداماتي است كه مـي   ايدز از مهم/مشاوره و آزمايش به توصيه مشاور يا مشاوره و آزمايش داوطلبانه اچ آي وي

توصـيه مـي شـود مراجعـه كننـدگان واجـد شـرايط بـه مركـز مشـاوره            .براي كنترل همه گيري در جوامع مختلف به كار بـرد 
مسئول اين فرايند روانشناس . رفتاري دانشگاه ارجاع فعال داده شوند و پيگيري الزم در خصوص ارجاع صورت گيردهاي  بيماري

همانگونه كه از نام آن بر مي آيد اين فرايند داوطلبانه بوده  .كارگاه مربوطه را گذرانده باشددوره ديده مركز مي باشد كه بايستي 
  .و نبايد به هيچ عنوان كسي را به هيچ روشي مجبور به آزمايش نمود

  
  



٢٣ 
 

به ويرايش آخر پروتكل مراكز مشاوره  ايدز/مشاوره و آزمايش داوطلبانه اچ آي وياز چگونگي جزييات براي اطالع 
  .رفتاري مراجعه شود

الزم به ذكر است كه در صورت امكان نمونه گيري در مركز و ارسال آن ، نيازي به ارجاع  مراجع به مركز مشاوره بيمـاري هـاي   
   رفتاري نمي باشد

براي آميزش جنسي كم  پافشاريمهارت كاندوم،  آموزش رفتار جنسي سالم تر، ارتقاي استفاده از:4-4- 1
  خطرتر 
آموزش رفتار جنسي سالم تـر   آسيب پذير ، زنانمشاوره ويژه ن داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و ديگر مخاطبين مراكز براي زنا

)Safer Sex Education ( و ارتقاي استفاده از كاندوم)Condom Promotion (   و چگونگي مذاكره براي آميـزش جنسـي
مسـئوليت ايـن    .اسي است كه گروه هـدف بايـد فـرا بگيرنـد    از جمله مهارت هاي اس )Safer Sex Negotiation(كم خطرتر 

  .آموزش به عهده ماما يا پرستار دوره ديده مركز و مسئوليت نظارت بر آن به عهده مديره مركز مي باشد
  :شيوه هاي توصيه شده آموزش براي اين گروه عبارتند از

 آموزش چهره به چهره توسط ماماي مركز ويا پرستار دوره  •

 توسط گروه همسان دوره ديدهبه چهره  آموزش چهره •

 مرتبط با محتواي آموزشي...پمفلت و توزيع بروشور، •

 هاي آموزشي مرتبط نمايش فيلم •

 تمرين قرار گرفتن در موقعيت پرخطر و چگونگي مواجهه با آن •

 استفاده از موالژ يا مشابه آن براي تمرين عملي استفاده از كاندوم •

  :توصيه مي شود
 .ورالعمل مراكز مشاوره رفتاري مورد مطالعه قرار گيردويرايش آخر دست •

تحت عنوان  DICمراكز  هاي روانشناختي مراجعه كننده  پروتكل مشاوره و حمايتمطالب كامل تر در اين خصوص در فصل دوم  •
  .مطالعه گردد "مهارت جرات ورزي و قاطعيت"و  "رابطه ي جنسي ايمن"

  زنان و لباس زير توزيع لوازم بهداشتي اختصاصي: 5- 4- 1
هاي زير خدمتي است كه از طـرف مراجعـه كننـدگان بـا اسـتقبال       نوار بهداشتي و لباس ارائه لوازم بهداشتي زنان نظير  

مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا موارد فوق به اندازه كافي در مركـز موجـود بـوده و در     الزم است در صورت امكان،. مواجه شده است
  .ان قرار گيرد اختيار مراجعه كنندگ

  شرايط فيزيكي ساختمان:  5- 1
مـي بايسـت    هاي علوم پزشكي به صورت خريد خدمت داير مـي گردنـد،   كه توسط دانشگاهآسيب پذير زنان مشاوره ويژه مراكز 

خص هاي عمومي تحت نظارت دانشگاه و بدون هرگونه تابلوي مش ترجيحأ در يكي از مراكز بهداشتي درماني شهري و يا درمانگاه
  .استقرار يابند
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  :ها داير مي گردند بايستي شرايط زير را داشته باشند مراكزي كه توسط ديگر سازمان
بايـد حـداقل سـه اتـاق مجـزا بـراي        حيط معاونت بهداشتي و واحد فني بـود و ساختمان مركز بايد مورد تاييدواحد بهداشت م 

روانشـناس و مـددكار   ( ديريت مركز و روانشـناس و مـددكار باشـد   م استقرار تخت معاينه مامايي و ويزيت ماما و متخصص زنان،
كـه بتـوان بـه صـورت چنـد       مركز همچنين بايد داراي سـالني باشـد   ).هركدام حداقل سه روز درهفته بايد حضور داشته باشند

ه مناسـبي بـراي   همچنين مركز بايد آشـپزخان ). هاي آموزشي و جلسات گروهي استفاده نمود منظوره از آن براي برگزاري كالس
  .طبخ غذا براي مراجعين داشته باشد

اتاق مجزا كه اتاق چهارم براي نگهداري و ارائـه   4ها به حداقل  در صورت ارائه خدمات درمان اعتياد در مركز تعداد اتاق :تبصره
استفاده از فضـاي ممكـن    ها بايد چند منظوره بوده و حداكثر اتاق ،به منظور كاهش هزينه هاي جاري .باشد ،اختصاص يابد دارو

 .صورت گيرد

  شرايط موقعيت جغرافيايي ساختمان: 6- 1
در هرصورت موقعيت جغرافيايي مراكز  باشد، چنانچه مركز در يكي از مراكز بهداشتي درماني شهري و يا به صورت مستقل

احتمال بروز مشكالت از طرف   هاي محلي، بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب نظير حساسيتآسيب پذير زنان مشاوره ويژه 
. مسائل ايمني و امنيتي انتخاب شود در دسترس بودن براي گروه هدف برنامه و مشتريان زنان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي،

نيروي انتظامي  ي دانشگاه رسيده و كتبا به اطالعمحل و موقعيت جغرافيايي بايد به تاييد مسئولين ذيربط در معاونت بهداشت
به منظور هماهنگي جهت پيشگيري از مداخالت بي مورد و ) نت مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعي استانمعاو(

هاي دخترانه و  مراكز به هيچ عنوان نبايد در نزديكي راهنمايي و دبيرستان .همچنين جلب حمايت در موارد الزم رسيده باشد
  .پسرانه و يا محل تجمع اين گروه سني باشد

  

 

  )يا مراجعه كنندگان/براي پرسنل و: (قوانين اداره داخلي مركز: 7- 1
  

  ساعت فعاليت مركز:1- 7- 1
. در موارد لزوم مي توان ساعت فعاليت مركـز رابيشـتر نمـود   . باشد 17تا  9ساعت فعاليت مركز بايد حداقل از ساعت

  .تي دانشگاه رسانده شده باشدافزايش ساعت فعاليت مركز بايد به صورت كتبي به اطالع معاونت بهداش
  
  

  نيروي انساني مركز: 2- 7- 1
بايد الزاما خانم بوده و تحت هيچ عنوان مركز نبايد پرسنل مرد  آسيب پذير زنانمشاوره ويژه نيروي انساني مراكز 

  .داشته باشد
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  :پرسنل مركز به دوصورت تمام وقت و پاره وقت بوده و بدين شرح مي باشند 

ساعت   ل مدرك تحصيليحداق  سمت رديف
  توضيحات  فعاليت

مديره .1
  مركز

كارشناس در يكي از رشته هاي 
 پرستاري، مددكاري، روانشناسي،

  اماييم
    تمام وقت

    تمام وقت  فوق ديپلم مامايي  ماما.2

كارشناس  كارشناس روانشناس باليني،  روانشناس.3
    وقت تمام  ها ارشد روانشناسي در ديگر گرايش

    تمام وقت  بهياري  پرستار.4
مي توان از رديف هاي     كارشناس مددكاري  مددكار.5

  استفاده نمود 1،2،3

پزشك عمومي دوره ديده براي درمان   پزشك.6
فقط در صورت ارائه   تمام وقت  اعتياد

  خدمات درمان اعتياد

7.
متخصص 
زنان و 
  زايمان

    پاره وقت  متخصص زنان و زايمان

گروه .8
  حداقل دو نفر   وقتتمام   ترجيحا حداقل سيكل  همسان 

كه دو بار در سال آسيب پذير زنان مشاوره ويژه تمامي نفرات بايستي در كارگاه آموزشي كاركنان مراكز7و 6به جز رديف .9
  )هر نفر ساالنه حداقل يكبار بايد شركت نمايد(برگزار مي شود شركت نموده باشند

  

  شرح وظايف نيروي انساني:3- 7- 1 
  مديره مركز: 3-1- 7- 1
 حضور تمام وقت در مركز •

 ايجاد رابطه مناسب و دوستانه مبتني بر احترام متقابل با مراجعه كنندگان و پرسنل •

 نظارت بر حسن اجراي وظايف و خدمات مركز •

 .مديريت و تهيه موادي كه بايد در مركز براي ارائه تسهيالت و خدمات مركز موجود باشد •
مديره مركز مي تواند اين وظيفه را به يكي از پرسنل (ركز پذيرش و مديريت مراجعه كنندگان و خدمات م •

 )مركز محول نمايد
 ها و آمارهاي مركز به ترتيبي كه براي هرمورد مشخص شده است ارسال گزارش •
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 همراهي و مشاركت در اجراي برنامه هاي تفريحي •

 .باالتر نباشند مداخله در موارد مواجهه با بيمار دچار بيش مصرفي مواد در صورتي كه كادر پزشكي •
 تشكيل پرونده محرمانه بيمار و بايگاني آن واستخراج كد شناسايي منحصر به فرد •

 تشكيل پرونده ثبت خدمات مراجعه كننده •

 

  ماما: 3-2- 7- 1

 حضور تمام وقت در مركز •

 هماهنگي و انجام وظيفه زير نظر مديره مركز و متخصص زنان مركز •

 نل مركز تا جايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخوردهماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرس •

 .تماس با متخصص زنان و كسب تكليف در موراد ضروري در روزهايي كه متخصص زنان در مركز نيست •
  آموزش بهداشت باروري و جنسي به شرحي كه در بخش مربوطه آمده است •
  بوطه آمده استبيماري هاي آميزشي به شرحي كه در بخش مر مراقبت و درمان •
به شرحي  خطر تر براي آميزش جنسي كم پافشاريمهارت  آموزش رفتار جنسي سالم تر، ارتقاي كاندوم، •

 كه در بخش مربوطه آمده است

 هاي مامايي هاي مرتبط با فعاليت تكميل فرم •

 همراهي و مشاركت در اجراي برنامه هاي تفريحي •

 .رفي مواد در صورتي كه كادر پزشكي باالتر نباشندمداخله در موارد مواجهه با بيمار دچار بيش مص •
 

  روانشناس: 3-3- 7- 1
 حضور طبق برنامه تنظيمي در مركز •

 هماهنگي و انجام وظيفه زير نظر مديره مركز  •

 هماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرسنل مركز تا جايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخورد •

 ه مراجعه كنندگانارائه خدمات مشاوره فردي ب •

 برگزاري جلسات مشاوره گروهي براي مراجعه كنندگان •

 و جرات ورزي براي مراجعه كنندگانهاي زندگي  هاي آموزشي مهارت برگزاري كالس •

 هاي روانشناسي  هاي مرتبط با فعاليت تكميل فرم •

 همراهي و مشاركت در اجراي برنامه هاي تفريحي •

 .دچار بيش مصرفي مواد در صورتي كه كادر پزشكي باالتر نباشندمداخله در موارد مواجهه با بيمار  •
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  پرستار: 3-4- 7- 1
 حضور طبق برنامه تنظيمي در مركز  •

 هماهنگي و انجام وظيفه زير نظر مديره مركز  •

 هماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرسنل مركز تا جايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخورد •

 نندگان مختلف به صورت فردي و گروهي آموزش مراجعه ك •

 همراهي و مشاركت در اجراي برنامه هاي تفريحي  •

 هاي سياري نظارت و اجراي برنامه هاي سرنگ و سوزن در مركز و توسط تيم •

 )در صورت ارائه خدمات ام ام تي در مركز(توزيع دارو  •
 هاي پرستار در مركز هاي مرتبط با فعاليت تكميل فرم •

 .ارد مواجهه با بيمار دچار بيش مصرفي مواد در صورتي كه كادر پزشكي باالتر نباشندمداخله در مو •
مگر در موارد اورژانس كه . را ندارد مراجعه كنندهبه  ي تزريق وريدي و عضالني پرستار در مركز اجازه**

  .عدم اقدام به موقع جان مراجعه كننده را به خطر اندازد
  
  مددكار: 3-5- 7- 1

هاي مددكاري را توسط مدير مركز و ديگر پرسنل  در كادر مركز تا زماني كه بتوان فعاليتحضور مددكار 
  :وظايف مددكاري مركز به شرح زير مي باشند. مركز انجام داد ضروري نيست

، سازمان )ره(هاي حمايتي نظير كميته امداد حضرت امام ايجاد ارتباط مناسب با ديگر سازمان •
 هاي مردم نهاد خيريه سازمان بهزيستي و موسسات خيريه و

هاي حمايتي جهت تسهيل  هماهنگي براي امضاي تفاهم نامه بين معاونت بهداشتي دانشگاه و سازمان •
 ارائه خدمات به مراجعه كنندگان مركز

پيگيري امور درماني مراجعه كنندگان و يا فرزندانشان در حيطه بيماري هاي مرتبط با مركز در ديگر  •
 مراكز درماني

 با مركز و تالش در برقراري ارتباط مجدد و قطع رابطه مراجعه كنندهگيري داليل عدم مراجعه پي •

 ان واجد شرايط به شلترهاي اختصاصي زنانگارجاع مراجعه كنند •

 

  پزشك: 3-6- 7- 1
در . حضور پزشك در مركز فقط در صورت ارائه خدمات درمان نگهدارنده با متادون الزامي است

  :پزشك به شرح زير مي باشدچنين صورتي وظايف 
 حضور طبق برنامه تنظيمي در مركز •

 انجام وظايف پزشكي به شرح پروتكل درمان نگهدارنده   •
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 هماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرسنل مركز تا جايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخورد •

 آموزش مراجعه كنندگان مختلف به صورت فردي و گروهي  •

 نل مركز در موارد مرتبطآموزش پرس •

 انجام وظايف پزشك به شرح پروتكل مراكز درمان نگهدارنده با متادون •

 هاي پزشكي هاي مرتبط با فعاليت تكميل فرم •

  
  متخصص زنان و زايمان:3-7- 7- 1

 حضور طبق برنامه تنظيمي در مركز •

 هماهنگي با مديره مركز  •

 ايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخوردهماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرسنل مركز تا ج •

 نظارت بر عملكرد كيفي و كمي ماماي مركز •

 آموزش مراجعه كنندگان مختلف به صورت فردي و گروهي در صورت لزوم •

 آموزش پرسنل مركز به خصوص ماماي مركز در زمينه موارد مرتبط •

  ات ماما خارج استمراقبت و درمان بيماري هاي آميزشي در مواردي كه از اختيار •
 هاي خود هاي مرتبط با فعاليت تكميل فرم •

  
  گروه همسان : 3-8- 7- 1

 حضور طبق برنامه تنظيمي در مركز •

 هماهنگي و انجام وظيفه زير نظر مديره مركز  •

 هماهنگي و تبادل تجربيات با ديگر پرسنل مركز تا جايي كه به اصول رازداري و محرمانگي لطمه نخورد •

 ه مراجعه كنندگان جديد و معرفي آنان به مسئول پذيرش ويا مدير مركزخوش آمد گويي ب •

 آموزش مراجعه كنندگان مختلف به صورت فردي و گروهي  •

 همراهي و مشاركت در اجراي برنامه هاي تفريحي  •

 اجراي برنامه هاي سرنگ و سوزن در مركز  •

  هاي سياري انجام وظايف تيم •
 جلب مراجعه كنندگان جديد به مركز •

 اركت با مراجعه كنندگان در فرايند رعايت نظافت مركز و نظارت بر آن مش •

 مشاركت با مراجعه كنندگان در فرايند طبخ غذا و نظارت بر آن •
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  مقررات مرتبط با استفاده از تسهيالت آموزشي: 5- 7- 1
قل در هفته بايد سـه  حدا .هاي جاري مركز مشخص بوده و مرتب اجرا شوند هاي آموزشي بايد در تقويم برنامه برنامه

عمـال بايـد ترتيبـي اتخـاذ گـردد تـا هـر        . كنندگان توسط نفرات مختلف برگـزار گـردد   مراجعهجلسه آموزشي براي 
ي  ه ذكـر شـده، شـركت داشـته باشـد و همـه      اكثر در دوماه در تمامي جلسات با موارد آموزشي كده حدكنن مراجعه

بايد در پرونده خود برگه ثبت جلسات آموزشي داشته كننده  مراجعههر . بار ديده باشد  آموزشهاي الزم را حداقل يك
   .باشد و هر مورد آموزش عالمت بخورد

 استفاده از غذا و تسهيالت غذايي مقررات مربوط به :6- 7- 1

طبخ غذا فعاليتي جمعـي بـوده و بايـد مسـئوليت آن بـه      . شود تا يك وعده غذاي گرم در مركز ارائه شود توصيه مي
غذا رايگـان بـوده و نبايـد از    . كنندگان طبق برنامه تنظيمي صورت گيرد مراجعهو مشاركت  همسانگروه  عهده عضو

توانند يك وعـده غـذا بـراي فرزنـدان خـود       كه فرزند دارند ميگاني جعه كنندمرا. وجهي دريافت شود كننده مراجعه
  . ببرند

  
  :توجه گردد 
كنندگان براي درگير شـدن در فعاليتهـاي مركـز     مراجعه گيري كلي در مركز جلب مشاركت هرچه بيشتر جهت •

بر اين اساس هر جا كه ممكن باشد در فعاليتهاي جـاري  . تر فراهم شود باشد تا بواسطه آن محيطي دوستانهمي 
  .ريزي استفاده نمود طبق برنامه كنندگان مراجعهمركز بايد از 

نبايد بـا برخـورد نامناسـبي     ،ي كه مشاركت نداشتها هكنند مراجعهمشاركت در فعاليتهاي جاري اجباري نبوده و  •
  .مواجه گردد

  مقررات مربوط به استفاده از حمام: 7- 7- 1
شـود،   الزامـي نيسـت ولـي توصـيه مـي      آسـيب پـذير   زنـان مشاوره ويژه كننده در مراكز  عهارائه امكان استحمام به مراج

در زندگي شخصـي خـود بـي    سهيالت رفاهي و بهداشتي مد و تآن از ميزان درآكننده  مراجعهخصوص در مناطقي كه  به
رساندن به خـود را   مكان آسيبفقط از انواعي كه ا(صابون و تيغ  ،شامپو .االمكان اين امكان فراهم شود حتي ،بهره هستند

  .شود كننده از طرف مركز داده مي هاي يك نفره به مراجعه بندي در بسته) ندارد
ــات      ــ در صــورتي كــه مركــز امكان ــوانين اســتفاده از حم ــد ق ــه اطــالع  اســتحمام دارد، باي ام در محــل مناســب ب

  )20شماره ضميمه(رسانده شود  كنندگان مراجعه
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  مقررات مربوط به شيوه رفتار و آمد و شد :8- 7- 1
يابد و پرسنل  خدمات درمان نگهدارنده افزايش ميبوده كه در صورت ارائه  17الي  9ساعت كاري مركز حداقل از ساعت 

كنندگان مركـز در سـاعت دايـر     مراجعه. در مركز حضور داشته باشند ،مركز اساس برنامه تنظيمي از طرف مديره بايد بر
كننده داشته باشند و زمان اقامتشان در مركز اگر منجر به بـروز مشـكل بـراي فراينـدهاي      مراجعهبودن مركز مي توانند 

ان بايداز قواعد اخالقي مركز مطلع بوده و كنندگ مراجعه. وديتي نداردمحد ،ان نگرددكنندگ مراجعهجاري در مركز و ديگر 
  .آن را رعايت نمايند

كننـده   بـه امضـاي مراجعـه   در محل مناسب نصب گرديده و در هنگام پـذيرش نيـز     بايد در مركز، قواعد اخالقي مركز 
  )91ضميمه شماره.(رسيده باشد

  هاي احتمالي مقررات مربوط به درگيري:9- 7- 1
مديره و پرسنل مركز بايد توجه به اين احتماالت داشته و . كنندگان هميشه وجود دارد تمال بروز درگيري بين مراجعهاح

ل ها را به حداق ، اين درگيريهاي متخاصم تالش كنند تا با تمهيدات مناسب مثل جداسازي ساعت ارائه خدمات به گروه
  :موارد زير را رعايت نماييد ،دني و شديدهاي لفظي و يا ب در موارد بروز درگيري. برسانند

 آرامش خود را حفظ نماييد •

طرفين را به سكوت دعوت نموده در اطاقهاي جداگانـه از آنهـا راجـع بـه      ،تالش كنيد تا با برخوردي قاطع •
 .ماوقع سئوال نماييد

 .يصله دهندبخواهيد تا قضيه را ف ،كنندگان دارند دگاني كه جنبه بزرگتر بين مراجعهكنن از مراجعه •
اي براي جداسـازي   لطفا هنگام درگيري فيزيكي مداخله .ايمني خودتان در اولويت نخست استحفاظت و  •

 .طرفين دعوا ننماييد
دهنـد شـما    مرتبا اظهاركنيد مقررات اجـازه نمـي   .را شخصي ننماييدكننده  خوردهاي خودتان با مراجعهبر •

 .شويد ز مركز اخراج ميصورت عدم توقف ا چنين رفتاري داشته باشيد و در
شماره تلفن كالنتري محل و يك نفر رابط آشنا در . (در موارد شديد بالفاصله از پليس كمك بخواهيد •

 )كالنتري را در دسترس داشته باشيد
گيري نماييد و تصميمتان  تنبيه خاطيان به صورت جمعي تصميمبعد از خاتمه دعوا و درگيري راجع به  •

با مركز كننده  ن است تا حد امكان ارتباط مراجعهتوجه داشته باشيد تالش اي(شود حتما اجرا  ،هرچه باشد
  )قطع نگردد

  مقررات مربوط به ارائه خدمات در ايام تعطيل: 10- 7- 1
كنندگان پاسـخ داده   به نيازهاي فوري مراجعه تعطيل است ولي بايد تمهيدي ديده شود كه ،مركز در ايام تعطيل رسمي

و معرفي آن به معاونـت بهداشـتي دانشـگاه و همچنـين ايجـاد      ) آنكال( ز پرسنل به عنوان آماده باشتعيين يكي ا .شود
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هاي اجتماعي سازمان بهزيستي  ، نظير مركز مداخله در بحراندهند ساعته ارائه مي 24ه كه خدمات ارتباط با مراكز مشاب
ركـز صـورت مـي گيـرد، بـر اسـاس       گهدارنـده در م در مواردي كه ارائـه خـدمات درمـان ن   . بايد در دستور كار قرار گيرد

  .هاي معاونت درمان درباره مراكز درمان نگهدارنده اقدام گردد پروتكل

  مقررات مربوط به استفاده از تلفن: 11- 7- 1
تماس فقط شهري و فقط با  كنندگان براي برقراري مراجعه .استفاده از تلفن براي پرسنل در حيطه كاري مجاز است

كنندگان اجازه ندارند تا تلفن مركز را براي تماسهاي  مراجعه .ود اجازه دارند تا از تلفن مركز استفاده نمايندي خ خانواده
  .شخصي خود در اختيار ديگران بگذارند

  مقررات مربوط به نظافت مركز: 12- 7- 1
طبق برنامه ريزي كه  ،كنندگان داوطلب با كمك ديگر مراجعه و همساننظافت مركز به صورت روزانه توسط عضو گروه 

  .انجام شود ،صورت مي گيرد

  قضايي بدون درخواست مركز/مقررات مربوط به ورود پليس يا نيروهاي انتظامي :13- 7- 1
كننـدگان وارد   مراجعـه ورود ناگهاني پليس و ديگر ضابطين قضايي به مركز مي تواند خسارت شديدي را به اعتمـاد  

هـاي الزم بـا    اهنگيدر هنگـام دايـر نمـودن مركـز بايـد همـ       .كز منصرف نمايدنموده و آنها را از دريافت خدمات مر
در مواردي كه با مامورين نيروي انتظامي يا ديگر  .گيرد به شرحي كه قبال ذكر گرديده صورتانتظامي  كننده مراجعه

  :ضابطين قضايي مثل بسيج در مركز مواجه شُديد چنين رفتار نماييد
  

. مامورين برخورد مناسبي داشته از آنها دليل حضورشـان را جويـا شـود   /با مامور يا جانشين وي مديره مركز .1
جه و نـام مـامور را   داشته، در كلي مثل فعاليت مركز و گروه هدف در صورتي كه آنها نياز به كسب اطالعات

مكاتبه  ،عاتاخذ اطال م نماييد با دانشگاه مربوطه جهتاطالعات اجمالي را به او داده و اعال ،يادداشت نموده
 .صورت گيرد

  .در صورت نياز با رابط خود در كالنتري محل هماهنگ نماييد .2
در صـورتي كـه   . توجه داشته باشيد مامورين نيروي انتظامي الزاما بايد مامور خانم به همـراه داشـته باشـند    .3

مـوده و بـا مـامور    چنين نباشد از مامور بخواهيد با توجه به اينكه مركز زنانه است بالفاصله مركز را تـرك ن 
 .خانم مراجعه نمايد

ي را ا كننـده  ، نظير بازداشـت مراجعـه  اي بيشتر از كسب اطالعات كلي مامورين خواسته/كه ماموردر مواردي  .4
 .از آنان حكم قضايي درخواست نماييد ،داشته باشند

مورين بدون حكـم  به مارا حتي نام و نام خانوادگي آنان را  كننده عنوان اطالعات شخصي مراجعهتحت هيچ  .5
 .ندهيدقضايي ارائه 
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تلفنـي بـا كارشـناس نـاظر مركـز       ،در صورتي كه حكم قضايي مبني بر درخواست ارائه اطالعات موجود بود .6
 .هماهنگ نموده بر اساس توصيه وي عمل نماييد

 .ساعت مراتب ماوقع به اطالع معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه رسانده شود 24حداكثر ظرف  .7
 .هداشتي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا ماموران انتظامي با لباس فرم وارد مركز نشوندمعاونت ب .8

  مقررات مربوط به رازداري بيماران و نتايج تستهاي بيماران :14- 7- 1
ارائه اطالعات بيمـاران  . اش قرار گيرد ختيار هيچ كسي حتي خانوادهنبايد در ا كليه اطالعات بيماران محرمانه بوده و

گفتـه شـد امكـان     13-7-1قضايي ذيصالح به ترتيبي كـــه در بند  كننده مراجعهشخصي و پزشكي فقط به  اعم از
  .خدشه در رازداري مركز مي تواند منجر به لغو قرارداد فيمابين بخش خصوصي و دانشگاه گردد. پذير است

  مقررات مربوط به استفاده از نيروهاي داوطلب :15- 7- 1
درموارد ديگر اگر داوطلب خانمي . كنندگان مركز باشند مجاز است مراجعهوطلب خانم اگر از استفاده از نيروهاي دا

در هر صورتي چنانچه فعاليتهاي . مايل به فعاليت در مركز باشد بايد از معاونت بهداشتي دانشگاه مجوز الزم اخذ گردد
هاي  داوطلب حق دسترسي به پرونده .به فعاليت وي خاتمه داده شود داوطلب مانع از فعاليتهاي جاري مركز گردد

  .بيماران را به هيچ صورتي ندارد

  كنندگان  مراجعهمقررات مربوط به خدمات براي فرزندان : 16- 7- 1
باشـد ولـي در    نمـي آسـيب پـذير   ان زنـــمشاوره ويژه ارائه خدمات سرگرمي و نگهداري فرزندان از وظايف اصلي مركز 

كننـدگان   مراجعهاري از مواقع خصوصا زماني كه امكان هماهنگي با سازمان بهزيستي براي تسهيل پذيرش كودكان بسي
ئـه خـدمات   ادر صـورت ار  .شـود  به هر دليلي فراهم نشده باشد، ارائه خدمات اين چنيني توصيه ميدر مهدهاي كودك 

ريزي قبلي وظيفه مراقبـت از كودكـان را بـر     ا برنامهميشه يك نفر از مادران بسرگرمي و نگهداري كودكان الزم است ه
اي برنـده و خطـر سـاز و احتمـال     اطاق يا فضاي اختصاص يافته به اين امر بايـد ايمـن بـوده و اشـي     .عهده داشته باشد

مركـز  . اسباب بازي هاي تهيه شده بايد مطابق گروه سني باشـد  .گرفتگي و سقوط براي كودكان وجود نداشته باشد برق
  . سال را ندارد 4يرش كودكان زير زه پذاجا

  كننده  ي مراجعه پرونده: 17- 7- 1
دور از دسـترس ديگـران نگهـداري    كه بايد در محلي امن و به  پرونده محرمانهيكي  ،كننده دو پرونده دارد هر مراجعه

  :شامل شود،
 و نشاني وي و امكانات تماس با وي  اطالعات هويتي بيمار .1

 يي منحصر به فرد ستخراج كد شناسافرم ا .2
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 كننده  نامه مراجعه رضايتنامه و تعهد .3

 باشد نظير مكاتبات اداري ديگر اوراقي كه نام وي به هر نحوي در آن ثبت شده  .4

 
  :باشد كه بايد شامل فرم هاي زير باشد كننده مي پرونده ديگر، پرونده ثبت خدمات ارائه شده به مراجعه

 )2ضميمه (فرم ثبت اطالعات مراجع  •
 )3ضميمه شماره ( اختصاصي مشاور/ توصيفي فرم •
 )4ضميمه شماره ( رواني/ فرم پيگيري وضعيت روحي •
 )5شماره ضميمه (فرم خدمات تنظيم خانواده و مراقبت زنان  •
 )6 شماره ضميمه(فرم ثبت سير معاينات باليني جهت بررسي بيماري منتقله از راه جنسي •
 )7ره شماضميمه ( فرم ثبت ارائه خدمات به مراجع  •
نظيـر فرمهـاي   ( .كننده ثبت شود افت خدمات بايد در پرونده مراجعهديگر فرمها بنا به ضرورت و در صورت دري •

 ...)روانشناس و ،مددكار داشتهاي پزشك، ياد مرتبط با درمان نگهدارنده،

  هاي پژوهشي در مركز فعاليت: 18- 7- 1
قين بدون هماهنگي با معاونت بهداشتي دانشگاه ممنوع بوده و هاي پژوهشي در مركز توسط دانشجويان يا ديگر محق فعاليت

هاي الزم را كسب نموده  كرده و مجوز ت بهداشتي دانشگاه مربوطه مراجعهمتقاضيان بايد به معاون. تحت هيچ عنوان مجاز نيست
  . باشند

  دهي  گزارش
  :ارسال گردند شامل ز مديريت بيماري هامركبه  از طريق معاونت بهداشتي دانشگاه نهيافرم هايي كه بايد بصورت ماه

  12ضميمه شماره  -1

 كپي شده و عينا ارسال گردد اين فرم: 13ضميمه شماره  -2

 آمار مربوط به تيم هاي سيار در مركز جمع بندي و ارسال مي گردد :16ضميمه شماره  -3

 17ضميمه شماره  -4

 مي گردد زارش ــگ و به واحد مـربوطه كل كشوري متادونـتهدارنده طبق پروـات مربوط به درمان نگـخدمالزم به ذكر است كه ** 

 

  .گيردصورت   معاونت بهداشتي دانشگاهماهيانه به  به شرح زير مركز بايد بر اساس فرمهاي ضميمه دهي از گزارش
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  فصل چهارم

  ضمائم
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  مجموعه

  هاي داخل پرونده فرم
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

  ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  راهنماي استخراج كد شناسايي منحصر به فرد: ضميمه شماره يك
  :نام پدر

                    

  :نام مادر

                    

  : تاريخ تولد

                
  

  سال  ماه  روز

  :يا  تشكيل پرونده/يخ مراجعه وتار

  
                

  
  سال  ماه  روز

        كد مركز

          : شماره مراجعه جديد در سال

  كد شناسايي منحصر به فرد                     

  

دگي، نشاني، تلفن و ديگر در بدو تشكيل پرونده اين فرم توسط مديره مركز تكميل گرديده  و مشخصات كامل فرد مراجعه كننده شامل نام و نام خانوا  -1
در پرونده خدمات بيمار فقط كد شناسايي فرد ثبـت  . گردد اي نزد مديره مركز نگهداري مي ابزار تماس با وي در پوشه  محرمانه بيمار به صورت جداگانه

 .بدين ترتيب هر بيمار دو پرونده يكي محرمانه و ديگري خدمات دارد. گردد مي

  .فرد مراجعه كننده  به مراجعه كننده  با ذكر اهميت  تحويل گرددلطفا كد شناسايي منحصر به  -2

 .در تمامي موارد در فرمها از اين كد استفاده شود -3

  .گذاشته شود " / "باشد مميز  ميدر مواردي كه نام پدر يا مادر به تعداد خانه هاي جدول مربوطه ن -4
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كه  "02": در مركز به كد  11/8/1360: نسترن و تاريخ تولد: احمد  و نام مادر: با نام پدر 1388/ 22/3:ش به تاريخ مراجعه .ي خانم مبه طور مثال برا
  :چنين مي شود) UIC(باشد،كد شناسايي منحصر به فرد  مي 88نهمين مراجع جديد به مركز در سال 

  :نام پدر

              د  م  ح  ا

  :نام مادر

            ن  ر  ت  س  ن

  : تاريخ تولد

1 1 8 0 0 6 3 1 
  

  سال  ماه  روز

  :يا  تشكيل پرونده/تاريخ مراجعه و

  
2  2  3  0  8  8  3  1  

  
  سال  ماه  روز

   0 2  كد مركز

   0 0 9  : شماره مراجعه جديد در سال

  كد شناسايي منحصر به فرد  0 0 9 0 2 8 8 6 0  س  ا
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه

  فرم ثبت اطالعات مراجع: ضميمه شماره دو
                   :كد شناسايي منحصر به فرد.1

   :تاريخ اولين مراجعه .2

 :                علت  اولين مراجعه.3

            *:كدهاي  عامل خطر/كد.5   :سن.4

            كدهاي  عامل خطر همسر يا شريك جنسي ثابت/كد.6

دريافت خون و فراورده هاي خوني  ) 4   )مرد با مرد(ارتباط جنسي با همجنس) 3   ارتباط جنسي نامطمئن با غير همجنس) 2مصرف تزريقي مواد   ) 1*:
  ساير) 8همسر فرد مبتال به اچ آي وي        ) 7 باشد   ميهمسر فرد ي كه داراي يكي از رفتارهاي پرخطر ) 6سابقه زندان   )5

  .لطفا كد ها از چپ به راست در جدول وارد شود
 9به سئوال (خير   )برويد 8به سئوال (بلي  سابقه زندان.7

  )برويد
  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  نوبت زندان                           ........................: الف   .8

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  ماه زندان....................جمعا: ب

رفتار جنسي غير ( سابقه رفتار غير ايمن جنسي   .9
  )ايمن توضيح داده شود

 12به سئوال(خير   بلي
  )رويدب

  دهي پاسخعدم تمايل به   مي دانمن

تا ( همسر دارد ازبه غير مرديآيا تماس جنسي با    .10
  )بحال

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  خير  بلي  

تا ( در صورت بلي آيا شركاي جنسي متعدد دارد   .11
  )بحال

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  خير  بلي

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  خير  بلي  استفاده از كاندوم در آخرين رابطه جنسي      .12

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  خير  بلي  سابقه بيماري آميزشي   .13

استفاده از كاندوم در تماس جنسي با غير   .14
  همسر  

گاهي  هميشه
  اوقات

  دهي پاسخعدم تمايل به   اصال  به ندرت

  دهي پاسخدم تمايل به ع  نمي دانم خير بلي )تا بحال(الكليا/سابقه  مصرف مواد و  .15

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم خير بلي يا الكل در حال حاضر/به مواد و)اعتياد (وابستگي   .16

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  )20سئوال (خير بلي سابقه  مصرف تزريقي مواد  .17
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز  

 ........................پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه علوم 

  فرم ثبت اطالعات مراجعادامه : ضميمه شماره دو
سابقه تزريق مشترك يا استفاده از وسايل   .18

  تزريق مشترك
  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم خير بلي

درصورت استفاده به شكل تزريقي،استفاده از   .19
  وسايل مشترك

گاهي  هميشه
  قاتاو

  دهي پاسخعدم تمايل به   اصال  به ندرت

  دهي پاسخعدم تمايل به   تركيبي  تزريق  خوراكي تدخين نحوه مصرف مواد در حال حاضر  .20

آزمايش ) ايدز( آيا تا بحال براي اچ آي وي   .21
  ايد؟  داده

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  )23سئوال (خير بلي

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  منفي مثبت است؟نتيجه آزمايش اچ آي وي شما چه بوده  .22

آزمايش  Bآيا تا بحال براي هپــاتيت   .23
  ايد؟ داده

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  )25سئوال (خير بلي

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  منفي مثبت شما چه بوده است؟Bنتيجه آزمايش هپاتيت  .24

آزمايش   Cآيا تا بحال براي هپـــاتيت  .25
  ايد؟  داده

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم خير بلي

  دهي پاسخعدم تمايل به   نمي دانم  منفي مثبت شما چه بوده است؟Cنتيجه آزمايش هپاتيت  .26

  ......................ساير:جدا زندگي مي كنم ه: مطلقه    د: هرگز ازدواج نكرده ام ج: متاهل    ب: الف:  وضعيت ازدواج  .27

 سال: ..............تعداد سال هاي تحصيل  .28
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  اختصاصي مشاور/ فرم توصيفي: ضميمه شماره سه
  

  اصي مشاوراختص/فرم توصيفي 

  ..../..../...../...../...../...../...../...../....../....../....... :كد شناسايي منحصر به فرد:                                         تاريخ مشاوره

 : شكايت اصلي مراجعه كننده 

  

  :شرح مشكل فعلي

  

  سابقه كداميك از تجربيات يا احساسات زير را داشته ايد؟

  احساس نگراني   وحشت زدگي بدون دليل         احساس تنش
  احساس نوميدي  حمله هاي وحشت يا هول  عصبانيت يا لرزش دروني 

  احساس تنهايي             احساس بي عالقگي به همه چيز               احساس بي ارزشي
 افكار خود كشي 

  
 را داشته ايد؟      بله                    خير آيا در عرض يك ماه گذشته نيز سابقه اين حاالت

  
  .....................................................كداميك را در عرض يك ماه گذشته تجربه كرده ايد؟  

  هر چند وقت يكبار هر يك از تجربيات يا احساسات فوق را داشته ايد؟
  گاهي اوقات              اغلب               هميشههرگز             به ندرت               

  
  :سابقه خانوادگي بيمار

  

  :خالصه وضعيت بيمار و پيشنهاد هاي داده شده

    مشاورنام و امضاي  تاريخ،                                                                                                                          
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  رواني                                 / فرم پيگيري وضعيت روحي: ضميمه شماره چهار
  نام روانشناس  اقدام انجام شده  نشناس در مورد مراجعنظر روا  تاريخ

        

        

        

        

        

        

        

        



۴٢ 
 

 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  فرم ثبت خدمات تنظيم خانواده و مراقبت زنان  :ضميمه شماره پنج
  سوابق بارداري در اولين مراجعه –قسمت اول      

  تاريخ آخرين زايمان  تعداد فرزند زنده  تعداد سقط تعداد زايمان  تعداد بارداري

          

  خدمات تنظيم خانواده –دوم  قسمت

  : وضعيت روش پيشگيري از بارداري

  تــاريخ
ي پيشگير ذكر روش

  از بارداري
استفاده همزمان 

  از كاندوم
  توضيحات  نتيجه پاپ اسمير   وضعيت بارداري

            فروردين

            ارديبهشت 

            خرداد

            تير

            مرداد

            شهريور

            مهر

            آبان

            آذر

            دي

            بهمن

            اسفند
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 .......................يب پذير زنان آسمشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  

  هاي منتقله از راه جنسي اليني جهت بررسي بيماريفرم ثبت سير معاينات ب: ضميمه شماره شش

تاريخ 
  مراجعه

  :وجودعالئم در

 -شريك جنسي - خودمراجع(
  )هيچكدام -هردو

با ذكر نوع ( *STIعالئم 
 در مراجع) عالمت

با ذكر نوع ( *STIعالئم 
  در شريك جنسي) عالمت

نتايج مهم و مثبت اقدامات 
  پاراكلينيك

 قدامات توصيه شده و داروهايا
  شده جهت مراجعتجويز 

اقدامات توصيه شده و داروهاي تجويز 
  شده جهت شريك جنسي

      
  

    
  

      
  

    
  

      
  

    
  

      
  

    
  

      
  

    
  

  .باشد در خود و يا شريك جنسي مراجع مي) گانه هاي هفت سندرم(هاي آميزشي  وجود هر يك از عالئم بيماري STIمنظور از عالئم * 
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 .......................آسيب پذير  زنانمشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: يي مراجعكد شناسا

           فرم ثبت خدمات ارائه شده به مراجع: ضميمه شماره هفت
با ذكر (سرنگ   تاريخ مراجعه

  )تعداد
  سرسوزن

 )با ذكر تعداد(
Safety Box 

 )با ذكر تعداد(
با ( شده سرنگ برگردانده
  ) ذكر تعداد

 شده سرسوزن برگردانده
  )با ذكر تعداد(

  كاندوم
 )با ذكر تعداد(

ع به مركز ارجا
  مشاوره

 HIVتست 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  جمع

 متخصص زنان)7پزشك عمومي مركز   )6   عضو گروه همتا)5مددكار مركز   )4روانشناس مركز   )3ماماي مركز   )2  مدير مركز )1: ترتيب كد ها براي فرد آموزش دهنده بدين ترتيب است •
آموزش پيشگيري و مواجهه با بيش )PEP(   5(آموزش پيشگيري پس از مواجهه )4 هاي آميزشي   بيماري/هپاتيت/آموزش ايدز)3 سايل تزريق  شيوه سترون نمودن و)2تزريق كم خطرتر   )1: ترتيب كدها براي موضوعات آموزشي بدين ترتيب است •

هاي بهداشت باروري و پيشگيري از انتقال بيماري به  روش)10   نشانه ها و عالئم بيماري غير آميزشي دستگاه تناسلي زنان)9 هاي آميزشي   ها و عالئم بيماري نشانه)8  شيوه هاي پيشگيري از بارداري )7فيزيولوژي طبيعي زنان   )6 مصرفي مواد  
  تر براي رفتار جنسي سالم پافشاريآموزش مهارت )12تر    آموزش رفتار جنسي سالم)11خود يا ديگران   



۴۵ 
 

 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  فرم ثبت خدمات ارائه شده به مراجع: ادامه -ضميمه شماره هفت 

  مشاوره گروهي  مشاوره فردي  اريخ مراجعهت
  آموزش فردي

با ذكر كدموضوع و كد فرد (
  )دهنده آموزش

  آموزش
 مددكاري  ويزيت پزشك  آموزش فرزندان  گروهي

هاي  برنامه شركت در
  مالحظات  تفريحي

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    جمع

 متخصص زنان)7پزشك عمومي مركز   )6عضو گروه همتا   )5مددكار مركز   )4روانشناس مركز   )3ماماي مركز   )2  مدير مركز )1: ترتيب كد ها براي فرد آموزش دهنده بدين ترتيب است •
آموزش پيشگيري و مواجهه با بيش )PEP(   5(آموزش پيشگيري پس از مواجهه )4هاي آميزشي    بيماري/هپاتيت/آموزش ايدز)3وه سترون نمودن وسايل تزريق   شي)2تزريق كم خطرتر   )1: ترتيب كدها براي موضوعات آموزشي بدين ترتيب است •

هاي بهداشت باروري و پيشگيري از انتقال بيماري به  روش)10   ا و عالئم بيماري غير آميزشي دستگاه تناسلي زناننشانه ه)9هاي آميزشي    ها و عالئم بيماري نشانه)8شيوه هاي پيشگيري از بارداري   )7فيزيولوژي طبيعي زنان   )6مصرفي مواد   
  تر براي رفتار جنسي سالمپافشاري آموزش مهارت )12تر    آموزش رفتار جنسي سالم)11خود يا ديگران   
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيدا
  .…………………: كد شناسايي مراجع

  فرم ثبت خدمات مددكاري: ضميمه شماره هشت
  

  نام و امضاي مددكار  خدمات ارائه شده  خدمات مورد نياز مراجع  ارجاع دهنده  تاريخ
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 .......................آسيب پذير  انزنمشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .…………………: كد شناسايي مراجع

   MMTفرم ثبت خدمات : ضميمه شماره نه 
  .هاي مربوطه در پروتكل كشوري استفاده شود از فرم
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  مجموعه دفاتر

  )ثبت اطالعات خطي(

  نظور پيگيري و تهيه آمار ماهيانهبه م
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز   

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  دفتر پذيرش مراجعين: ضميمه شماره ده

  كد شناسايي منحصر به فرد  تاريخ  رديف
  مراجع

  تكراري  جديد
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  .گردد ميدر ابتداي هرماه، كد تمامي افراد تحت پوشش ليست شده و كليه خدمات ارائه شده به آنان در اين دفتر ثبت    

 .......................ان آسيب پذير زنمشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  .............             سال     ...............دفتر ثبت ارائه خدمات به مراجعين مركز در ماه : ضميمه شماره يازده
كد فرد تحت 

  پوشش
 سرنگ

  شده ارائه
سرسوزن 

  شده رائها
سرنگ تحويل 
 گرفته شده

سر سوزن تحويل 
 گرفته شده

Safety 
Box 

 كاندوم
ارزيابي فرد از 

  STDنظر عالئم 
معاينه 
  ژنيتال

نياز به 
  درمان

ويزيت 
  متخصص

ارجاع شريك 
 جنسي جهت درمان

  نتيجه پيگيري

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

جمع خدمات 
  در ماه
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 .......................آسيب پذير  زنانمشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  .............     سال ...    .............دفتر ثبت ارائه خدمات به مراجعين مركز در ماه : ادامه  -ضميمه شماره يازده

  

كد فرد تحت 
  پوشش

 MMTدريافت 
  در مركز

ارجاع جهت 
  MMTدريافت 

  
مشاوره 
  فردي

  
مشاوره 
 گروهي

آموزش 
 فردي

آموزش 
 گروهي

  
آموزش 
فرزندان 

  

ويزيت 
  مددكاري  پزشك

  
شركت در 

 هاي تفريحي برنامه

ارجاع به مركز 
  مشاوره

 
 

انجام تست 
HIV 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

جمع خدمات 
  در ماه
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  .............سال...........هاي آميزشي در ماه ها و اتيولوژي ثبت مراجعين با سندروم: ضميمه شماره دوازده
  زن

  و باالتر 45  40-44  35-39  30- 34  25-29  20- 24  18-19  15-17  15تر از  كم
  زخم تناسلي غيرتاولي

                  

                  
  )قطعي(گنوره 

                  

                  
  )احتمالي(سيفيليس اوليه و ثانويه 

                  

                  
  )عيقط(سيفيليس اوليه و ثانويه 

                  

                  
  )قطعي(كالميديا 
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  ........سال .......دفتر ثبت خدمات ارائه شده در خصوص بيماري هاي آميزشي در ماه : ضميمه شماره سيزده

كد فرد تحت 
  پوشش

كد مربوط 
  ها به سندرم

كد مربوط 
  به اتيولوژي

مراجع  STDدرمان 
  )نتيجه پيگيري(

 ها كد مربوط به سندرم
  در شريك جنسي

كد مربوط به اتيولوژي 
  در شريك جنسي

شريك  STDدرمان 
  )نتيجه پيگيري(جنسي 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
  :كدهاي مربوط به اتيولوژي

  HBV        8- HSV -7تريكومونا       - 6كالميديا        - 5وئيد      شانكر -4گنوره       -3سيفليس نهفته       -2سيفليس اوليه و ثانويه      -1
  :سندرم ها كدهاي مربوط به

 لنفاوي كشاله رانتورم غدد  -4)        زخم هاي تاولي: B-3زخم هاي غير تاولي و :  A-3(زخم هاي تناسلي  -3درد زير شكم      -2ترشح واژن     -1

 تورم بيضه - 7ترشح مجرا           - 6كونزنكتيويت نوزادي       -5

  
  

.مختص مردان مي باشند  7و  6مختص زنان و كدهاي  2و  1ي الزم به ذكر است كه در كدهاي مربوط به سندرم ها، كدها

 .......................زنان آسيب پذير  مشاوره ويژه مركز 

 ........................م پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه علو



  هاي گروهي  فرم ثبت فرايند مشاوره: ضميمه شماره چهارده

                                                                        ......................................: نام مشاور                                                  ......................................: تاريخ

  ................... :تعداد اعضاي شركت كننده

  :موضوع بحث 

  

  :فرايند جلسه و چگونگي مشاركت حاضرين

  

  

  

  

  :نتيجه و پيشنهادات  براي جلسه بعدي

  

  

  :كنندگان در جلسه اسايي منحصر به فرد شركتنكد ش

1-  ......................................        6-  ......................................  

2-  ......................................        7-  ......................................  

3-  ......................................        8-  ......................................  

4-  ......................................        9 -  ......................................  

5 -  ......................................        10-  ......................................  

  

  

  

 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
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  متادونفرم ثبت خدمات درمان نگهدارنده : ضميمه شماره پانزده
  .استفاده شود متادون كل كشوريتهاي مربوطه در پرو از فرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................مات بهداشتي درمانيدانشگاه علوم پزشكي و خد
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  فرم ثبت خدمات تيم سياري:  شانزدهضميمه شماره 
  

  13....../......./.......تا 13..../...../.......مركز در هفته  شروع شده از تاريخ  ......فرم گزارش عملكرد روزانه تيم سيار شماره
 

سه   دوشنبه  يكشنبه  شنبه  تفكيك نوع مصرف  نوع فعاليت  رديف
  شنبه

چهار 
  شنبه

جمع   پنجشنبه
  هفته

                زن تزريقي    .1
              زن غير تزريقي   .2
              تكراري و غير (كل موارد خدمت گيرندگان   .3
                تعداد نفرات جديد شناسايي شده  .4
                تعداد نفرات معرفي شده به مركز  .5
                تعداد سرنگ توزيع شده  .6
                تعداد سر سوزن توزيع شده  .7
                هتعداد كاندوم توزيع شد  .8
                تعداد آب مقطر توزيع شده  .9

                تعداد پنكل توزيع شده  .10
                تعداد  افراد آموزش ديده  .11
                تعداد سرنگ وسر سوزن جمع آوري شده  .12
                پاتوق بازديد شده/تعداد موقعيت  .13
                پاتوق جديد شناسايي شده/تعداد موقعيت  .14
                ساعت اعزام از مركز  .15
                ساعت بازگشت به مركز  .16
پاتوق هاي بازديد شده بر اساس كد دهي/كد موقعيت ها  .17

ك
              

                كد نفر تاييد كننده گزارش در هر روز  .18
ساير : 4مسئول خدمات سرنگ وسوزن : 3مدير داخلي : 2پزشك مركز  :  1كد نفرات تاييد كننده گزارش هر روز             

  ات غير از تيم سيارينفر
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 .......................زنان آسيب پذير مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  .....................سال ............ گزارش دهي خدمات ارائه شده به مراجعين در ماه  فرم: ضميمه شماره هفده
    در مركز رنگ ارائه شدهتعداد س

    در مركز  تعداد سر سوزن ارائه شده

    در مركز تعداد سرنگ تحويل گرفته شده

    در مركز تعداد سر سوزن تحويل گرفته شده

    در مركز ارائه شده safety boxتعداد 

    در مركز تعداد كاندوم ارائه شده

   )اريتكراري و غير تكر( STIتعداد فرد ارزيابي شده از نظر 

    تعداد افرادي كه تحت معاينه ژنيتال قرار گرفته اند

    داشتندSTI تعداد افرادي كه نياز به درمان 

    تعداد ويزيت هاي انجام شده توسط متخصص

   STI تعداد ارجاع شريك جنسي جهت درمان

    دريافت كرده اند MMTتعداد افرادي كه در مركز 

    به مركز ديگري ارجاع شده اند MMTتعداد افرادي كه براي دريافت 

     تعداد مشاوره فردي انجام شده

    تعداد مشاوره گروهي انجام شده

    در مركز تعداد آموزش فردي انجام شده

    در مركز تعداد آموزش گروهي انجام شده

    تعداد افرادي كه خدمات مددكاري به آنها ارائه شده است

    ره بيماري هاي رفتاريموارد ارجاع شده به مراكز مشاوتعداد 

     HIVتعداد تستهاي انجام شده 
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  كننده نامه و تعهدنامه مراجعه فرم رضايت: هجدهضميمه شماره 
اجتمــــاعي زنــــان مشــــاوره ويــــژه كــــه متقاضــــي دريافــــت خــــدمات از مركــــز .............................. ............اينجانــــب

نمايم كه به ميل و رضايت خود از خدمات مركز اسـتفاده نمـوده و هـيچ     باشم، اعالم مي مي.............................شهر..........................

من با درك كامـل ايـن نكتـه كـه ادامـه رفتارهـاي مـن در        . اين مركز وجود نداشته و نداردكننده من به  اجباري براي مراجعه

ناپـذير گـردد،تالش دارم تـا     العـالج و يـا درمـان    هـاي صـعب   تواند منجر به بيماري هاي مصرف مواد و ارتباط جنسي مي حيطه

بر اين اساس حـق هرگونـه ادعـايي را بـه     . نمايم ام كمتر بااستفاده از خدمات مركز اين خطرات را براي سالمتي خود و خانواده

اجتماعي و كليه كساني كه به هر طريق مشاوره ويژه دليل  مخاطرات مختلفي كه شايد در آينده مرا گرفتار نمايد ، عليه مركز 

شوم تا  ين متعهد ميهمچن. نمايم اند، در كليه مراكز قضايي ، از خود سلب مي رساني اين مركز موثر بوده در راه اندازي و خدمات

  :موارد زير را رعايت نمايم

 .آميز و ناشايست استفاده ننمايم كنندگان و كاركنان احترام گذاشته و از الفاظ تحقير به خود، ديگر مراجعه)1

ف مـن  و در صورت چنين اقدامي از طر. كنندگان  بپرهيزم از ايجاد يا مداخله در هرگونه درگيري با پرسنل و يا ديگر مراجعه)2

 .بدون اعتراض، با صالحديد تيم درمان از دريافت خدمات مركز محروم گردم

به هيچ عنوان اقدامي براي خريد و يا فروش مواد و يا مبادله اطالعات فروشندگان مواد و مشتريان داراي رفتارهـاي پرخطـر   )3

 .جنسي در مركز ننمايم

توانـد منجـر بـه     كه اين اقــــدام مـي   چرا ،لي مركز قرار مالقات نگذارمبا مشتريان خود ويا فروشندگان مواد در مركز يا حوا)4

 .هاي محلي شده و ادامه كار مركز را با مشكل روبرو سازد برانگيختن حساسيت

 .از استعمال دخانيات در مركز بپرهيزم)5

 .در مركز يا اطراف آن اقدام به مصرف مواد ننمايم حتي اگر به شدت خمار باشم)6

  .هاي بهداشتي تالش نمايم ت كلي مركز و سرويسدر نظاف)7

  
  .اين فرم در پرونده محرمانه قرار خواهد گرفت*

  
  
  

 .......................زنان آسيب پذير  مشاوره ويژه مركز 

 ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
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 .......................آسيب پذير  زنان مشاوره ويژه مركز 

  ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  قواعد اخالقي مركز: نوزدهضميمه شماره 
  راجعه كنندگان گرامي،م

، محل امن و ايمني است كه كاركنان آن تالش دارند تا آسايش شما را براي مـدتي كـه در   آسيب پذير زنانمشاوره ويژه مركز 
هـاي   شما در اين مركز از خدمات مختلفي از يك پذيرايي ساده ،مشاوره فردي و گروهي، حمايت. باشيد تامين نمايند مركز مي

در ازاي اين خـدمات از شـما انتظـار    . شويد مند مي بهره....معاينه متخصص زنان و  ي مختلف، وسايل استريل،ها حقوقي،آموزش
  :داريم تا قواعد اخالقي زير را رعايت نماييد

 .به همديگر و كاركنان احترام بگذاريد و از الفاظ تحقيرآميز و ناشايست استفاده ننماييد .1
شود تا با صـالحديد تـيم درمـان از دريافـت      كنندگان ممنوع بوده و باعث مي مراجعه هر گونه درگيري با پرسنل و يا ديگر .2

 .خدمات مركز محروم گرديد
به هيچ عنوان اقدامي براي خريد و يا فروش مواد و يا مبادله اطالعات فروشندگان مواد و مشتريان داراي رفتارهاي پرخطـر   .3

 .جنسي در مركز ننماييد
ايـن اقــــدام مـي توانـد منجـر بـه        .دگان مواد در مركز يا حوالي مركز قـرار مالقـات نگذاريـد   با مشتريان خود ويا فروشن .4

 .هاي محلي شده و ادامه كار مركز را با مشكل روبرو سازد برانگيختن حساسيت
 .استعمال دخانيات در مركز ممنوع است .5
 .ستيددر مركز يا اطراف آن اقدام به مصرف مواد ننماييد حتي اگر به شدت خمار ه .6
 .در نظافت كلي مركز و سرويسهاي بهداشتي تالش نماييد .7
هاي شما در اين مـوارد   هاي جاري مركز مثل آشپزي يا تميز كردن مركز الزامي نيست ولي كمك مشاركت شما در فعاليت .8

 .كند تري براي خودتان فراهم مي سپاس و قدرداني ما را به همراه داشته و محيط مطلوب
 .مند كنيد مركز ما را از نظرات خود بهره براي ارتقاي كيفيت .9

 

.اين فرم بايد در محلي قابل ديد در مركز نصب گردد*
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 .......................آسيب پذير  زنانمشاوره ويژه مركز 

  ........................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

  ي مراجعه كنندگانمقررات استفاده از حمام برا: بيستضميمه شماره 
 .هماهنگ نماييد..............................لطفا قبل از رفتن به حمام با خانم .1

 .شود تا خارج گرديد دقيقه مي توانيد در حمام باشيد، بعد از اين مدت از شما خواسته مي 10شما حداكثر  .2

 .ها در حمام ممنوع است شستشوي لباس .3

 .جاز استاستفاده از تيغ و وسايل بهداشتي م .4

در غير اين صورت اجازه استحمام به .قبل از خروج از حمام ،بايد حمام را براي استفاده فرد بعدي تميز نماييد .5

 .شود شما داده نمي

 .به هيچ عنوان اجازه تزريق و يا استفاده از مواد در حمام را نداريد .6

 .شود شما داده نميدر صورت استفاده از مواد در حمام ،ديگر امكان استفاده از حمام به  .7

 

 

 .گردد ميدر صورتي كه مركز امكانات استحمام داشته باشد، اين فرم در محلي قابل ديد در مركز نصب *
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 نمايه فرم ها و چگونگي تكميل آنها: بيست و يكضميمه شماره 

شماره 
  فرم

  عنوان
  تواتر زماني مسئول تكميل

  محل نگهداري
  دهي گزارش  ثبت  دهكننكنترل كنندهتكميل

  اطالعات كامل پرونده،      مديره مركز كد شناسايي منحصر به فرد 1

  مديره مركز  روانشناس  فرم ثبت اطالعات رفتارهاي مراجع  2
هفته نخست  2

  تشكيل پرونده
  پرونده مراجع  ندارد

  نده مراجعپرو  ماهانه  بنا به نياز كارشناس ناظر روانشناس/مشاور اختصاصي مشاور/فرم توصيفي 3

  پرونده مراجع  ماهانه  بنا به نياز كارشناس ناظر روانشناس/مشاور رواني/فرم پيگيري وضعيت روحي 4

فرم ثبت خدمات تنظيم خانواده و مراقبت   5
  زنان

  پرونده مراجع  ماهانه  بنا به نياز  متخصص زنان  ماماي مركز

6  
فرم ثبت سير معاينات باليني جهت بررسي 

  له از راه جنسيهاي منتق بيماري
  پرونده مراجع  ماهانه  بنا به نياز  متخصص زنان  ماماي مركز

  پرونده مراجع  ماهانه  روزانه - مديره مركز فرم ثبت ارائه خدمات به مراجع 7

  پرونده مراجع  ماهانه  بنا به نياز مديره مركز مددكار فرم ثبت خدمات مددكاري 8

  MMTفرم ثبت خدمات   9
 )ونمطابق پروتكل متاد( 

  پزشك مركز/پرستار
پزشك درمان 

  نگهدارنده
  پرونده مراجع  ماهانه  روزانه

  بايگاني مركز    روزانه مديره مركز گروه همتا دفتر پذيرش مراجعين 10

 بايگاني مركز  ماهانه  روزانه  كارشناس ناظر مديره مركز دفتر ثبت ارائه خدمات به مراجعين 11

12  
ها و  فرم ثبت مراجعين با سندروم

  هاي آميزشي اتيولوژي
 بايگاني مركز  ماهانه  بنا به نياز  متخصص زنان  ماماي مركز

13  
دفتر ثبت خدمات ارائه شده در خصوص 

  هاي آميزشي بيماري
 بايگاني مركز  ماهانه  بنا به نياز  متخصص زنان  ماماي مركز

 بايگاني مركز  ماهانه  ازبنا به ني كارشناس ناظر روانشناس/مشاور هاي گروهي فرم ثبت فرايند مشاوره 14

15  
فرم ثبت خدمات درمان نگهدارنده به 

  )مطابق پروتكل متادون(مراجعين
  پزشك مركز/پرستار

پزشك درمان 
  نگهدارنده

 بايگاني مركز  ماهانه  روزانه

  پرونده محرمانه    بدو پذيرش كارشناس ناظر مديره مركز كنندهنامه و تعهدنامه مراجعه فرم رضايت 16

17  
زارش دهي خدمات ارائه شده به فرم گ

  مراجعين
  بايگاني مركز  ماهانه    كارشناس ناظر  مديره مركز
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  جداول مراجعه سريع

براي خدمات ضروري مركز



 

۶٣ 
 

  
  براي مراجعه كننده سريع 1جدول شماره 

  ايجاد محيط دوستانه :نام خدمت.1
  ارجاع تسهيالت خدمات  نوع خدمت 

واجدين شرايط 
  دريافت خدمت

  :كنندگان و گروه هدف شامل ه مراجعهكلي
 همسران زندانيان 
 كنندگان مواد همسران مصرف 
 باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 
  زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند 

) اهميت(چرايي 
خدمت به صورت 

  خالصه

ترين عوامـل   از اساسي يكي اجتماعي زنانمشاوره ويژه وجود محيط دوستانه در مراكز  
 .باشد موثر در جذب گروه هدف مي

قضـاوت و   داوري، چنانچه گروه هدف احساس كنند كه در رفتار كاركنان مراكز نيـز پـيش   
 .كنند كننده به اين مراكز تا حد ممكن خودداري مي تبعيض وجود دارد از مراجعه

تـر در مسـير    طوالني مدت تواند زمينه ساز مداخالت محيط دوستانه و ايمن اين مراكز مي 
  .سازي رفتارهاو عملكردهاي اجتماعي اين افراد گردد ارتقاي زندگي و بهينه

  نحوة ارائه خدمت

 :انتخاب پرسنل و نگرش آنان و لباس فرم 
o پرسنل بايد الزاما خانم باشند. 
o تحصيالت مرتبط با وظايف محوله داشته باشند. 
o هاي اختصاصي آموزش ديده باشند در كارگاه. 
o دانش و بصيرت كافي داشته باشند. 
o ،داوري و يا كنجكاوي بيش از حد خودداري كنند پيش از تحقير. 

 گويي به مراجعه كننده  آمد پذيرايي و خوش 
o هاي همسـان كـه در مركـز حضـور دارد مسـئوليت پيشـواز از        يكي از گروه

كننده جديد و خوش آمد به او و معرفي مختصر مركز و معرفي وي  مراجعه
  ا به مدير مركز يا مسئول پذيرش بر عهده داشته باشدر

  ثبت
صـادر  ) يـك بـر اسـاس ضـميمه    (كننده كد شناسايي منحصر به فرد مراجعهبراي هر

 شود ها از اين كد استفاده مي گرديده و در كليه پرونده
  .گردند ثبت مي كنندگانكنندگان مركز در دفتر ثبت روزانه مراجعهكليه مراجعه 

  گردد كنندگان به تفكيك در فرم گزارش آماري ماهانه ارسال مي آمار مراجعه   هيد گزارش

  منابع
هـاي روانشـناختي    تر در اين خصوص در فصل دوم پروتكل مشاوره و حمايـت  مطالب كامل

كننـدگان   اصول برقراري ارتباط موثر با مراجعه"تحت عنوان ، DICمراكز كنندگان مراجعه
  مطالعه گردد "DICمراكز 
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  براي مراجعه كننده سريع 2جدول شماره 

  )مشاوره فردي(اجتماعي - هاي رواني حمايت:نام خدمت .٢
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :كليه مراجعه كنندگان و گروه هدف شامل
 همسران زندانيان 
 همسران مصرف كنندگان مواد 
 باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 
  زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

مشاوره با فرد يا گروه تكنيكي است كه با آگاهي دادن، متقاعد ساختن، تشويق كردن به اظهار  
تر ببينـد و   انهبين  كند تا خود و مشكالتش را واقع عقيده و دادن اطمينان مجدد به فرد كمك مي

 .مقابله با آنها پيدا كند روشهايي براي
مشاوره يك فرايند علمي است كه توسط يك شخص آمـوزش ديـده بـا جمـع يـا فـرد برگـزار         

رويكرد مشاوره به سمت مشكالت بيمـار مـي باشـد و بـه افـراد در درك خودشـان و       . گردد مي
  .كند ك ميشان براي انتخاب كردن و تصميم گرفتن كم افزايش توانايي

  نحوة ارائه خدمت

ماه تجربه كـار در مراكـز درمـان و     6با حداقل  مشاوره بايد توسط روانشناس دوره ديده و 
 .بازتواني اعتياد يا مراكز مشاوره خانواده ارائه شود

هـاي   يكبـار در مـاه   و كننـده  ار در سه ماه نخست مراجعهب 2كننده بايد حداقل  هر مراجعه 
 .رار بگيردبعدي مورد مشاوره ق

در چنــين مــواردي نبايــد . كننــده حــق دارد از انجــام مشــاوره خــودداري كنــد  مراجعــه 
  .كننده از بقيه خدمات محروم گردد يا مورد تبعيض قرار گيرد مراجعه

  ثبت
كننـده بايـد درپرونـده     هاي صورت گرفته و يا پيشنهاد بـراي مشـاوره بـه مراجعـه    مشاوره

 .بيمارثبت گردد
  .گردند ثبت  كنندگانندگان مركز در دفتر ثبت روزانه مراجعهكنكليه مراجعه 

  .تعداد موارد مشاوره صورت گرفته در فرم گزارش آماري ماهانه ثبت گردد   دهي گزارش

  منابع
كننـدگان   هاي روانشناختي مراجعهتر در اين خصوص در پروتكل مشاوره و حمايتمطالب كامل

مطالعـه   "DICكننـدگان مراكـز    ارتباط موثر با مراجعـه اصول برقراري "،تحت عنوان DICمراكز
 گردد
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  براي مراجعه كننده سريع 3جدول شماره 

  )مشاوره گروهي(اجتماعي-هاي رواني حمايت:نام خدمت  .3
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :كليه مراجعه كنندگان و گروه هدف شامل
 نهمسران زندانيا 
 همسران مصرف كنندگان مواد 
 باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 
  زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

زنـان  مشاوره ويژه مشاوره گروهي يكي ديگر از راهبردهايي است كه به مراجعه كنندگان مراكز  
ات خود را به اشتراك گذاشته و با استفاده از تجربيات هم ديگر در رفع كند تا احساس كمك مي

 اين مشكالت و بر طرف كردن احساسات ناخوشايند تالش كنند
يـادگيري اجتمـاعي بهتـرين     .زيربناي مشاوره گروهي استفاده از اصل يادگيري اجتماعي است 

يـادگيري  . باشد رد نياز است، ميراهكار براي سازگاري رفتاري و رواني كه در فرايند بهبودي مو
هـاي عملـي حاصـل     هاي از ديگـران ، پشـيماني گـروه ، تشـويق و راهنمـايي      اجتماعي با مثال

 .شود مي
هاي مختلف از شرمساري  در زمينه كنندگان مراكز مراجعهبه علت احساس تساوي و برابري كه  

شـود ، حمايـت و    جـاد مـي  بـين آنهـا اي   همـدلي تا افتخار و مباهات دارند ، احساس دوسـتي و  
شود و فرايند يادگيري به صورت محسوس در اين جريان  ه ميرفتتر پذي راهنمايي ديگران راحت

  .شود مثبت تشديد و تقويت مي

  نحوة ارائه خدمت

مـاه تجربـه كـار در مراكـز      6با حداقل  مشاوره گروهي بايد توسط روانشناس دوره ديده و 
 .كز مشاوره خانواده ارائه شوددرمان و بازتواني اعتياد يا مرا

 .اي يكبار برگزار گردد جلسات مشاوره گروهي بايد حداقل هفته 
كنندگاني كه آمادگي شركت در جلسـات مشـاوره گروهـي را داشـته باشـند بايـد        مراجعه 

 .ترغيب شوند تا در جلسات شركت نمايند
ردي نبايـد مراجعـه   در چنـين مـوا  . كننده حق دارد از انجام مشاوره خودداري كند مراجعه 

  .كننده از بقيه خدمات محروم گردد يا مورد تبعيض قرار گيرد

 .گردند بت ميث كنندگان كنندگان مركز در دفتر ثبت روزانه مراجعه كليه مراجعه   ثبت
  .ثبت و بايگاني گردند هاي گروهي مشاوره هاي گروهي بايد در فرم ثبت مشاوره 

  گزارش دهي
  ي صورت گرفته در فرم گزارش آماري ماهانه ثبت گرددتعداد موارد مشاوره گروه 

گان  هاي روانشناختي مراجعه كنندتر در اين خصوص در پروتكل مشاوره و حمايتمطالب كامل منابع
مطالعـه  "DICكننـدگان مراكـز    اصول برقراري ارتباط موثر بـا مراجعـه  "،تحت عنوان DICمراكز
 گردد
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 سريعبراي مراجعه كننده 4جدول شماره 

  خدمات مددكاري: نام خدمت .4
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :كنندگان و گروه هدف شامل كليه مراجعه
 همسران زندانيان 
 همسران مصرف كنندگان مواد 
 زناني كه مصرف كننده مواد مي باشند 
  دارند زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

هاي مختلف فـردي، ،خـانوادگي، اجتمـاعي و     گروه هدف مركز داراي مشكالت متعدد در حيطه 
 .باشند اقتصادي مي

 .پوشش دادمشاوره ويژه توان ونبايد در مركز  تمامي نيازهاي گروه هدف را نمي 
خـدمات   شكالت خود چـه بايـد بكننـد،   كنندگان نمي دانند براي حل م بخش زيادي از مراجعه 

  .دهد مددكاري در مركز اين نياز را بر طرف كرده و آنها را به مراجعه كننده  ذيصالح ارجاع مي

  نحوة ارائه خدمت

، )ره(ايجاد ارتباط مناسب با ديگر سازمانهاي حمـايتي نظيـر كميتـه امـداد حضـرت امـام       
 دم نهاد خيريهسازمان بهزيستي و موسسات خيريه و سازمانهاي مر

نامه بين معاونـت بهداشـتي دانشـگاه و سـازمانهاي حمـايتي       هماهنگي براي امضاي تفاهم 
 كنندگان مركز جهت تسهيل ارائه خدمات به مراجعه

هـاي مـرتبط بـا     پيگيري امور درماني مراجعه كنندگان و يا فرزاندانشان در حيطه بيمـاري  
 مركز در ديگر مراكز درماني

كننده با مركز و تالش در برقـراري   مراجعه كننده و قطع رابطه مراجعه پيگيري داليل عدم 
 ارتباط مجدد

  ن واجد شرايط به شلترهاي اختصاصي زنانآارجاع مراجعه كننده  

  ثبت گردد كليه موارد ارجاع بايد در دفتر ثبت روزانه مراجعه كنندگان   ثبت

  .اري ماهانه ثبت گرددتعداد موارد ارجاع مددكاري در فرم گزارش آم   گزارش دهي

  توضيحات
ارائه خدمات مددكاري در مراكز نبايستي لزوما توسط فردي با تحصيالت مـددكاري ارائـه    

شود و مي تواند در صورت نبود امكانات توسط ديگر پرسنل تحصيل كـرده در مركـز نيـز    
يـه از  مثل روانشناس يا ماماي مركز و يا افراد داوطلب از خيريـه هـا بـه شـرط اخـذ تاييد     

  .معاونت بهداشتي دانشگاه مربوطه نيز ارائه شود

  



 

۶٧ 
 

  
  سريع مراجعه كنندهبراي  5جدول شماره 

  )مرتبط با مصرف مواد(آموزش: نام خدمت .5
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :كنندگان و گروه هدف شامل كليه مراجعه
 )اميالز(همسران مصرف كنندگان مواد 
 )الزامي(باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 
 )شود توصيه مي(همسران زندانيان 
  )شود توصيه مي(زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

كـه   اجتماعي زنان، مصرف كننـدگان خـانمي هسـتند   مشاوره ويژه بخشي از گروه هدف مراكز  
ايـن گـروه معمـوال از طبقـات     . كنند اقدام به مصرف مواد و به خصوص مصرف تزريقي مواد مي

دانند مطالبي  پايين جامعه بوده و تحصيالت چنداني ندارندو عمده مطالبي را كه درباره مواد مي
ر الزم است اين گروه به طو. اند است كه از شبكه توزيع و يا ديگر مصرف كنندگان دريافت كرده

ساز باشد مورد آمـوزش   تواند براي خود و يا ديگر خطر مرتب و مكرر در خصوص مواردي كه مي
  .قرار گيرند

  نحوة ارائه خدمت

 :شيوه آموزش 
 آموزش چهره به چهره خصوصا توسط گروه همسان به صورت تئوري و عملي •

 مرتبط با محتواي آموزشي...توزيع بروشور،پمفلت و •

 تبطنمايش فيلمهاي آموزشي مر •

  :مطالبي كه بايد آموزش داده شود 
 )Safer Injection(خطرتر آموزش تزريق كم •
 آموزش شيوه سترون نمودن وسايل تزريق •

 هاي آميزشي بيماري /هپاتيت /آموزش ايدز •

 )PEP(آموزش پيشگيري پس از مواجهه و موارد ضرورت آن  •
  آموزش پيشگيري و مواجهه با بيش مصرفي مواد •

)Over Dose Management( 
 )Safer Sex Education(تر  آموزش رفتار جنسي سالم •
  تر زني براي رفتار جنسي سالم آموزش مهارت چانه •

 )Safer Sex Negotiation(   

  ثبت

كننـدگان در برنامـه    ريزي شده بايـد در پرونـده كليـه مراجعـه     هاي منظم و برنامه آموزش 
بـراي هـر جلسـه آموزشـي     آزمـون   آزمون و پس آموزشي مراجعه كننده ثبت شده و پيش

 .صورت گيرد
  روزانه مركز نيز بايد جلسات آموزشي ثبت گردددر دفتر مراجعه كننده  

ريزي شده مركز در فـرم گـزارش ماهانـه مركـز ثبـت و       هاي منظم و برنامه فرايند آموزش   دهي گزارش
  .گردد گزارش مي

  توضيحات
اي گـروه همسـان كـه ايـن     اجتمـاعي زنـان و اعضـ   مشاوره ويژه مسئول آموزش در مركز  

دهند بايد در كارگاه آموزشي مرتبط كه توسـط وزارت   كنندگان مي ها را به مراجعه آموزش
مطالـب تكميلـي در پروتكـل    . آموزشهاي الزم را فرا ديده باشند گردد، بهداشت برگزار مي



 

۶٨ 
 

  سريع مراجعه كنندهبراي  5جدول شماره 
  )مرتبط با مصرف مواد(آموزش: نام خدمت .5

  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت
در دسـترس  ) در دسـت تهيـه  (هاي كاهش آسيب  خدمات سرنگ و سوزن در بستر برنامه

  دباش مي



 

۶٩ 
 

 

 براي مراجعه كننده سريع 6جدول شماره 
  خدمات سرنگ وسوزن: نام خدمت .6

  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت
واجدين شرايط دريافت 

  خدمت
 )الزامي(همسران مصرف كنندگان مواد 
  )الزامي(باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

رسـوزن سـترون و ديگـر وسـايل     هايي هستند كه سـرنگ وس  و سوزن برنامه هاي سرنگ برنامه 
 .آورد را براي مصرف كنندگان تزريقي مواد فراهم ميتزريق 

وي  آي هاي سـرنگ و سـوزن از انتقـال اچ    دهد برنامه شواهد زيادي در دست است كه نشان مي 
گ وسوزن مقرون به صـرفه  هاي سرن برنامه. كنند و تاثيري منفي بر جامعه ندارند پيشگيري مي

كننـدگان تزريقـي    توانند ارتباط بـين مصـرف   و ميشوند  عث تشويق به مصرف مواد نميبوده با
  .هاي درمان مصرف كنندگان را بر قرار كنند مواد و برنامه

  نحوة ارائه خدمت

اجتماعي زنان بايد براي مصرف كنندگان تزريقـي و شـركاي جنسـي ديگـر     مشاوره ويژه مراكز  
 باشـند لـوازم مصـرفي نظيـر سـرنگ،      نِ مراجعه كننده مركز كه مصرف كننده تزريقـي مـي  زنا
و ) جايگزيني مناسـب بـراي جـوهر نمـك    ( Cقرص ويتامين سوزن، آب مقطر، چسب زخم، سر

 .تر تهيه كرده و آنها را توزيع نمايند ديگر ابزار مورد نياز را براي مصرف مواد به صورت سالم
. باشـد  پذير مـي  رساني سيار امكان ت ثابت در مراكز و يا توسط تيمهاي امداداين خدمات به دو صور  

  .تيمهاي امداد رساني سيار مركز فقط به خانمها مي توانند ارائه خدمات بدهند

  ثبت

 .خدمات سرنگ وسوزن مركز بايد در دفتر ثبت خدمات روزانه  مركز ثبت گردد 
. ت خود را روزانه به مديره مركز اعالم نماينـد هاي امداد رساني سيار بايد گزارش فعالي تيم 

سـرنگ  فـرم گـزارش ماهانـه خـدمات     مديره مركز موظف است فعاليت تيم سياري را در 
  .دهي كند سوزن و درمان نگهدارنده مركز در ستون مربوطه ثبت و گزارش

  ارسال اطالعات بصورت ماهانه   گزارش دهي

  توضيحات
هـايي كـه    د آموزش الزم را در اين باره طي كارگـاه اعضاي تيم امداد رساني سيار باي 

  ديده باشند گردد، توسط وزارت بهداشت برگزار مي

 
 



 

٧٠ 
 

  
 براي مراجعه كننده سريع 7جدول شماره 

  درمان نگهدارنده با متادون: نام خدمت .7
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :وه هدف شاملكليه مراجعه كنندگان و گر
  باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  به صورت خالصه

كنندگان هرويين بـه   باشد كه براي مصرف درمان نگهدارنده با متادون درماني مبتني بر دارو مي 
رود و بنـابراين از وسوسـه و    متادون به عنوان جايگزيني براي هرويين به كـار مـي  . كار مي رود

دهد كه زندگي  كند و به مصرف كنندگان تزريقي مواد اجازه مي م محروميت پيشگيري ميعالئ
ي خود را پشت سر گذاشته و به آغوش خانواده خود بازگشته و شغلي بـراي خـود پيـدا     آشفته
 .كند

اجتمـاعي زنـان باعـث افـزايش     مشاوره ويـژه  ارائه خدمات درمان نگهدانده با متادون در مراكز  
 . برد گان مركز شده وپوشش خدمات را باال ميمراجعه كنند

مستقيم در مركز يعني به صورت ارجاع به مراكز گـذري كـه   تواند به صورت غير اين خدمت مي 
  باشند صورت گيرد ارائه دهنده خدمت درمان نگهدارنده مي

  نحوة ارائه خدمت

گيـرد،   يزن مصرف كننده تحت پوشـش ايـن خـدمت قـرار مـ      50چنانچه برآورد شود حداقل  
سـاعت بـا    3اي كه حداكثر  اجتماعي زنان به گونهمشاوره ويژه توان اين خدمت را در مركز  مي

از  MMTبه طور مثـال واحـد   .(پوشاني داشته باشد ارائه نمود هم )17-9(ساعت فعاليت مركز 
  ).دائر باشد 19-14يا  12-7ساعت

 بر اساس مقررات معاونت درمان   ثبت
  روزانهننده ثبت در دفتر مراجعه ك 

 ارسال اطالعات بصورت ماهانه   دهي گزارش
  .دهي بر اساس مقررات معاونت درمان نيز بايد صورت گيرد گزارش 

  توضيحات

 .نبايد فعاليتهاي اصلي مركز را تحت تاثير قرار بدهد MMTارائه  
 اجتمـاعي زنـان و اسـتفاده از   مشـاوره ويـژه   استفاده از پرسنل مشترك با ديگر خدمات مركـز   

 .براي ارائه خدمت مجاز نيست) حتي پزشك(پرسنل آقا 
هاي مصوب وزارت بهداشت براي مراكز گذري ارائه خدمات درمـان   مركز بايد بر مبناي پروتكل 

جهت ثبت و گزارش دهي از فرمهاي پروتكل كشوري متـادون اسـتفاده    .نگهدارنده فعاليت كند
 شود

ميزان مراكز گـذري مـردان تحـت نظـارت دانشـگاه      از بيماران براي درمان نگهدارنده هزينه به  
  .گردد ولي هيچ بيماري نبايد به دليل عدم پرداخت هزينه از درمان محروم شوددريافت مي

  



 

٧١ 
 

  
 براي مراجعه كننده سريع 8جدول شماره 

  آموزش بهداشت باروري و جنسي: نام خدمت .8
  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

ت واجدين شرايط درياف
  خدمت

  :كليه مراجعه كنندگان و گروه هدف شامل
 )شود توصيه مي( همسران مصرف كنندگان مواد 
 )شود توصيه مي( باشند زناني كه مصرف كننده مواد مي 
 )شود توصيه مي( همسران زندانيان 
  )الزامي(زناني كه شركاي جنسي متعدد يا خارج از چارچوب خانواده دارند 

خدمت ) اهميت(چرايي 
  ت خالصهبه صور

يـا مصـرف كننـده مـواد از ميـزان تحصـيالت و دانـش        /زنان داراي رفتارهاي پرخطر جنسي و  
باشند و بـر ايـن اسـاس طبيعـي اسـت كـه        كمتري نسبت به متوسط زنان جامعه برخوردار مي

 اطالعات كمتري نيز درباره مسائل ساده بهداشت باروري و جنسي داشته باشند

آموزش يكي از راهبردهاي اساسي براي كـاهش  . يشتري دارندو به همين جهت آسيب پذيري ب
  .اين آسيب پذيري است

  نحوة ارائه خدمت

مسئول مستقيم آموزش در اين خصوص ماماي مركز بوده كه حداقل بايد فـوق ديـپلم مامـايي     
بـديهي   .اجتماعي زنان را نيز گذرانده باشـد مشاوره ويژه داشته و كارگاه آموزشي كار در مراكز 

تواننـد   ت ديگر پرسنل كادر بهداشتي درماني مركز نظيـر پزشـك و پرسـتار مركـز نيـز مـي      اس
هاي الزم را در موارد لزوم ارائه بدهند ولي مسئوليت مستقيم آموزش بـه عهـده مامـاي     آموزش

 باشد مركز مي

 مطالب آموزشي 

 هاي ماهيانه فيزيولوژي طبيعي زنان درباره سيكل •

 بارداريهاي پيشگيري از  آموزش شيوه •

 آموزش پيشگيري پس از مواجهه و موارد ضرورت آن •

 .توانند مبتال شوند هاي آميزشي كه زنان مي ها و عالئم بيماري نشانه •
 ها و عالئم بيماري غير آميزشي دستگاه تناسلي زنان نشانه •

 روشهاي بهداشت باروري و پيشگيري از انتقال بيماري به خود يا ديگران •

 هاي انتقال و جلوگيري از آن هپاتيت و شيوه ايدز ، •

 تر آموزش رفتار جنسي سالم •

  )Safer Sex Negotiation(مهارت پافشاري براي استفاده از كاندوم  •

  ثبت

كننـدگان در برنامـه    ريزي شده بايـد در پرونـده كليـه مراجعـه     هاي منظم و برنامه آموزش 
جلسـه آموزشـي   آزمـون بـراي هـر     آزمون و پـس  كننده ثبت شده و پيش آموزشي مراجعه

 .صورت گيرد
  نيز بايد جلسات آموزشي ثبت گردد روزانه مركز در دفتر مراجعه كننده 

ريزي شـده مركـز در فـرم گـزارش ماهانـه مركـز ثبـت و گـزارش          هاي منظم و برنامه فرايند آموزش   گزارش دهي
  .گردد مي

مشـاوره  اي آموزشي پرسنل مراكـز  ه در كارگاهي كه به منظور ارتقاي تواناييمحتواي آموزشي الزم    توضيحات
  .شود گردد، آموزش داده مي اجتماعي زنان برگزار ميويژه 

  



 

٧٢ 
 

 براي مراجعه كننده سريع 9جدول شماره 
  هاي آميزشي مراقبت و درمان بيماري: نام خدمت.9

  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

  :ها شامل  اين سندروم. نمايند  هاي آميزشي مراجعه كننده درمافرادي كه با هريك از عالئم سن

 ترشح واژينال •

 ترشح يورترال •

 زخم تناسلي  •

 درد زير شكم •

 تورم اسكروتوم •

  خيارك مغبني •

  توصيف خدمات

 معاينات باليني ♣
 بيمار بايد معاينه كامل شود •

  درهر بيمار با شكايات فوق بايد معاينه ناحيه تناسلي صورت گيرد •
 دستي صورت گيرد ه كامل زنان با استفاده از اسپكولوم و لمس دومعاين 

 هاي مخاطي و ترشحات سرويكس توجه شود زخم, در معاينه به بثورات پوستي  

 مردان بايد در حالت ايستاده معاينه شوند 

 براي معاينه نور كافي بايد وجود داشته باشد 

 لباس زير بيمار از نظر ترشحات بررسي شود 

 ه ناحيه اينگوينال نيز دقت كنيددرمعاينه ب 

 پوست بيمار كامال از نظر وجود بثورات يا زخم بررسي شود 

  در معاينه مردان به وجود ترشحات مجرا دقت شود 
  : آموزش  ♣

 Safer(تـر   آمـوزش رفتـار جنسـي ايمـن     • Sex  Education (   و ارتقـاي كانـدوم)Condom 

Promotion( 
 تمكين به درمان •

 ركاء جنسياهميت درمان همزمان ش •

  :درمان ♣
پروتكـل كشـوري درمـان    بـه  ( گيـرد  هاي آميزشي انجام مـي  بر مبناي درمان سندروميك بيماري 

 )شود هاي آميزشي مراجعه كننده  يماريسندروميك ب
  :  HIVارجاع جهت انجام تست  ♣

  مطابق دستورالعمل مربوطه انجام و پيگيري شود     
  :شركاء جنسي بررسي ومراقبت  ♣

  مشاوره 
 معاينه  

  درمان 
                                                            

 .اين جدول از پروتكل مراكز مشاوره رفتاري كشور تاليف دكتر كتايون طايري و همكاران با اندكي تلخيص و تغيير برداشته شده است 
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 براي مراجعه كننده سريع 9جدول شماره 
  هاي آميزشي مراقبت و درمان بيماري: نام خدمت.9

  ارجاع  تسهيالت خدمات  نوع خدمت

  نحوة ارائه خدمت 

  :فرد باشدمراجعه در صورتي كه اولين  .1
  گردد شود و پرونده براي وي تكميل مي در هنگام ورود در دفتر پذيرش بعنوان مورد جديد ثبت مي

  :كرده باشد  در صورتي كه قبال مراجعه .2
گيرد و  ده وي در اختيارش قرار ميشود و پرون در هنگام ورود در دفتر پذيرش بعنوان مورد تكراري ثبت مي

  :با ابراز عالئم فرد . شود  در ابتدا مراجعه كننده  به مشاور مركز ارجاع مي
 :شود در صورتي كه مراجعه كننده زن باشد براي معاينه به واحد مامايي ارجاع مي 
  شود نتيجة معاينه توسط ماما به پزشك مركز گزارش مي 
گيرد و نتيجه معاينه در فرم بيماريهاي مقاربتي ثبـت   ورت ميمعاينه مردان توسط پزشك مركزص 

 شود  مي

در مركز به دستور پزشك و توسط مسئول ) مهيا بودن داروهاصورت  در( درمان دارويي مورد نظر 
نسـخة مربوطـه بـه بيمـار     , در صورت نبود داروها در مركز . شود مربوطه به بيمار تحويل داده مي

  .داده خواهد شد 
هـاي آميزشـي    ات بعدي بيمار طبق پروتكل درمان سـندروميك بيمـاري  مراجعدرمان و  پيگيري 

 صورت خواهد گرفت

 .مشاوره ويژه جنسي قرار ميگيرد  بيمار مجددا تحت 
 .ن شركاء جنسي بسيار اهميت دارد تاكيد بر مشاوره و درما 
ط مسئول مربوطه به بيمار توسط پزشك و مشاور به استفاده از كاندوم ترغيب شده و كاندوم توس 

 .وي تحويل داده مي شود
مركـز يـا آزمايشـگاه     بـه  HIVمراجعه كننده طبق دستورالعمل عنوان شده جهت انجام آزمـايش   

 ). بعنوان آزمايش پايه ( مربوطه ارجاع مي شود 

 بر اساس دستور العمل انجام آزمايش صورت خواهد گرفت HIVتكرار آزمايش  

  بر مشاوره و درمان شركاء جنسي از ضروريات استبيمار تاكيد  در هر مراجعه 

 ات روزانهدفتر مراجع   ثبت 

  هاي مقاربتي توسط پزشك مركز يا ماما مطابق با فرم مراكز مشاوره رفتاري تكميل فرم بيماري 

  دهي گزارش
 .گردد كنندگان به تفكيك در فرم گزارش آماري ماهانه ارسال مي آمار مراجعه 
 .گيرد اساس فرم بيماري هاي مقاربتي در مراكز مشاوره رفتاري نيز صورت ميدهي همچنين بر  گزارش 

 هاي آميزشي پروتكل كشوري درمان سندروميك بيماري   منابع

  HIV/AIDSالعمل كشوري مشاوره در مبتاليان به  دستور •
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  براي مراجعه كننده سريع 10جدول شماره

براي آميزش جنسي كم  پافشاريارتقاي كاندوم، مهارت  تر ، آموزش رفتار جنسي سالم: نام خدمت .10
  تر  خطر

  ارجاع تسهيالت خدمات نوع خدمت

واجدين شرايط دريافت 
  خدمت

 :كليه مراجعه كنندگان از گروه هدف مركز كه 
 حداقل يك بار سابقه تماس جنسي محافظت نشده داشته باشند  •

 ده باشندبقه تماس جنسي محافظت نششريك جنسي افراد با سا •

 شان سندرم بيماريهاي آميزشي داشته باشد خود يا شريك جنسي •

 كنند و از نظر جنسي فعال هستند زندگي مي HIVكليه افرادي كه با  •

 مصرف كنندگان تزريقي مواد •

  ساير متقاضيان استفاده از كاندوم •

  توصيف خدمات

  
اشتي ضمن احتـرام گـذاردن بـه    از نظر جنسي فعال هستند و پرسنل بهد HIV/AIDSاغلب مبتاليان به 

. بايد در جهت حمايت از شركاء جنسي و جلوگيري از انتقال ويروس به آنان تالش كنند, اين حق انساني 
هـاي التكـس ويـا     توصيه به اسـتفاده از كانـدوم  . اين كار از طريق توصيه به استفاده از كاندوم ميسر است

هـاي   ديدگي بيشـتر كانـدوم   بعضي مطالعات احتمال آسيب. است )در موارد آلرژي به التكس ( يورتان پلي
مداوم ازكاندوم باعـث كـاهش خطـر انتقـال      استفاده منظم و .يورتان را طي مقاربت مطرح كرده است پلي
HIV باعـث ممانعـت از انتقـال    % 87شود كه استفاده از كاندوم تا حدود  تخمين زده مي. شود ميHIV  در
  . است HIVفر مبتال به هايي مي شود كه فقط يك ن زوج
  :مشاوره 

 : مشاوره در ترويج كاندوم •

مثبت و ساير داوطلبين مشاوره كه از نظر جنسي فعـال هسـتند بايـد مشـاوره      HIVتمام افراد 
و  HIVكافي در مورد تماس جنسي سالم و اسـتفاده از كانـدوم در جهـت جلـوگيري از انتقـال      

  .ساير بيماري هاي آميزشي دريافت كنند
 HIVيج كاندوم در مبتاليان به ترو •

در اين مشاوره بايد تاكيد شود كه استفاده از كاندوم تنها براي محاقظت ديگـران نيسـت و   
 . در مقابل ورود عوامل جديد بيماريزا الزم است مثبت HIVبراي حفاظت بيماران 

  
  :مثبت است HIVدر زوج هايي كه فقط يك نفر  

در معرض ابـتال بـه ويـروس    , منفي HIVك جنسي در اين روابط  عالوه بر اينكه شري
كه اقدامات پيشگيرانه به دقـت بايـد در مـورد وي اعمـال     موارديست بوده و از جمله 

 شود، بلكه محافظت خود فرد در برابر ابتال به بيماريهاي مقاربتي هم مورد نظر است  
 :مثبت هستند HIVدر زوج هايي كه هر دو  

                                                            
 اين جدول از پروتكل مراكز مشاوره رفتاري كشور تاليف دكتر كتايون طايري و همكاران  با اندكي تلخيص و تغيير برداشته شده است 
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  براي مراجعه كننده سريع 10جدول شماره

براي آميزش جنسي كم  پافشاريارتقاي كاندوم، مهارت  تر ، آموزش رفتار جنسي سالم: نام خدمت .10
  تر  خطر

  ارجاع تسهيالت خدمات نوع خدمت
 HIV )superخطر انتقال مجدد  infection (    در بين زوجين همـواره مطـرح بـوده

. شود كه از كاندوم استفاده كننـد  است و به همين دليل در اين زوجين نيز توصيه مي
هاي آميزشي نيـز خواهـد    ضمن اين كه استفاده از كاندوم مانع از ابتال به ساير عفونت

  شد
  :آموزش 

 Safer(تـر  ايمـن  آمـوزش رفتـار جنسـي    • Sex  Education ( ارتقـاء كانـدوم   و)Condom 

Promotion( 
و ســاير  HIVمــانع از انتقــال % 100داري تنهــا راهــي اســت كــه قطعــا و  خويشــتن •

 .شود  عفونتهاي آميزشي مي
تزريق مخدر ندارد و تماس جنسي با , شريك جنسي شما منفي است  HIVاگرتست  •

نـان كامـل   هرگـز اطمي ( خطر ابتال به ويروس بسيار اندك اسـت  , فرد ديگري ندارد 
 )نيست 

هـاي   شانس انتقال بيمـاري را در تمـاس  ,  +HIVابتال به هر بيماري آميزشي در فرد  •
 دهد جنسي افزايش مي

صحيح و مـداوم از كانـدوم در تمـامي    , به معني استفادة منظم  تر رفتار جنسي ايمن •
 تماسهاي جنسي است

دن قضـاوت فـردي در   مخدرها و الكل با مختـل كـر  , گردان  استفاده از داروهاي روان •
استفاده از كاندوم در روابط جنسي اختالل ايجاد كرده و خطر انتقال كلية بيماريهـاي  

 دهد آميزشي را افزايش مي

اهميت بررسي شركاء جنسـي افـراد بـا سـابقه روابـط جنسـي حفاظـت نشـده و يـا           •
 هاي آميزشي بيماري

ي كـه همـواره در   آموزش نحوة استفاده صحيح از كاندوم بسـيار ضـروري اسـت نكـات     •
 :استفاده از كاندوم مردانه بايد رعايت شود شامل 

 .قبل از دخول بايد آلت با كاندوم پوشانده شود 
خارج كردن كاندوم از پوشش پالستيكي آن بايد به آرامي صورت گرفتـه و   

, ديـده  هرگز از كاندوم آسـيب . ديدگي آن نشود  منجر به كشيدگي و آسيب
ي كه در معرض حرارت يا سرما قرار گرفته استفاده تاريخ گذشته ويا كاندوم

 نشود

سانتيمتر انتهاي كاندوم بايد براي تخليه مايع مني آزاد باشـد و   5/1حدود  
هواي داخل آن با فشردن انتهاي كاندوم توسط يك دست ضمن قـرار دادن  

 آن به روي آلت با دست ديگرخارج شود

بــه ســمت بــاال بــاز كنيــد  بـراي بــاز كــردن كانــدوم آن را از انتهــاي آلـت   
)unrolling( 
استفاده از دو كاندوم خطر . در هر تماس فقط از يك كاندوم استفاده كنيد  
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  براي مراجعه كننده سريع 10جدول شماره

براي آميزش جنسي كم  پافشاريارتقاي كاندوم، مهارت  تر ، آموزش رفتار جنسي سالم: نام خدمت .10
  تر  خطر

  ارجاع تسهيالت خدمات نوع خدمت
 پارگي و آسيب ديدگي آن را افزايش مي دهد

بيرون آوردن كاندوم از آلت بايد قبل از خارج شـدن آلـت از حالـت نعـوظ      
ا شـده و  به آرامي بدون تماس بـا ترشـحات سـطح خـارجي آن جـد     , بوده 

پـس از آن  . دفع شود ) ترجيحا پيچيده در كاغذ ( بالفاصله در سطل زباله 
 ناحيه تناسلي با آب و صابون شسته شود

فقـط  : در ضمن اسـتفاده از كانـدوم  ) lubricants(ها  كنندهاستفاده از ليز 
را ميتـوان در همراهـي بـا    ) ژل(هاي با پايـه آب و يـا سـيليكون     لوبريكانت

هاي با پايـة   استفاده كرد و به هيچ عنوان نبايد از لوبريكانتكاندوم التكس 
پمادهـاي  , روغن هاي گيـاهي  , روغن بچه , هاي بدن  روغني نظير لوسيون

وازلين و غيره استفاده شود چرا كـه بـا تخريـب التكـس     , مخصوص ماساژ 
 باعث سوراخ شدن كاندوم مي شوند

تـوان از   پاية روغنـي فقـط مـي   در صورت الزام استفاده از لوبريكانت هاي با  
 كاندوم پلي يورتان استفاده كرد

بايـد بالفاصـله آلـت خـارج شـده،      , در صورت پارگي كاندوم حين مقاربـت  
 .كاندوم تعويض گردد

 . كنيد طه مراجعه كنندهدر موارد استفاده از كاندوم زنانه به راهنماي مربو •

 :ساير خدمات همراه 
  :رد ساير خدمات از جمله موارد ذيل را دريافت نمايدف ،الزم است به همراه اين خدمت

  مشاورة پيشگيرانه •
  مشاورة  پيش از آزمون •
  مشاوره پس از آزمون •

  نحوة ارائه

  :هاي توصيه شده آموزش براي اين گروه عبارتند از  شيوه 
 آموزش چهره به چهره توسط ماماي مركز ويا پرستار دوره  •

 ديده  دوره آموزش چهره به چهره توسط گروه همسان •

 مرتبط با محتواي آموزشي...توزيع بروشور،پمفلت و •

 نمايش فيلمهاي آموزشي مرتبط •

 تمرين قرار گرفتن در موقعيت پرخطر و چگونگي مواجهه با آن •

  استفاده از موالژ يا مشابه آن براي تمرين عملي استفاده از كاندوم •
  توسط مسئول پذيرش كننده روزمره ثبت در دفتر مراجعه  ثبت

  گردد كنندگان به تفكيك در فرم گزارش آماري ماهانه ارسال مي آمار مراجعه   گزارش دهي

  منابع
هـاي روانشـناختي مراجعـه     مايـت تر در اين خصوص در فصل دوم پروتكل مشـاوره و ح  مطالب كامل 

ورزي و  مهـارت جـرات   "و      "رابطـه ي جنسـي ايمـن   "تحـت عنـوان    DICمراكز گان كنند
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  براي مراجعه كننده سريع 10جدول شماره

براي آميزش جنسي كم  پافشاريارتقاي كاندوم، مهارت  تر ، آموزش رفتار جنسي سالم: نام خدمت .10
  تر  خطر

  ارجاع تسهيالت خدمات نوع خدمت
  .ه گرددمطالع "قاطعيت

 

  


