
  آئين نامه راه اندازي مركز درمان سوء مصرف مواد
  

  تعاريف –فصل اول 
به ) : كه منبعد در اين آئين نامه مركز ناميده خواهد شد( مركز درمان سوء مصرف مواد  - 1ماده 

مركزي اطالق مي گردد كه امكانات ارائه خدمات درماني سم زدائي و خدمات پيشگيري از عود و 
و در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي  درمان هاي غير داروئي

درمان را با داروي آگونيست افيوني براي ) طوالني مدت( آگونيست ، درمان سم زدائي و نگهدانده 
كه ( كليه اين خدمات بايد منطبق با پروتكل درمان سوء مصرف مواد . معتادان دارا باشد سرپايي

  .باشد) ت ابالغ مي گرددتوسط معاونت سالم
كه منبعد در اين آئين نامه واحد ( واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست  -2ماده

زير مجموعه مركز بوده و تحت نظرپرسنل درماني ، درمان سم زدايي و درمان ) : ناميده خواهد شد
  .نگاه دارنده با داروهاي آگونيست افيوني را ارائه مي دهد

به مركز ثابت يا سياري گفته مي شود كه زير نظر مستقيم و با مسئوليت مركز : مركز قمر -3ماده
راكز درمان سوء مصرف مواد ، در مناطق سخت دسترس از جمله روستاها و حاشيه شهرها كه فاقد م

 ش خصوصي هستند ، با شرايطي كه در پروتكل درمان وابستگي بهدولتي يا متقاضي تأسيس در بخ
  .مواد افيوني با داروهاي آگونيست آمده است ، ارائه خدمت مي نمايد

به مجموعه اقدامات درماني بمنظور رفع وابستگي فيزيكي به ): بازگيري( سم زدائي  -الف: 4ماده
  .مواد اعتياد آور گفته مي شود

ست روشي از سم زدائي است كه به كمك داروهاي آنتاگوني: سم زدائي سريع و فوق سريع - ب
و كمتر از ) سريع(روز  2- 3يا بيهوشي، دوره سم زدائي را به  (Sedation)افيوني و رخوت زدائي 

  .كاهش مي دهند) فوق سريع( ساعت  12
به مجموعه اقدامات داروئي و غيرداروئي جهت پيشگيري از مصرف مجدد : پيشگيري از عود -5ماده

  .مواد اعتيادآور اطالق مي شود
با داروهاي شبه افيوني ) ماه 6بيشتر از ( به درمان طوالني مدت ): جايگزين( رنده درمان نگهدا: 6ماده

سالها بطول مي انجامد  و هدف از جلگوگيري از مصرف غيرقانوني مواد  "گفته مي شود كه بعضا
  .افيوني توسط بيمار مي باشد

  .آمده است مشروح روشهاي سم زدائي و پيشگيري از عود در پروتكل درمان سوء مصرف مواد



ونيست افيوني مطابق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي تعريف داروي آگ -7ماده
  .آگونيست مي باشد

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين آئين نامه به اختصار وزارت و به  -8ماده
  .دانشگاه اطالق خواهد شد دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به اختصار/دانشگاه

  
  شرايط تأسيس و بهره برداري -فصل دوم

 
  .اجازه تأسيس مطابق با آئين نامه تأسيس و درمانگاه ها خواهد بود -9ماده 
هر پزشك مي تواند به تنهايي نيز متقاضي تأسيس مركز باشد لكن در مورد ديگر متقاضيان  -تبصره

  .يس درمانگاه ها رفتار خواهد شدآئين نامه تأس 3ذيل ماده  1مطابق تبصره
، همه بيمارستانهاي عمومي ، بيمارستانهاي تخصصي 9عالوه بر متقاضيان مشمول ماده  -10ماده

اعصاب و روان ، درمانگاه هاي عمومي ، مراكز جامع توانبخشي و درمانگاه هاي تخصصي مغز 
  .ضا نماينداعصاب و روان مي توانند افزايش بخش درمان سوء مصرف مواد را تقا

، )مراكز بهداشتي درماني مرجع يا درمانگاه مثلثي( مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري دانشگاه -تبصره
كشور ، مراكز درمان و بازتواني معتادان درمانگاه هاي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي 

به معتادان و مراكز گذري كمك رساني ) دولتي و خصوصي( سازمان بهزيستي كشور 
معادل مركز ارزيابي شده و نيازي به اخذ پروانه بهره برداري مركز ندارند، لكن  (DIC)خياباني

  .براي آنها اخذ مجوز راه اندازي واحد الزامي است
مجوز بهره برداري منوط به تأمين تجهيزات عمومي و ملزومات پزشكي و همچنين رعايـت   -11ماده

و تائيد وضـعيت سـاختماني ، بهداشـتي،    ( مؤسسان /مه توسط مؤسس ساير اصول مورد توجه آئين نا
  .خواهد بود) پرسنلي و تجهيزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه توسط وزارت

در مراكـز بيمارسـتاني و بـا     "صرفا  (URD)و فوق سريع (RD)درمان سم زدائي سريع  -12ماده
  .ر استشرايط مندرج در پروتكل درمان سوء مصرف مواد ميس

ا بيمارستان هاي عمومي و بيمارستانهاي تخصصي اعصاب و روان بـا تسـليم تقاضـا بـه     تنه -13ماده
جهـت اضـافه    20بررسي و تصويب كميسيون قانوني مـاده   "معاونت درمان دانشگاه ذيربط و متعاقبا

رف سوء مصرف مواد به پروانه تأسيس و رعايت مفاد پروتكل درمـان سـوء مصـ    نمودن مركز درمان
  .بنمايند URDمواد مي توانند اقدام به سم زدائي بيماران به روش 



مؤسسان همزمان متقاضي درمان با داروهاي آگونيست افيوني نيـز باشـند،   / چنانچه مؤسس-14ماده 
  .دريافت كند ياين آئين نامه بايد مجوز جداگانه ا 8مطابق با فصل 

  
  :مؤسسان/شرايط و وظايف مؤسس -فصل سوم

  .مؤسسان مطابق آئين نامه تأسيس درمانگاه ها خواهد بود/شرايط و وظايف مؤسس -15ماده 
  

  شرايط و وظايف مسئول يا مسئوالن فني مركز -فصل چهارم
  :شرايط -الف
مسئول فني مركز عالوه بر شرايط مندرج در آئين نامه تأسيس درمانگاه ها بايـد متخصـص    -16ماده

  .روانپزشكي يا پزشك دوره ديده باشد
  :دوره آموزشي مورد نياز پزشكان بشرح زير است-17ماده 
وفـق برنامـه مـدرن    ) سـاعت  20مشـتمل بـر   ( روزه  3نظـري   يك دوره آموزش كارگاهي -

يـا  ) 3301095و كـد   3301094كد (آموزشي مصوب معاونت آموزشي و امور دانشجوئي 
معادل كـدهاي  دوره هاي آموزشي مشابه چنانچه توسط معاونت آموزشي و امور دانشجويي 

  .فوق ارزيابي گردد
روزه در مراكز آموزشي منتخب درمان سوء مصرف مواد وفـق   14يك دوره آموزش عملي  -

مراكز منتخب جهت آموزش ( پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست 
سـوء مصـرف مـواد بـه معاونـت درمـان       عملي ، همه ساله توسط اداره پيشـگيري و درمـان   

 ).انشگاه معرفي مي گرددد

روزه از نظر رعايت سرفصل آموزشي بايد به تائيد  3گواهي دوره هاي آموزشي نظري  -1تبصره
بديهي اسـت كـه گـواهي صـادره معاونـت      . معاونت آموزشي دانشگاه محل برگزاري دوره برسد

  .بود آموزشي هر دانشگاه براي معاونت درمان دانشگاههاي سراسر كشور قابل پذيرش خواهد
روزه نظري براي روانپزشكان الزامي نبـوده لكـن گذرانـدن     3گذراندن دوره آموزشي  -2نبصره

  .روزه براي آنان الزامي است 14دوره آموزشي عملي  
روزه صادره توسـط هريـك از مراكـز آموزشـي      14گواهي دوره هاي آموزشي عملي -3تبصره

  .خواهد بود منتخب ، در معاونت درمان همه دانشگاهها مورد قبول



امتيـاز   50ساله خود بايد حداقل  5مركز ، در دوره هاي بازآموزي مسئول فني پزشك  -4تبصره
از برنامه مدون بازآموزي را به برنامه هاي آموزشـي در زمينـه اعتيـاد ، روانپزشـكي و عفـوني      

  .اختصاص دهند) ايدزو هپاتيت(
  :وظايف -ب

 "گاه ها خواهد بود بعالوه مسئول فني مركز بايد كتبـا مطابق با آئين نامه تأسيس درمان -18ماده 
  .اجراي پروتكل هاي درماني اين وزارت را تعهد نمايد

  
  شرايط و وظايف كادر نيروي انساني -فصل پنجم

  :شرايط  -الف
  .نفر شامل افراد زير باشد 3بايد حداقل ) به ازاء هر نوبت كاري( درماني مركزپرسنل  -19ماده 

  پزشك دوره ديده             حداقل يك نفر روانپزشك يا -
ــاليني  - ــناس بـ ــاوره/روانشـ ــاالتر  (مشـ ــا بـ ــي يـ ــدرك كارشناسـ ــد مـ ــده                           ) واجـ دوره ديـ

  حداقل يك نفر
  بهيار                                    حداقل يك نفر/پرستار -       

  .الزامي نيستحضور مددكار اجتماعي توصيه مي شود ولي 
پزشكان شاغل در مركز عالوه بر شرايط كلي مندرج در آئين نامه تأسيس درمانگاه ها بايـد   -20ماده

  .باشد) 17مطابق ماده (روانپزشك يا پزشك دوره ديده 
  :مشاوره بشرح زير است/دوره هاي آموزشي مورد نظر براي روانشناس باليني -21ماده

وفق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشـي و  ) اعتس 16(دوره آموزشي كارگاهي نظري  -
  امور دانشجويي

وفق برنامه مدون آموزشـي معاونـت آموزشـي و    ) ساعت 8(دوره آموزشي كارگاهي عملي  -
مراكز منتخب جهت آموزش عملـي، همـه سـاله توسـط اداره پيشـگيري و      ( امور دانشجويي 

 .)مي گردد درمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاهها معرفي

در صورت نداشـتن روانپزشـك دائمـي ، جهـت مشـاوره از روانپزشـك قـراردادي        -تبصره -
اما در صورت عـدم حضـور روانپزشـك در    ( در مركز استفاده شود) غيرحضوري/حضوري(

شبكه بهداشت درمان شهرستان ، مي توان بيمار را با برگه ارجاع به شهرستان همجوار اعـزام  
 .)نمود



  :وظايف - ب
  .وظيفه پزشك درمان بيماران مطابق پروتكل درمان سوء مصرف مواد مي باشد -22ماده
  :مشاوره دوره ديده شامل موارد زير مي باشد/وظايف روانشناس باليني -23ماده

  مشاوره اعتياد و پيشگيري از عود -1
 مشاوره كاهش آسيب در صورت نياز -2

 آموزش خانواده -3

 هدايت گروه و انجام گروه درماني -4

 HIVيش و پس آزمون مشاوره پ -5

  .در حيطه شرح وظايف مصوب مي باشد وظيفه پرستار اجراي دستورات پزشك -24ماده
وظيفه مددكار اجتماعي پيگيري بيماران و در صورت نياز بازديد منزل و محيط كار و  -25ماده

  .كمك به رفع مشكالت اجتماعي بيمار مي باشد
  

  زاتيشرايط ساختماني، تأسيساتي و تجهي -فصل ششم
شرايط ساختماني و تأسيساتي مركز مطابق با آئين نامه تأسيس درمانگاه ها بوده ، لكـن   -26ماده

مترمربـع،   8و شامل اتاق معاينه پزشك به متـراژ حـداقل   (متر مربع  70حداقل سطح كلي زيربنا 
هـاي  مترمربـع، اتـاق مراقبـت     8متر مربع ، اتاق دارو حداقل  8مشاوره حداقل /اتاق روانشناس 

مترمربع، اتاق انتظـار بـا قابليـت اسـتفاده جهـت گـروه درمـاني در         10 پرستاري و احياء حداقل
  .محدود خواهد بود) مترمربع و سرويس هاي بهداشتي  16ساعات خاص حداقل 

  .مركز بايد به وسايل كامل احياء مجهز باشد -تبصره
  

  عمومي تمقررا -فصل هفتم
فعاليت مركـز در  . خواهد بود) عصر/صبح(يك نوبت كاري حداقل ساعات فعاليت مركز -27ماده

  .نوبت كاري شب مجاز نيست
  .ديگر مقررات عمومي مطابق با آئين نامه تأسيس درمانگاه ها خواهد بود -28ماده

  
  
  



  درمان با داروهاي آگونيست افيوني -فصل هشتم
ها در مركز و يا مركـزي  تن درمان سم زدائي و نگهدارنده با داروهاي آگونيست افيوني -29ماده 

واجد شرايط منـدرج در ايـن فصـل     مي شود، و معادل مركز ارزيابي 10كه طبق تبصره ذيل ماده 
  .امكان پذير خواهد بود باشد،
معـادل مركـز    10مراكز درمان سوء مصرف مواد و مراكزي كه طبق تبصره ذيـل مـاده    -30ماده

ده با داروهاي آگونيسـت افيـوني بايـد مجـوز     ارزيابي شده اند براي درمان سم زدائي و نگهدارن
  .جداگانه اي به نام واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را اخذ نمايند

كميته منطقـه اي نظـارت بـر     «براي درمان با داروهاي آگونيست افيوني كميته اي به  نامه  -31ماده
متشكل از معاون درمان  دانشـگاه  ( »روهاي آگونيست داواحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با 

مـدير داروي دانشـگاه، معـاون پيشـگيري بهزيسـتي      /، معاون بهداشتي دانشگاه، معاونبعنوان رئيس 
استان، مدير گروه روانپزشكي يا يك روانپزشك با حكم رياسـت دانشـگاه و مـدير درمـان دانشـگاه      

تشكيل و نظر مشورتي خود را در خصوص صدور مجـوز واحـد توسـط معاونـت     ) بعنوان دبير كميته
برآورد پروتكل درمان وابستگي به مـواد افيـوني بـا داروهـاي آگونيسـت بـه        درمان دانشگاه مطابق
كميته مستمر بوده و در طول سال نيز تداوم روند نظارت . اعالم خواهد كرد 20كميسيون قانوني ماده 

تركيـب تـيم نظـارتي و    . خواهد داشت و نتايج آن در تمديد ساالنه فعاليت واحدها مـؤثر خواهـد بـود   
 31كميته مذكور به اختصـار كميتـه مـاده    . بوطه نيز مطابق مصوبات كميته خواهد بودسياست هاي مر
  .ناميده خواهد شد

حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه دهـد و درخواسـتهاي متقاضـيان    مي بايست  31كميته ماده  -تبصره
  .واحد را با فرجه زماني حداكثر دو ماه بررسي و اعالم نظر نمايد

، رتبـه  ) واحـد بـه ازاء جمعيـت   ( ي راه اندازي واحد اعم از خصوصي و دولتـي  معيار جمعيت -32ماده
و حداقل فاصله جغرافيايي از واحد مجاور مطابق مفاد پروتكـل درمـان وابسـتگي بـه     ) 3و  2،1(واحد

  .مواد افيوني با داروهاي آگونيست خواهد بود
) 1و 2بـه ترتيـب   ( ه هاي باالتر به رتب راه اندازي مي شود و براي ارتقاء 3در ابتدا با رتبه  -33ماده

. را احراز نمايـد  بايد شرايط مندرج در پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست
،  31، مي تـوان بـا تصـويب كميتـه مـاده      ) از جمله در واحدهاي پايلوت فعال فعلي(در شرايط خاص 

  .صادر نمود 1و2مجوز واحد با رتبه 



اكز و درمانگاههاي دولتي و خصوصي كه تاكنون مجاز به درمان سـوء مصـرف مـواد بـا     مر -34ماده
داروهاي آگونيست افيوني بوده  و سهميه داروي آگونيست افيوني دريافت مي نمـوده انـد، از زمـان    

دارو دانشگاه مربوطه موظفند تقاضاي راه انـدازي مركـز و واحـد را بـه     /اعالم كتبي معاونت درمان
  .مان  دانشگاه ارائه نمايندمعاونت در

، همچنين درمانگاه هـاي  ) دولتي(طرح متادون دانشگاه ها ) پايلوت(درمانگاه هاي آزمايشي  -1تبصره
طرح متادون، كه از دفتر سالمت رواني اجتماعي و مدارس ) پايلوت(خصوصي و مطب هاي آزمايشي 

اين آئين نامه نسبت بـه اخـذ پروانـه راه     ابالغماه پس از  6مجوز اخذ نموده اند ، موظفند تا حداكثر 
، راه ) مـاه 6(اندازي مركز و مجوز واحد از دانشگاه اقدام نمايند و چنانچه به هردليلي در زمان مقـرر  

اندازي واحد ميسر نگرديد، معاونت درمان دانشگاه مربوطه موظف به ساماندهي بيمـاراني كـه تحـت    
  .ي بوده اند ، مي باشددرمان نگهدارنده با داروي آگونيست افيون

درمـان و   دولتـي درمانگاه هاي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و مراكز  -2تبصره
بازتواني معتادان سازمان بهزيستي كشور موظفند تا حداكثر يكسال پس از ابالغ اين آئين نامه نسـبت  

درمان  خصوصيني براي آن دسته از مراكز اين مهلت زما. به اخذ مجوز واحد از دانشگاه اقدام نمايند
مازاد بر نياز شناخته نشده  31براساس نظركميته ماده سازمان بهزيستي كشور كه  نو بازتواني معتادا

  .ماه خواهد بود 6، اند
كـه   10تمام مراكز و متقاضيان تأسيس واحدها از جمله مراكز مشـمول تبصـره ذيـل مـاده      -3تبصره

رسيده در زمان انتظار بـراي سـپري شـدن مراحـل      31ا به تائيد كميته ماده تقاضاي تأسيس واحد آنه
اداري صدور مجوز واحد نيز ، موظف به سپردن تعهد كتبي رعايت پروتكل درمان سوء مصرف مـواد  

  .و پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروي آگونيست  ميباشند
دانشگاه صادر  سالمت/دانشگاه توسط معاون درمان 31مجوز واحد پس از تائيد كميته ماده -35ماده

اداره صدور پروانه هاي وزارت ، نمونه مجوزهـاي موضـوع ايـن آئـين نامـه را طراحـي       . خواهد شد
  .خواهد نمود

در مناطق سخت دسترس از جمله روستاها و حاشيه شهرها كـه   نجهت ارائه خدمت به معتادا -36ماده
مـي توانـد بسـته بـه      31سيس در بخش خصوصي هستند، كميته ماده فاقد مراكز دولتي يا متقاضي تأ

نياز، از ميان واحدهاي فعال داوطلب، راه اندازي يك يا چند واحد قمر را در آن مناطق بـه كميسـيون   
جزئيـات در پروتكـل درمـان وابسـتگي بـه مـواد افيـوني بـا داروي         ( پيشنهاد نمايـد  20قانوني ماده 

  .)آگونيست آمده است 



اعتبار مجوز واحد، يكسـاله بـوده    اعتبار مجوز مركز مطابق آئين نامه تأسيس درمانگاه ها و -37ماده
و تمديد آن منوط به اجراي دقيق مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيسـت  

  .ورعايت ضوابط اين آئين نامه ، از طريق دانشگاه مربوطه خواهد بود
مسئول واحد همان مسئول فني مركـز مـي باشـد كـه داراي     : ظايف مسئول واحدشرايط و و -38ماده

بايـد واجـد    4لذا مسئول واحد عالوه بر شرايط و وظايف ذكر شده در فصـل  . مجوز واحد خواهد بود
  .موارد ذيل باشد

بايد دوره هاي آموزشي را وفق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيـوني بـا داروهـاي    : شرايط -الف
بـديهي اسـت   (و تبصره هـاي ذيـل آن گذرانـده باشـد     17در ماده ونيست در مراكز منتخب مندرج آگ

دوره آموزشي مذكور را جهت راه اندازي مركز گذرانده اند لكن مسئوالن  "مسئوالن فني مراكز قبال
معادل مركز ارزيابي مي شود موظفند آموزشـهاي نظـري و    10فني مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده 

  .)و تبصره هاي ذيل آن را بگذرانند 17لي مطابق مادهعم
  :وظايف -ب
كتبـي تعهـد    ررعايت مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را بطـو  -1

  .نمايد
بايد مسئوليت امور فني پزشكي واحد و رعايت موازين حقـوقي و قـانوني شـامل مـوارد زيـر را       -2

  :بعهده گيرد
  گرفتن داروهاي آگونيست از مديريت دارويي دانشگاه مربوطه تحويل -
  نظارت بر تجويز داروهاي آگونيست افيوني -
طبق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيـوني  ( بر ارائه داروي آگونيست در حضور پرسنل نظارت  -

  )با داروهاي آگونيست 
  ت به منزلنظارت بر نحوه درمان بيماران و شرايط بردن داروي آگونيس -
ارائه گزارش صحيح كتبي ماهانه مصرف داروي آگونيست به مديريت دارو و غـذا دانشـگاه    -

 مربوطه و اداره كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت 

طبق پروتكل درمان وابستگي به مـواد  ( نظارت بر انجام ساير اقدامات كاهش آسيب در واحد -
 )افيوني با داروهاي آگونيست 

 ن دفتر ثبت داروهاي مخدر از مديريت دارويي دانشگاهتحويل گرفت -

 نظارت بر چگونگي ثبت داروهاي آگونيست افيوني مصرفي در دفتر ثبت داروهاي مخدر -



ارائه دفتر ثبت داروهاي مخدر به دانشگاه هنگام گرفتن مجـدد سـهميه داروهـاي آگونيسـت      -
 افيوني

معادل مركـز ارزيـابي شـده انـد      10مسئوالن فني مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده  -تبصره -
وابسـتگي بـه مـواد    سوء مصرف مواد و پروتكل درمـان  موظفند رعايت مفاد پروتكل درمان 

 .را بطور كتبي تعهد نمايند افيوني با داروهاي آگونيست

  :شرايط و وظايف پزشكان شاغل در واحد -39ماده
ه مواد افيوني با داروهـاي  طبق پروتكل درمان وابستگي ب( دوره هاي آموزشي: شرايط -الف -

 .را گذرانده باشد)  آگونيست

  :وظايف -ب
تعهـد   "رعايت مفاد پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست را كتبا - -

 .نمايد

 .تحت نظارت مسئول واحد انجام وظيفه نمايد -

ارزيابي شده اند معادل مركز  10پزشكان شاغل در مراكزي كه طبق تبصره ذيل ماده  -تبصره -
و تبصره هاي ذيل آن را بگذرانند همچنين  17موظفند آموزشهاي نظري و علمي مطابق ماده 

ملزم به سپردن تعهد كتبي مبني بر رعايت مفاد پروتكل درمان سوء مصرف مـواد و پروتكـل   
 .درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست مي باشند

  :نيكادر نيروي انسا -40ماده
  .همان كادر نيروي انساني مركز كفايت مي كند -
بهيـار  /يـك پرسـتار   بايد عالوه بر مسئول فني ، حداقلدر روزهاي تعطيل واحد داير بوده و  -

 .حضور داشته باشد

      معـادل مركـز ارزيـابي    10شرايط نيروي انساني مراكزي كه طبـق تبصـره ذيـل مـاده      -1تبصره
  .نجم آئين نامه باشدمي شود بايد حداقل مطابق فصل پ

مطابق پروتكل درمان وابستگي به مواد افيوني با  1و2د با رتبه حپرسنل درماني وا -2تبصره -
 .داروهاي آگونيست خواهد بود

  :امكانات واحد عالوه بر امكانات مركز بايد شامل موارد زير باشد -41ماده
مناسـب جهـت    گاوصندوق جهت نگهداري قرص هاي آگونيسـت افيـوني و همچنـين مكـان     -

  نگهداري شربت آگونيست



    رايانه با امكان دسترسي به شبكه اينترنت جهـت گـزارش هفتگـي مـوارد درمـان بـه مركـز         -
 رايانه اي وزارت

 ر كردن قرص هاي متادوندابزار مورد نياز براي پو -

 ليوان يكبار مصرف براي تهيه محلول متادون و آب در واحد و ظرف در دار براي بردن دارو -
 منزل به

 
  تخلفات -فصل نهم

مؤسسان ، مسئول فني و غيره از ضـوابط تعيـين   /چنانچه مسئوالن مركز اعم از مؤسس -42ماده
اجرائي ابالغي توسط وزارت تخطي نماينـد بـه   -شده در اين آئين نامه و يا دستورالعملهاي علمي

  :ترتيب ذيل رفتار خواهد شد
  بازرسي توسط وزارت يا دانشگاه مربوطهتذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه  -الف
  تذكر كتبي توسط وزارت يا دانشگاه مربوطه تا دو نوبت -ب
  )براي واحد(قطع سهميه داروي آگونيست افيوني -ج
  31لغو موقت يا دائم مجوز واحد توسط وزارت يا كميته ماده -د
  31لغو موقت يا دائم مجوز مركز توسط وزارت يا كميته ماده -ه
كتبي قبلي ، تخلفات افراد توسط /ت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شفاهيدرصور -و

قانون تعزيرات يـا مراجـع ذيصـالح قضـايي      11وزارت و دانشگاه حسب مورد به كميسيون ماده 
  .ارجاع مي شود

راه اندازي شـده انـد، نيـز از بعـد      10واحدهايي كه در مراكز مشمول تبصره ذيل ماده  -1تبصره
  .و وزارت خواهند بود 31تي زير نظر معاونت درمان دانشگاه، كميته مادهنظار
   بازرسان وزارت يا دانشگاه مربوطه بايد مـوارد تخلـف را منطبـق بـا ضـوابط قـانوني،       -2تبصره

  .آئين نامه ها و دستور العملها و بطور مشخص در صورتجلسات و مكاتبات مربوطه قيد نمايند
روج يا فروش غيرقانوني داروي آگونيست افيوني توسط كاركنـان  در صورت احراز خ -3تبصره

واحد، مسئوليت آن عالوه بر شخص خاطي ، متوجه مسئول واحد بوده و مطابق قانون مبـارزه بـا   
  .مواد مخدر، موضوع توسط وزارت يا دانشگاه به مراجع ذيصالح قانوني ارجاع مي شود

بـه تصـويب رسـيده و از    ........ تبصره در تـاريخ  19ماده و  42فصل،   9اين آئين نامه مشتمل بر
 7844اين آئين نامـه جـايگزين آئـين نامـه هـاي شـماره       . تاريخ تصويب الزم االجراء خواهد بود



س مـــورخ /1069/8و  8/11/80س مـــورخ /ب/14190و شـــماره  78/ 6/   27مـــورخ 
تمديـد  . ملغي مي گـردد همچنين ساير آئين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير ، . مي گردد 15/1/84

اعتبار پروانه هاي صادر شده براساس آئين نامه هاي سابق منوط به رعايت مفاد ايـن آئـين نامـه    
تحويـل داروهـاي آگونيسـت افيـوني توسـط      .گذراندن دوره هاي بازآموزي مي باشد "خصوصا
واحـد   به دارندگان مجوز "مديريت داروي دانشگاه براي درمان سوء مصرف مواد صرفا/معاونت

  .مجاز خواهد بود
  
  

  دكتر لنكراني
  وزير


