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 ....کز درمان سوء مصرف مواد افنی محترم مر به کلیه مسئولین

 بخشنامه : موضوع 

نیز نظر به و  واحد هاي درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست / احتراما در راستاي ایجاد هماهنگی مراکز 
مقتضی است در اسرع وقت . بازدید هاي اخیر بازرسین ویژه این معاونت موارد ذیل جهت اطالع و اجرا ابالغ می گردد

 .اقدام الزم معمول گردد

 .خواهد بود قرصدرصد  ٪20شربت و ٪80به صورت  31توزیع داروي متادون برابر مصوبه کمیته ماده  -

تیره ، تحویل دوز منزل در ظروف ) بخصوص کودکان ( اعضاء خانواده  براي جلوگیري از مسمویت هاي تصادفی سایر –
منزل ،  دوزداراي درپوش محافظ کودکان و با نصب بر چسب هشدار دهنده و در ظروف جداگانه برابر با تعداد روزهاي 

بهیار ضروري  /آموزش مجدد این دسته بیماران توسط مسئول فنی و سایر پزشکان درمانگر و پرستار. مجاز خواهد بود
 .است

 ضرورت دارد آمار فصلی بالفاصله پس از پایان هر فصل از این پس به شکل الکترونیک و به آدرس الکترونیکی   -
Guilan.darman@yahoo.com  ارسال گردد. 

و تایید  از جانب معاونت محترم دارو و غذا دانشگاه پس از ارزیابی) دولتی و خصوصی ( تحویل دارو به مراکز درمانی  -
حجم  یک چهارمموجودي انبار به زمانیکه  تطابق روند درمان با پروتکل و بخشنامه هاي وزارتی در معاونت درمان و 

 .اولیه رسیده باشد مجاز می باشد 

 .میزان داروي مورد نیاز مراکز درمان به مدت یک ماه تحویل می گردد -

پایان شهریور ماه سال جاري مطابق نمونه طراحی شده در سایت کلیه مراکز موظف به استاندارد نمودن تابلو تا  -
 .دانشگاه علوم پزشکی گیالن واحد درمان سوء مصرف  می باشند

مراکز داراي پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی ملزم می باشند بعد از هماهنگی با سازمان مربوط نسبت به استاندارد  -
 . نمودن تابلوي خود اقدام نمایند

 .مرکز، مجاز می باشدو یا نماینده تام االختیار حویل داروي آگونیست ، تنها به مسئول فنی ت –

 .حضور مسئول فنی ،  پرستار و روانشناس  در شیفت فعالیت الزامی است -

              تجهیز واحد هاي درمان سوء مصرف مواد با داروهاي آگونیست به دوربین مدار بسته اجباري نیست و توصیه-
  .می گردد جهت حفاظت مرکز از روش هاي دیگر جز دوربین مدار بسته استفاده گردد

 .گانه طبق پروتکل ابالغ شده از سوي دانشگاه می باشد 8کلیه مراکز موظف به استفاده از فرمهاي 

ر واحد هاي درمان سوء تحویل داروي آگونیست به بیماران بمنظور درمان هاي غیر مرتبط با سوء مصرف مواد ، د-
 .مصرف مواد ، مجاز نمی باشد

 .در کلیه پرونده هاي بیماران الزامی است  LFTوجود آزمایشات  -

 انجام فعالیت همزمان سایر خدمات پزشکی به  غیر از درمان سوء مصرف مواد غیر مجاز می باشد -
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ر شکلی ضمن ایجاد مسئولیت پزشکی براي پزشک رعایت پروتکل درمان با آگونیست در تحویل دارو به بیماران به ه -
از کاهش سهمیه دارو تا ( درمانگر و مسئول فنی الزامی است در غیر این صورت مطابق فصل تخلفات آیین نامه مربوطه 

 .رفتار خواهد شد) عطیلی مرکز و ارجاع به مراجع ذیربط ت

 .می است نگهداري داروهاي تحویلی و دفاتر ثبت دارویی در مراکز الزا -

همچنین وجود و ارائه تنتور اپیوم در تمام مراکز . وجود و ارائه داروي بوپرنورفین در تمامی مراکز الزامی می باشد -
 .می باشد )در صورت احراز شرایط ( دولتی الزامی و در مراکز خصوصی اختیاري 

 .الزامی می باشد)  اعم از دوز روزانه و دوز منزل( اخذ امضاي بیماران هنگام تحویل دارو  -

مانند تحویل دارو بیش از نیاز یا بیش از مقدار توصیه ( خروج داروهاي آگونیست به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  -
عالوه بر اعمال موضوعات ... ) شده پروتکل براي دوز منزل ، تحویل دارو به همراه بیمار ، تشکیل پرونده هاي مجازي و 

 .پیگیرد قانونی توسط مراجع قضایی نیز به دنبال خواهد داشت فصل تخلفات براي مرکز ، 

در خصوص ارائه داروي بوپر نورفین مطابق تعرفه ابالغی موقت درمان سوء مصرف مواد ، الزم است در هر نوبت ارائه -
 .به بیمار تحویل گردد) بر اساس قیمت خریداري شده ( دارو به بیمار ، فاکتور هزینه دارو

تکل تهیه شده براي درمان با داروي آگونیست متادون ، مراکز درمان سوء مصرف مواد فقط مجاز به ارائه مطابق پرو -
 . می باشند ) با رعایت دقیق استاندارد هاي پروتکل مذکور ( خدمت به حداکثر یکصد بیمار در هر شیفت 

 .بیمار می باشد 100برابر  سقف داروي تحویلی از ابتداي مهر ماه به هر مرکز به ازاي هر شیفت کاري -

آیین نامه راه اندازي مراکز درمان سوء مصرف مواد  پزشک مسئول فنی ملزم می باشد  17ماده  4به استناد تبصره  -
امتیاز از برنامه مدون بازآموزي خود را به برنامه هاي آموزشی در زمینه  50ساله خود حداقل  5در دوره هاي باز آموزي 

   . که از طریق معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد  اختصاص دهد) هپاتیت و ایدز( ی و عفونی اعتیاد، روانپزشک
                                  

 دکتر مرتضی رهبر طارمسري

 معاون درمان دانشگاه
                                             

 

 

 

 


