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درمورد مصرف مـواد در آن جامعـه   درمورد مصرف مـواد در آن جامعـه     اطالعاتاطالعاتدرمورد مصرف مواد در يك جامعه نيازمند درمورد مصرف مواد در يك جامعه نيازمند   دانشدانش

مصرف كنندگان مواد يك جمعيت پنهان بشمار مي روند، بنابراين اطالعـات دربـاره   مصرف كنندگان مواد يك جمعيت پنهان بشمار مي روند، بنابراين اطالعـات دربـاره   . . استاست

موارد شناسايي شده، يعني افرادي كه جهت درمان سوء مصرف مواد مراجعـه مـي كننـد،    موارد شناسايي شده، يعني افرادي كه جهت درمان سوء مصرف مواد مراجعـه مـي كننـد،    

. . دريچه اي رو به مشكالت پنهان مصرف مواد استدريچه اي رو به مشكالت پنهان مصرف مواد است

اين اطالعات مي تواند نشان دهد كه كدام بخشهاي جمعيت بيشتر تحت تاثير مشكالت مـواد  اين اطالعات مي تواند نشان دهد كه كدام بخشهاي جمعيت بيشتر تحت تاثير مشكالت مـواد  اين اطالعات مي تواند نشان دهد كه كدام بخشهاي جمعيت بيشتر تحت تاثير مشكالت مـواد  اين اطالعات مي تواند نشان دهد كه كدام بخشهاي جمعيت بيشتر تحت تاثير مشكالت مـواد  

  morbiditymorbidityاند، نوع مشكالتي كه تجربه مي كنند كدام است و سطوح ناتواني اند، نوع مشكالتي كه تجربه مي كنند كدام است و سطوح ناتواني ��������قرار گرفتهقرار گرفته

..همراه چقدر استهمراه چقدر است

كنندگان به مراكز درماني مـي توانـد نشـانگر تغييـر در     كنندگان به مراكز درماني مـي توانـد نشـانگر تغييـر در     ��������تغييرات در تعداد يا تركيب مراجعهتغييرات در تعداد يا تركيب مراجعه  

..تعـداد يا تركيب جمعيتي باشـد كه مشكالت مصرف مواد را تجـربه مي كنندتعـداد يا تركيب جمعيتي باشـد كه مشكالت مصرف مواد را تجـربه مي كنند



داشته ؟ونتـايج چـه معنـايي    * برنامه چه پيامدي

دارند؟ آيا برنامـه تغييـري ايجـاد كـرده اسـت؟               

چه منـابعي و از هركـدام چـه مقـدار مـورد      �
) Inputs(استفاده قرار گرفته است؟ 

پول ، تسهيالت ، كاركنان ، مواد اوليه و تجهيزات

تا چه حد فعاليت هاي طرح ريزي شده به اجرا �
(process)درآمده اند؟ 

خدمات را چه كساني و د رچه زماني دريافـت  �

ارزشيابيارزشيابي پايشپايش

دارند؟ آيا برنامـه تغييـري ايجـاد كـرده اسـت؟               

)outcomes(آيا برنامه اثربخشي الزم را دارد؟ 

چه نتايجي دراز مدت و غائي بدست آمده اسـت؟  

) (Impact** ونتايج چه معنايي دارند؟

خدمات را چه كساني و د رچه زماني دريافـت  �
كرده اند و اين خدمات با چه كيفيتي ارايه شده 

) Process(اند؟ 

.....فرايند برگزاري جلسات آموزشي و يا فرايند خريد مواد و

چه خدماتي چه  و مقداراز آنها ارايه گرديـده   �
)Outputs(است 

تعداد كساني كـه آمـوزش ديـده انـد، تعـداد مـراجعين كـه        
.....مشاوره شده اند 



شاخص هاي تقاضاي درمانشاخص هاي تقاضاي درمان

..ميزان استفاده ساالنه از خدمات درماني را مي سنجندميزان استفاده ساالنه از خدمات درماني را مي سنجند ..ميزان استفاده ساالنه از خدمات درماني را مي سنجندميزان استفاده ساالنه از خدمات درماني را مي سنجند��

گيرندگان و خصوصيات و ويژگي گيرندگان و خصوصيات و ويژگي ‐‐اطالعات مطمئن و قابل مقايسه درباره خدمتاطالعات مطمئن و قابل مقايسه درباره خدمت��

..  ..  هاي آنها را تامين مي كندهاي آنها را تامين مي كند



اولين اولين ((اند اند ‐‐براي بار اول جهت درمان مراجعه كردهبراي بار اول جهت درمان مراجعه كردهجمع آوري اطالعات در مورد افرادي كه جمع آوري اطالعات در مورد افرادي كه ��

بهترين معرف جمعيت درمان بهترين معرف جمعيت درمان مفيد است، زيرا اين گروه ممكن است گاهي مفيد است، زيرا اين گروه ممكن است گاهي ) ) تقاضاي درمانتقاضاي درمان

..باشندباشند  نشدهنشده

افزايش بروز مشكالت افزايش بروز مشكالت دهنده دهنده ‐‐تواند نشانتواند نشان‐‐براي درمان ميبراي درمان ميافزايش در تعداد اولين تقاضاها افزايش در تعداد اولين تقاضاها ��

. . باشدباشدمواد مواد 

هاي جديد استفاده از مواد يا تغيير در خصوصيات يك زيرگروه هاي جديد استفاده از مواد يا تغيير در خصوصيات يك زيرگروه ‐‐ظهور مواد جديد، طريقهظهور مواد جديد، طريقه�� هاي جديد استفاده از مواد يا تغيير در خصوصيات يك زيرگروه هاي جديد استفاده از مواد يا تغيير در خصوصيات يك زيرگروه ‐‐ظهور مواد جديد، طريقهظهور مواد جديد، طريقه��

. . اي در جمعيتي كه تحت درمان نيستند باشداي در جمعيتي كه تحت درمان نيستند باشد‐‐خاص مي تواند نشانگر تغييرات ويژهخاص مي تواند نشانگر تغييرات ويژه

شده سوءمصرف مواد مـي توانـد اطالعـات    شده سوءمصرف مواد مـي توانـد اطالعـات    ‐‐اطالعات مربوط به افراد با مشكالت شناختهاطالعات مربوط به افراد با مشكالت شناخته��

تـري در مـورد نيـاز بـه     تـري در مـورد نيـاز بـه     ‐‐هاي گسـترده هاي گسـترده ‐‐گذاران فراهم كند تا تصميمگذاران فراهم كند تا تصميم‐‐اوليه براي سياستاوليه براي سياست

هاي پـس از درمـان و كنتـرل سـوء     هاي پـس از درمـان و كنتـرل سـوء     ‐‐مداخالت پيشگيري، خدمات درماني، تداوم مراقبتمداخالت پيشگيري، خدمات درماني، تداوم مراقبت

..مصرف مواد بگيرندمصرف مواد بگيرند

هاي اطالعات درماني مي تواند براي ارزشيابي فعاليت هاي كشوري در هاي اطالعات درماني مي تواند براي ارزشيابي فعاليت هاي كشوري در ‐‐داده هاي حاصل از نظامداده هاي حاصل از نظام��

..زمينه ميزان ورود به درمان، ادامه درمان و اثربخشي درمان كمك كننده باشدزمينه ميزان ورود به درمان، ادامه درمان و اثربخشي درمان كمك كننده باشد



اين داده ها مي توانند در موارد زير مفيد باشنداين داده ها مي توانند در موارد زير مفيد باشند

اطالعات اوليه براي سياستگذاراناطالعات اوليه براي سياستگذاران��

پشتيباني برنامه ريزي و مديريت نظام درمانپشتيباني برنامه ريزي و مديريت نظام درمان��

ارزشيابي فعاليت هاي كشوري در زمينه ميزان ورود به درمان،  ارزشيابي فعاليت هاي كشوري در زمينه ميزان ورود به درمان،  ��
ادامه درمان و اثربخشي درمانادامه درمان و اثربخشي درمان

شناسايي نيازهاي حداقلي منابعشناسايي نيازهاي حداقلي منابع شناسايي نيازهاي حداقلي منابعشناسايي نيازهاي حداقلي منابع��

مشخص شدن نمايي از فراهمي تسهيالت درمانيمشخص شدن نمايي از فراهمي تسهيالت درماني��

تشخيص الگوهاي استفاده از خدمات درمان سوء مصرف موادتشخيص الگوهاي استفاده از خدمات درمان سوء مصرف مواد��

تامين داده هايي براي پژوهشتامين داده هايي براي پژوهش��

كمك به تخمين هاي شيوعكمك به تخمين هاي شيوع��



فردي است كه به دليل  سوء مصرف مواد، در  : : : : : : : : مراجعمراجع

بايد وارد شوند؟” موادي“چه  يعني چه؟” مصرف مواد“

چيست؟” درمان“

فردي است كه به دليل  سوء مصرف مواد، در  : : : : : : : : مراجعمراجع
يك مركز درماني در طول دوره گزارشدهي تحت درمان  

.است

كدام مراكز درماني بايد 
وارد شوند؟ تحت درمان بودن به چه 

معناست؟

بايد ” مراجعان“كدام 
وارد شوند؟



موادمواد

ماده اصلي سوء مصرف، ماده اي است كه در زمان ايجاد تقاضاي درمان بيشترين ماده اصلي سوء مصرف، ماده اي است كه در زمان ايجاد تقاضاي درمان بيشترين ��
مشكل را ايجاد كردهمشكل را ايجاد كرده

    يايا  //وو              يايا  //وو          

..استاست  كردهكرده  مراجعهمراجعه  آنآن  بهبه  وابستگيوابستگي  درماندرمان  برايبراي  بيماربيمار  كهكه  استاست  اياي  مادهماده��



درماندرمان

هر مداخله ساختار يافته با هدف اختصاصي توجه به مصرف موادهر مداخله ساختار يافته با هدف اختصاصي توجه به مصرف مواد��

به عبارت ديگربه عبارت ديگر          

هرگونه فعاليتي كه مستقيما افراد داراي مشكل مواد را هدف قـرار مـي دهـد و      هرگونه فعاليتي كه مستقيما افراد داراي مشكل مواد را هدف قـرار مـي دهـد و      ��
مي خواهد وضعيت طبي و رواني، اجتماعي كساني را كه بـراي مشـكل مصـرف    مي خواهد وضعيت طبي و رواني، اجتماعي كساني را كه بـراي مشـكل مصـرف    

..موادخود در جستجوي كمك برآمده اند، بهبود بخشدموادخود در جستجوي كمك برآمده اند، بهبود بخشد



مداخالت دارويي و مداخالت دارويي و 

)رواني، اجتماعيرواني، اجتماعي((غيرداروييغيردارويي

برنامه هاي تخصصي، برنامه هاي تخصصي، 

ساختاريافته و طوالني مدتساختاريافته و طوالني مدت
درمانهاي نگهدارنده با داروهاي درمانهاي نگهدارنده با داروهاي 

متادون  و بوپره متادون  و بوپره ((آگونيست آگونيست 

)....نورفين و نورفين و 

درمان هاي دارويي به درمان هاي دارويي به 

منظور بازگيري طبيمنظور بازگيري طبي



فرايندي است كه در طول آن با تجويز دارو عاليم ناشي از ترك ماده فرايندي است كه در طول آن با تجويز دارو عاليم ناشي از ترك ماده           

..يا مواد روانگردان كنترل مي شوديا مواد روانگردان كنترل مي شود



روش درمانروش درمان

غير دارويي دارويي

نوع مجوز
نوع مديريتنوع مديريت

دولتي

خصوصي

بهزيستي

دانشگاهي



مورد جديدمورد جديد

صرف نظر از سابقه درمان هاي قبلي سوء مصرف مواد، صرف نظر از سابقه درمان هاي قبلي سوء مصرف مواد، ) ) طي دوره گزارش دهيطي دوره گزارش دهي((بيماري كه بيماري كه ��
را در مركز درمان سوء مصرف مواد شروع كرده استرا در مركز درمان سوء مصرف مواد شروع كرده استغير دارويي غير دارويي يا يا   داروييدارويييك دوره درمان يك دوره درمان 

ارزيابي هاي اوليهارزيابي هاي اوليه

را در مركز درمان سوء مصرف مواد شروع كرده استرا در مركز درمان سوء مصرف مواد شروع كرده استغير دارويي غير دارويي يا يا   داروييدارويييك دوره درمان يك دوره درمان 

ارزيابي هاي اوليهارزيابي هاي اوليه��

تشكيل پرونده جهت بيمارتشكيل پرونده جهت بيمار��

تنها يك جلسه مشاورهتنها يك جلسه مشاوره//مراجعه جهت دريافت اطالعات مراجعه جهت دريافت اطالعات ��



موارد جديد موارد جديد 

::به تفكيك جنسيتبه تفكيك جنسيت
..گزارش دهي به تفكيك جنسيت ثبت مي شوندگزارش دهي به تفكيك جنسيت ثبت مي شوندسه ماهه سه ماهه در اين بخش كل موارد جديد طي دوره در اين بخش كل موارد جديد طي دوره       

به تفكيك نوع درمانبه تفكيك نوع درمان
::شاملشامل. . در اين بخش كل موارد جديد طي دوره گزارش دهي به تفكيك نوع درمان ثبت مي شونددر اين بخش كل موارد جديد طي دوره گزارش دهي به تفكيك نوع درمان ثبت مي شوند        

بازگيري با كلونيدينبازگيري با كلونيدين��

بازگيري با بوپره نورفينبازگيري با بوپره نورفين�� بازگيري با بوپره نورفينبازگيري با بوپره نورفين��

درمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكسان��

درمان نگهدارنده با بوپره نورفيندرمان نگهدارنده با بوپره نورفين��

عـادي و   عـادي و   //درمان نگهدارنـده بـا متـادون بـه تفكيـك جنسـيت، مراقبـت بعـد از خـروج از زنـدان          درمان نگهدارنـده بـا متـادون بـه تفكيـك جنسـيت، مراقبـت بعـد از خـروج از زنـدان          ��
غيرتزريقيغيرتزريقي//تزريقيتزريقي

١�



::بازگيريبازگيري

فرايندي كه در طول آن با تجويز دارو عاليم ناشي از ترك ماده يا مواد روانگردان فرايندي كه در طول آن با تجويز دارو عاليم ناشي از ترك ماده يا مواد روانگردان           
..كنترل مي شودكنترل مي شود

وا ژه سم زدايي مفهوم كنترل عاليم ترك را به خوبي منعكس نمي كند، به همين وا ژه سم زدايي مفهوم كنترل عاليم ترك را به خوبي منعكس نمي كند، به همين ((          
“ “ يـا  يـا  ” ” بـازگيري بـازگيري ““دليل در متون علمي جديد به جاي آن از واژه هاي ديگري مثل دليل در متون علمي جديد به جاي آن از واژه هاي ديگري مثل  “ “ يـا  يـا  ” ” بـازگيري بـازگيري ““دليل در متون علمي جديد به جاي آن از واژه هاي ديگري مثل دليل در متون علمي جديد به جاي آن از واژه هاي ديگري مثل 

..بازگيري طبي استفاده مي شودبازگيري طبي استفاده مي شود
بازگيري با كلونيدينبازگيري با كلونيدين��

بازگيري با بوپره نورفينبازگيري با بوپره نورفين��



به تجويز طوالني مدت داروهاي آگونيست، همچون متادون و بوپره نورفين بـه منظـور   به تجويز طوالني مدت داروهاي آگونيست، همچون متادون و بوپره نورفين بـه منظـور               

..كاهش آسيب هاي ناشي از آن گفته مي شودكاهش آسيب هاي ناشي از آن گفته مي شود

درمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكسان��

درمان نگهدارنده با بوپره نورفيندرمان نگهدارنده با بوپره نورفين��

به تفكيك جنسـيت، مراقبـت بعـد از خـروج از     به تفكيك جنسـيت، مراقبـت بعـد از خـروج از     درمان نگهدارنده با متادون درمان نگهدارنده با متادون ��

غيرتزريقيغيرتزريقي//عادي و  تزريقيعادي و  تزريقي//زندانزندان



مصرف مواد و نگرانـي هـاي حـوزه بهداشـت     مصرف مواد و نگرانـي هـاي حـوزه بهداشـت     ” ” پيشرفتهپيشرفته““مي تواند طبيعت مي تواند طبيعت  تزريق��

بـه همـين   بـه همـين   . . عمومي در گسترش بيماري هاي منتقل شونده از راه خون را نشان دهدعمومي در گسترش بيماري هاي منتقل شونده از راه خون را نشان دهد
..يك شاخص گزارش دهي حياتي استيك شاخص گزارش دهي حياتي است” ” تزريقتزريق“ “ دليل دليل 

  13651365، از بين كل موارد ابتال به ايـدز كـه از سـال    ، از بين كل موارد ابتال به ايـدز كـه از سـال    براساس گزارش وزارت بهداشتبراساس گزارش وزارت بهداشت��
آنها به علت رفتار اعتياد ترزيقـي بـه   آنها به علت رفتار اعتياد ترزيقـي بـه   از از درصد درصد   6699، ، 88تاكنون به ثبت رسيده است، تاكنون به ثبت رسيده است، 

..ويروس عامل ايدز آلوده شده اندويروس عامل ايدز آلوده شده اند

معتاد تزريقيمعتاد تزريقي�� معتاد تزريقيمعتاد تزريقي��

فردي است كه در ماه قبل از مراجعه درمانيفردي است كه در ماه قبل از مراجعه درماني          

حداقل يكبار مواد را به صورت تزريقيحداقل يكبار مواد را به صورت تزريقي          

..مصرف كرده باشدمصرف كرده باشد          



مراقبت بعد از خروج از زندانمراقبت بعد از خروج از زندان

بيماري كه پس از ترخيص از زندان به طور دايم يا  موقت، در مركز درمـان  بيماري كه پس از ترخيص از زندان به طور دايم يا  موقت، در مركز درمـان  ��

..سوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون استسوء مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون است
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: : پرونده فعالپرونده فعال
بيمـاري كه طي دوهفتـه پاياني دوره گزارش دهي سـه ماهه، حداقل يك بار مراجعه به مركز جهت 

.دريافت خدمات درمان داشته است، صرف نظر از زمان شروع درمان، داراي پرونده فعال مي باشد

گزارش  وضعيت

دهي

سه ماهه فعلي

دو هفته

پرونده فعال، مورد 
جديد

پرونده فعال، مورد 
جديد

پرونده غير فعال، 
مورد جديد

فعال، مورد  پرونده
قديمي

پرونده غير فعال، 
مورد قديمي



پرونده فعالپرونده فعال

به تفكيك جنسيتبه تفكيك جنسيت
تعداد پرونده هاي فعال بيماراني كه درمانهاي نگهدارنده با متادون، بـوپره نـورفين، نالتروكسـان يـا     تعداد پرونده هاي فعال بيماراني كه درمانهاي نگهدارنده با متادون، بـوپره نـورفين، نالتروكسـان يـا     ��

..خدمات روانشناختي دريافت مي كنند، به تفكيك جنسيت درج مي شودخدمات روانشناختي دريافت مي كنند، به تفكيك جنسيت درج مي شود

به تفكيك نوع درمانبه تفكيك نوع درمان
درمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكسان�� درمان نگهدارنده با نالتروكساندرمان نگهدارنده با نالتروكسان��

درمان نگهدارنده با بوپره نورفيندرمان نگهدارنده با بوپره نورفين��

غيرتزريقيغيرتزريقي//عادي و  تزريقيعادي و  تزريقي//درمان نگهدارنده با متادون به تفكيك جنسيت، مراقبت بعد از خروج از زنداندرمان نگهدارنده با متادون به تفكيك جنسيت، مراقبت بعد از خروج از زندان��

خدمات روانشناختيخدمات روانشناختي

انفراديانفرادي��

گروهيگروهي��

آموزش خانوادهآموزش خانواده��



انواع درمان غيردارويي سوء مصرف مواد

:كه به صورت انفرادي اداره مي شود
درمانهاي شناختي، �
رفتاري �
مديريت مشروط�
مداخالت انگيزشي�
پيشگيري از عود، �
مداخله مختصر و مهارت آموزي�
كاهش آسيب �

انواع درمان غيردارويي سوء مصرف مواد

:كه به صورت انفرادي اداره مي شود
درمانهاي شناختي، �
رفتاري �
مديريت مشروط�
مداخالت انگيزشي�
پيشگيري از عود، �
مداخله مختصر و مهارت آموزي�
كاهش آسيب �

انواع درمان غيردارويي سوء مصرف مواد

كه به صورت گروهي اداره مي شود
درمانهاي شناختي، �
رفتاري �
پيشگيري از عود، �
مهارت آموزي و �
كاهش آسيب �

انواع درمان غيردارويي سوء مصرف مواد

كه به صورت گروهي اداره مي شود
درمانهاي شناختي، �
رفتاري �
پيشگيري از عود، �
مهارت آموزي و �
كاهش آسيب �

نفراديا گروهيگروهي

مداخالت آموزش خانواده 
درخصوص سوء مصرف مواد و درمان 

كه به صورت گروهي  يا انفرادي برگزار مي گردد

مداخالت آموزش خانواده 
درخصوص سوء مصرف مواد و درمان 

كه به صورت گروهي  يا انفرادي برگزار مي گردد

نفراديا

آموزش خانوادهآموزش خانواده
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پوشش درمان نگهدارنده با متادونپوشش درمان نگهدارنده با متادون

تحت تحت ““تعداد بيماراني كه شش ماه يا بيشتر تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده اند به عنوان تعداد بيماران تعداد بيماراني كه شش ماه يا بيشتر تحت درمان نگهدارنده با متادون بوده اند به عنوان تعداد بيماران ��

..در اين بخش گزارش مي شونددر اين بخش گزارش مي شوند” ” پوشش درمان نگهدارنده با متادونپوشش درمان نگهدارنده با متادون

        



تعداد مراجعاني كه حداقل شش ماه تحت پوشش درمان نگهدارنـده بـا متـادون    تعداد مراجعاني كه حداقل شش ماه تحت پوشش درمان نگهدارنـده بـا متـادون              

::به تفكيكبه تفكيك. . بوده اند و در دوره سه ماهه گزارش دهي مراجعه درماني داشته اندبوده اند و در دوره سه ماهه گزارش دهي مراجعه درماني داشته اند

مردمرد/ / زنزن: : جنسيتجنسيت��

عاديعادي//مراقبت بعد از خروج از زندانمراقبت بعد از خروج از زندان: : وضعيت ارجاعوضعيت ارجاع  �� عاديعادي//مراقبت بعد از خروج از زندانمراقبت بعد از خروج از زندان: : وضعيت ارجاعوضعيت ارجاع  
و و   

غيرتزريقيغيرتزريقي//تزريقيتزريقي:  :  روش مصرفروش مصرف��



پوشش درمان نگهدارنده با بوپره نورفينپوشش درمان نگهدارنده با بوپره نورفين

تعداد مراجعاني كه حـداقل شـش مـاه تحـت پوشـش درمـان نگهدارنـده بـا                       تعداد مراجعاني كه حـداقل شـش مـاه تحـت پوشـش درمـان نگهدارنـده بـا                               

بوپره نورفين بوده انـد و در دوره سـه ماهـه گـزارش دهـي مراجعـه درمـاني             بوپره نورفين بوده انـد و در دوره سـه ماهـه گـزارش دهـي مراجعـه درمـاني             

::به تفكيكبه تفكيك. . داشته اندداشته اند

مردمرد/ / زنزن: : جنسيتجنسيت�� مردمرد/ / زنزن: : جنسيتجنسيت��

عاديعادي//مراقبت بعد از خروج از زندانمراقبت بعد از خروج از زندان: : وضعيت ارجاعوضعيت ارجاع  ��
و و   

غيرتزريقيغيرتزريقي//تزريقيتزريقي:  :  روش مصرفروش مصرف��



ليست انتظار درمان نگهدارنده با متادونليست انتظار درمان نگهدارنده با متادون

تعداد بيماراني كه جهت ورود به درمان نگهدارنده با متادون در ليست انتظار شروع درمان تعداد بيماراني كه جهت ورود به درمان نگهدارنده با متادون در ليست انتظار شروع درمان ��

هستند، ولي به دليل پر بودن سقف پذيرش واحد آگونيست، هنوز موفق به ورود به درمان هستند، ولي به دليل پر بودن سقف پذيرش واحد آگونيست، هنوز موفق به ورود به درمان 

..نشده اندنشده اند..نشده اندنشده اند



تعداد بيماراني كه در زمان گزارش دهي در ليست انتظار درمان نگهدارنده تعداد بيماراني كه در زمان گزارش دهي در ليست انتظار درمان نگهدارنده 
::به تفكيكبه تفكيكهستند هستند با متادون با متادون 

مردمرد/ / زنزن: : جنسيتجنسيت
عادي عادي //مراقبت بعد از خروج از زندانمراقبت بعد از خروج از زندان: : وضعيت ارجاعوضعيت ارجاع  
و و     

غيرتزريقيغيرتزريقي//تزريقيتزريقي:  :  روش مصرفروش مصرف

ليست انتظار درمان نگهدارنده با متادونليست انتظار درمان نگهدارنده با متادون

٢٩



””موادموادسوء مصرف سوء مصرف درمان درمان اطالعات مراكز اطالعات مراكز ““راهنماي تكميل فرم راهنماي تكميل فرم 

اطالعات موجود در اين فرم، شناسنامه مراكز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش هـر  اطالعات موجود در اين فرم، شناسنامه مراكز درمان سوء مصرف مواد تحت پوشش هـر  

..دانشگاه را مشخص مي سازددانشگاه را مشخص مي سازد..دانشگاه را مشخص مي سازددانشگاه را مشخص مي سازد

::به مركزي اطلق مي گردد كه امكانات ارائه خدمات درمانيبه مركزي اطلق مي گردد كه امكانات ارائه خدمات درماني

بازگيري و پيشگيري از عود بازگيري و پيشگيري از عود   ��

درمان هاي غير دارويي ودرمان هاي غير دارويي و��

در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مـواد افيـوني، درمـان بـا داروهـاي      در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگي به مـواد افيـوني، درمـان بـا داروهـاي        ��

آگونيست، درمان بازگيري و نگهدارنده با داروي آگونيست افيونيآگونيست، درمان بازگيري و نگهدارنده با داروي آگونيست افيوني

..را براي درمان سوء مصرف كنندگان مواد مخدر دارا باشدرا براي درمان سوء مصرف كنندگان مواد مخدر دارا باشد  



..نام شهرستاني كه مركز درمان سوء مصرف مواد در آن واقع است در اين قسمت درج شودنام شهرستاني كه مركز درمان سوء مصرف مواد در آن واقع است در اين قسمت درج شود   

قيـد  قيـد  ” ” مركز درمان سوء مصرف موادمركز درمان سوء مصرف مواد““، همانگونه كه در مجوز ، همانگونه كه در مجوز ””درمان سوء مصرف مواددرمان سوء مصرف مواد““نام مركز نام مركز          قيـد  قيـد  ” ” مركز درمان سوء مصرف موادمركز درمان سوء مصرف مواد““، همانگونه كه در مجوز ، همانگونه كه در مجوز ””درمان سوء مصرف مواددرمان سوء مصرف مواد““نام مركز نام مركز         
..شده است در اين قسمت درج مي گرددشده است در اين قسمت درج مي گردد

اين نشاني در پروانه بهره برداري مركز درمان اين نشاني در پروانه بهره برداري مركز درمان . . نشاني پستي مركز در اين قسمت ثبت مي گرددنشاني پستي مركز در اين قسمت ثبت مي گردد        
..سوء مصرف مواد از روي سند مالكيت مركز درج شده استسوء مصرف مواد از روي سند مالكيت مركز درج شده است

..كدپستي ده رقمي در اين قسمت درج مي گرددكدپستي ده رقمي در اين قسمت درج مي گردد 

..تلفن مركز به همراه كد شهرستان در اين قسمت درج گرددتلفن مركز به همراه كد شهرستان در اين قسمت درج گردد 



تاريخ صدور پروانه بهره برداري مركز درمان سوء مصرف مواد به عنوان تاريخ اخذ مجوز مركز تاريخ صدور پروانه بهره برداري مركز درمان سوء مصرف مواد به عنوان تاريخ اخذ مجوز مركز         

. . در نظر گرفته مي شوددر نظر گرفته مي شود

..نشانگر سازمان صادر كننده پروانه فعاليت مركز مي باشدنشانگر سازمان صادر كننده پروانه فعاليت مركز مي باشد        

بهزيستيبهزيستي��

دانشگاهدانشگاه��

زندان زندان ��



  

..ارائه نمايدارائه نمايد) ) عصرعصر//صبحصبح((خدمات درمان سوء مصرف مواد را در حداقل يك نوبت كاريخدمات درمان سوء مصرف مواد را در حداقل يك نوبت كاري    

آيين نامه راه اندازي مراكز درمان سوء مصرف مواد، مجاز بـه فعاليـت در   آيين نامه راه اندازي مراكز درمان سوء مصرف مواد، مجاز بـه فعاليـت در     2727مطابق فصل هفتم، ماده مطابق فصل هفتم، ماده ��
..نوبت كاري شب نمي باشدنوبت كاري شب نمي باشد

با استفاده ار امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي و آموزشي و پژوهشي بـه منظـور ارائـه خـدمات     با استفاده ار امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي و آموزشي و پژوهشي بـه منظـور ارائـه خـدمات                 
..درمان سوء مصرف مواد بيماران بستري به صورت شبانه روزي تاسيس مي گردددرمان سوء مصرف مواد بيماران بستري به صورت شبانه روزي تاسيس مي گردد

با استفاده ار امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي و آموزشي و پژوهشي بـه منظـور ارائـه خـدمات     با استفاده ار امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي و آموزشي و پژوهشي بـه منظـور ارائـه خـدمات                 
..درمان سوء مصرف مواد بيماران بستري به صورت شبانه روزي تاسيس مي گردددرمان سوء مصرف مواد بيماران بستري به صورت شبانه روزي تاسيس مي گردد

شامل مراكز ميان مدت و خانه هاي بهبودي است كه مراجعان به مدت يك الـي سـه مـاه    شامل مراكز ميان مدت و خانه هاي بهبودي است كه مراجعان به مدت يك الـي سـه مـاه              
..جهت درمان سوء مصرف مواد در آن اقامت مي نمايندجهت درمان سوء مصرف مواد در آن اقامت مي نمايند

     



..منظور از وابستگي، منبع تامين كننده اعتبار اجراي برنامه استمنظور از وابستگي، منبع تامين كننده اعتبار اجراي برنامه است

غيردولتيغيردولتي��������دولتي       دولتي       ��������

 
..وابسته باشندوابسته باشند) ) آموزشي يا درمانيآموزشي يا درماني((شامل مراكزي است كه به مراكز درمان دولتيشامل مراكزي است كه به مراكز درمان دولتي: : مديريت دولتيمديريت دولتي��������

..توسط فرد حقيقي اداره مي شودتوسط فرد حقيقي اداره مي شود: : مديريت خصوصيمديريت خصوصي��������

..توسط سازمان غير دولتي اداره مي شودتوسط سازمان غير دولتي اداره مي شود: : مديريت سازمان غير دولتيمديريت سازمان غير دولتي�������� ..توسط سازمان غير دولتي اداره مي شودتوسط سازمان غير دولتي اداره مي شود: : مديريت سازمان غير دولتيمديريت سازمان غير دولتي��������

..ارائه نمايدارائه نمايد) ) عصرعصر//صبحصبح((خدمات درمان سوء مصرف مواد را در حداقل يك نوبت كاريخدمات درمان سوء مصرف مواد را در حداقل يك نوبت كاري    

..نوبت كاري هر مركز در پروانه بهره برداري آن مركز درج شده استنوبت كاري هر مركز در پروانه بهره برداري آن مركز درج شده است

))صبح و عصرصبح و عصر((تمام وقت تمام وقت ) / ) / يك شيفت صبح يا عصريك شيفت صبح يا عصر((نيمه وقت نيمه وقت : : مراكز سرپاييمراكز سرپايي

..به صورت شبانه روزي فعاليت مي نمايندبه صورت شبانه روزي فعاليت مي نمايند: : مراكز بستريمراكز بستري
          



زير مجموعه مركـز درمـان سـوء    زير مجموعه مركـز درمـان سـوء    ” ” واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستواحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست““        
مصرف مواد بوده و تحت نظر پرسنل درماني، درمان سم زدايي و درمان نگهدارنده با داروهـاي  مصرف مواد بوده و تحت نظر پرسنل درماني، درمان سم زدايي و درمان نگهدارنده با داروهـاي  

ماده دو، فصل اول آيين نامه راه اندازي مركز درمـان سـوء   ماده دو، فصل اول آيين نامه راه اندازي مركز درمـان سـوء   .(.(آگونيست افيوني را ارائه مي دهدآگونيست افيوني را ارائه مي دهد
))مصرف موادمصرف مواد

اخذ مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست از كميته منطقه اي نظارت بر اخذ مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست از كميته منطقه اي نظارت بر ��������
جهـت ارائـه ايـن خـدمات     جهـت ارائـه ايـن خـدمات     ) ) 3131كميته ماده كميته ماده ((واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستواحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست

..توسط مراكز الزم مي باشدتوسط مراكز الزم مي باشد

..تاريخ صدور مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيستتاريخ صدور مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي آگونيست            

 
..مشخصات مندرج در پروانه مسئول فني در اين قسمت ثبت مي گرددمشخصات مندرج در پروانه مسئول فني در اين قسمت ثبت مي گردد��

درصورتي كه بيش ازيك مسئول فني در نوبت هاي كاري مركزز مشغول فعاليت باشند، نام و مام خـانوادگي  درصورتي كه بيش ازيك مسئول فني در نوبت هاي كاري مركزز مشغول فعاليت باشند، نام و مام خـانوادگي  ��
..كليه مسئوالن فني بهمراه نوبت كاري هريك، درج گرددكليه مسئوالن فني بهمراه نوبت كاري هريك، درج گردد

 
..مشخصات مندرج در پروانه مسئول فني در اين قسمت ثبت مي گرددمشخصات مندرج در پروانه مسئول فني در اين قسمت ثبت مي گردد��

درصورتي كه بيش ازيك مسئول فني در نوبت هاي كاري مركز مشغول فعاليت باشند، نام و نـام خـانوادگي   درصورتي كه بيش ازيك مسئول فني در نوبت هاي كاري مركز مشغول فعاليت باشند، نام و نـام خـانوادگي   ��
..كليه مسئوالن فني بهمراه نوبت كاري هريك، درج گرددكليه مسئوالن فني بهمراه نوبت كاري هريك، درج گردد



پرستاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي پرستاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي / / تعدادپزشكان عمومي، بهيارانتعدادپزشكان عمومي، بهياران          

كاريكاري

/ / پزشك، بهيارپزشك، بهيار  يكيكپرستار در دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، پرستار در دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، / / در صورتي كه يك پزشك، بهياردر صورتي كه يك پزشك، بهيار��������
..پرستار شمارش شودپرستار شمارش شود

 
تعداد پزشكان عمومي شاغل در مركز كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمان سوء مصرف مواد را تعداد پزشكان عمومي شاغل در مركز كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمان سوء مصرف مواد را ��

..گذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاريگذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاري..گذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاريگذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاري

. . حداقل در يك شيفت كاري به طور كامل در مركز مشغول به كار هستندحداقل در يك شيفت كاري به طور كامل در مركز مشغول به كار هستند

..به صورت پاره وقت در مركز فعاليت مي نمايندبه صورت پاره وقت در مركز فعاليت مي نمايند  

كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمان كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمان ) ) تمام وقت، پاره وقتتمام وقت، پاره وقت((تعداد روانپزشكاني شاغل در مركز تعداد روانپزشكاني شاغل در مركز ��
..سوء مصرف مواد را گذرانده باشندسوء مصرف مواد را گذرانده باشند



تعداد روانشناسان شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاريتعداد روانشناسان شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاري        

..روانشناس شمارش شودروانشناس شمارش شود  يكيكدر صورتي كه يك روانشناس در دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، در صورتي كه يك روانشناس در دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، ��������

 
تعداد روانشناسان شاغل در مركز كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمانهاي غير دارويي سـوء مصـرف   تعداد روانشناسان شاغل در مركز كه دوره چهارده روزه آموزش عملي درمانهاي غير دارويي سـوء مصـرف   ��

..مواد را گذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاريمواد را گذرانده باشند، در كليه نوبت هاي كاري

تعداد  مددكاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاريتعداد  مددكاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاري                تعداد  مددكاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاريتعداد  مددكاران شاغل در مراكز درمان سوء مصرف مواد در كليه نوبت هاي كاري                

..مددكار شمارش شودمددكار شمارش شود  يكيكدر صورتي كه يك مددكاردر دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، در صورتي كه يك مددكاردر دو نوبت كاري مشغول به فعاليت باشد، ��������

تعداد مددكار شاغل در مركز كه دوره هاي آموزشي مددكاري مراكز  درمان سوء مصـرف مـواد را گذرانـده    تعداد مددكار شاغل در مركز كه دوره هاي آموزشي مددكاري مراكز  درمان سوء مصـرف مـواد را گذرانـده    ��
..باشند، در كليه نوبت هاي كاريباشند، در كليه نوبت هاي كاري

..مدديار شاغل در مراكز اقامتي يا اجتماع مدارمدديار شاغل در مراكز اقامتي يا اجتماع مدار//تعداد ياورتعداد ياور��



پايش و ارزشيابيپايش و ارزشيابي

..برخي آيتم هاي پايگاه داده ها بايد از نظر دروني همخواني داشته باشندبرخي آيتم هاي پايگاه داده ها بايد از نظر دروني همخواني داشته باشند��

::مثالمثال    

جمع هريك از ستون هاي تفكيكي بايد با ساير گروه هاي تفكيكي همخواني جمع هريك از ستون هاي تفكيكي بايد با ساير گروه هاي تفكيكي همخواني ��
يعني تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك جنسيت، بايد يعني تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك جنسيت، بايد . . داشته باشدداشته باشد يعني تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك جنسيت، بايد يعني تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك جنسيت، بايد . . داشته باشدداشته باشد

..برابر با تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك نوع درمان باشدبرابر با تعداد بيماران داراي پرونده فعال به تفكيك نوع درمان باشد

��


