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  »همه با هم براي سالمتی«

  
  

  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ دانشگاه / ریاست محترم 
  
  

  سالم علیکم
به پیوست آئین نامه مرکز درمان سوء مصرف مواد که به توشـیح مقـام محتـرم وزارت رسـیده جهـت        

  . گردد اجراء ایفاد می
  
  

                          
  موید علویاندکتر سید                           
  معاون سالمت                         
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  جناب آقاي دکتر علویان
  معاون محترم سالمت 

  
  باسالم

، آیـین نامـه مرکـز درمـان     17/12/1384س مورخ /ب122463/7احتراماً، بازگشت به نامه شماره   
الزم به پیوست سوء مصرف مواد که به توشیح مقام محترم وزارت رسیده است جهت استحضار و دستور اقدام 

  .گردد ارسال می
  
  
  

                          

  مهدي شایسته                                            

  مدیرکل دفتر وزارتی                  
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  آیین نامه راه اندازي مرکز درمان سوء مصرف مواد
  

  فصل اول ـ تعاریف
بـه  ) : نامیـده خواهـد شـد   مرکزکـه منبعـد درایـن آیـین نامـه      (مرکز درمان سوء مصرف مواد  ـ 1ماده   

هـاي   گردد که امکانات ارائه خدمات درمانی سم زدائی و خدمات پیشگیري از عـود و درمـان   مرکزي اطالق می
غیرداروئی و در صورت اخذ مجوز واحد درمان وابستگی به مواد افیـونی بـا داروهـاي آگونیسـت، درمـان سـم       

کلیـه  . گونیست افیونی براي درمان سرپائی معتادان دارا باشـد را با داروي آ) طوالنی مدت(زدائی و نگهدارنده 
  .باشد) گردد که توسط معاونت سالمت ابالغ می(این خدمات باید منطبق با پروتکل درمان سوء مصرف مواد 

که منبعد در این آیین نامـه واحـد   (واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست  ـ2ماده   
زیرمجموعه مرکز بوده و تحت نظر پرسنل درمانی، درمان سم زدایی و درمان نگاه دارنده ) : شد نامیده خواهد

  . دهد با داروهاي آگونیست افیونی را ارائه می
شود کـه زیرنظـر مسـتقیم و بـا مسـئولیت مرکـز        به مرکز ثابت یا سیاري گفته می :مرکز قمر  ـ 3ماده   

ترس از جمله روستاها و حاشیه شهرها که فاقد مراکز دولتـی یـا   درمان سوء مصرف مواد، در مناطق سخت دس
متقاضی تاسیس در بخش خصوصی هستند، با شـرایطی کـه در پروتکـل درمـان وابسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا          

  .نماید داروهاي آگونیست آمده است، ارائه خدمت می
ظور رفع وابستگی فیزیکی به مواد به مجموعه اقدامات درمانی بمن) : بازگیري(ـ الف ـ سم زدائی 4ماده   

  .شود اعتیادآور گفته می
زدائی است که بکمک داروهاي آنتاگونیست افیونی و  روشی از سم :ب ـ سم زدائی سریع وفوق سریع    

) فوق سریع(ساعت  12و کمتر از ) سریع(روز  2ـ3زدائی را به  یا بیهوشی، دوره سم (Sedation)رخوت زائی 
  . دهند کاهش می

به مجموعه اقدامات داروئی و غیرداروئی جهت پیشگیري از مصرف مجـدد  : ـ پیشگیري از عود 5ده ما  
  . شود مواد اعتیادآور اطالق می

با داروهاي شبه افیونی ) ماه 6بیشتر از (به درمان طوالنی مدت ) : جایگزین(ـ درمان نگهدارنده 6ماده   
دف آن جلوگیري از مصـرف غیرقـانونی مـواد افیـونی توسـط      انجامد و ه شود که بعضاً سالها بطول می گفته می
  . باشد بیمار می
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  . درمان سوء مصرف مواد آمده است  هاي سم زدائی و پیشگیري از عود در پروتکل مشروح روش  
ـ تعریف داروي آگونیست افیونی مطابق پروتکل درمان وابستگی به مـواد افیـونی بـا داروهـاي     7ماده   

  .باشد آگونیست می
بـه وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی در ایـن آیـین نامـه بـه اختصـار وزارت و بـه            ـ 8اده م  
  . دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به اختصار دانشگاه اطالق خواهد شد/دانشگاه

    فصل دوم ـ شرایط تاسیس و بهره برداري 
  .اجازه تاسیس مطابق با آئین نامه تاسیس درمانگاه ها خواهد بود ـ 9ماده 

ـ  هر پزشک می تواند به تنهایی نیز متقاضی تاسیس مرکز باشد لکن در مـورد دیگـر متقاضـیان مطـابق      تبصره 
  . آین نامه تاسیس درمانگاه ها رفتار خواهد شد 3ذیل ماده  1تبصره 

، همه بیمارستان هاي عمومی ، بیمارسـتان هـاي تخصصـی اعصـاب و     9عالوه بر متقاضیان مشول ماده  ـ10ماده 
روان ، درمانگاه هاي عمومی ، مراکز جامع توانبخشی و درمانگاه هاي تخصصی مغز و اعصاب و روان می توانند 

  . افزایش بخش درمان سوئ مصرف را تقاضا نمایند
ـ  درمانگـاه   شتی درمانی مرجع یا درمانگاه مثلثـی، مراکز بهدا( مراکز مشاوره بیماریهاي رفتاري دانشگاه  تبصره 

هاي سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، مراکز درمان و بازتوانی معتـادان سـازمان بهزیسـتی    
معادل مرکز ارزیابی شـده و  ) DIC(ومراکز گذري کمک رسانی به معتادان خیابانی ) دولتی و خصوصی(کشور 

  . بهره برداري مرکز ندارند، لکن براي آنها اخذ مجوز راه اندازي واحد الزامی است نیازي به اخذ پروانه 
مجوز بهره برداري منوط به تامین تجهیزات عمـومی و ملزومـات پزشـکی و همچنـین رعایـت سـایر        ـ11ماده 

لی و و تائید وضعیت سـاختمانی ، بهداشـتی ، پرسـن   (موسسان / اصول مورد توجه این آئین نامه توسط موسس 
  . خواهد بود) تجهیزات با توجه به ضوابط و مقررات مربوط توسط وزارت 

صرفاً در مراکز بیمارستانی و با شرایط منـدرج   (URD)و فوق سریع  (RD)درمان سم زدائی سریع  ـ12ماده 
  . در پروتکل درمان سوئ مصرف مواد میسر است

خصصی اعصـاب و روان بـا تسـلیم تقاضـا بـه معاونـت       تنها بیمارستان هاي عمومی و بیمارستان هاي ت ـ13ماده 
جهت اضافه نمودن مرکـز درمـان    20درمان دانشگاه ذیربط و متعاقباً بررسی و تصویب کمیسیون قانونی ماده 

سوء مصرف مواد به پروانه تاسیس و رعایت مفاد پروتکل درمان سوئ مصرف مواد می تواننـد اقـدام بـه سـم     
  . نمایندب URDزدائی بیماران به روش 
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موسسان همزمان متقاضی درمان با داروهاي آگونیست افیونی نیز باشند، مطابق بـا  / چنانچه موسس  ـ14ماده 
  . این آئین نامه باید مجوز جداگانه اي دریافت کند 8فصل 

  موسسان / فصل سوم ـ شرایط وظایف موسس 
  . موسسان مطابق آئین نامه تاسیس درمانگاه ها خواهد بود/ شرایط و وظایف موسس ـ15ماده 

  فصل چهارم ـ شرایط و وظایف مسئول یا مسئوالن فنی مرکز
   :الف ـ شرایط 

هـا بایـد متخصـص     مسئول فنی مرکز عالوه بر شرایط مندرج در آیین نامه تاسیس درمانگـاه  ـ16ماده   
  . روانپزشکی یا پزشک دوره دیده باشد

  : دوره آموزشی موردنیاز پزشکان بشرح زیر است ـ 17ماده   
وفق برنامه مدون آموزشی مصوب ) ساعت 20مشتمل بر (روزه  3ـ یک دوره آموزش کارگاهی نظري   
هـاي آموزشـی مشـابه چنانچـه      یا دوره) 3301095و کد  3301094کد (نت آموزشی و امور دانشجوئی معاو

  .توسط معاونت آموزشی و امور دانشجویی معادل کدهاي فوق ارزیابی گردد
روزه در مراکز آموزشی منتخب درمان سوء مصرف مواد وفـق پروتکـل    14ـ یک دوره آموزش عملی   

مراکز منتخب جهت آمـوزش عملـی، همـه سـاله توسـط      (یونی با داروهاي آگونیست درمان وابستگی به مواد اف
  ).گردد ادراه پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد به معاونت درمان دانشگاه معرفی می

روزه از نظـر رعایـت سرفصـل آموزشـی بایـد بـه تاییـد         3هاي آموزشی نظري  گواهی دوره ـ1تبصره   
بدیهی است کـه گـواهی صـادره معاونـت آموزشـی هـر       . زاري دوره برسدمعاونت آموزشی دانشگاه محل برگ
  . هاي سراسر کشور قابل پذیرش خواهد بود دانشگاه براي معاونت درمان دانشگاه

روزه نظري براي روانپزشکان الزامی نبوده لکـن گذرانـدن دوره    3گذراندن دوره آموزشی  ـ2تبصره   
  . ستروزه براي آنان الزامی ا 14آموزشی عملی 

روزه صادره توسط هر یک از مراکز آموزشی منتخـب،   14هاي آموزشی عملی  گواهی دوره ـ  3تبصره   
  .ها مورد قبول خواهد بود در معاونت درمان همه دانشگاه

امتیـاز از   50سـاله خـود بایـد حـداقل      5هاي بـازآموزي   پزشک مسئول فنی مرکز، در دوره ـ4تبصره   
) ایـدز و هپاتیـت  (هـاي آموزشـی در زمینـه اعتیـاد، روانپزشـکی و عفـونی        برنامـه  برنامه مدون بازآموزي را به

  . اختصاص دهند
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  : ب ـ وظایف 
اجـراي    ها خواهد بود بعالوه مسئول فنی مرکز باید کتبـاً  ـ مطابق با آیین نامه تاسیس درمانگاه18ماده   
  . هاي درمانی این وزارت را تعهد نماید پروتکل

  وظایف کادر نیروي انسانی فصل پنجم ـ شرایط و
  الف ـ شرایط 

  .نفر شامل افراد زیر باشد 3باید حداقل ) به ازاء هر نوبت کاري(پرسنل درمانی مرکز   ـ19ماده   
  حداقل یک نفر ـ روانپزشک یا پزشک دوره دیده 

  حداقل یک نفردوره دیده ) کارشناسی یا باالتر واجد مدرك(مشاوره/ـ روانشناس بالینی
  داقل یک نفربهیار ح/ پرستار ـ 

  . شود ولی الزامی نیست حضور مددکار اجتماعی توصیه می
هـا بایـد    پزشکان شاغل در مرکز عالوه بر شرایط کلی مندرج در آیین نامه تاسیس درمانگـاه ـ 20ماده   

  . باشد) 17مطابق ماده (روانپزشک یا پزشک دوره دیده 
  : مشاوره بشرح زیر است / اي روانشناس بالینی هاي آموزشی موردنظر بر دوره ـ21ماده   
وفـق برنامـه مـدون آموزشـی معاونـت آموزشـی و امـور        ) ساعت 16(ـ دوره آموزشی کارگاهی نظري   
  . دانشجوئی

وفـق برنامـه مـدون آموزشـی معاونـت آموزشـی و امـور        ) سـاعت  8(ـ دوره آموزشی کارگـاهی عملـی     
همه ساله توسط اداره پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد بـه  مراکز منتخب جهت آموزش عملی، (دانشجوئی 

  .)گردد ها معرفی می معاونت درمان دانشگاه
ـ     در صـــورت نداشـــتن روانپزشـــک دائمـــی، جهـــت مشـــاوره از روانپزشـــک قـــراردادي   تبصـــره 

اما در صورت عدم حضور روانپزشک در شبکه بهداشت درمان (در مرکز استفاده شود ) غیرحضوري/حضوري(
  ).توان بیمار را با برگه ارجاع به شهرستان همجوار اعزام نمود رستان، میشه

  ب ـ وظایف
  .باشد وظیفه پزشک درمان بیماران مطابق پروتکل درمان سوء مصرف مواد میـ 22ماده   
  : باشد  مشاوره دوره دیده شامل موارد زیر می/وظایف روانشناس بالینیـ 23ماده   
  ـ مشاوره اعتیاد و پیشگیري از عود 1  
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  ـ مشاوره کاهش آسیب در صورت نیاز2  
  ـ آموزش خانواده3 
  ـ هدایت گروه و انجام گروه درمانی4 

  . HIVـ مشاوره پیش و پس آزمون 5   
  . باشد وظیفه پرستار اجراي دستورات پزشک در حیطه شرح وظایف مصوب می ـ24ماده   
وظیفه مددکار اجتماعی پیگیري بیماران و در صورت نیاز بازدید منزل و محـیط کـار و کمـک    ـ 25ماده   

  . باشد به رفع مشکالت اجتماعی بیمار می
  فصل ششم ـ شرایط ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی

قل ها بوده، لکن حدا شرایط ساختمانی و تاسیساتی مرکز مطابق با آیین نامه تاسیس درمانگاه ـ 26ماده   
ــا    ــی زیربن ــطح کل ــع  70س ــداقل      (مترمرب ــراژ ح ــه مت ــک ب ــه پزش ــاق معاین ــامل ات ــاق   8و ش ــع، ات مترمرب

مترمربع،اتـاق مراقبـت هـاي پرسـتاري و احیـاي       8مترمربـع، اتـاق دارو حـداقل     8مشاوره حداقل /روانشناس
مترمربـع و   16 مترمربع ، اتاق انتظارباقابلیت استفاده جهت گروه درمانی در ساعات خـاص حـداقل  10حداقل 
  .محدود خواهد بود) هاي بهداشتی سرویس
  .مرکز باید به وسایل کامل احیاء مجهز باشد  تبصره ـ  

  فصل هفتم ـ مقررات عمومی
فعالیـت مرکـز در   . خواهد بـود ) عصر/ صبح (حداقل ساعات فعالیت مرکز یک نوبت کاري  ـ27ماده   

  .نوبت کاري شب مجاز نیست
  . دیگر مقررات عمومی مطابق با آیین نامه تاسیس درمانگاه ها خواهد بود ـ28ماده   

  
  فصل هشتم ـ درمان با داروهاي آگونیست افیونی

درمان سم زدائی و نگهدارنده با داروهاي آگونیست افیونی تنها در مرکـز و یـا مرکـزي کـه      ـ29ماده   
د شرایط مندرج در این فصل باشد، امکـان پـذیر   شود، و واج معادل مرکز ارزیابی می 10طبق تبصره ذیل ماده 

  . خواهد بود
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معادل مرکز ارزیـابی   10مراکز درمان سوء مصرف مواد و مراکزي که طبق تبصره ذیل ماده  ـ30ماده   
اي بـه نـام واحـد     زدائی و نگهدارنده با داروهاي آگونیست افیونی باید مجـوز جداگانـه   اند براي درمان سم شده

  . به مواد افیونی با داروهاي آگونیست را اخذ نماینددرمان وابستگی 
اي نظـارت بـر    کمیتـه منطقـه  «اي بـه نـام    براي درمان بـا داروهـاي آگونیسـت افیـونی کمیتـه     ـ 31ماده   

متشـکل از معـاون درمـان دانشـگاه بعنـوان      (» واحدهاي درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیسـت 
مدیر داروي دانشگاه، معاون پیشگیري بهزیستی اسـتان، مـدیر گـروه    /گاه معاونرئیس، معاون بهداشتی دانش

تشکیل و نظر ) روانپزشکی یا یک روانپشک با حکم ریاست دانشگاه و مدیر درمان دانشگاه بعنوان دبیر کمیته
مشورتی خود را در خصوص صدور مجوز واحد توسط معاونت درمان دانشگاه مطابق بـرآورد پروتکـل درمـان    

رونـد نظـارت   . اعالم خواهـد کـرد   20ابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست به کمیسیون قانونی ماده و
کمیته مستمر بوده و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت و نتایج آن در تمدید ساالنه فعالیـت واحـدها مـوثر    

کمیته مـذکور بـه   . کمیته خواهد بودهاي مربوطه نیز مطابق مصوبات  ترکیب تیم نظارتی و سیاست. خواهد بود
  .نامیده خواهد شد 31اختصار کمیته ماده 

ـ    بایست حداقل ماهی یکبار تشـکیل جلسـه دهـد و درخواسـتهاي متقاضـیان       می 31کمیته ماده  تبصره 
  .واحد را با فرجه زمانی حداکثر دو ماه بررسی و اعالم نظر نماید

، رتبـه واحـد   )واحد به ازاء جمعیت(اعم از خصوصی و دولتی معیار جمعیتی راه اندازي واحد  ـ32ماده   
و حداقل فاصله جغرافیائی از واحد مجاور مطابق مفاد پروتکل درمان وابسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا      ) 3و  2، 1(

  . داروهاي آگونیست خواهد بود
) 1و  2به ترتیب (ي باالتر ها شود و براي ارتقاء به رتبه راه اندازي می 3در ابتدا واحد با رتبه  ـ33ماده   

باید شرایط مندرج در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست را احراز نماید در شـرایط  
 1و  2، مجوز واحد با رتبـه  31توان با تصویب کمیته ماده  ، می)از جمله در واحدهاي پایلوت فعال فعلی(خاص 

  . صادر نمود
هاي دولتی و خصوصی که تـاکنون مجـاز بـه درمـان سـوء مصـرف مـواد بـا          مانگاهمراکز و درـ 34ماده   

انـد، از زمـان اعـالم کتبـی      نمـوده  داروهاي آگونیست افیونی بوده و سهمیه داروي آگونیست افیونی دریافت می
شـگاه  اندازي مرکزي و واحد را به معاونت درمـان دان  دارو دانشگاه مربوطه موظفند تقاضاي راه/معاونت درمان
  . ارائه نمایند
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هـاي   ، همچنـین درمانگـاه  )دولتـی (ها  طرح متادون دانشگاه) پایلوت(هاي آزمایشی  درمانگاهـ   1تبصره   
طرح متادون، که از دفتر سالمت روانی اجتماعی و مدارس مجوز اخـذ  ) پایلوت(هاي آزمایشی  خصوصی و مطب

یین نامه نسبت به اخذ پروانه راه انـدازي مرکـز و مجـوز    ماه پس از ابالغ این آ 6اند، موظفند تا حداکثر  نموده
، راه انـدازي واحـد میسـر نگردیـد،     )مـاه  6(واحد از دانشگاه اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیلی در زمان مقرر 

معاونت درمان دانشگاه مربوطه موظف به ساماندهی بیمارانی که تحت درمان نگهدارنـده بـا داروي آگونیسـت    
  . باشد اند، می هافیونی بود

ها و اقدامات تامینی و تربیتـی کشـور و مراکـز دولتـی درمـان و       هاي سازمان زندان درمانگاه ـ2تبصره   
بازتوانی معتادان سازمان بهزیستی کشور موظفند تا حداکثر یکسال پس از ابالغ این آیین نامه نسبت بـه اخـذ   

بـراي آن دسـته از مراکـز خصوصـی درمـان و بـازتوانی       این مهلـت زمـان   . مجوز واحد از دانشگاه اقدام نمایند
ماه خواهـد   6اند،  مازاد بر نیاز شناخته نشده 31معتادان سازمان بهزیستی کشور که بر اساس نظر کمیته ماده 

  . بود
کـه   10تمام مراکز و متقاضیان تاسیس واحدها از جملـه مراکـز مشـمول تبصـره ذیـل مـاده        ـ3تبصره   

رسـیده در زمـان انتظـار بـراي سـپري شـدن مراحـل اداري         31تقاضاي تاسیس واحد آنها به تایید کمیته ماده 
درمان صدور مجوز واحد نیز، موظف به سپردن تعهد کتبی رعایت پروتکل درمان سوء مصرف مواد و پروتکل 

  .باشند وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست می
سـالمت دانشـگاه   / دانشـگاه توسـط معـاون درمـان      31مجوز واحد پس از تایید کمیته ماده  ـ35ماده   

هاي وزارت، نمونه مجوزهاي موضوع ایـن آیـین نامـه را طراحـی خواهـد       اداره صدور پروانه. صادر خواهد شد
  . نمود

هت ارائه خدمت به معتادان در مناطق سخت دسترس از جمله روستاها و حاشیه شهرها که جـ 36ماده   
تواند بسته به نیـاز، از میـان    می 31فاقد مراکز دولتی یا متقاضی تاسیس در بخش خصوصی هستند، کیمته ماده 

پیشنهاد  20نی ماده اندازي یک یا چند واحد قمر را در آن مناطق به کمیسیون قانو واحدهاي فعال داوطلب، راه
  ). جزئیات در پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست آمده است(نماید 

ها و اعتبار مجوز واحد، یکسـاله بـوده و    اعتبار مجوز مرکز مطابق آیین نامه تاسیس درمانگاه ـ37ماده   
واد افیونی با داروهـاي آگونیسـت و رعایـت    تمدید آن منوط به اجراي دقیق مفاد پروتکل درمان وابستگی به م

  .ضوابط این آیین نامه، از طریق دانشگاه مربوطه خواهد بود
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باشـد کـه داراي    مسئول واحد همان مسـئول فنـی مرکـز مـی    : ـ شرایط و وظایف مسئول واحد 38ماده   
ید واجد مـوارد ذیـل   با 4لذا مسئول واحد عالوه بر شرایط و وظایف ذکر شده در فصل . مجوز واحد خواهد بود

  .باشد
هاي آموزشی را وفق پروتکل درمـان وابسـتگی بـه مـواد افیـونی بـا داروهـاي         باید دوره :الف ـ شرایط    

بـدیهی اسـت مسـئوالن    (هاي ذیل آن گذرانده باشـد   و تبصره 17آگونیست در مراکز منتخب مندرج در ماده 
اند لکن مسئوالن فنی مراکزي که طبـق   مرکز گذرانده اندازي فنی مراکز قبالً دوره آموزشی مذکور را جهت راه

و  17شـود موظفنـد آموزشـهاي نظـري و عملـی مطـابق مـاده         معـادل مرکـز ارزیـابی مـی     10تبصره ذیل ماده 
  ).هاي ذیل آن را بگذرانند تبصره

  : ب ـ وظایف 
  . کتبی تعهد نماید ـ رعایت مفادپروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست را بطور1  
  : بعهده گیردزیرراـ بایدمسئولیت امور فنی پزشکی واحدورعایت موازین حقوقی وقانونی شامل موارد2  
  ـ تحویل گرفتن داروهاي آگونیست از مدیریت دارویی دانشگاه مربوطه  
  ـ نظارت بر تجویز داروهاي آگونیست افیونی  
طبق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیـونی بـا   (سنل ـ نظارت بر ارائه داروي آگونیست در حضور پر  

  )داروهاي آگونیست
  .نظارت برنحوه درمان بیماران و شرایط بردن داروي آگونیست به منزل -      

ـ ارائه گزارش صحیح کتبی ماهانه مصرف داروي آگونیست به مدیریت دارو و غذا دانشگاه مربوطه و   
  . خدر وزارتاداره کل نظارت بر دارو و مواد م

طبق پروتکل درمان وابستگی به مـواد افیـونی   (ـ نظارت بر انجام سایر اقدامات کاهش آسیب در واحد   
  )با داروهاي آگونیست

  . ـ تحویل گرفتن دفتر ثبت داروهاي مخدر از مدیریت دارویی دانشگاه  
  . ي مخدرـ نظارت بر چگونگی ثبت داروهاي آگونیست افیونی مصرفی در دفتر ثبت داروها  
  . ـ ارائه دفتر ثبت داروهاي مخدر به دانشگاه هنگام گرفتن مجدد سهمیه داروهاي آگونیست افیونی  
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انـد موظفنـد    معـادل مرکـز ارزیـابی شـده     10مسئوالن فنی مراکزي که طبق تبصره ذیل ماده تبصره ـ    
رعایت مفاد پروتکل درمان سوء مصرف مواد و پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیسـت  

  . را بطور کتبی تعهد نمایند
  

  : ـ شرایط و وظایف پزشکان شاغل در واحد 39ماده 
) طبق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست(هاي آموزشی  دوره :ایط الف ـ شر   

  . را گذرانده باشد
  : ب ـ وظایف 

  . ـ رعایت مفاد پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست را کتباً تعهد نماید  
  . ـ تحت نظارت مسئول واحد انجام وظیفه نماید  
اند موظفند  معادل مرکز ارزیابی شده 10ـ پزشکان شاغل در مراکزي که طبق تبصره ذیل ماده تبصره    

هاي ذیل آن را بگذرانند همچنـین ملـزم بـه سـپردن تعهـد       و تبصره 17آموزشهاي نظري و عملی مطابق ماده 
افیـونی بـا    کتبی مبنی بر رعایت مفاد پروتکل درمان سوء مصـرف مـواد و پروتکـل درمـان وابسـتگی بـه مـواد       

  . باشند داروهاي آگونیست می
  : ـ کادر نیروي انسانی 40ماده 

  .کند همان کادر نیروي انسانی مرکز کفایت می ـ   
بهیـار حضـور   /ـ در روزهاي تعطیل واحد دایر بوده و باید عالوه بر مسـئول فنـی، حـداقل یـک پرسـتار       

  . داشته باشد
شود باید  معادل مرکز ارزیابی می 10شرایط نیروي انسانی مراکزي که طبق تبصره ذیل ماده  ـ1تبصره  

  . حداقل مطابق فصل پنجم آئین نامه باشد
مطابق پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي  1و  2پرسنل درمانی واحد با رتبه  ـ2تبصره   

  .آگونیست خواهد بود
  : د عالوه بر امکانات مرکز باید شامل موارد زیر باشد ـ امکانات واح41ماده   
همچنـین مکـان مناسـب جهـت نگهـداري      آگونیست افیـونی و   هاي هداري قرصـ گاوصندوق جهت نگ  

  . شربت آگونیست
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اي  ـ رایانه با امکان دسترسی به شبکه اینترنت جهت گـزارش هفتگـی مـوارد درمـان بـه مرکـز رایانـه         
  . وزارت

  . هاي متادون یاز براي پودر کردن قرصـ ابزار موردن  
  . ـ لیوان یکبار مصرف براي تهیه محلول متادون و آب در واحد و ظرف دردار براي بردن دارو به منزل  

  فصل نهم ـ تخلفات
موسسان، مسئول فنی و غیره از ضوابط تعیین شده در /چنانچه مسئوالن مرکز اعم از موسس ـ42ماده   

هاي علمی ـ اجرائی ابالغی توسط وزارت تخطی نماینـد بـه ترتیـب ذیـل رفتـار        این آیین نامه و یا دستورالعمل
  : خواهد شد 

  .شگاه مربوطهالف ـ تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی توسط وزارت یا دان  
  . ب ـ تذکر کتبی توسط وزارت یا دانشگاه مربوطه تا دو نوبت  
  )براي واحد(ج ـ قطع سهمیه داروي آگونیست افیونی   
  . 31د ـ لغو موقت یا دائم مجوز واحد توسط وزارت یا کمیته ماده   
  . 31ه ـ لغو موقت یا دائم مجوز مرکز توسط وزارت یا کمیته ماده   
کتبـی قبلـی، تخلفـات افـراد توسـط      / کرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاي شـفاهی  و ـ در صورت ت   

  . شود صالح قضائی ارجاع می قانون تعزیرات یا مراجع ذي 11وزارت یا دانشگاه حسب مورد به کمیسیون ماده 
ظـارتی  اند، نیز از بعـد ن  اندازي شده راه 10واحدهایی که در مراکز مشمول تبصره ذیل ماده  ـ1تبصره   

  . و وزارت خواهند بود 31زیرنظر معاونت درمان دانشگاه، کمیته ماده 
هـا   نامه زرسان وزارت یا دانشگاه مربوطه باید موارد تخلف را منطبق با ضوابط قانونی، آیین با ـ2تبصره   

  . و دستورالعمل ها و بطور مشخص در صورتجلسات و مکاتبات مربوطه قید نمایند
احراز خروج یا فروش غیرقانونی داروي آگونیست افیونی توسط کارکنان واحـد،   در صورت ـ3تبصره   

مسئولیت آن عالوه بر شخص خاطی، متوجه مسئول واحد بوده و مطابق قـانون مبـارزه بـا موادمخـدر، موضـوع      
  . شود توسط وزارت یا دانشگاه به مراجع ذیصالح قانونی ارجاع می

ه تصویب رسیده و ب.........................تبصره در تاریخ  19ماده و  42فصل،  9این آیین نامه مشتمل بر   
مـورخ   7844هـاي شـماره    نامـه  ایـن آیـین نامـه جـایگزین آیـین     . از تاریخ تصویب الزم االجـراء خواهـد بـود   

همچنین سـایر  . گردد می 15/1/84مورخ  1069/8و  8/11/80س مورخ /ب/14190و شماره  27/6/78
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هـاي   هاي صادر شده بر اساس آیین نامـه  تمدید اعتبار پروانه. گردد هاي مغایر، ملغی می خشنامهها و ب نامه آیین
تحویـل داروهـاي   . باشـد  هـاي بـازآموزي مـی    نامه خصوصاً گذرانـدن دوره  سابق منوط به رعایت مفاد این آیین

صرفاً بـه دارنـدگان   مدیریت داروي دانشگاه براي درمان سوء مصرف مواد / آگونیست افیونی توسط معاونت 
  »مجوز واحد مجاز خواهد بود

  
  دکتر لنکرانی              

  وزیر              
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  اندازي واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست مجوز راه
  
  

  : .........................................................نام مرکز 
کمیتـه  ........................ آئین نامه راه اندازي مرکزدرمان سـوء مصـرف مـواد و راي مـورخ      31به استناد ماده 

دانشـکده علـوم   /اي نظارت بر واحدهاي درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیسـت دانشـگاه   منطقه
شود از تاریخ صدور این مجوز بـه   رکز اجازه داده میبه آن م.................... پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

اندازي واحد درمـان وابسـتگی بـه مـواد      هاي ابالغی نسبت به راه مدت یکسال با رعایت کامل قوانین و پروتکل
  . آگونیست اقدام نمائید افیونی با داروهاي 

   .باشد هاي ابالغی می تمدید این مجوز منوط به رعایت کامل قوانین و پروتکل
  

  ..........................دکتر 
  ......................دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون درمان دانشگاه

  
  : رونوشت 

  هاي وزارت متبوع جهت استحضار ـ اداره امور پروانه1
  ـ اداره پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد وزارت متبوع جهت استحضار 2
  
  
  
 


