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 ...مسئول فني محترم مركز سوء مصرف مواد 

 سالم عليكم 
   

 يك ماده )  15( استناد بند نيز به و28/8/91  مورخ  د6583/400شماره   بخشنامه  احترا ما، پيرو             

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعرفه موقت درمان سوء مصرف مواد درسال  قانون تشكيالت 

 : به شرح ذيل ابالغ مي گردد 1392

 

طول دوره   شرح خدمت براساس دستورالعمل هاي ابالغي

 درمان 

تعرفه 

واحدهاي /مراكز

 )به ريال(دولتي

واحد /تعرفه مراكز 

به (هاي خصوصي 

 )ريال

با احتساب  () MMT(درمان نگهدارنده با متادون 

 )هزينه  دارو

 000،164،1 000،632 به ازاي هرماه

بدون () OPT(درمان نگهدارنده با تنتور اپيوم

 )احتساب هزينه دارو

 318،1 ،000 000،887 به ازاي هرماه

بدون () BMT(درمان نگهدارنده با بوپرنورفين

 )احتساب هزينه دارو

 000،621 000،407 به ازاي هرماه

 515،1 ،000 000،832 روزه 8-21دوره  )بدون احتساب هزينه دارو(سم زدايي با بوپرنورفين

 1، 000،235 000،579 روزه 7-10دوره  )بدون احتساب هزينه دارو(سم زدايي باكلونيدين

بدون احتساب (درمان نگهدارنده با نالتركسون 

 )هزينه دارو

 000،582 000،337 به ازاي هرماه

برمبناي الگوي (مداخالت روانشناختي فردي

   دقيقه45به ازاي هر جلسه حداقل  ) ماتريكس

 000،267 000،111 يك جلسه

برمبناي الگوي (مداخالت روانشناختي گروهي 

به ازاي (به ازاي هر جلسه تا يك ساعت) ماتريكس

   )هر نفر

 000،81 000،40 يك جلسه

 8850000 5830000 به ازاي هرماه اقامتي TC)(مركز اجتماع درمان مدار

 5490000 - به ازاي هرماه غير اقامتي TC) (مركز اجتماع درمان مدار

 5110000 - به ازاي هرماه اقامتي ميان مدت درمان وابستگي به موادكز امر
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 :الزم به ذكر است كه  

 در هر بسته درماني مندرج در جدول فوق ، تعرفـه كليـه خـدمات درمـاني اعـم از تشـكيل پرونـده، ويزيـت،        -

اخذ هرگونه هزينه ديگـري غيـر   لحاظ گرديده ولذا ... مداخالت روانشناسي، مددكاري، انجام آزمايش ادرار، و

 .هاي ابالغي از بيماران اكيداً ممنوع است از تعرفه 

مادامي كه مابه (  متادون در مراكز و واحد هاي درمان دولتي اران تحت درمان نگهدارنده بافرانشيز براي بيم -

التفاوت اين مبلغ با تعرفه ابالغ شده در جدول فوق از محل رديف هاي اعتباري وزارت متبوع يا ستاد مبارزه با 

 .ريال  تعيين مي گردد 400000حداكثر ماهانه ) مواد مخدر تامين گردد

از جملـه فضـاي فيزيكـي ، هزينـه     ) DIC(نجا كه بخشي از هزينه هاي پشتيباني مترتب بر مراكز گـذري از آ -

 متبوع يا ستاد مبارزه با مواد مخدر   نيروي انساني از محل رديف هاي اعتباري وزارت حامل هاي انرژي وهاي 

آسـتانه پـايين در مراكـز گـذري      فرانشيز براي بيماران تحت درمان نگهدارنده با متادونتامين شده است، لذا 

 .ريال تعيين مي گردد 400000حداكثر ماهانه 

 .نصب ابالغيه تعرفه در معرض ديد بيماران الزامي است -

به اينكه تعرفه هاي مذكور، سـقف تعرفـه دركشـور مـي باشـد، هيـات امنـاي دانشـگاههاي علـوم           با عنايت  -

پزشكي كشور مي توانند با توجه به وضعيت اقتصادي  و اجتماعي منطقه نسبت به تعـديل تعرفـه هـاي مـذكور     

 .اقدام نمايند

                             
 

                   

 

 مرتضي رهبر طارمسريدكتر 

 معاون درمان دانشگاه
                                                
  
 
 

 
 


