
 :برنامه پیشگیری از اعتیاد

 

این . فعالیت های مربوط به برنامه پیشگیری از اعتیاد در جهت کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در جمعیت تحت پوشش است

که براساس این سه . می گردد  براساس سه نوع پیشگیری همگانی، اتنخابی و موردی اجرا برنامه در جهت انجام مداخالت الزم 

پیشگیری در مرحله اول، هدف مورد نظر در جهت پیشگیری از ابتالء جمعیت تحت پوشش به سوء مصرف و وابستگی به مواد نوع 

مخصوصا در گروه های در )بوده که در این راستا برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در جمعیت تحت پوشش شهری روستایی 

مرحله دوم انجام اقدامات الزم در جهت کاهش آسیب ناشی از اعتیاد در قالب در . اجرا می گردد( معرض خطر و گروه های پرخطر

که در این مراکز اقدامات الزم از قبیل توزیع سرنگ، . راه اندازی مراکز کاهش آسیب با مشارکت بخش خصوصی اجرا می گردد

ر فعالیت های مربوطه، ارائه آموزش های الزم از دیگ. در بین مصرف کنندکان مواد انجام می گیرد... پد الکلی و  سرسوزن، کاندوم،

 HIV/AIDSو  STIاز قبیل نحوه تزریق ایمن، برقراری ارتباط جنسی سالم به منظور پیشگیری از شیوع بیماری هایی از قبیل 

 .می باشد

ظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت های مربوط به پیشگیری از اعتیاد در استان در راستای سند ملی پیشگیری از اعتیاد بوده و به من

برنامه ها و استفاده از ظرفیت های سایر سازمان ها و دستگاه های ذینفع، هماهنگی و همکاری با شورای هماهنگی شورای مبارزه 

 .گانه شورای مذکور می باشد، مد نظر است 4با مواد مخدر استان که این معاونت به عنوان عضو کمیته های 

 

 :شرح وظایف کارشناس 

          ی وروستاییشهر ی ودرمانیکز بهداشتانظارت بر نحوه اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مر 

           نظارت بر ادغام برنامه پیشگیری از اعتیاد 

          تدوین برنامه عملیاتی 

          یتدوین و اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای پرسنل بهداشتی درمان 

       تولید رسانه آموزشی همگانی جهت اطالع رسانی عمومی 

 


