كاردرماني و آموزش
مهارت هاي اجتماعي

مرکز اندیشه سالمت روان به منظور آموزش و تقویت مهارت
هاي الزم براي زندگی مستقل در جامعه اقدامات زیر را انجام
میدهد:

 .4برگزاري جلسات کاردرمانی در مرکز به منظور
آموزش مهارت هاي شناختی و رفتاري از طریق کار

 .1ارایه خدمات ویزیت در منزل به منظور کنترل جدي
درمان دارویی مددجو.

انجام کارهاي هنري و دستی و فکري مانند نقاشی،
مجسمه سازي ،کار با کامپیوتر ،اینترنت و قالی بافی.

يكي از
اعضاء گروه
هنگام كار با
كامپيوتر و
اينتر نت

مرکز خدمات روانپزشکی

اعضاء تیم در حال بررسی وضعیت درمانی بیماران با

ویزیت بیماران مزمن در منزل

برگزاري جلسات منظم

يكي از

تحت نظارت سازمان بهزیستی

اعضاء گروه
در حال تهيه
غذا براي كل

 .2برگزاري جلسات آموزشی گروهی با ارایه پسخوراند

افراد

از طریق ضبط و پخش رفتارهاي فرا گرفته شده از
بیماران مبتال به بیماریهاي شدید روانپزشکی مانند اسکیزوفرنیا و

طریق تلویزیون.

دو قطبی ،پس از کنترل مرحله حاد بیماري به منظور افزایش

 .3برگزاري جلسات آموزشی گروهی براي خانواده

ذخایر مهارت هاي رفتاري ،شناختی و گفتاري خود ،نیاز به

 .5مسئولیت غرفه اندیشه سالمت روان در سمینار هاي

مددجویان .این جلسات کارکرد گروههاي همیاري را

آموزشی .مددجویان و خانواده ها ضمن بر قراري

دریافت خدمات آموزشی و مهارتی دارند که این از طریق

نیز دارد .در این گردهمایی ها خانواده ها از طریق

ارتباط با بازدید کنند گان ،مزایا و منافع خدمات

تشریک مساعدي ،با مشکالت یکدیگر آشنا شده و از

در یافت شده را توضیح داده و از مشکالت خود

یکدیگر خمایت عاطقی و معنوي به عمل می آوردند.

صحبت می کنند

دریافت خدمات کاردرمانی در محل مرکز و عرصه هاي مختلف
اجتماعی تامین می گردد.

برقراري ارتباط با یکدیگر ،استفاده از وسایل نقلیه عمومی
و مراقبت از خود را فرا گرفته و تقویت می شود

غرفه اندیشه سالمت روان در سمینار ملی بازتوانی بیمار

سفر گروهی مددجویان با اعضاء تیم

اسکیزوفرنیا در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بازديد مددجويان از موزه كاخ گلستان

.7

برگزاري نمایشگاه از تولیدات مددجویان به منظور
ارایه پسخوراند مثبت و تشویق معنوي و مادي آنان
براي شرکت بیشتر در فعالیت ها اجتماعی .در واقع

ورزش گروهی مددجویان در روز کار درمانی

هدف اصلی این گونه فعالیت ها افزایش اعتماد به
نشست اعضاء تیم در یک گفتگوي جمعی قبل از ناهار

نفس مددجویان است.

 .6برگزاري گردشهاي علمی و تفریحی مددجویان از موزه ها
و مناطق گردشی شهر تهران مانند بازدید از موزه گلستان،
بازدید از کاخ نیاوران به اتفاق اعضاء تیم درمان و مددجویان

کاخ نیاوران ،موزه جواهرات ،رفتن به سینما .با حضور در
این فعالیت ها نه تنها اوقات فراغب و خوشی براي
مددجویان فراهم میگردد بلکه مهارت هاي الزم براي
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