O Serviço de Hospitais e
Instituições e o Membro de NA
Muitos membros de Narcóticos Anônimos
têm encontrado no serviço de Hospitais e
Instituições uma parte importante de sua
recuperação pessoal. Nossos membros que
participam ativamente do serviço de H&I
são uma parte muito importante de nossa
irmandade. O compromisso com o serviço
de H&I é uma das muitas maneiras de se
envolver com a estrutura de serviço de NA
e nos ajuda a nos sentirmos parte da nossa
irmandade.
Sabemos que a adicção ativa leva a prisões, instituições e morte. Nós, membros,
também sabemos que o propósito primordial de NA é levar a mensagem de recuperação ao adicto que ainda sofre. O fato de
que levar a mensagem de recuperação a
hospitais e instituições seja uma de nossas
prioridades é compreensível. Membros de
NA têm apoiado essa verdade formando
subcomitês de Hospitais e Instituições (H&I)
ao redor do mundo.
Apesar de alguns membros de NA ficarem
relutantes em se envolver no serviço de
H&I, por nunca terem sido presos ou internados, com nossa experiência pessoal e o
treinamento adequado, todos nós estamos
qualificados da mesma maneira a levar a
mensagem de recuperação.
Este folheto pretende ser uma breve introdução ao serviço de H&I em Narcóticos
Anônimos e encorajar mais membros a
aproveitarem esta oportunidade de servir.

O que é um painel/apresentação
de H&I?
O propósito de um painel/apresentação
de H&I é levar a mensagem de recuperação
a adictos que não têm livre acesso às reuniões regulares de Narcóticos Anônimos.

Painéis/apresentações de H&I, exceto para
aqueles em instituições de longa duração,
têm a intenção de apresentar o básico do
programa de NA para adictos nas instituições.
Para entendermos um painel/apresentação de H&I, é importante aprendermos
sobre nossa estrutura de serviço. Um painel/
apresentação de H&I é geralmente um serviço realizado por um subcomitê de H&I de
uma área. Essas reuniões ocorrem em hospitais, clínicas de recuperação e instituições
correcionais para jovens e adultos. É importante realizar painéis/apresentações de H&I
sob a coordenação do subcomitê de H&I de
uma área, e não a partir de um grupo de NA.

Como participar?
O lugar ideal para começar a se envolver
com o serviço de H&I é o subcomitê de H&I
de área, local de planejamento e organização dos serviços de H&I. A primeira coisa a
fazer é comparecer ao subcomitê de H&I e
assistir a uma apresentação para recém-chegados e membros interessados. Essas reuniões de treinamento ajudam aos membros a
conhecerem a linguagem e a terem acesso
às informações e ao tempo limpo que são
os requisitos necessários para o serviço
de H&I. Nessas reuniões, os membros são
convidados para levar nossa mensagem nas
instituições. Geralmente, o próximo passo
é assistir a um painel/apresentação de H&I
como observador (ouvinte). Dessa forma
os membros chegam a um entendimento
básico do serviço de H&I e escolhem de que
forma poderão participar.

NA sem esperar nada em troca. É também
uma ferramenta eficiente que nos ajuda a
ficar limpos e a continuar voltando. A mensagem de H&I é a mesma de NA: “Que um
adicto, qualquer adicto, pode parar de usar
drogas, perder o desejo de usar e encontrar
uma nova maneira de viver”.* A dádiva que
compartilhamos é a esperança e a liberdade da adicção ativa através do programa
de Narcóticos Anônimos. Sugerimos a
qualquer membro de NA, que queira levar
esta mensagem, a se envolver no serviço de
H&I. Existem diversas maneiras de servir NA
e muitos de nós encontram no serviço de
H&I uma das formas mais gratificantes de
nossa recuperação. Acreditamos que este
folheto poderá encorajar você a participar
do subcomitê de H&I e que essa será uma
experiência inesquecível para você!

Por que participar?
O serviço de Hospitais e Instituições
oferece aos adictos uma oportunidade de
demonstrar gratidão, cumprir responsabilidades e compartilhar a mensagem de

* Texto Básico
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