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 كشورو خدمات بهداشتي درماني... پزشكي علوم دانشگاههاي كليه محترم روساي

  بخشنامه موضوع:
 

با سالم و احترام 

 در راستاي ايجاد هماهنگي در خصوص مراكز/ واحدهاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي 

آگونيست، موارد ذيل جهت اجرا درمراكز/ واحدهاي زيرمجموعه آن دانشگاه/ دانشكده ابالغ ميگردد. خواهشمند 

است دستور فرمائيد اقدام الزم، معمول گردد: 

صورت شربت، ه ارائه داروي متادون براي درمان نگهدارنده بيماران سوءمصرف كننده مواد افيوني، ب -1

مورد تاكيد قرار دارد و اين مهم با اتمام ذخاير قرص توليد شده در شركتهاي داروسازي كامل خواهد 

 توزيع داروي متادون در تمامي مراكز درمان سوء مصرف 91 به نحوي كه از ابتداي مهرماه سال شد

 مواد (اعم از دولتي و خصوصي) به شكل شربت خواهد بود.

براي جلوگيري از مسموميتهاي تصادفي ساير اعضاء خانواده (بخصوص كودكان)، تحويل دوز منزل  -2

در ظروف داراي درپوش محافظ كودكان و با نصب برچسب هشدار دهنده و در ظروف جداگانه برابر با 

تعداد روزهاي دوز منزل، مجاز خواهد بود. آموزش مجدد اين دسته بيماران توسط مسؤول فني و ساير 

 پزشكان درمانگر و پرستار/ بهيار ضروري است. 

 از جانب معاونت محترم دارو و غذاي  (دولتي، خصوصي)تحويل داروي آگونيست به مراكز درماني -3

دانشگاه/ دانشكده، پس از ارزيابي و تائيد تطابق روند درمان با پروتكل و بخشنامههاي وزارتي در 

 معاونت درمان دانشگاه/ دانشكده مجاز خواهد بود.

-واحدهاي درمان با آگونيست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از نظر رعايت پروتكل -4

ها و بخشنامههاي مرتبط با درمان سوءمصرف مواد (مانند ديگر مراكز دولتي و غيردولتي)، تحت 

 نظارت معاونتهاي درمان و غذا و داروي آن دانشگاه/ دانشكده قرار دارند. 

ترتيبي اتخاذ گردد كه ترجيحاً داروهاي آگونيست به ميزان نياز حداقل سه ماه دانشگاه/ دانشكده، ذخيره  -5

 وجود داشته باشد. 

 ميزان داروي مورد نياز مراكز درمان بايستي براي يك ماه، تحويل گردد. -6

 تحويل داروي آگونيست، تنها به مسؤول فني (و نه موسس) مركز، مجاز ميباشد. -7
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- كماكان موظف نمودن مراكز درماني كه تاكنون به نرمافزار ثبت اطالعات تجهيز نشدهاند تا ابالغ نرم -8

 افزار جامع كشوري به تاخير انداخته شود.

تجهيز واحدهاي درمان سوءمصرف مواد با داروهاي آگونيست به دوربين مداربسته اجباري نيست  -9

وتوصيه مي گردد جهت حفاظت مركز از روش هاي ديگر جز دوربين مدار بسته استفاده گردد. در 

صورت ضرورت مي توان از نصب دوربين در انبار داروي مركز بدون ثبت تصوير بيماران استفاده 

 نمود.

 باشامل رايانه ( نرمافزار ثبت كشوري نصب الزم براي  سختافزاريف هستند تجهيزاتظكليه مراكز مو -10

  را دارا باشند.)امكان اتصال به اينترنت

تحويل داروي آگونيست به بيماران بمنظور درمانهاي غير مرتبط با سوءمصرف مواد، در واحدهاي  -11

 درمان سوءمصرف مواد، مجاز نميباشد.

 رعايت پروتكل درمان با آگونيست در تحويل دارو به بيماران به هر شكلي ضمن ايجاد مسئوليت  -12

پزشكي براي پزشك درمانگر و مسئول فني الزامي است در غير اين صورت مطابق فصل تخلفات آيين 

 نامه مربوطه (از كاهش سهميه دارو تا تعطيلي مركز و ارجاع به مراجع ذيربط) رفتار خواهد شد.

وجود و ارائه داروي بوپرنورفين درتمامي  مراكز الزامي مي باشد. همچنين وجود و ارائه تنتور اپيوم در  -13

 تمام مراكز دولتي الزامي و در مراكز خصوصي اختياري (در صورت احراز شرايط) مي باشد.

 اخذ امضاي بيماران هنگام تحويل دارو (اعم از دوز روزانه و دوز منزل) الزامي مي باشد. -14

خروج داروهاي آگونيست به صورت مستقيم يا غير مستقيم (مانند تحويل دارو بيش از نياز يا بيش از  -15

مقدار توصيه شده پروتكل براي دوز منزل، تحويل دارو به همراه بيمار، تشكيل پرونده هاي مجازي و 

...) عالوه بر اعمال موضوعات فصل تخلفات براي مركز، پيگرد قانوني توسط مراجع قضايي نيز به دنبال 

 خواهد داشت.

 در خصوص ارائه داروي بوپرنورفين مطابق تعرفه ابالغي موقت درمان سوء مصرف مواد، الزم است  -16
در هر نوبت ارائه دارو به بيمار، فاكتور هزينه دارو (بر اساس قيمت خريداري شده) به بيمار تحويل 

 گردد.

 مطابق پروتكل تهيه شده براي درمان با داروي آگونيست متادون، مراكز درمان سوء مصرف مواد فقط  -17
مجاز به ارائه خدمت به حداكثر يكصد بيمار در هر شيف (با رعايت دقيق استانداردهاي پروتكل مذكور) 

 مي باشند. تاييد و تحويل بيش از اين ميزان دارو به مراكز مجاز نمي باشد.
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نظارت بر حسن اجراي موارد مذكور بر عهده معاونين محترم درمان و غدا و داروي دانشگاه/ دانشكده علوم 

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مي باشد.

 

 
 
 
 
 

رونوشت: 
 جهت استحضار   مخدر مواد با مبارزه ستاد اجتماعي حمايتهاي و درمان محترم كل مدير صابري دكتر آقاي جناب


