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 ...  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/دانشگاه محترم سرپرست/ یاستر

 مواد سوءمصرف درمان موقت تعرفه: موضوع
 

 الم علیکمس

 وبا تقدیم احترام؛ ) ص(با صلوات بر محمد و ال محمد

لسه کمیته درمان و همچنین مصوبه سی و هشتمین ج متبوعماده یک قانون تشکیالت وزارت  15بند  به  استناد اب

ه ب تا زمان ابالغ از مسیر شوراي عالی بیمه 1391در سال تعرفه موقت درمان سوءمصرف مواد ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

واحدهاي / به تمام مراکزجهت اجرا  بخشنامه این خواهشمند است دستور فرمائید مفاد. گرددذیل ابالغ می شرح جدول 

  .دانشکده ابالغ گردد/ تحت پوشش آن دانشگاه) دولتی و خصوصی(نی با داروهاي آگونیستدرمان وابستگی به مواد افیو

شرح خدمت براساس دستورالعمل هاي ابالغی 
 وزارت متبوع

طول دوره 
 درمان

/ مراکز ماهانه تعرفه
 )به ریال(واحدهاي دولتی 

/ مراکز ماهانه تعرفه
به (واحدهاي خصوصی

 )ریال

 866000 547000 یک ماه )نه داروبا احتساب هزی( MMTدرمان 

با ( -)OPT(درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم 
 )احتساب هزینه دارو

 916000 597000 یک ماه

 544000 393000 یک ماه )بدون احتساب هزینه دارو( BMTدرمان 

بدون احتساب هزینه (سم زدائی با بوپرونورفین 
 )دارو

 1231000 774000 روزه 21-8

 1015000 542000 روزه 7-10 )بدون احتساب هزینه دارو(ا کلونیدین سم زدائی ب

بدون احتساب (درمان نگهدارنده با نالتروکسون 
 )هزینه دارو

 538000 340000 یک ماه

 

 در خاتمه الزم به ذکر است که؛ 
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شناسی، جدول فوق الذکر، تعرفه کلیه خدمات درمانی اعم از ویزیت، مشاوره  روان در هر بسته درمانی مندرج در •

اخذ هرگونه هزینه دیگري غیر از تعرفه هاي  لحاظ گردیده و لذا... مددکاري، انجام آزمایش ادرار، تشکیل پرونده و 

 . ابالغی از بیماران اکیداً ممنوع است

لتفاوت به اکه ما مادامی(ده با متادون در مراکز و واحدهاي درمان دولتی فرانشیز براي بیماران تحت درمان نگهدارن •

هاي اعتباري وزارت متبوع یا ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین این مبلغ با تعرفه ابالغ شده جدول فوق از محل ردیف

 . گرددریال تعیین می 300000حداکثر ماهانه  )گردد

هاي انرژي و هاي حاملبانی مترتب بر مراکز گذري از جمله فضاي فیزیکی، هزینههاي پشتیکه بخشی از هزینهاز آنجا  •

فرانشیز لذا  هاي اعتباري وزارت متبوع یا ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین شده است،نیروي انسانی از محل ردیف

ریال تعیین  300000هانه براي بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون آستانه پائین در مراکز گذري حداکثر ما

 . گرددمی

 .باشددانشکده می/ مسئولیت  نظارت برحسن اجراي این بخشنامه با  معاون محترم درمان دانشگاه •

 

 

 

 

 


