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 پيش گفتار
توجه به اعتياد به عنـوان يـك مـشكل هبداشـيت،            

وزارت هبداشـت ،درمـان و      اي طوالني در      داراي سابقه 

 در  ١٣٦٥بار در سال    براي اولني   . استآموزش پزشكي   

برنامه آشوري هبداشت روان به ايـن بيمـاري توجـه           

شده و اساتيد تدوين آننده برنامه آـشوري هبداشـت          

اعتيـاد بـه    ”روان به اين نكته اشاره داشتند آه        

ترياك و هروئني يكي از مسائل اساسي در ايران بـه           

  و برنامه هـاي    ها   طرح ١٣٦٥ازسال). ١(” رود  مشار مي 

ر اين زمينـه توسـط مهكـاران شـاغل در           گوناگوني د 

 و يا عزيزانـي آـه در        ،درمانيحوزه معاونت هبداشيت  

انـد    هاي وزارت متبوع به خدمت مشغول بوده        ساير خبش 

تـوان بـه طـرح         شد آه از مجله آا مـي        و اجرا  هتيه

) ٢(جامع عملياتي ـ پژوهـشي اعتيـاد و معتـادان     

ء مصرف  برنامه ملي پيشگريي، درمان و بازپروري سو      ،

،راه اندازي در مانگـاه هـا و خبـش هـاي            )٣(مواد  

بررسـي اپيـدميولوژي سوءمـصرف      ختصصي ترك اعتياد و   

بـا  .  اشـاره منـود    ،مواد در مجهوري اسالمي ايـران       

استفاده از الگوي برنامه آـشوري هبداشـت روان در          

ياتي برنامه ملي   لنويس اول طرح عم        پيش   ١٣٧٤سال  

 سوء مصرف مـواد  هتيـه        پيشگريي، درمان و بازپروري   

 بدنبال تغيري نگـرش     ١٣٧٥- ٧٦در ساهلاي   ). ٤(گرديد  

مسئولني در زمينه اعتياد و توجه بيشرت بـه آن بـه            

ــرات و  عنــوان يــك بيمــاري، بــا هبــره  گــريي از نظ

پيشنهادات گروهي از آارشناسان و متخصصني در امـر         

ايـن  . نـويس دوم برنامـه هتيـه گرديـد          اعتياد پيش 

 مورد جتديد نظر قرار گرفت و       ١٣٧٧سال  نويس در     پيش

جهت اخذ تـصميم بـه معاونـت حمـرتم هبداشـيت ارائـه              

 طبق دسـتور معاونـت حمـرتم هبداشـيت در جهـت             .گرديد
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تــدوين هبــرت برنامــه بــه منظــور ادغــام در نظــام 

مراقبتهاي هبداشيت اوليـه ، طـرح توسـط گروهـي از            

آارشناسان حمـرتم مرآـز گـسرتش شـبكه و  اداره آـل              

شگريي و مبارزه با بيماريهـا مـورد جتديـد نظـر            پي

 جلسه آـار گروهـي و       ١٢قرار گرفت و پس از تشكيل       

و . پنج ماه مطالعه آارشناسي طرح ايي هتيه گرديد       

 با حضور معاونـت حمـرتم هبداشـيت،         ٧/١٢/٧٨در تاريخ   

گروهي از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، آارشناسان       

داره آل پيـشگريي و     مرآز گسرتش شبكه و آارشناسان ا     

مهچنني مقـدمات   .مبارزه با بيماريها به تصويب رسيد     

ازمجله اينكه چهاردانشگاه   .اجراي طرح فراهم گرديد   

آرمانشاه ،آرمان ،گيالن و علوم پزشكي ايران  جهت         

اجنام طرح پايلوت در نظر گرفته شد و آارگاه هايي          

  ويل ،مــد آدرآرمــان،گيالن وهــشتگرد بــه اجــرا در

ه به دليل بروز برخي مـشكالت اجـراي طـرح           متاسفان

 جمددا طرح در دستور آار      ٨١در سال   . متوقف گرديد   

اداره پيـشگريي ودرمـان     (دفرت سالمت جوانان ومـدارس    

با توجه بـه نيـاز بـه        .قرار گرفت ) سوءمصرف مواد 

باز نگري به خصوص در زمينه آـاهش آسـيب، آميتـه            

گريي و مشورتي مرآب از آارشناسان اداره پيـش     –علمي  

درمان سوء مصرف مواد ،آارشناسان دفرت گسرتش شـبكه         

و مجعي از ساير صاحب نظران در زمينه اعتياد تعيني          

گرديد و پس از برگزاري چنـدين جلـسه پـيش نـويس             

  .هفتم هتيه و به تصويب رسيد
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 مقدمه
مجهوري اسالمي ايران به عنـوان آوتـاهرتين مـسري          

عمـده  ( آشور افغانـستان   ترانزيت مواد خمدر ازمبدا   

بـه مقـصد    )ترين منبع توليد مـواد خمـدر در جهـان         

بازار اروپا مهواره با مـشكالت ناشـي از ترانزيـت           

مواد خمدر اعم از شيوع سوءمصرف مواد خمـدر در بـني            

آليه اقشار جامعه بويژه جوانان ،افزايش شـرارهتا        

و اقدامات ضد امنييت از سوي قاچاقچيان و افـزايش          

انيان ناشي از جرائم مواد خمـدر مواجـه         تعداد زند 

ميزان آشف و ضبط مـواد خمدرسـريي صـعودي          .مي باشد   

داشــته اســت بــه عنــوان مثــال در شــش ماهــه اول 

 آيلوگرم مواد خمـدر     ٧٦٥٠٠ ميالدي در جمموع     ٢٠٠٢سال

توسط سازمااي مبارزه با مواد خمـدرمجهوري اسـالمي         

 در  ايران آشف و ضبط گرديده است وميـزان آـشفيات         

 درصد  ١٦ در آل    ٢٠٠١مقايسه با مدت مشابه در سال       

 هرچند هيچ آشوري بـه انـدازه        )١٠(رشد داشته است  

ايران در زمينـه مبـارزه بـا قاچـاق مـواد خمـدر              

هـايي    اماحتقيقات و بررسـي   )١١(فعاليت نداشته است    

آه در زمينه شـيوع اعتيـاد در جامعـه ايـران در             

ي مويـد شـيوع     ساليان گذشته اجنام گرفته است، مهگـ      

نسبتا باالي اعتياد در آشور هستندو با توجـه بـه           

 درصـدي رشـد مجعيـت در طـول دو دهـه             ٧/٢- ٦/٣نرخ  

 سال بنظر   ١٨- ٢٥گذشته و شيوع اعتياد در گروه سين        
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رسد آه پديـده اعتيـاد در دهـه آينـده تظـاهر               مي

  ).٦(انفجار آميزي خواهد داشت 

ارائه آمار دقيقـي از تعـداد معتـادان آـشور           

بدليل آنكه در حال حاضر در جهـان روش واحـدي در            

زمينه اپيدميولوژي اعتياد آه مـورد قبـول مهگـان          

امـا از طـرق     . باشد وجود ندارد عملي ناشدني است     

تـوان    خمتلف و با توجه به آثار و عواقب اعتياد مي         

ختمني هايي نزديـك بـه واقعيـت در زمينـه اعتيـاد             

 با مواد خمدر    مطابق آمار ستاد مبارزه   . ارائه منود 

رياست مجهوري تعداد تقـرييب معتـادان آـشور حـدود           

 نفـر هـم     ٨٠٠٠٠٠ نفر است و در آنار آا        ١٢٠٠٠٠٠

آنند   به صورت تفنين از مواد اعتيادآور استفاده مي       

 توسـط   ١٣٧٨اما مطابق پژوهـشي آـه در سـال          ). ٧(

ارزيـابي سـريع    ”ت عنوان   حت UNDCP١سازمان هبزيسيت و  

اجنام شد تعداد معتادين    ”  ايران اعتياد در . مسئله

  ).٨. ( نفر ختمني زده شده است ٧٠٠٠٠٠

بــر اســاس گــزارش مقــدماتي طــرح بررســي      

اپيــدميولوژيك سوءمــصرف مــواد در مجهــوري اســالمي 

آننـدگان مـواد      ، تعـداد مـصرف    ١٣٨٠ايران در سال    

) شامل ترياك، شريه، هـروئني و بوپرنـورفني       (افيوني  

هروئني % ٩شريه،  % ١٧اك،  تري% ٧٣( نفر است    ٣٧٦١٢٢٣

 نفـر از آـا دچـار        ١١٥٧٥٩١آه  ) بوپرنورفني% ١و  

%  ١٠و زنـان    % ٩٠معيارهاي اعتياد هستند و مردان      

آننـدگان    دهند ، تعداد مـصرف      اين عده را تشكيل مي    

 ٤٧٧٧١ و مواد حمرك   ١٨٦٢٦٧٣ نفر، الكل    ٣٥٢٦٤٥حشيش  

   )٩(.نفر است

 مـشكالت   اعتياد به مواد خمدر به عنوان يكـي از        

هبداشيت، درماني و اجتماعي قرن حاضر شـناخته شـده          

                                                            
١   United Nations International Drug Control Program 
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هـاي شـديد و       اعتياد نه تنها منجر به آسـيب      . است

هـاي    گردد بلكه آسيب    عميق جسمي و رواني در فرد مي      

 غيبـت از     اجتماعي نظري افـزايش حـوادث ترافيكـي،       

 اثر بر روي خانواده، فحـشاء و بزهكـاري را            آار،

  ).٥. (گردد نيز سبب مي

خمدر يكي از معضالت عمده هبداشيت آشور و مسبب مواد

شيوع برخي از بيماري هاي عفوني نيز مي باشد به 

، ١٣٨١ مورد گزارش شده آزمايش مثبت ايدز در فروردين ٣٢٧٧از ميان حنوي آه

يعين تا دو سوم موارد، به علت رفتار اعتياد تزريقي به ويروس عامل ايدز آلوده % ٦٤

  )٩. (اند شده

ار متوفيات ناشي از سوءمصرف موادنيز سريي  آم

 ماهه اول ٥اين آمار در طي .صعودي راطي مي منايد

 ٥٨ ، ١٣٨٠ به نسبت زمان مشابه در سال ١٣٨١سال 

  )١٦( درصد افزايش داشته است 

 نفر در كشور ختمني زده ١٤٤٠٠٠ تا ٤٠٠٠٠شيوع رفتار تزريقي نيز در بني 

 درصد مصرف كنندگان ١٦نشان دادند كه ران رزاقي و مهكا مهچنني)٩(شده است

 درصد از سرنگ مشترك استفاده ٥٠ و   از داروي تزريقي قبل از مطالعه ماهيكمواد در

    )٨(مي كردند

بنابراين با توجه به ميزان شـيوع اعتيـاد در          

آشور ومعضالت هبداشيت و اجتماعي ناشي از آن، آـامال          

اولويـت  منطقي است اعتياد به عنوان يكي از چنـد          

انـدازد    هبداشيت آشور آه سالمت جامعه را به خطر مـي         

ريزي    آن برنامه   و درمان  حمسوب گردد و براي پيشگريي    

بـا در نظـر     . اصويل و اقدامات جامعي به عمل آيـد       

گرفنت ايـن نكتـه آـه بـا توجـه بـه توامننـديهاي               

ساختاري سيستم شبكه، در حال حاضـر هـيچ سـازمان           
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هاي معادل آن برخوردار      يوتشكيالت ديگري از تواناي   

ادغام برنامه پيشگريي و درمـان اعتيـاد        )١٢(نيست  

درساختار شبكه مي توانـد گـامي مـوثر در پيـشربد            

  .پيشگريي ودرمان اعتياد باشد

  

  

  

  

  

 
 
  

 امهيت موضوع
درحال حاضر سوءمصرف مواد خمدر مشكل اصلي دولت        

هاوآشورهاي توسعه يافتـه و  در حـال توسـعه مـي             

 قوانيين آه قاچـاق ودر اختيـار داشـنت          باشد  گرچه  

موادخمدر را منـع مـي آننـد، عنـصر مهمـي در يـك               

اسرتاتژي ملي مبارزه با مواد خمـدر بـه حـساب مـي             

آيند اما در صورتي آه خود مصرف آنندگان بـالقوه          

به اين نتيجه نرسند آه مصرف مواد خمـدر بـه نفـع             

ايشان نيست آارآيي الزم را خنواهـد داشـت و واضـح            

ت آه بدون يك اسرتاتژي پيشگريي موفق آليه سياست         اس

هاي مبارزه با مواد خمـدر درايـت شكـست خواهنـد            

درمان نيز يك اسرتاتژي موثر  در آاهش مصرف         . خورد

مــواد خمــدر و معــضالت هبداشــيت و اجتمــاعي مربوطــه 

  )١١(است

 در زمينــه فعاليتــهاي مربــوط بــه آــاهش     

ت و درمان آـشور     ، خبش هبداش  )پيشگريي و درمان  (تقاضا
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اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

بداليل زير پس از انقالب، فعاليتـهاي متناسـب بـا           

  .سختگرييهاي آاهش عرضه را از خود نشان نداده است

ـ فعاليتهاي خبش هبداشـت و درمـان در قبـل از            ١

انقالب، منجر به موفقيت خبصوصي نگرديده بود، ايـن         

اصوال فعاليتـهاي   ”مسئله باعث تعبري نادرسيت شد آه       

و براسـاس مهـني تعـبري       ” ارآئي ندارند آاهش تقاضا آ  

نادرست، براي هرچه حمدودتر آردن و حيت تعطيل برخي         

فعاليتهاي مربوطه در خبش هبداشـت و درمـان اقـدام           

  .شد

ـ از آجنا آـه جنـگ حتميلـي باعـث وارد آوردن             ٢

فشار زيادي بر خبش هبداشت و درمـان آـشور گرديـد،            

ليتهاي امكان و توجه زيادي براي فعاليتها و مسئو       

ديگر اين خبش از مجله پديده اعتياد بـاقي منانـد و            

اين پديده نيز نظري برخي معـضالت جـدي پـشت جبهـه             

اي مسكوت بـاقي      رويه مجعيت براي دوره     مانند رشد بي  

اين امر موجب افزايش تعداد معتـادين و        ). ٧(ماند

ه  بـ  .دستگريشدگان در ارتباط با مواد خمـدر گرديـد        

ان مواد خمـدر بـدون در نظـر         حنوي آه تعداد زنداني   

ــز     ــيم مراآ ــت و مق ــت موق ــراد بازداش ــرفنت اف گ

 ١٩٢ با رشد    ١٣٧٢ نفر در سال     ٤٧٥٨٦بازپروري، از   

  ).٧( رسيد ١٣٧٧ نفر در سال ٩٣٦٥٢درصدي به 

فعاليت وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي در        

البتـه بـا      امر پيشگريي و درمان سوء مـصرف مـواد،        

مهمرتيـن مـانع در     . وبرو بـود  موانع قانوني نيز ر   

 جممع تشخيص مصلحت نظـام در       ١٣٦٧اين زمينه مصوبه    

ايـن مـصوبه نـه      . خصوص جمرم شناخنت فرد معتاد بود     

تنها مانعي در برابر آغاز فعاليـت وزارت متبـوع          

در اين زمينـه بـود بلكـه بـدليل هـراس و وحـشت               

معتادين از دستگريي، مـانع بزرگـي بـراي مراجعـه           
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اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

). ١٣(ز رمسـي و دولـيت آـشور بـود           آنان بـه مراآـ    

فعاليتهاي معاونت پيشگريي سازمان هبزيسيت در زمينه       

درمان معتادان و اثرات مثبيت آـه ايـن فعاليتـها           

داشت بعد از مدتي منجر به صدور جموز خاص از سـوي            

رئيس قوه قضائيه شد آه به موجب آن معتادين خـود           

ب معرف مراجعه آننده به مراآز درمـان ، از تعقيـ          

اما بـدليل حمـدوديت امكانـات،       ). ١٤(معاف هستند   

اقدامات فراگري نبود و مهچنان نيـاز بـه اقـدامات           

تر بـراي پيـشگريي و درمـان اعتيـاد احـساس              گسرتده

هاي متعـدد     ارائه نظرات آارشناسي و رايزني    . شد  مي

آارشناسان متخصص در امر اعتياد با مسئولني آشور،        

” مبارزه با مواد خمدر   اصالح قانون   ”منجر به تصويب    

 ١٥/٦/٧٧در جممــع تــشخيص مــصلحت نظــام در تــاريخ 

به موجب اين قـانون بـه معتـادان اجـازه           . گرديد

داده شد آه به مراآز جماز درمان آه از سوي وزارت           

گردد مراجعـه     هبداشت درمان و آموزش پزشكي تعيني مي      

. و نسبت به درمان و بازپروري خود اقـدام مناينـد          

 در طـول مـدت درمـان و بـازپروري،           افراد معتـاد  

). ١٥(” باشـند   تعقيب آيفري جرم اعتياد معـاف مـي       

باتصويب اين قانون در جممع تـشخيص مـصلحت نظـام،           

تر وزارت هبداشت، درمـان       شرايط براي مداخله گسرتده   

به مهـني دليـل شـوراي       .و آموزش پزشكي فراهم گرديد    

يل تشك١٣٧٦مهاهنگي پيشگريي و درمان اعتياد در سال        

 سـاله   ٥اين شورا موفق شد اولـني برنامـه         .گرديد  

آاهش تقاضاي مصرف مواد را آـه توسـط متخصـصان و            

هاي خمتلف وزارت هبداشت، درمان و        آارشناسان معاونت 

آموزش پزشكي هتيه گرديده بود بـه تـصويب رسـانده           

هـاي ذيـربط      جهت اجرا به سازمان هبزيسيت و معاونـت       

  ).١٢(ابالغ منايد
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هاي اجرايـي     برنامه و تطابق برنامه   اجراي اين   

هاي خمتلـف وزارت متبـوع بـا آن، در جلـسه              معاونت

 شــوراي مهــاهنگي پيــشگريي و درمــان ٧/١/٧٨تــاريخ 

  .اعتياد جمددا مورد تاييد قرار گرفت

 هـدف   ٨ هـدف اصـلي و       ٢در برنامه پنج سـاله،      

 برنامـه   ياهـداف اصـل   . اختصاصي مشخص گرديده است   

اء فراگري شدن پيشگريي از سوء      ـ ارتق ١: عبارتند از 

ــ توسـعه و     ٢مصرف مواد در سطوح خمتلـف جامعـه و          

ارتقاء درمان و بازتواني سـوء مـصرف آننـدگان و           

  معتادان

 منظوررسيدن به اين اهداف معاونـت هبداشـيت          ه  ب

وقت وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريـق          

ليت اداره آل پيشگريي و مبارزه با بيماريها، مسئو       

ادغام برنامه پيشگريي و درمان سوء مصرف مـواد در          

نظام مراقبتهاي هبداشيت اوليـه را بعهـده گرفـت و           

برنامه اي راتدوين منود  تاآيد اصلي اين برنامـه          

بر پيشگريي از شيوع مصرف مواد اعتيادآور بود آـه          

از طريق آموزشـهاي عمـومي و اختـصاصي، در سـطوح            

از . گـريد    آن صورت مي   خمتلف شبكه و توسط آارگزاران    

اهداف ديگر برنامه فراهم آردن شرايط مناسب براي        

افرادي است آه داوطلبانه تصميم به تـرك اعتيـاد          

مطابق برنامه، افراد داوطلب تـرك بـه        . اند  گرفته

استفاده از خدمات بازپروري سازمان هبزيسيت تـشويق        

گردند تا در جمموع، مداخله در سه سـطح پيـشگريي             مي

بـا  . ثانويه و ثالثيه صـورت گرفتـه باشـد         اوليه،

تغيري سـاختار وزارت هبداشـت و تـشكيل دفـرت سـالمت             

جوانان ومدارس و اداره پيشگريي و درمان سوءمـصرف         

و ليت ادامـه ايـن آـار را بـه           سئمواد اين دفرت م   

عهده گرفت و به دنبال افزايش شـيوع ايـدزو ايـن            
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دان در صد افراد مبتالبه ايدز را معتا      ٦٤حقيقت آه   

به اعتياد تزريقـي تـشكيل مـي دهنـد پـيش نـويس              

جديدبرنامه با تاآيد بيشرت بربرنامـه هـاي آـاهش          

  .آسيب تدوين گرديد

هـاي    طراحي و تدوين اين برنامه بدليل حـساسيت       

نظام شبكه با دقت و وسـواس زيـادي صـورت گرفتـه             

هـايي بـر آن مرتتـب         اما بديهي است آه آاسـيت     . است

در جريـان اجـراي آزمايـشي       باشد آـه انـشاءاهللا        مي

ها شناسايي و در جهت رفع آا اقدام          برنامه، آاسيت 

  .خواهد گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 تعريف اصطالحات

 

 مواد
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شامل مهه ترآيباتي است آه باعث تغيري آـارآرد          

مغز به صورت هيجان، افسردگي، رفتـار ناهبنجـار و          

  .عصبانيت يا اختالل در قضاوت و شعور بشود

  )addiction( و اعتيادوابستگي

عبارتست از نياز به مصرف مقادير بيـشرت مـاده          

براي رسيدن به مهان تأثريات و بـروز عـالمي تـرك در             

  صورت قطع مصرف

  abuse »سوء مصرف« 

 بدين معنا است آه اگر چه فرد نسبت به مـواد           

  :يعين. آند ويل آن را مصرف مي. اعتياد ندارد

 غريقـانوني   اي آـه مـصرف آن       استفاده از ماده   •

  .است

اي آه مصرف آن باعـث بـروز          استفاده از ماده   •

  .شود تغيريات روحي در فرد مي

اي آـه بـه خـود فـرد يـا       اسـتفاده از مـاده   •

  .رساند ديگران ضرر مي

 حتمل

حاليت است آه فرد جمبور است، مقدار ماده مصريف          

  .را افزايش دهد

 

 
 
 

  آاهش آسيب

هش عواقب  سياست يا برنامه اي است آه درجهت آا       

منفي هبداشيت ،اجتماعي و اقتصادي مصرف مـواد طـرح          

ريزي شده باشد ،هرچند آه فـرد مـصرف آننـده بـه             

  .مصرف مواد خود ادامه دهد
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 رفتارهاي پرخطر

   هستند آه موجب رفتارهايي

شـونده   هاي عفوني منتقل   انتقال بيماري  -

  چون ايدز و هپاتيت از طريق خون هم

ونده از راه   شـ  هاي منتقل  ابتالي بيماري  -

  جنسي

ــت  - ــتالي عفون ــل    اب ــاآي مث ــاي خطرن ه

  اندوآارديت و آبسه

( اجياد عوارض ديگر ناشي از سوءمـصرف         -

  .گردد مي ) overdose= مصرف چون بيش هم

اسـتفادة  : منونة رفتارهاي پرخطر عبارتنـد از       

مشرتك از وسايل تزريـق، رابطـة جنـسي غرياميـن،           

   ٠٠٠استفاده از وسايل غريهبداشيت،

 خطر ارهاي آمرفت

ها خطر انتقال    رفتارهايي هستند آه در مورد آن     

هاي  هايي مانند ايدز، هپاتيت، و بيماري      بيماري

ــاري  ــه بيم ــتالي ب ــا اب ــسي ي ــد  جن ــايي مانن ه

اندوآارديت، آبسه يا عوارض ناشي از سوءمـصرف        

مواد اصال وجود ندارد يا بسيار آم است، منونـة          

وة مـصرف   شـي : خطـر عبارتنـد از       رفتارهاي آـم  

  ٠٠٠غريتزريقي، تزريق امين، رابطة جنسي امين و 

 تزريق امين

به معناي اسـتفاده از وسـايل تزريقـي يكبـار           

مصرف و اسرتيل، مهراه با ضدعفوني آردن آامل حمل         

نيز بـه سـبب خطرنـاك بـودن آـار           . تزريق است 

تزريق، يكي از لوازم تضمني اميـين، حـضور فـردي           

 امكان مقابله با    ديگر در هنگام تزريق است تا     

  .عوارض احتمايل تزريق فراهم باشد

 اقدامات آاهش تقاضا
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عبارت است از اقـداماتي آـه منجـر بـه آـاهش             

مقدار مصرف مواد گردد از مجله پيـشگريي  و درمـان            

  معتادان 

  خدمات هبداشيت اوليه

خدماتي است آه در سطح جامعه و با اولـني متـاس            

ين طريق به سطح    آغاز گرديده و از ا    ) خانه هبداشت (

و سـپس بـه سـطح سـوم         ) مرآز هبداشيت درمـاني   (دوم  

  .يابد راه مي) بيمارستاا(

  :هاي اپيدميولوژيك شاخص

شامل ميزان مراجعه مبتاليان به سوءمصرف مـواد        

ــتايي   ــهري و روس ــرپايي ش ــان س ــدهاي درم ــه واح ب

هـاي پـايلوت     هـاي هبداشـت ودرمـان در اسـتان         شبكه

پيدميولوژيك عبارتـست از    ساير شاخصهاي ا  . گردد مي

 و مهچـنني    …توزيع سين، جنـسي، جغرافيـايي، شـغلي،         

شاخصهاي ديگري چـون توزيـع اعتيـاد برحـسب نـوع            

مواد، سن شروع، ميزان مصرف مواد و جايگزين آردن         

در ميان مبتاليان بـه سوءمـصرف       ( رفتارهاي پرخطر   

آننده به واحدهاي درمان سرپايي شهري       مواد مراجعه 

   ٠٠٠و ) و روستايي

  :شيوع و بروز

به تعداد موارد موجود موضوع موردنظر و بـروز         

اي خـاص از زمـان        به موارد جديدي آه در طول دوره      

  .شود گردند اطالق مي ظاهر مي

  : اي شيوع نقطه

به تعداد افراد مبتال به وابستگي و سوء مـصرف          

  .گردد اي خاص از زمان اطالق مي مواد در نقطه

  :گريان مسياستگذاران و تصمي



  

  ١٧

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

ــا   ــتان و ي ــوراي اداري شهرس ــضاء ش ــصود اع مق

گـريي اجـراي      استان، و آـساني اسـت آـه در تـصميم          

  .ها نقش اساسي دارند برنامه

  :حد پايه

مقصود ميزاايي است آه با بررسي وضعيت موجود        

آيـد مثـل ميـزان        قبل از اجراي برنامه به دست مي      

  شيوع اعتياد قبل از اجراي برنامه

  :دان خود معرفخانواده معتا

وابستگان درجـه اول در دسـرتس فـردي اسـت آـه             

  .داوطلب ترك اعتياد است

  :معتاد خود معرف

شود آه خود داوطلبانـه       به فرد معتادي گفته مي    

  .آند براي ترك اعتياد مراجعه مي

  

  

  

  :گروههاي در معرض خطر

گروههايي هستند آه بيشرت در معرض خطـر ابـتالء          

قرار دارند مهچون جوانان،    به اعتياد به مواد خمدر      

آمـوزان، دانـشجويان، مهـاجران،        نوجوانان، دانـش  

راننـدگان و   (زندانيان و مـشاغل خـاص         پناهندگان،

…(  
  :عوامل خطرزا

سـاز ابـتالء      توانند زمينـه    عواملي هستند آه مي   

افراد به اعتيادبه مـواد خمـدر گردنـد مهچـون سـن             

ــاري،   ــر، بيك ــسوادي، ، فق ــرد، بي ــنس م ــائني، ج پ

  …هاي از هم پاشيده، طالق و  نوادهخا
  :آارآنان هبداشت و درمان



  

  ١٨

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

منظور افرادي هستند آه در نظام شبكه هبداشت و         

درمان آشور و يا در مراآز خصوصي به امـر ارائـه            

  .باشند خدمت به افراد جامعه مشغول مي

  :پروتكل درماني

مقصود پروتكل درماني دستورالعمل درماني اسـت       

 مشورتي برنامـه جهـت درمـان        آه توسط آميته علمي   

معتادين خود معرف هتيه و بـه مراآـز اجـراي طـرح             

  .فرستاده خواهد شد

  :خدمات توان خبشي

مقصود خدماتي است آه از سوي سازمان هبزيسيت به         

گـردد و منجـر بـه         معتادين خود معـرف ارائـه مـي       

 .گردد هاي جسمي و رواني آن مي افزايش توانايي

 
 
  

  :مجعيت حتت پوشش

ر مجعييت است آـه در حـوزه شـبكه هبداشـت و             منظو

  .آنند درمان حمل اجراي طرح زندگي مي

  :نيازهاي آموزشي

مقصود نيازهاي آموزشـي آارآنـان سـطوح خمتلـف          

آننده خدمات هبداشيت درمـاني و افـراد جامعـه            عرضه

  .آيد است آه از طريق بررسي و مطالعه بدست مي

  :آموزش گريندگان

ه هدف آمـوزش برنامـه      مقصود آليه آساني است آ    

مثــل . مــصرف مــواد هــستند پيــشگريي و درمــان ســوء

آارآنان سطوح خمتلف ارائـه دهنـده خـدمات هبداشـيت           

  …درماني، گروههاي در معرض خطر و 
  :آموزش عمومي



  

  ١٩

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

مقصود آموزشهايي است آه بـه صـورت چهـره بـه            

روزنامـه  (هاي ارتباط مجعي      چهره يا از طريق رسانه    

رت آتـاب، پمفلـت و تراآـت        يا به صو  ) و تلويزيون 

  .گردد عرضه مي

  :مداخله آموزشي و درماني

هـاي آموزشـي و پروتكـل         مقصود اجـراي برنامـه    

  .باشد درماني مصوب مي

  :مهارهتاي زندگي

مهارهتــاي هــستند آــه توانائيهــاي روانــي ـ    

سازند   اجتماعي فرد را افزايش داده او را قادر مي        

  .گردندتا با شرايط و آشمكشهاي زندگي روبرو 

  

  

  

 

ــاطق    ــدمت در من ــه خ ــدهاي عرض واح

 روستايي

 :  خانه هبداشت

واحد هبداشيت مستقر در روستا است آه غالبا چند         

ميانگني مجعيت  . راپوشش مي دهد    ) قمر(روستاي ديگر   

هبـورزان زن و     . نفر است  ١٥٠٠حتت پوشش خانه هبداشت     

  . مرد ،آارآنان خانه هبداشت را تشكيل مي دهند

 :يت درماني روستاييمرآز هبداش

واحدي مستقر در روستا است آه يك خانه هبداشـت          

ــت از    ــه هبداش ــد خان ــب چن ــتا و اغل ــان روس در مه

مجعيـت حتـت    .روستاهاي ديگر راحتت پوشـش خـود دارد         

 نفـر   ٩٠٠٠پوشش مرآز هبداشيت درماني روستايي حدود       

در مرآز هبداشيت درماني روستايي گروهي مرآب       . است  



  

  ٢٠

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

ا و تكنيسني هاي هبداشـت خـانواده        از پزشك ،آاردا  

،مبارزه با بيماريها،هبداشـت حميط،هبداشـت دهـان و         

دندان ،آزمايشگاه و هبيـار و آارآنـان اداري بـا           

ايـن واحـد نظـارت بـر        .رهربي پزشك آار مـي آننـد      

فعاليت خانه هاي هبداشيت و هدايت و پشتيباني آـا          

  را نيز به عهده دارد

 واحدهاي عرضه خدمت در شهر
  مرآز هبداشيت درماني شهري

واحدي است مستقر در شهر آـه بـه طـور متوسـط             

در . هزار نفر را حتت پوشـش دارد         ٤٠- ٥٠مجعييت حدود   

مراآز شهري معموال آاردان يا تكنيـسني راديولـوژي         

به نريوي انساني مراآز روسـتايي اضـافه مـي شـود            

وظيفه اصلي اين مرآز ارائه مراقبـت هـاي اوليـه           

مجعيت حتت پوشش و در صـورت لـزوم ارجـاع           هبداشيت به   

مرآز هبداشـيت درمـاني     .بيماران به بيمارستان است     

  .شهري يك يا چند پايگاه هبداشيت را حتت پوشش دارد

 پايگاه هبداشيت

پايگاه هبداشيت حتت پوشش مراآـز هبداشـيت درمـاني          

 نفر را   ١٢٥٠٠هر پايگاه مجعييت معادل     .باشد  شهري مي 

ين پايگاه هـا ،مامـا ،آـاردان        درا.حتت پوشش دارد  

هبداشت خانواده و آاردان هبداشت حميط ارائـه خـدمت          

بـه صـورت    ) عمـدتا زنـان   (يك سري افراد  .مي آنند   

 خانوار را حتت پوشش دارنـد       ٣٠- ٥٠داوطلب ،هرآدام   

و پي گريي مراقبت هاي افراد اين خانوار ها را به           

  . عهده دارند

  

  

  

  



  

  ٢١

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  

  

  

  

  

 
 
 
 
  

  

 الف ـ اهداف

 : هدف آلي١الف ـ 
آاهش ميزان سوء مصرف ، وابـستگي بـه مـواد و            

آاهش آسيب ناشي از مـصرف مـواد بـا اسـتفاده از             

  امكانات شبكه هبداشت و درمان آشور

 : اهداف اختصاصي٢الف ـ 
ـ تعيني مقادير شاخـصهاي اپيـدميولوژيك سـوء         ١

 سـال پـس از شـروع        ٢(  در پايـان طـرح     مصرف مواد 

  ).مداخله

 ارتقاء نگرش سياسـتگزاران     ـ افزايش آگاهي و   ٢

 در   درصـد    ٣٠گريان از حد پايه بـه ميـزان         و تصميم 

  ) سال پس ازشروع مداخله٢ (پايان طرح

ـ افزايش آگاهي و ارتقاء نگرش توده مردم از         ٣

    در پايان طرح درصد٣٠حد پايه به ميزان  

ـــ افــزايش آگــاهي وارتقــاء نگــرش خــانواده ٤

 درصـد   ٦٠ميـزان معتادان خود معرف از حد پايه به        

   در پايان طرح



  

  ٢٢

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

ـ افزايش آگاهي وارتقاء نگرش معتـادان خـود         ٥

  در پايان طرح درصد ٣٠معرف از حد پايه به ميزان 

ـ افزايش آگاهي و ارتقاء نگـرش گروههـاي در          ٦

 در پايان    درصد ٥٠معرض خطر از حد پايه به ميزان        

  .طرح

 ـ افـزايش آگـاهي وارتقـاء نگـرش آارآنـان       ٧

 در   درصـد  ٥٠ان از حد پايه به ميزان       هبداشت و درم  

  .پايان طرح

ـ آاهش آسيبهاي رواني اجتماعي ناشي از سـوء         ٨

) …ترك حتصيل، طالق، فرار از مدرسـه و         (مصرف مواد   

    در پايان طرح درصد٢٠به ميزان 

 درصد معتـادان خـود معـرف توسـط          ٦٠ـ درمان   ٩

خصوصي بر  / پزشكان عمومي آموزش ديده در خبش دوليت        

  . پروتكل درماني مصوباساس

 درصد معتادان خود معـرف ارجـاع        ٩٠ـ درمان   ١٠

شده از سوي پزشكان عمومي به مراآز سرپايي درمان         

  .ختصصي براساس پروتكل درماني مصوب

ـ بسرتي منودن و درمـان معتـادان خـود معـرف            ١١

ارجــاع شــده از مراآــز ســرپايي درمــان ختصــصي در 

  .وببيمارستان براساس پروتكل درماني مص

هـاي   ـ ارجاع معتادان درمان شده به سـازمان       ١٢

گــر بــراي اســتفاده از خــدمات توانبخــشي و  محايــت

  .رفاهي

افزايش آگاهي و شـناخت معتـادان در خـصوص          - ١٣

 درصد٧٠به ميزان    بيماري هاي منتقله ازراه تزريق    

  در پايان طرح

گاهي و شناخت معتـادان در زمينـه        آافزايش  - ١٤

   درصد در پايان طرح٥٠يزانبه م راههاي آاهش آسيب



  

  ٢٣

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

) درمعتادان تزريقـي  (آاهش رفتارهاي پر خطر   - ١٥

  رصد در پايان طرح د٣٠ن به ميزا

آاهش ميزان شيوع اعتياد تزريقي به ميـزان        - ١٦

   درصد در پايان طرح٢٠

 :ـ هدف آاربردي٣الف 
ارائه الگوي مناسب پيشگريي و درمان سوء مـصرف         

  مواد جهت اجرا در ساير نقاط آشور

  ها  ـ اسرتاتژيب

 

  اسرتاتژي پژوهشي١ب ـ 
سنجش دانش و نگرش پرسنل هبورزي قبل و         . ١

هاي مداخله   بعد از مداخله در شهرستان    

  و شاهد

سنجش دانش و نگرش پرسـنل آـاردان در          . ٢

سطوح حميطي و مرآـزي شهرسـتان قبـل و          

هاي مداخله   بعد از مداخله در شهرستان    

 و شاهد

س در  سنجش دانش و نگرش پرسنل آارشـنا       . ٣

سطوح حميطي و مرآـزي شهرسـتان قبـل و          

هاي مداخله   بعد از مداخله در شهرستان    

 و شاهد

سنجش دانش و نگرش پزشـكان عمـومي در          . ٤

سطوح حميطي و مرآـزي شهرسـتان قبـل و          

هاي مداخله   بعد از مداخله در شهرستان    

 و شاهد

سنجش دانش و نگرش عموم جامعه قبـل و          . ٥

خله هاي مدا  بعد از مداخله در شهرستان    

 و شاهد



  

  ٢٤

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

سنجش ميزان مراجعه معتادان خود معرف       . ٦

به واحد ارائه دهنده خدمت قبل و بعد        

هـاي مداخلـه و      از مداخله در شهرستان   

 شاهد

سنجش ميزان عود اعتياد قبل و بعد از         . ٧

دهنده خـدمت    مداخله در واحدهاي ارائه   

 هاي مداخله و شاهد شهرستان

ــان    . ٨ ــت درم ــادان حت ــزان معت ــنجش مي س

دهنده خـدمت    ر واحد ارائه  نگهدارنده د 

هـاي   قبل و بعد از مداخله در شهرستان      

 مداخله و شاهد

زدايي معتادان در    سنجش درصد موارد سم    . ٩

دهنده خدمت  قبل و بعد از        واحد ارائه 

 هاي مداخله و شاهد مداخله در شهرستان

ــادان     . ١٠ ــايت معتـ ــد رضـ ــنجش درصـ سـ

دهنـده   آننده بـه واحـد ارائـه       مراجعه

ــد از    ــل و بع ــدمت قب ــه در خ مداخل

 هاي مداخله و شاهد شهرستان

ســنجش درصــد رضــايت پرســنل در واحــد  . ١١

دهنــده خــدمت قبــل و بعــد از   ارائــه

 هاي مداخله و شاهد مداخله در شهرستان

آننــده   ســنجش درصــد رضــايت مراجعــه . ١٢

آننده سـاير خـدمات از ادغـام         دريافت

دهنده خدمت قبل    برنامه در واحد ارائه   

ــتا ــه در شهرس ــد از مداخل ــاي  نو بع ه

 مداخله 

 
 

  اسرتاتژي آموزشي٢ب ـ      



  

  ٢٥

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

هتيه، تدوين و تاليف متون و منـابع         . ١

آموزشــي الزم بــراي متــام آمــوزش    

  :شامل گريندگان

تاليف منت آموزشـي پيـشگريي و درمـان سوءمـصرف           

  مواد براي هبورزان

تاليف منت آموزشـي پيـشگريي و درمـان سوءمـصرف           

  دانانموادبراي آار

شگريي و درمـان سوءمـصرف      تاليف منت آموزشـي پيـ     

  موادبراي آارشناسان

  پيـشگريي و درمـان سوءمـصرف مـواد         تاليف آتاب 

   براي پزشكان عمومي

برگزاري آارگاه هاي آموزشي براساس      . ٢

دستورالعمل مشـاره    (متون تدوين شده  

٧(  

 بـه   آموزش عمـومي مجعيـت حتـت پوشـش         . ٣

  :صورت

                  آموزش مجعي مردم در مساجد،     

  ...مدارس، 

هـاي آموزشـي      ارائه برنامه                   

  هاي مجعي از طريق رسانه

آموزش آارآنان سـطوح خمتلـف                       

  . هبداشيت درمانينظام عرضه خدمات

چهره به چهره فرد    آموزش   .٤                 

 او در صـورت      مبتال به سوءمصرف مواد يـا خـانوادة       

   منت آموزشيمراجعه به خانة هبداشت طبق

آموزش گروههـاي در معـرض      . ٥                

  خطر جامعه

آموزش معتـادان در زمينـه      .٦                

  حنوه آاهش آسيب



  

  ٢٦

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

آليه آموزشها براساس متون آموزشـي هتيـه شـده          

  .داده خواهد شد

  

  اسرتاتژي درماني٣ب ـ 
هتيــه پروتكــل درمــاني مــورد نيــاز توســط  . ١

ان سـوء مـصرف     آميته علمي پيـشگريي و درمـ      

  .مواد

هتيــه دارو از طريــق دفــرت امــور دارويــي   . ٢

معاونــت هبداشــيت بــراي واحــدهاي درمــاني  

  .سرپايي

خدمات درماني به معتـادين خـود معـرف در           . ٣

  :گردد سه سطح ارائه مي

  :درمان سرپايي در مراآز غريختصصي شامل . ٤

 - ـ مراآز هبداشـيت درمـاني دولـيت شـهري، شـهري           

  روستايي يا روستايي

  .هاي خصوصي انگاههاي غريدوليت و مطبـ درم

  :درمان سرپائي در مراآز ختصصي، شامل . ٥

هاي ختصصي دولـيت موجـود    درمان سرپايي ـ آلينيك 

  در شهرستان

آـه  ) غريدولـيت (هاي ختصصي ترك اعتيـاد        ـ آلينيك 

  .شود توسط روانپزشك اداره مي

  شامل: درمان بسرتي در مراآز بيمارستاني . ٦

  ود در شهرستانـ بيمارستان دوليت موج

  ـ بيمارستان خصوصي موجود در شهرستان

 
  

ــيب    -٤-ب ــاهش آس ــرتاتژي آ و اس

 بازتواني



  

  ٢٧

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

اساس اين اسرتاتژي بر اين نظر استوار است آـه          

در مواردي آه فرد معتـاد حاضـر بـه پـذيرش تـرك              

اعتياد مني باشد بايد به حنوي موجب آـاهش خمـاطرات           

د و بـه    ناشي از اعتياد،علريغم ادامه اعتياد گردي     

خصوص افزايش روز افزون شيوع ايدز توجه بيشرت بـه          

نيز افراد معتـاد بعـد      . اين اسرتاتژي را مي طلبد    

زدايي و نيـز قطـع وابـستگي         از گذراندن دوران سم   

رواني به دو دليل قادر به برقراري روابط مطلـوب          

  .با جامعه نيستند

دليل تـاثريات منفـي جـسماني و روانـي           به: اول

 درمان شده تا مدتي قادر به عملكـرد         اعتياد، فرد 

  .مناسب و مورد نياز نيست

هاي موجـود    جامعه به دليل ذهنيات و نگرش     : دوم

آسـاني   شده را هم به    در مورد معتادان افراد درمان    

  .آند جذب مني

سم زدايـي ودرمـان نگهدارنـده بـا          .١

 متادون 

ـ در صورت تـشخيص روانپزشـك آلينيـك ختصـصي تـرك             

 سم زدايي يا درمـان نگهدارنـده        اعتياد بيمار حتت  

  .با متادون قرار مي گريد

 درمان نگهدارنده يا سم زدايي بـا متـادون حتـت            - 

درمـاني شـهري صـورت    – نظر پزشك و درمراآز هبداشيت 

  .صورت مي گريد

 حتويل سرنگ وآاندوم .٢

 در صورت تشخيص پزشك مبين بر عدم امكان ترك يـا            - 

ه با متـادون    تغيري الگوي مصرف يا درمان نگهدارند     

  .سهميه سرنگ در نظر گرفته مي شود 

 سرنگهاي جديددر صورت ارائه سرنگهاي  مصرف شده         - 

  .حتويل داده خواهد شد



  

  ٢٨

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

   .  آلية معتادانارائه آاندوم به  - 

 هـاي آموزشـي درمـاني       برنامه  پيگريي ادامة  . ٣

تا زمان تعيني شده از سوي پزشـك درمـانگر          

داشـيت  توسط آارآنان مـرتبط سـطوح خمتلـف هب        

  )روانشناس، ساير آارآنان هبداشيت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج ـ مراحل و روش اجرا

شـهر يـا   ( نقطه از آـشور  ٣: انتخاب حمل ١ج ـ 

دارا بـودن حـداقل معيارهـاي       «بر مبنا   ) شهرستان

ــيت   ــه هبداش ــك برنام ــروع ي ــراي ش ــاب » الزم ب انتخ

  .گردند مي

  

 براي اجراي اين برنامه الزم اسـت منـاطق   ٢ج ـ 

  :داراي شرايط زير باشدانتخاب شده 

  ـ آامل بودن شبكه هبداشيت درماني

ـ برنامه ادغام هبداشـت روان در شـبكه هبداشـيت           

  .درماني شهرستان مبورد اجرا درآمده باشد

ـ وجود بيمارستان عمومي در شهرستان آه امكان        

  .ارائه خدمات سرپايي و بسرتي را داشته باشد



  

  ٢٩

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

ان در  ـ وجود روانپزشـك و آارشـناس هبداشـت رو         

  شهرستان

 با پايان يافنت مطالعات پژوهـشي، اجـراي   ٣ج ـ 

  .گردد برنامه آغاز مي

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 د ـ تشكيالت و نظام سازماني
  

وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشـكي از طريـق          

سطوح خمتلف ارائه خدمات به اجراي برنامـه اقـدام          

  .خواهد آرد

  هاي هبداشت  خانه١دـ
  : هبورزشرح وظائف

ــه    راه . ١ ــتال ب ــودمعرف مب ــار خ ــايي بيم نم

سوءمصرف مـواد بـه مرآـز هبداشـيت درمـاني           

  روستايي

زدايـي شـده در صـورت        پيگريي بيمـاران سـم     . ٢

  رضايت بيمار طبق دستورالعمل



  

  ٣٠

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

آموزش مجعي مردم روستا در مـورد سوءمـصرف          . ٣

  مواد و عوارض آن

فــرد مبــتال بــه آمــوزش چهــره بــه چهــره  . ٤

 سوءمصرف مـواد يـا خـانوادة او در صـورت          

   هبداشت طبق منت آموزشي مراجعه به خانة

توزيع آاندوم در ميـان معتـادان تزريقـي          . ٥

  طبق دستورالعمل

ثبت و گزارش اطالعـات خـدمات ارائـه شـده            . ٦

هبداشيت درمـاني و آموزشـي مربوطـه          مربوطة  

  طبق فرم و دستورالعمل

  

  

  

  

  

  

  مراآز هبداشيت درماني روستائي٢دـ
  : پزشك عموميشرح وظايف

آننـده مبـتال بـه       يماران مراجعه ارزيابي ب  . ١

هـاي مربوطـه و      سوءمصرف مواد و تكميل فرم    

 اجنام مصاحبة انگيزشي طبق منت آموزشي

گــريي دربــارة تعــيني فوريــت بيمــار  تــصميم . ٢

آننده و ارجـاع بـه بيمارسـتان در          مراجعه

صورت لزوم پس از اقدامات اوليـة درمـاني         

 طبق دستورالعمل

به بيمـار و    توضيح فرآيندهاي الزم درماني      . ٣

گـريي دربـارة اقـدام       خانوادة او و تـصميم    

الزم درماني طبق دستورالعمل و منت آموزشـي        

 پيوست



  

  ٣١

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

هـاي الزم بـراي      آغاز درمان و ارائة آموزش     . ٤

آاهش آسيب در صورت لزوم و ارجـاع بيمـار          

براي اقدامات آاهش آسيب به مرآـز هبداشـيت         

 درماني شهري طبق دستورالعمل

رزيــابي عــوارض ويزيــت مــنظم بيمــار و ا . ٥

 احتمايل و پيشرفت درمان طبق دستورالعمل

او در مـورد      مشاوره با بيمار و خـانوادة        . ٦

سوءمصرف مواد و خماطرات رفتارهـاي پرخطـر        

 در صورت موافقت بيمار طبق منت آموزشي

جهـت    زدايـي    ويزيت مـنظم پـس از خـتم سـم          . ٧

پيگريي بيمار و پيـشگريي از عـود و تكميـل           

 ستورالعملهاي مربوطه طبق د فرم

هاي پيشگريانه مجعـي بـه اهـايل         ارائة آموزش  . ٨

 روستا طبق منت آموزشي

ــة  . ٩ ــد از خانـ ــي   بازديـ ــت و بررسـ  هبداشـ

 هاي هبورز و رفع اشكاالت احتمايل فعاليت

آموزش مستمر هبورزان حتـت پوشـش مرآـز در           . ١٠

 خصوص پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد

هــاي  بنــدي اطالعــات و گــزارش فعاليــت مجــع . ١١

ربوط بـه مراآـز هبداشـيت درمـاني         آموزشي م 

 هاي هبداشت روستايي و خانه

هــاي الزم بــراي مــسئولني و افــراد  آمــوزش . ١٢

آليدي روستا در خصوص امهيت سوءمصرف مـواد        

 هاي مقابله با آن و راه

مــشارآت در آمــوزش آليــة پرســنل مرآــز   . ١٣

 هبداشيت درماني روستايي

ارجـــاع افـــرادي آـــه رفتـــار پرخطـــر  . ١٤

 HIV ،HBS)   Ag تست اند، جهت اجنام داشته



  

  ٣٢

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

, Ab ( و HBC   پيش از مشاوره براي افـرادي 

 . اند هاي پرخطر داشته آه فعاليت
  

  :شرح وظائف آاردان

هـاي الزم   آمك به پزشك براي ارائة آموزش   . ١

بـه مـسئولني و افــراد آليـدي در خــصوص    

هـاي مقابلـه    امهيت سوءمصرف مـواد و راه   

 با آن 

ــر و     . ٢ ــراد پرخط ــه اف ــستمر ب ــوزش م آم

 رساني به آنان العاط

 افراد مبتال به سوءمـصرف    آموزش خانوادة  . ٣

 مواد طبق دستورالعمل

آموزش هبورزان حتت پوشـش مرآـز در خـصوص       . ٤

ــت     ــة فعالي ــه حيط ــرتبط ب ــوعات م موض

ــه ــة  خان ــت در برنام ــاي هبداش ــام  ه  ادغ

پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظـام    

 شبكة هبداشيت درماني آشور

م توسط هبـورز بـه   نظارت بر توزيع آاندو   . ٥

 معتادان تزريقي

هــاي  آوري اطالعـات و گــزارش فعاليـت   مجـع  . ٦

آموزشي مربوط به مرآـز هبداشـيت درمـاني      

 هاي هبداشت حتت پوشش روستايي و خانه

 آموزش مجعي اهايل روستا به آمك هبورز . ٧
  

  مراآــز هبداشــيت درمــاني شــهري٣دـــ

 غريمرجع 
  :شرح وظائف پزشك عمومي



  

  ٣٣

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

عه آننده مبـتال بـه      ارزيابي بيماران مراج   . ١

هـاي مربوطـه و      سوءمصرف مواد و تكميل فرم    

  انگيزشي طبق منت آموزشي اجنام مصاحبة

گـريي دربـارة  تعـيني فوريـت بيمـار            تصميم . ٢

آننده و ارجاع بـه بيمارسـتان پـس          مراجعه

ــق     ــاني طبـ ــة درمـ ــدامات اوليـ از اقـ

 دستورالعمل

توضيح فرآيندهاي الزم درماني به بيمـار و         . ٣

گريي دربارة اقـدام الزم      و تصميم او    خانوادة

درمــاني طبــق دســتورالعمل و مــنت آموزشــي 

 پيوست

 اقدامات درماني و آاهش آسـيب طبـق          ارائة . ٤

 هاي مربوطه  دستورالعمل

ويزيــت مــنظم بيمــار و ارزيــابي عــوارض   . ٥

 احتمايل و پيشرفت درمان طبق دستورالعمل

او در مـورد      مشاوره با بيمار و خـانوادة        . ٦

 خماطرات رفتارهـاي پرخطـر      سوءمصرف مواد و  

 در صورت موافقت بيمار طبق منت آموزشي

زدايـي، جهـت     ويزيت منظم پـس از خـتم سـم         . ٧

پيگريي بيمار و پيـشگريي از عـود و تكميـل           

 هاي مربوطه طبق دستورالعمل فرم

ارجاع بيمار به مرآز مرجع جهت درمان بـا          . ٨

 متادون با تشخيص پزشك

 حتـت   ٢مشارآت در آموزش آاردانان و هبورزان      . ٩

پوشــش مرآــز هبداشــيت درمــاني مربوطــه در  

 سوءمصرف مواد  زمينة 

ــة  . ١٠ ــوزش ارائ ــشگريانة  آم ــاي پي ــي در  ه مجع

 هاي هبداشيت شهري پايگاه



  

  ٣٤

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

هـاي   بازديد خانة هبداشت و بررسي فعاليـت       . ١١

 هبورز و رفع اشكاالت احتمايل

بازديد پايگاه هبداشيت و بررسي آاردانـان        . ١٢

 تمايلو پرسنل شاغل و رفع اشكاالت اح

آموزش رابطان هبداشيت حتـت پوشـش مرآـز در           . ١٣

 خصوص پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد

هــاي  بنــدي اطالعــات و گــزارش فعاليــت مجــع . ١٤

آموزشي مربـوط بـه مرآـز هبداشـيت درمـاني           

 هاي حتت پوشش شهري و پايگاه
  

  : آارشناس/شرح وظائف آاردان

رسـاني بـه افـراد     آموزش مستمر و اطـالع    . ١

 لعملپرخطر طبق دستورا

افراد مبتال به سوءمـصرف   آموزش خانوادة    . ٢

 مواد طبق دستورالعمل

آموزش هبورزان حتت پوشـش مرآـز در خـصوص       . ٣

ــت     ــة فعالي ــا حيط ــرتبط ب ــوعات م موض

ــه ــة   خان ــت در برنام ــاي هبداش ــام  ه ادغ

پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظـام    

 هبداشيت اوليه

هــاي  آوري اطالعـات و گــزارش فعاليـت   مجـع  . ٤

هــاي  ربـوط بــه مرآـز و خانـه   آموزشـي م 

 هاي هبداشيت هبداشت و پايگاه

ارائة آانـدوم بـه بيمـاران مبـتال بـه         . ٥

 سوءمصرف مواد
  

  : شرح وظائف داروخانه

                                                                                                                                                             
  . داشت حتت پوشش داشته باشد  در صوريت كه آن مركز شهري، خانة ٢



  

  ٣٥

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 آاندوم به بيماران مبـتال بـه         ارائة . ١

 سو،مصرف مواد با جتويز پزشك

ارائة سرنگ به معتادان تزريقـي بـا         . ٢

 جتويز پزشك
                

  :شرح وظائف آزمايشگاه                 

هـاي روتـني مربـوط بـه         اجنام آزمايش  . ١

 سو،مصرف مواد

اجنــام و در صــورت لــزوم ارجــاع     . ٢

ــايش  ــام آزم ــت اجن ــاران جه ــاي  بيم ه

ــشگاه    ــه آزماي ــدز ب ــت و اي هپاتي

انتقال خون شهرستان با جتويز پزشـك       

 ،  HBSژن   در صورت منفي بودن آنـيت     ( 

 ).بادي چك شود آنيت
  

  :شرح وظائف هبيار

  

ام واآسيناسيون در صـورت منفـي بـودن         اجن •

  تست هپاتيت

   

مراآـز هبداشـيت درمـاني شـهري      ٤د ـ 

 مرجع
  :شرح وظائف پزشك عمومي

موارد ذآـر شـده در وظـائف پزشـك عمـومي             . ١

 ٨بـه غـري از بنـد        ( هاي غريمرجع    درمانگاه

 )آن

 امـور فـين و خـدمات پزشـكي      آليـة  سرپرسيت . ٢

مربوط به متـادون در مرآـز و نظـارت بـر            



  

  ٣٦

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

پزشــك ( راي صــحيح مــوازين و قــوانني اجــ

 ).مسئول متادون

مسئوليت حسابرسي داروي حتويل گرفتـه شـده         . ٣

ــي  ــديريت دارويـ ــسئول ( از مـ ــك مـ پزشـ

 ).متادون

پزشـك  ( مسئوليت نظارت بر جتـويز متـادون         . ٤

 ).مسئول متادون

مــسئوليت نظــارت بــر ارائــة متــادون بــه  . ٥

قرص پـودر شـدة     { بيماران در حضور پرسنل     

 ).پزشك مسئول متادون(} بحملول در آ

مسئوليت نظارت مستقيم بر درمان بيمـاران        . ٦

پزشــك ( وشــرايط مــصرف متــادون در منــزل 

 ).مسئول متادون

مسئوليت نظـارت مـستقيم بـر اجنـام سـاير            . ٧

 .هاي آاهش آسيب در مرآز اقدام
  

  :آاردان يا آارشناس

ــة  . ١ ــراي   آليـ ــده بـ ــر شـ ــائف ذآـ وظـ

 آارشناس در درمانگاه غريمرجع/آاردان

ــة آ . ٢ ــازي و ارائ ــاده س ــه  م ــادون ب  مت

 بيماران طبق دستورالعمل
  

  :آزمايشگاه

وظــائف ذآرشــده بــراي درمانگــاه  •

 غريمرجع
  

  :داروخانه

وظــائف ذآرشــده بــراي درمانگــاه  •

 غريمرجع



  

  ٣٧

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  

  :هبيار

وظــائف ذآرشــده بــراي درمانگــاه  •

 غريمرجع
  

 شرح وظائف آارآنان مراآز هبداشت ٥د ـ  

 :شهرستان
  

اي حتت عنوان  تان آميتهدر مراآز هبداشت شهرس

به شرح »مصرف شهرستان آميتة پيشگريي و درمان سوء«

  :ذيل تشكيل و اجنام وظيفه خواهد منود

 معاون هبداشيت شبكه و رئيس مرآز هبداشت شهرستان  - ١

  )بعنوان رئيس آميته(

   مدير درمان شبكه هبداشت و درمان شهرستان - ٢

   رئيس هبزيسيت شهرستان - ٣

مشاور علمي برنامه هبداشت روان در  روانپزشك - ٤

  شهرستان 

در ( آارشناس هبداشت روان مرآز هبداشت شهرستان- ٥

  ) صورت تصدي

   آارشناس گسرتش شبكه مرآز هبداشت شهرستان- ٦

   آارشناس آموزش هبداشت مرآز هبداشت شهرستان- ٧

 رئيس بيمارستان روانپزشكي شهرستان يا رئيس - ٨

منوط به (ش روانپزشكيهاي عمومي واجد خب بيمارستان

  )ارائة خدمات سرپائي يا بسرتي به معتادان

   مدير آموزشگاه هبورزي- ٩

 رئيس مرآز هبداشيت درماني واجد درمانگاه - ١٠

  سرپائي ويژه معتادان

   



  

  ٣٨

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

اعضاء آميته با حكم مدير شبكه هبداشت و درمان 

  .شهرستان منصوب خواهدشد

ل آميته مذآور بطور منظم ماهانه يكبار تشكي

جلسه خواهد داد و نقش راهربي ادغام پيشگريي و 

مصرف مواد در شبكه هبداشت و درمان  درمان سوء

وظايف شورا عبارتند . شهرستان بعهده خواهد داشت

  :از

 راهربي ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در         - ١

  شبكه هبداشيت شهرستان 

   پايش و ارزشيابي آن  - ٢

  و حتليل آا بندي نتايج آماري   مجع- ٣

هـاي آموزشـي بـراي پزشـكان          ريـزي دوره     برنامه - ٤

ــورزان و    ــا و هب ــاني، آاردا ــيت درم ــز هبداش مراآ

ها بر اطالعات هريـك       ارزيابي ميزان تأثري اين دوره    

ــروه ــوق از گ ــاي ف ــق  (ه ــكان وف ــوزش پزش ــراي آم ب

آوريكولوم معاونت حمرتم آموزشي وزارت متبـوع عمـل         

ها برنامة آموزشـي      گروهخواهد شد و در مورد ساير       

مصرف مواد هتيه     الزم توسط ادارة پيشگريي ودرمان سوء     

  ). و ابالغ خواهد شد

هاي آموزشي براي افراد در معـرض          برگزاري دوره  - ٥

آمـوزان، سـربازان      هاي معتادان، دانش    خانواده(خطر

  )…و

 تقويت مراآز سرپائي ويژة معتادان جهت پـذيرش         - ٦

  حتقق اهداف برنامهشده در جهت  موارد ارجاع

 ١٠ تا   ٥ اجياد يا تقويت خبش بسرتي معتادان شامل         - ٧

ختت در بيمارستان عمومي شهرستان با مهكاري معاونت        

  درمان شبكه

 اجياد مهاهنگي بني مراآز هبداشيت درماني روسـتائي         - ٨

درمانگـاه  (و شهري بـا سـطوح دوم و سـوم ارجـاع             



  

  ٣٩

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 اعـصاب   سرپائي ويژه معتادان، بيمارستان واجد خبش     

  )و روان

  هاي پژوهشي  مهكاري در اجراي برنامه- ٩

ها و     تشويق، ترغيب و محايت علمي و فين از گروه         - ١٠

  هاي غريدوليت در جهت حتقق اهداف برنامه سازمان

 ارائة خدمات مددآاري از طريق واحد مـددآاري         - ١١

  مرآز

 ارسال گـزارش ماهانـه بـه شـوراي پيـشگريي و             - ١٢

  )٤فرم مشارة ( استاندرمان سوءمصرف مواد

  :شرح وظائف رئيس مرآز هبداشت شهرستان

مهاهنگي درون و برون خبشي به منظور اجياد بسرتي          . ١

مناسب براي اجراي برنامـة پيـشگريي و درمـان          

 سوءمصرف مواد
  

  : ها شرح وظائف واحد مبارزه با بيماري

  :ريزي آموزشي با اهداف ذيل برنامه . ١

مـصرف  آموزش عمومي مباحث مـرتبط بـا سو،        •

 مواد
هـاي در معـرض خطـر در خـصوص           آموزش گروه  •

 مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد
آموزش افراد آلوده و بيمـار و خـانوادة          •

آنان در خصوص مباحث مرتبط بـا سوءمـصرف         

 مواد
آموزش افـراد آليـدي شهرسـتان در خـصوص           •

 مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد
آموزش پرسنل خبش هبداشت و درمان شهرسـتان         •

 وص مباحث مرتبط با سوءمصرف مواددر خص



  

  ٤٠

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

هاي  ها و فرم توزيع متون آموزشي، دستورالعمل .٢

آموزشي مرتبط با سوءمصرف مواد در سطح 

  شهرستان

ارائة بازخورد بازديدهاي به عمـل آمـده بـه           . ٣

 واحدهاي حميطي

 ارائة گزارش عملكرد به سطوح استاني . ٤
  

  :واحد هبداشت مدارس

  

ــه من   • ــرورش ب ــوزش و پ ــا آم ــاهنگي ب ــور مه ظ

ريزي و ارائة آموزش به آارآنان مدرسه        برنامه

 آموزان آموزان و دانش و اولياي دانش
  

  :واحد طرح گسرتش

  

آموزان  مهاهنگي به منظور آموزش هبورزان و دانش       •

 هبورزي و رابطان هبداشيت
هـاي آموزشـي بـه       ارائة گزارش عملكرد برنامه    •

 رئيس مرآز هبداشت
  

  :واحد آموزش هبداشت

  

ريزي آموزشي در سـطح      ر جهت برنامه  مهاهنگي د  . ١

 شهرستان

هاي آموزشـي در     مهكاري در جهت اجراي برنامه     . ٢

 سطح شهرستان

هـاي   ارائة گزارش عملكـرد اجرايـي برنامـه        . ٣

 آموزشي به رئيس مرآز هبداشت
  



  

  ٤١

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  :واحد دارويي

ريزي و تامني وسـايل هبداشـيت و درمـاني           برنامه . ١

ادغام پيـشگريي و درمـان        موردنياز در برنامة    

 ....)آاندوم، سرنگ، و (سو،مصرف مواد 

مهاهنگي با امور دارويي مرآـز هبداشـت اسـتان           . ٢

جهت تسهيل در حتويل متادون به پزشكان مـسئول         

 مرآز درماني مرجع

هــاي  گــزارش عملكــرد اجرايــي برنامــه ارائــة  . ٣

 آموزشي به رئيس مرآز هبداشت
  

  :واحد آمار

  

هـاي آمـاري ماهيانـه،       بندي و ارسال فرم    مجع •

ادغـام    لي و ساليانه مرتبط بـا برنامـة         فص

پيشگريي و درمـان سو،مـصرف مـواد در نظـام           

 هبداشيت اوليه به مرآز هبداشت استان
  

  

ـــ  ــتان  ٦د ــطح بيمارس ــائف س ــرح وظ  ش

 شهرستان
  :مديريت بيمارستان

  

تامني امكانـات درمـاني الزم جهـت بيمـاران           •

ارجاعي مبتال به سو،مـصرف مـواد در فوريـت          

 درماني

گـزارش عملكـرد درمـاني و محـاييت در            ارائة •

خصوص بيماران مبتال به سو،مـصرف مـواد بـه          

 مرآز هبداشت استان



  

  ٤٢

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  

  :ديده پزشك يا پزشك عمومي دوره روان

  

ارائة خدمات ختصصي و يـا بـسرتي بـه بيمـاران             . ١

 ارجاعي مبتال به سو،مصرف مواد

هاي خمتلـف در خـصوص حنـوة         آموزش پرسنل در رده    . ٢

 ايت احتياطات الزمبرخورد با بيمار و رع

ارجاع به مراآز هبداشيت درمـاني مربوطـه جهـت           . ٣

 هاي بعدي پيگريي
  

  

  : آزمايشگاه

  

 اجنام آزمايشات روتني بيماران •
  

  

  

  

مـرتون، سـوپروايزرهاي    (دفرت پرسـتاري بيمارسـتان      

  ):باليين و آموزشي

  

هاي خمتلـف در خـصوص حنـوة         آموزش پرسنل در رده    •

 زمبرخورد با بيمار و احتياطات ال
  

  : مددآار اجتماعي بيمارستان

  

 اجنام اقدامات محاييت •
  

  



  

  ٤٣

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 شرح وظائف مديريت شبكة هبداشت و ٧د ـ  

 درمان شهرستان
  :شرح وظائف مدير شبكه

  

 تامني اعتبارات الزم براي اجراي برنامه . ١

 تامني نريوي انساني الزم براي اجراي برنامه . ٢

مهاهنگي با مسئولني اداري و آليدي شهرستان در         . ٣

 پيشگريي و درمان سو،مصرف شهرستان  ب آميتة قال

 ها نظارت عاليه بر حسن اجراي برنامه . ٤
  

 شرح وظائف معاونت هبداشيت ٨د ـ 

هاي علوم پزشكي و  دانشكده/دانشگاه

 خدمات هبداشيت درماني
رياست آميتة پيشگريي و درمان سو،مصرف  •

 مواد

  نظارت عاليه بر حسن اجراي برنامة •

ان سو،مصرف مواد در ادغام پيشگريي و درم

 نظام هبداشيت اوليه 

خبشي به منظور اجياد  مهاهنگي درون و برون •

بسرتي مناسب براي اجراي برنامة پيشگريي 

 و درمان سو،مصرف مواد
  

 شرح وظائف معاونت درمان و دارو ٩دـ 

هاي علوم پزشكي و  دانشكده/دانشگاه

 خدمات هبداشيت درماني
  

  :ايندة ايشانشرح وظائف معاون درمان يا من



  

  ٤٤

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  

 شرآت در شوراي پيشگريي و درمان سو،مصرف مواد .١

 نظارت بر سطح سوم ارجاع .٢

نظارت عاليه بر حسن اجراي برنامة ادغام  .٣

پيشگريي و درمان سو،مصرف مواد در نظام هبداشيت 

 اوليه
  

  

  

  :شرح وظائف مدير دارو

مهاهنگي الزم جهت تامني داروهاي مربوط به  •
وءمصرف مواد در نظام ادغام پيشگريي و درمان س

  هبداشيت اوليه
  

 
  

 : مراآز هبداشت استان١٠-د
شـوراي  «در مراآز هبداشت استان شورائي حتت عنـوان         

بـه شـرح    »استان/مصرف دانشگاه   پيشگريي و درمان سوء   

  :ذيل تشكيل و اجنام وظيفه خواهد منود
شوراي پيشگريي و درمان سوء مصرف مواد 

  :استان مرآب است از/دانشگاه

  )بعنوان رئيس شورا(ون هبداشيت دانشگاه معا . ١

  معاون آموزشي دانشگاه . ٢

  مدير درمان دانشگاه . ٣

  معاون پيشگريي و فرهنگي هبزيسيت استان  . ٤

روانپزشك مشاور علمي برنامه هبداشـت روان در         . ٥

  استان 

  آارشناس مسئول هبداشت روان  . ٦



  

  ٤٥

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  آارشناس مسئول گسرتش شبكه  . ٧

  آارشناس مسئول آموزش هبداشت  . ٨

ستان روانپزشكي مرآـز اسـتان يـا        رئيس بيمار  . ٩

  هاي عمومي واجد خبش روانپزشكي  رئيس بيمارستان

دانشكده منصوب  /اعضاء شورا با حكم رياست دانشگاه     

  .خواهدشد

شوراي مذآور بطور منظم ماهانه يكبار تشكيل جلسه        

خواهد داد و نقش راهربي ادغـام پيـشگريي و درمـان            

. اهد داشـت  مصرف مواد در دانشگاه را بعهده خو        سوء

  :وظايف شورا عبارتند از

راهربي ادغام پيشگريي و درمان سوءمـصرف مـواد          -

  در شبكه هبداشيت استان و پايش و ارزشيابي آن 

  بندي نتايج آماري و حتليل آا  مجع -

هـاي آموزشـي بـراي مـديران          ريزي دوره   برنامه -

شبكه، پزشكان مراآز هبداشيت درماني آارشناسـان،       

ن و ارزيابي ميزان تـأثري ايـن        آارداا و هبورزا  

بـراي  (هاي فوق     ها بر اطالعات هريك از گروه       دوره

آمــوزش پزشــكان وفــق آوريكولــوم معاونــت حمــرتم 

آموزشي وزارت متبوع عمل خواهد شـد و در مـورد           

ها برنامـة آموزشـي الزم توسـط ادارة           ساير گروه 

مصرف مواد هتيه و ابالغ خواهد        پيشگريي ودرمان سوء  

  ).شد

د مهاهنگي بني خبشي خبصوص در سطوح دوم و سوم          اجيا -

  ارجاع 

ارسال گزارش ماهانه بـه دفـرت سـالمت جوانـان            -

 )اداره پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد(مدارس 
  

  : رئيس مرآز هبداشت
 



  

  ٤٦

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

شرآت در آميتة ادغام پيشگريي و درمان  .١
 سوءمصرف مواد در نظام هبداشيت اوليه

 ادغام  نظارت عاليه بر حسن اجراي برنامْة .٢
پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هبداشيت 

 اوليه در خبش هبداشت
خبشي به منظور اجياد بسرت مناسب  مهاهنگي برون .٣

 هاي ادغام براي اجراي برنامه
  

  :ها واحد مبارزه با بيماري

 
  

ريزي آموزشي به منظور آموزش  برنامه .١
 عمومي مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد

موزشي به منظور آموزش ريزي آ برنامه .٢
هاي در معرض خطر در خصوص مباحث  گروه

 مرتبط با سوءمصرف مواد
ريزي آموزشي به منظور آموزش  برنامه .٣

آنان  افراد آلوده و بيمار و خانوادة 
 در خصوص مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد

ريزي آموزشي به منظور آموزش  برنامه .٤
افراد آليدي استان در خصوص مباحث 

 با سوءمصرف موادمرتبط 
ريزي آموزشي به منظور آموزش  برنامه .٥

پرسنل خبش هبداشت و درمان شهرستان در 
 خصوص مباحث مرتبط با سوءمصرف مواد

ها و  توزيع متون آموزشي، دستورالعمل .٦
هاي آموزشي مرتبط با سوءمصرف مواد  فرم

 در سطح شهرستان 
ارائة بازخورد به سطوح حميطي مبتين بر  .٧

  عمل آمدهبازديدهاي به
 گزارش عملكرد به شوراي ادغام  ارائة .٨

 استان
 

  : واحد هبداشت مدارس
 

مهاهنگي با آموزش و پرورش به منظور  •
 آموزش به  ريزي و ارائة برنامه

آموزان  آارآنان مدرسه و اولياي دانش
 آموزان و دانش

  



  

  ٤٧

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 
 
 

  : واحد طرح گسرتش
 

مهاهنگي به منظور آموزش هبورزان و  •
 رزيآموزان هبو دانش

هاي   گزارش عملكرد برنامه ارائة •
 آموزشي به شوراي ادغام استان

  
  
  

  : واحد آموزش هبداشت
 

ريزي آموزشي در سطح  مهاهنگي در جهت برنامه .١
 استان

هاي آموزشي  مهكاري در جهت  اجراي  برنامه .٢
 در سطح استان

هاي آموزشي به   گزارش عملكرد برنامه ارائة .٣
  ادغام استان آميتة

 
  : وييواحد دار

 
ريزي و تامني وسايل هبداشيت و درماني  برنامه .١

موردنياز براي برنامه ادغام پيشگريي و 
آاندوم، سرنگ، و (درمان سوءمصرف مواد 

(... 
گريي  ختمني ميزان متادون موردنياز  و حتويل .٢

آن از معاونت درمان و داروي دانشگاه و 
  نقطه سفارش جمدد حماسبة

هاي آموزشي به  ارائة گزارش عملكرد برنامه .٣
 آميتة ادغام استان

 
 

  :واحد آمار 
 

هاي آماري مرتبط با  بندي و ارسال فرم مجع •
اي آن به  برنامة ادغام و ارسال دوره

 پيشگريي  ادارة(  ادغام آشوري  دبريخانة آميتة
 )و درمان سوءمصرف مواد



  

  ٤٨

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

  
  

 

 

 

 

 

اداره ( دفرت سالمت جوانان ومـدارس ١١د ـ 

 ) موادپيشگريي ودرمان سوءمصرف
  

اين دفرت از طريق ادارة پيشگريي ودرمـان سوءمـصرف          

  :مواد وظايف ذيل را بعهده خواهد داشت

 تشكيل آميته علمـي ـ مـشورتي برنامـه     ١ـ٦د ـ 

ادغــام پيــشگريي و درمــان ســوء مــصرف مــواد جهــت 

 برنامـه   …ريزي، پايش، پژوهش، ارزشيابي و        برنامه

  :در سطح آشور، مرآب از

  مت جوانان ومدارسـ مدير آل دفرت سال١

 يـا    گسرتش شبكه و ارتقـاء سـالمت       رييس مرآز ـ  ٢

  منايندة ايشان

  ـ رئيس اداره پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد٣

  ـ رئيس اداره سالمت روان٤

 رئيس انستيتو روانپزشكي هتران يـا مناينـده         - ٥

  ايشان

 آارشناسان اداره پيشگريي و درمان سوء مصرف        - ٦

  مواد

   گسرتش شبكه و ارتقاء سالمتآارشناسان دفرت- ٧

   آارشناسان اداره سالمت روان– ٨



  

  ٤٩

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 دو آارشناس صاحب نظر خارج از تشكيالت فـوق          - ٩

  الذآر

  

   نظارت مستمر بر اجراي برنامه٢ـ٦د ـ

  گريي شاخصهاي قابل سنجش برنامه  اندازه٣ـ٦د ـ

 پـايش و ارزشـيابي برنامـه در فواصـل     ٤ـ٦د ـ 

  تعيني شده در برنامه عملياتي

 مهكاري با ستادمبارزه بـا مـواد خمـدرو    ٥ـ٦ـد  

  هاي مرتبط با برنامه ساير آميته

 تــدوين واجــراي پروتكــل مهكــاري بــا ٦ـــ٦د ـ  

سازمااي غريدوليت در سطح شهرستان، استان و آـشور         

  در جهت پيشربد برنامه

  

 هـ ـ پايش و ارزشيابي
 بررسـي وضـعيت موجـود قبـل از شـروع      ١هــ ـ   

  مداخله

 ٣نظم برنامه در فواصـل زمـاني    پايش م٢هـ ـ  

  ماهه درسال اول مداخله

 ارزشيابي پيشرفت برنامه يكسال بعد از ٣هـ ـ  

  مداخله

 ٦ پايش منظم برنامه در فواصـل زمـاني   ٤هـ ـ  

  ماهه درسال دوم مداخله

بررسي وضـعيت پـس از خـتم دوره زمـاني     ٥هـ ـ  

  مداخله و ارزشيابي برنامه

 

 

 
 



  

  ٥٠

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ها شاخص

  وع رفتار تزريقيدرصد شي- 

   HIVدرصد بروز رفتارهاي پرخطراز نظر انتقال - 

گريان   ـ درصد ميزان آگاهي سياستگذاران و تصميم      

  .منطقه اجراي طرح نسبت به اعتياد و خطرات آن

ــ درصــد ميــزان آگــاهي و نگــرش معتــادان و   ـ

  .خانواده آا نسبت به اعتياد و خطرات آن

 درمعرض خطر   گروههاي ميزان آگاهي ونگرش   ـ درصد 

  .اعتياد وخطرات آن به نسبت

ميزان آگـاهي ونگـرش آارآنـان هبداشـت          ـ درصد 

  .ودرمان نسبت به اعتياد وخطرات آن

ــوارد  ــد م ــ درص ــيبهاي ـ ــاعي آس ــي، اجتم  روان

  .ناشي از اعتياد ) …ايدز،طالق و(وهبداشيت

  ـ درصد موارد مراجعه معتادين خود معرف

ين خـود   ـ درصد موارد عـود اعتيـاد در معتـاد         

  معرف

  ـ درصد موارد قطع درمان در معتادين خود معرف

ـ درصد موارد درمان معتادين خود معـرف بطـور          

  سرپايي



  

  ٥١

 طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام  طرح ادغام پيشگريي و درمان سوءمصرف مواد در نظام هشتمني ويرايشهشتمني ويرايش
اوليهمراقبتمراقبت هبداشيت اوليههاي هبداشيت هاي

ـ درصد موارد درمان معتادين خود معـرف بطـور          
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