
 

 مصداقيته يفقد الميثادون برنامجوعالج مدمني المخدرات.  عنالحياة"  طبيب"الدولي  التلفزيونيمشروع انتهى ال

رابطة ال ي نظمتهذ(، والDoctor Life) " طبيب الحياةالواقع " تلفزيون ،في العالم وتعليمي أول مشروع اجتماعيانتهى قيرغيزستان  في

 من من الحلقات التسعة عشر األولى الحلقةيوما.  07مخدرات". استغرق التصوير ومرحلة ما بعد اإلنتاج ما مجموعه  العقل من دون" يةالعالم

"طبيب سبتمبر على الموقع الرسمي  21في  تم عرضها الطبي نازاراليفتعليمي حول إعادة تأهيل مدمني المخدرات في مركز الدكتور الفيلم ال

 نوفمبر. 11في  وكانت الحلقة االخيرة. www.doctorlife.tv (Doctor Life) " الحياة

عرض فرصة لحياة جديدة خالية من المخدرات.  حصلوا على –من روسيا وألمانيا والواليات المتحدة  ونمدمن - ثمانيةال أبطال المشروع

 التي قالهاعبارة الشعار المشروع  واصبح ."جديدة حياةهذه الحياة ... لبدء  تخلص من"تحت شعار  تم (Doctor Life) " "طبيب الحياة

 ."نعطي فرصةنحن  – نعالجهنعد بأننا سوف  ال "نحن: نازاراليف البروفيسور

 :يهدف الى Doctor Lifeالمشروع التلفزيوني "طبيب الحياة" 

 في العالم. الوقاية من وباء االدمان. 1

 مدمني المخدرات. المجتمع عالقة متسامحة تجاهكل في ذهن ي. تش2

 تختيار.اال، وإعطاء المرضى الحق في البروفيسور نازاراليف للمجتمع العلمي كبديل للطرق المتبعة حاليا. إثبات فعالية عالج 3

)اإلنجليزية  لغات عالمية سبعةب هبثتم  (Doctor Life) " "طبيب الحياةدولة.  297 منجمهور كان ينتظره كل حلقة عبر اإلنترنت،  خروج

الجمهور  وصل فقط دولة. في الجزء الروسي 297جمهور من  وحصل علىوالفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية والعربية واليابانية(، 

 قبل الفنانين البارزين والسياسيين.الحياة" من  طبيبالواقع " تلفزيونماليين شخص. وأيد  4أكثر من  الى

 ادمان الهروينعالج مشكلة طرح المشروع ي تحدث في حياة مدمني المخدرات، العديد من المشاكل االجتماعية والصحية الت الى باالضافة

 استخدام برامج الميثادون.ب

. في تجربته الخاصةالمخدرات االصطناعية وتحدث عن  تقنين من أخطار الحلقة االخيرة حذرفي ماليكير فيكتور  احد مشاركي المشروع

المرات ان لعشرات سنة، قد حاول  21آخر  في ات فيكتور، الذي يعيش في ألمانياعاما من إدمان المخدر 21ولة للتعافي من اإلدمان لمدة محا

 على حصلالهيروين ادمان البرنامج باإلضافة إلى  فيأشهر  3 خالل العالج من تعاطي المخدرات، بما في ذلك العالج البديل. يحصل على

 .اضعافعدة ل " أقوى وأسوأ من الهيرويننوباته" الذيالميثادون  ادمان

العالج ببدائل، الذي ب تعرفبديل وفعال لإلدمان. أيضا، كما بلدا في جميع أنحاء العالم تحت شعار عالج  271ويتم تنفيذ برنامج الميثادون في 

للموافقة  تضغطأيضا ثادون. في روسيا، المنظمات المؤيدة للغرب المي الى الهيروين اي من –إدمان آلخر  بنقل الشخص منيتكون في جوهره 

 .تعاطي الشعبطريقة األكثر فعالية للتعامل مع دعية كونه ال البديل العالج استخدام طريقةعلى 

)المدن األوروبية لمكافحة  ECAD الحصاءاتوفقا والميثادون.  يتزايد مدمنمرارا على تهديد  تم التاكيدتقارير االمم المتحدة في ومع ذلك، 

في  وا٪ استمر19٪ من المشاركين، و 33 مات السويد ها فيبرنامج الميثادون في في غضون السنوات التسعة التي تم تطبيقالمخدرات( 

استخدام براهقة ٪ من الوفيات في سن الم10رتبط يمرات، وفي المملكة المتحدة  1 لجرائم. في ليتوانيا، زاد عدد مدمني المخدرات الارتكاب 

 الميثادون.

 وفقا اإلكراه، على القائمة النهج عن فضال حصرا، الوظيفي العالج على أو الدواء على المبنية خاصة، تأهيل كزمر 477 من أكثرفي 

 في المخدرات مدمنيتجاه  ومتسامحة إنسانية عالقة إنشاء - األساسي هدفه دولي، مشروع فيينبغي ان تعرض  ال ، لجينيشبيك نازاراليف

 .العالم

 متعاطي تأهيل إلعادة موحد نظام وجود عدم بسبب مركزه في لمشروعا تصوير إجراءسمح ب الرابطة العالمية جينيشبيك نازاراليف رئيس

 "دون مخدراتالعقل من " الرابطة العالمية والن عدد مدمني الميثادون يتزايد مع كل يوم.. السابق السوفياتي واالتحاد روسيا في المخدرات

 .المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة ه معوتحسين تنميته لمناقشة مستعدة المنظمة قيادة. تجريبي طابع له كان المشروع أن تؤكد

 الموقع الرسمي متوفرة باستمرار على (Doctor Life) ""طبيب الحياة يتلفزيونالمشروع المن  التسعة عشرجميع الحلقات 

www.doctorlife.tv.السابقة  21للحلقات ال عرصشكل  على" طبيب الحياة" من 29صممت الحلقة لمشروع ا االطالع علىلسهولة و

 عكس النقاط الرئيسية إلعادة التأهيل.تو


