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  :آسیب وکاهش درمانالزامات درمان وابستگی به مواد محرك در مراکز مجاز 
درمان و کاهش در مراکز  یک موضوع تخصصی است و الزاما باید مواد محرك وابستگی/ء مصرفدرمان سو - 1

و روانگردان و یا   اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدرقانون  15ماده موضوع آیین نامه تبصره ذیل آسیب 

مراکز درمانی و بیمارستانی مجاز از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط افرادي که طی 

  .این بخشنامه مجاز شمرده می شوند صورت گیرد

 اعتیاد آسیب کاهش و درمان مراکز درمانی فرایندهاي و فیزیکی فضاي انسانی، نیروي استانداردرعایت  - 2

 مربوطه هاي پروتکل و دستورالعمل اساس بر اساس بر مخدر مواد با مبارزه قانون اصالحیه 15 ماده موضوع

  .است الزامی

گذرانده فقط در دانشگاه هاي علوم پزشکی  که دوره آموزشی الزم را  )نشناسانوروا انپزشک(درمانگران   - 3

 الزم. گیرند عهده به رامحرك  مواد وابستگی/درمان بیماران سوء مصرف، به عنوان درمانگر می توانندباشند 

از دانشگاه هاي  معتبر گواهی کسب و محرك مواد مصرف سوء درمان آموزش دوره گذراندن  است ذکر به

 .است الزامی دارند فعالیت محرك مواد مصرف سوء درمان در که مراکزي فنی ولئتوسط مسعلوم پزشکی 

 .است الزامی روانپزشک توسط بیمار اولیه ویزیت محرك مواد مصرف سوء درمان شروع براي - 4

، کمبود راي هماهنگی مبارزه با مواد مخدرهایی که به تشخیص کمیته درمان شودر شهرستان - تبصره

پزشکان دوره دیده  روانپزشک در اجراي درمان بیماران تاخیر یا خلل ایجاد می کند ، انجام ویزیت اولیه سایر

 .بالمانع است

 مواد به وابستگی و مصرف سوء تایید حاد روانپزشکی، وضعیت لحاظ به بیمار فعلی وضعیت است الزم  - 5

 مربوطه فرم در و گردد روانپزشک مشخص توسط روانپزشک، ویزیت بعدي ودفعات درمانی برنامه محرك،

 .شود ثبت بیمار پرونده

 راکفا و افکار خودکشی ،دیدش، اضطراب مثل هذیان و توهم، بدبینی عالئم حاد روانپزشکی يارادبیمارانی که  - 6

در صورت ( جهت درمان تخصصی به مرکز روانپزشکی الزم است  ،باشندمی...  و نارگید هب ندناسر بیسآ

 .ارجاع گردند) نبود مراکز تخصصی به مراکز تعیین شده جایگزین



٢ 
 

موزش آ، درمان و به مواد محرك توسط وزارت بهداشت تاکنون هیچ درمان دارویی براي درمان وابستگی - 7

ت همزمان و عوارض براي درمان اختالال دوجوم دارویی ياهرفته است و درمانپزشکی مورد تائید قرار نگ

 .مصرف این مواد می باشد

-یتخانش شور هب ییوراد ریغ نامرد رد رثوم ینیلاب ياهامنهار رد رضاح لاحرددارویی مجاز هاي غیردرمان - 8

 طقف رگید ینامرد ياهشور .دنا هدش غالبا تسویپ هب هک دنتسه )هتفای لیدعت سکیرتام و سکیرتام( يراتفر

 .دنتسه ارجا لباق یتاقیقحت زکارم رد

 هدوبممنوع  داوم فرصم ءوس سرپایی و اقامتی ياهدرمان ،هاي شدید جسمی و روانیدر صورت وجود بیماري - 9

 .بیمار باید به بیمارستان ارجاع شود و 

 شزومآ و نامرد ،تشادهب ترازو فرط زا هدش غالبا ياهلمعلاروتسد و اه لکتورپ رضاح لاح رد -10

 ءوس تالالتخا نامرد هب زاجم ینامرد زکارم و تسا لاس 18 زا رتالاب نس ياراد دارفا هب طوبرم یکشزپ

 ناکشزپناور طسوت هورگ نیا نامرد دوش یم هیصوت .دنتسین لاس 18 ریز ناناوجون رد )عون ره زا( داوم فرصم

 .دوش ماجنا

 عهده به را محرك مواد مصرف سوء درمان تاسیس، بدو از توانند می مواد مصرف سوء درمان مراکز -11

   .گیرند

 فرصم ءوس رطاخب بیماران مراجعه کننده به مرکز کهارائه خدمات درمان سوء مصرف مواد محرك به  -12

می باشند، با همان تیم درمان قابل  )نوداتم اب نامرد نوچمه( هاي داروییتحت درمان رگید داوم نامزمه

بیمارانی که فقط  يارب یرشحداکثر ظرفیت پذ ،تسا لماک زکرم شریذپ تیفرظ هک یتروصرد. انجام است

 اینفر می باشد و مرکز بایستی یک روانشناس  20جهت درمان سوء مصرف مواد محرك مراجعه می کنند، 

چنانچه  .خود اضافه نماید تیم درمانیآموزش دیده براي ارائه خدمت به این دسته از بیماران به  کشزپ

  .ان نیستدوم در تیم درم  کشزپ ای مسئول فنی مرکز روانپزشک باشد، نیازي به روانشناس

  

  

   


