مركز حياة
مقدمـــــــة :

تنامى خطر المخدرات في اآلونة األخيرة وانتشرت في كافة المجتمعات بصورة كبيرة
األمر الذي يزيد من المشاكل الصحية واإلجتماعية والنفسية التي تواجه العالم بأسره  ،والسودان
كغيره من دول العالم تأثر بظاهرة إنتشار المخدرات ولكن من الصعوبة بمكان تحديد حجم
متعاطي المخدرات في السودان باألرقام لعدم توفر اإلحصاءات الدقيقة في هذا الجانب.
ولما كان السودان دولة شابة نسبة إلرتفاع سن الشباب من ( )15-45حسب تعداد 2008م ،
والتي تبلغ نسبة  ، %45من ضمن جملة تعداد سكان السودان  .هذه الفئة حسب تقارير اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات يتعاظم خطر انتشار المخدرات فيها واذا أضيفت لها نسبة من هم
دون سن الخامسة عشر والتي تبلغ حوالي  ، %45تصبح النسبة اإلجمالية للمتوقع إدمانهم
 %90من مجموع السكان.
وفي هذا الخصوص تشير مصادر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن عدد البالغات في
العام ( 2011م) قد إرتفعت .حيث بلغت نسبة الطالب المقبوض عليهم  ، %49والنساء %32
 ،واألحداث .%19
معظم الجهات المختصة بمكافحة المخدرات يقتصر دورها في عملية التوعية بمخاطر تعاطي
المخدرات وتهمل عملية عالج المدمنين .ولما كانت المسؤولية جسيمة البد من تكامل األدوار
إلنجاح التجربة بتضافر جهود المجتمع المدني والجهات الرسمية .وفي هذا الشأن كان تبني
و ازرة التوجيه والتنمية اإلجتماعية  -والية الخرطوم – مشروع تأسيس أول مركز لعالج وتأهيل
المدمنين في السودان  ،والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء الوالئي إلقامة مركز لعالج
اإلدمان .وتم التوجيه بتخصيص قطعة أرض بمنطقة الوادي األخضر قيد اإلجراء .كما تمت
دراسة جدوى متكاملة للمشروع والتي أعدت عام 2007م  ،وتم تحديثها في 2013م.

الرؤيـــــــــــة :
مرجع رئيس لتقديم خدمات العالج والوقاية والتأهيل لمدمني المخدرات في السودان.
الرسالــــــــة :
تقديم خدمات عالجية وتأهيلية متخصصة متميزة مبنية على أسس علمية ومنهجية.
أهمية المركــــــز :
في ظل تزايد إنتشار المخدرات في جميع مفاصل المجتمع وعدم وجود مراكز متخصصة
لعالج مدمني المخدرات  ،وان كانت هناك بعض المؤسسات العالجية تقوم فقط بإزالة وسحب
السموم من المرضى وهي مرحلة أولى في مسيرة عالج اإلدمان .لذلك برزت الحوجة الماسة
لقيام مركز عالجي متكامل للمدمنين يراعي أوضاعهم النفسية والمجتمعية .وذلك وفق أسس
علمية ومنهجية بمعايير عالمية حتى يتسنى إعادة تأهيل وادماج المدمن ليقوم بدوره في المجتمع
كمواطن صالح.
الهـــــدف من أنشـــاء المركـــز :
 .1توفير وتوطين خدمات العالج المتكاملة بالسودان.
 .2الوقاية  ،والتوعية  ،والعالج والتأهيل واعادة اإلدماج.
 .3التدريب وبناء القدرات للمختصين والعاملين في مجال المخدرات.

الوسائــــل :

 .1تقديم خدمات العالج واإلرشاد والمناصرة واإلستشارات المتخصصة (إجتماعية ونفسية).
 .2توحيد الجهود الرسمية والطوعية وعقد شراكات مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.

 .3بناء شراكات داخلية (و ازرة الصحة  ،و ازرة التنمية اإلجتماعية  ،و ازرة التعليم العام والعالي ،
الصندوق القومي لدعم الطالب  ،عمادات الطالب  ،وكل من شأنه اإلسهام في العملية

.)...

أقسام المركز:
 .1قسم العالج والتأهيل.
 .2قسم التوعية والوقاية والتدريب.
 .3قسم اإلعالم والعالقات العامة.
 .4القسم المالي واإلداري.
 .5قسم األمن.
مواصفات المركز :
أن يكون المركز في منطقة يمكن الوصول إليها عن طريق المواصالت العامة  ،وأن
اليجاور منطقة سكنية كما يجب تأمينه تمام ًا .يجب أن يكون بالمبنى عيادة خارجية ومبنى
لإلدارة باإلضافة لعنابر اإلقامة والعالج  ،وأن يسمح المكان بإقامة األنشطة المختلفة فيه.

مكونات المبنـــــى :
غرف مرضى  ،مكاتب  ،معمل  ،صيدلية  ،قاعة محاضرات  ،مطبخ  ،مغسلة  ،مخزن
 ،صالة للمشاهدة  ،مكتبة  ،مسجد  ،أماكن ترفيه داخلية وخارجية  ،معلب متعدد األغراض
(كرة قدم  ،طائرة  ،سلة).
السعة اإلستيعابيـــة :
يبدأ المركز بسعة إستيعابية ( )10مرضى ويزداد حتى ( )20كحد أقصى (ذكور في الفترة
األولى)  ،حتى تبنى القدرات ويتم التدريب  ،ومن ثم تزيد السعة اإلستيعابية تدريجياً.

