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!نموذج أسئلة وأجوبة إفتراضية لخط املساعدة
!

!

!
!

! -١يوجد لدينا مدمن يتعاطى نريد مساعدتكم؟
!
! ً
أوال نشكرك على تواصلك معنا
! الحقيقة أهم نقطة ملساعدة املدمن هو اعترافه بأن هناك مشكلة ويرغب في املساعدة
!من الصعب إقناع املدمن بإنه بحاجة للعالج أو االمتناع مالم يكن لديه رغبة في ذلك
زمالة املدمنني املجهولني هي عبارة عن مجموعات من املدمنني املتعافني الذين يجتمعون مع بعض لكي
!يساعدوا بعضهم البعض ليبقوا ممتنعني
!ال يوجد في الزمالة اطباء أو معالجني أو اخصائيني كلهم مجرد مدمنني متعافني
! لذلك ال يوجد لدينا اقتراحات سوى أن تعرض عليه حضور اجتماعاتنا واالنضمام للزمالة
نحن ال ننتمي ألي مؤسسة حكومية وال نخضع للمراقبة وليس لدينا رسوم اشتراك وال نطلب اثبات هويه
وال نهتم بنوع املخدر الذي يتعاطاه املدمن أو بعمره أو بما فعله في املاضي ولكننا نهتم فقط بما يريد أن
!يفعله بشأن مشكلته
!حاول معرفة املزيد عن الزمالة ثم اعرض عليه فكرة حضور االجتماعات واالنضمام للزمالة

!

! ملعرفة املزيد عن الزمالة سنرسل لك رابط موقع الزمالة الذي فيه الكثير من املعلومات
! www.saudina.org

!
! -٢يوجد لدينا ابن يتعاطى ويتسبب لنا في مشاكل أسرية وكثير األذى هل تستطعون مساعدتنا؟
!
! نفس االجابة السابقة
!
! -٣يوجد لدينا ابن دخل املصحة عدة مرات ولكنه لم يتعافى فكيف يمكننا مساعدته؟
!
! نقترح عليكم حثه على اإلنضمام لزمالة املدمنني املجهولني
!
!  -٤يوجد لدينا ابن يسبب لنا أذى في البيت كيف نتعامل معه وهل نطلب له مكافحة املخدرات؟
!

زمالة املدمنني املجهولني تعرف اإلدمان على أنه مرض وليس عيب في اخالقي لذا األولى في حالة املدمن
! هو العالج
لكننا ال نقدم أي اقتراحات أو مشورات اجتماعيه أو نفسيه ألننا لسنا مختصون بذلك ومثل هذه األمور
! ليست من اختصاصنا
زمالة املدمنني املجهولني هي عبارة عن مجموعات من املدمنني املتعافني الذين يجتمعون مع بعض لكي
!يساعدوا بعضهم البعض ليبقوا ممتنعني
!وال يوجد في الزمالة اطباء أو معالجني أو اخصائيني كلهم مجرد مدمنني متعافني

!
!  -٥ماذا تستطعون أن تقدمو لنا تجاه أبننا املتعاطي؟
!
!نفس االجابات
!

! -٦هل استطاع أحد تبطيل املخدرات عن طريقكم؟
الكثير من املدمنني حول العالم تمكنوا من االمتناع من خالل برنامج زمالة املدمنني املجهولني واصبحوا
اعضاء فاعلني ومنتجني في املجتمع  .لكن التعافي يعتمد على مدى رغبة املدمن في االستمرار في
! االمتناع عن التعاطي وكذلك على مدى التزامه بتطبيق البرنامج

!
!

! -٧هل نستطيع أخذ موعد ملقابلتكم؟
!
ماهو الهدف من اللقاء ؟ بإمكانكم طرح اسألتكم علينا وسنرد عليكم باإلجابة وإذا كانت املعلومات غير
! متوفرة لدينا سنقوم بموافاتكم بها الحقا ً

!
! -٨كيف نتخلص من املعاناة التي يجلبها لنا أبننا من جراء تعاطيه؟
!
! نقترح عليكم حثه على اإلنضمام لزمالة املدمنني املجهولني
!

الكثير من املدمنني حول العالم تمكنوا من االمتناع من خالل برنامج زمالة املدمنني املجهولني واصبحوا
اعضاء فاعلني ومنتجني في املجتمع  .لكن التعافي يعتمد على مدى رغبة املدمن في االستمرار في
! االمتناع عن التعاطي وكذلك على مدى التزامه بتطبيق البرنامج

!
!
! -٩كيف نتواصل معكم بعد خروج أبننا من املصحة هل يوجد آلية معينه؟
!

بإمكانكم االتصال بنا على هذا الرقم أو زيارة موقع الزمالة كي تعرفوا مواعيد االجتماعات وأماكن
!تواجد اجتماعات الزمالة
!
! -١٠من أنتم وكيف تستطيعون تقديم الخدمة لنا؟

!

زمالة املدمنني املجهولني هي عبارة عن مجموعات من املدمنني املتعافني الذين يجتمعون مع بعض لكي
!يساعدوا بعضهم البعض ليبقوا ممتنعني
!ال يوجد في الزمالة اطباء أو معالجني أو اخصائيني كلهم مجرد مدمنني متعافني
!
نحن ال ننتمي ألي مؤسسة حكومية وال نخضع للمراقبة وليس لدينا رسوم اشتراك وال نطلب اثبات هويه
وال نهتم بنوع املخدر الذي يتعاطاه املدمن أو بعمره أو بما فعله في املاضي ولكننا نهتم فقط بما يريد أن
!يفعله بشأن مشكلته
! وملزيد من املعلومات نرجو زيارة املوقع على االنترنت
!www.saudina.org

!

! -١١كيف نستطيع مساعدة أبننا لكي يبطل املخدرات؟
! من االجابات السابقة

!
! - ١٢أي مستشفى أو مصحة جيدة لعالج اإلدمان  ،أي عيادة تنصحون بالذهاب باملدمن إليها !
!

كثير من املدمنني يحتاجون إلى رعاية صحية في بداية إمتناعهم وهي الخدمة التي ال تقدمها زمالة
املدمنني املجهولني ولكن هناك مراكز عالج اإلدمان الحكومية املتخصصة في هذا  .ونحن ال نعرف الكثير
! عن غيرها

!

! -١٣أنا آتعاطى وارغب في التوقف عن التعاطي  ،كيف أتضم لكم ؟
! بامكانك حضور اجتماع زمالة املدمنني املجهولني في …… .هل تستطيع الحضور بنفسك ….
) إذا كان املدمن ال يستطيع الحضور بنفسه ( هل من املمكن إعطاء مقابلة احد األعضاء ألخذك
بسيارته ألحد االجتماعات

