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 مواد محرکاختالل مصرف  درمان نامهشیوه

ذيل اجرايی نامه آسیب موضوع آيین و کاهشمراکز درمان  در بايد است و الزاماًای يك مداخله حرفه مواد محرکاختالل مصرف  درمان

مراکز ساير  يامجمع تشخیص مصلحت نظام  9/1/99مصوب گردان مبارزه با مواد مخدر و روانقانون قانون اصالح اصالحیه  51ماده 

 :مشروط به رعايت مفاد ذيل صورت پذيرد ربطواجد مجوز از نهادهای قانونی ذیواحدهای مددکاری  و ایمشاوره ،درمانی

مددکار  ايشناسی/مشاوره کارشناس روان و ای شامل پزشكگران حرفهفاقد درمانمورد اشاره در باال در صورتی که مراکز  .5

 شوند.ای دوره ديده مجاز به اجرای برنامه درمان مواد محرک شمرده میمشروط به تأمین نیروی انسانی حرفه باشند

 51 ماده موضوع اعتیاد آسیب کاهش و درمان مراکز درمانی يندهایفرآ و فیزيکی فضای انسانی، نیروی استانداردرعايت  .2

  .است الزامی مربوطه هایپروتکل و دستورالعمل اساس برو يا ساير مراکز درمانی  مخدر مواد با مبارزه قانون اصالحیه

-در دانشگاه را مرتبطکه دوره آموزشی  (مددکارانشناسی/مشاوره و کارشناس روان ،انپزشک) 5موضوع بند گران درمان .3

 است ذکر به الزم. گیرند عهده به رامحرک  مواد درمان بیماران، گربه عنوان درمان توانندمی های علوم پزشکی گذرانده باشند،

مداخالت روانی، »برای پزشکان و دوره  «محرک مواداختالل مصرف  درماندر  مالحظات طبی» موزشآ دوره گذراندن

محترم مدير کل  20/52/5392/د مورخ 444/104شماره  نامه)موضوع « مواد محرک اختالل مصرفاجتماعی در درمان 

اختالل  درمان در که یو/يا مددکاران شاغل در مراکز ، کارشناسان مشاورهشناسانبرای روانآموزش مداوم جامعه پزشکی( 

  .است الزامی ،دارند فعالیت محرک مصرف مواد

کت سازمان با مشار تواندمی «مداخالت روانی، اجتماعی در درمان اختالل مصرف مواد محرک»آموزشی  دوره -الف تبصره

 گردد.برگزار  استانبهزيستی 

در « مصرف مواد محرکاخالت روانی، اجتماعی در درمان اختالل مد»پزشکان در دوره شرکت پزشکان و روان -تبصره ب

 صورت تمايل بالمانع است.

 الزامی نیست.« مواد محرک اختالل مصرف مالحظات طبی در درمان»پزشکان در دوره شرکت روان -جتبصره 

مربوطه، برنامه درمان و کاهش آسیب مواد محرک بايد با يك  یهاها و دستورالعملبه منظور ارجاع بیماران مطابق پروتکل .4

 حاد/بستری مرتبط باشد.پزشکی تخصصی خدمات روان پزشکی سرپايی و يك مرکزتخصصی خدمات روان مطب/مرکز

الزامی  دوره ديده )موضوع بند سه(و يا پزشك  پزشكروان توسطويزيت اولیه  محرک مواد اختالل مصرف درمان شروع در .1

يا پزشك روان توسط محرک، مواد اختالل مصرف يیدتأ پزشکی،حاد روان وضعیت لحاظ به بیمار وضعیت است الزم است.

 .شود ثبت بیمار پرونده در و گردد مشخص ويزيت، بعدی دفعاتو انجام  ،ديدهپزشك دوره
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 قصدو  خودکشی آسیب به خود ياقصد جدی دلیريوم،  نظیر پزشکیروان هایهای اورژانسو نشانهعالئم  دارایبیمارانی که  .6

يك بیمارستان به بستری درمان تخصصی دريافت جهت به صورت فوری الزم است  ،هستند... و آسیب رساندن به ديگران

 ارجاع گردند.پزشکی روانعمومی يا 

پزشکی روان تخصصیدريافت خدمات پزشکی غیراورژانسی هستند بايد برای های روانبیمارانی که دارای عاليم و نشانه .7

 راهنماهای مربوطه پیگیری گردد. ها مطابقارجاع و مراجعه آنپزشکی روان یتخصص /مطببه يك مرکزسرپايی 

دريافت مداخالت ثبیت وضعیت و تمصرفی حاد مواد محرک هستند بايد جهت از بیمارانی که دچار مسمومیت و بیشآن دسته  .9

های صورت فوری به اورژانس مسمومین و يا اورژانس، به «راهنمای بالینی درمان مسمومیت با مواد محرک»درمانی موضوع 

  عمومی ارجاع شوند.

موزش پزشکی مورد ، درمان و آمواد محرک توسط وزارت بهداشت اختالل مصرفتاکنون هیچ درمان دارويی برای درمان  .9

 زمان و عوارض مصرف اين مواد می باشد.ت همبرای درمان اختالال موجود دارويی هایئید قرار نگرفته است و درمانأت

ای، حرفه اخالقمبتنی بر بايد مواد محرک  اختالل مصرف، اجتماعی در درمان نوع و نحوه اجرای مداخالت روانی  .50

 شواهد علمی باشد.  ی بالینی وهااستاندارد

راهنمای مداخالت »اضر شامل در حال ح مواد محرک اختالل مصرفروانی، اجتماعی در درمان  نماهای بالینی مورد تأيیدراه .55

راهنمای درمان سوءمصرف مواد »و  «ماتريکس مصرف مواد محرک بر اساس مدلشناختی در درمان سرپايی اختالل روان

 . هستند «محرک بر اساس الگوی تغییريافته ماتريکس

 و  بودهممنوع محرک  مواد اختالل مصرف سرپايی و اقامتی هایدرمان ،های شديد جسمی و روانیدر صورت وجود بیماری .52

 بیمار بايد به بیمارستان ارجاع شود.

 59سن باالتر از  باابالغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به افراد  راهنماهایدر حال حاضر  .53

بايد درمان اين گروه سال نیستند.  59زير  جمعیتدر محرک مصرف مواد مانی مجاز به درمان اختالل سال است و مراکز در

 انجام شود.نوجوان پزشکان کودک و يا روانپزشکان روانزير نظر 

   .گیرند عهده به را محرک مواد اختالالت مصرف درمان سیس،تأ بدو از توانندمی حاضر نامهشیوهموضوع  مراکز .54


