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  .....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  طرح پژوهشی اجرایی ــ راه اندازي خدمات درمان اختالل مصرف الکل در مراکز درمان سرپایی : موضوع

  سالم و احترام،با 

ومی در هاي سالمت عمهاي مرتبط با الکل یکی از اولویتمحافظت از جمعیت عمومی در برابر آسیب

هاي مؤثر و آزمایش شده، منابع ساختاري، قانونی، برنامه(سطح جهانی بوده و به منظور ایجاد بستر مناسب 

تر مداخالت پیشگیري، مقابله، درمان، کاهش آسیب و ها براي اجراي وسیعدر دستگاه) انسانی، مالی و اطالعات

ی و اعتیاد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازتوانی ناشی از مصرف الکل، دفتر سالمت روانی، اجتماع

سند اقدام به تدوین  -وزارت کشور- و کمیته ملی پیشگیري و مبارزه با مشروبات الکلیِ شوراي اجتماعی کشور 

  . ، نموده است)1392- 1396( ملی پیشگیري، مقابله، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل

الکل در سطح شهر و ... مندي از خدمات درمان وارتقاي بهره«ور بر هدف راهبردي چهارم از سند مذک

  . تمرکز دارد» روستا

هاي کشور در ارایه خدمات استاندارد به منظور تقویت زیرساختدر اجراي هدف راهبردي فوق و 

 کلال مصرف اختالل درمان خدماتآزمایشی  اندازيراه ــ اجرایی طرح پژوهشیدرمان اختالل مصرف الکل، 

به سفارش این دفتر، توسط مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه  سرپایی درمان مراکز در

  . بخشی در دست اجرا استعلوم بهزیستی و توان

خدمات درمان اختالل مصرف الکل در مراکز سرپایی و اجراي آزمایشی  اندازي هدف این طرح راه

پزشکان و (گران  یابی این طرح مقدماتی از جهت دانش درماندرمان سوءمصرف مواد در کشور و ارز

و تأثیر آموزش بر دانش آنها؛ تأثیر درمان بر کاهش مصرف الکل در مراجعان و میزان ماندگاري ) شناسان روان

پزشکی همراه در مراجعان؛ تأثیر  در درمان؛ تأثیر درمان بر سالمت جسمی و روانی و کاهش اختالالت روان

بهبود کیفیت زندگی و عملکردهاي اجتماعی، شغلی و خانوادگی در مراجعان؛ وضعیت ارجاع به سطوح  درمان بر

باالتر و مشکالت در سیستم ارجاع؛ تأثیر مداخله بر میزان دسترسی مخاطبان و کیفیت خدمات ارایه شده در 

 . اندازي این مداخله بر میزان رضایت بیماران است کشور؛ و راه

متخصص ) نفر 30(آنها % 20که مسئول فنّی ) سایر شهرها% 50تهران، % 50(مرکز  150در این طرح 

  .شوندپزشک عمومی هستند، جهت همکاري در طرح انتخاب می) نفر 120% (80پزشکی و روان

 :شرکت در طرح به شرح زیر است شرایط مراکز متقاضی
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 تمایل به ورود و شرکت در طرح پژوهشی - 1

  .سال سابقه کار در درمان بیماران وابسته به مواد افیونی داشته باشد 2 پزشک مسئول فنی بیش از  - 2

امتیاز بازآموزي از شرکت در  20مسئول فنی پزشکان عمومی هستند، هر مرکز ساالنه  که ر مراکزيد - 3

 .هاي بازآموزي اعتیاد کسب کرده باشددوره

ته به مواد افیونی و محرك داشته و سال سابقه کار در درمان بیماران وابس 2شناس مرکز بیش از روان -4

 . را گذرانده باشد) ماتریکس(شناختی مقدماتی و مواد محرك  حداقل دو دوره آموزش مداخالت روان

 عدم وجود تخلفات عمده در سابقه کار مرکز -5

قبل از شروع ) هاي بزاقی یا ادراري دستگاه تنفسی یا تست(تهیه وسایل اختصاصی سنجش الکل   -6

 مداخله

 ا بودن رایانه و اینترنت پرسرعت در مرکزدار  - 7

انتخاب مراکز بر اساس درخواست شخصی افراد متقاضی، اخذ نظر حوزه معاونت محترم درمان متبوع و 

  . ارزیابی تیم مجري طرح انجام خواهد شد

اختصاصی درمان اختالل مصرف الکل و شروع طرح، مجوز آموزشی مراکز واجد شرایط پس از اتمام دوره 

توانند این موضوع را بر روي تابلو یا صادر شده و مراکز می» واحد سرپایی درمان اختالل مصرف الکل«قت مو

واحد سرپایی درمان «پس از یک سال در صورت احراز حداقل کیفیت درمان مجوز . در تبلیغات خود درج نمایند

هاي اختصاصی  مورد شروع آموزشرسانی در اطالع. به مدت دو سال تمدید خواهد شد» اختالل مصرف الکل

  .براي شروع طرح پس از ثبت نام و بررسی شرایط متعاقباً اعالم خواهد شد

ربط درخواست  هاي ذيهاي بهداشتی، درمانی، خط ملی اعتیاد و سایر سازمانوزارت بهداشت از جایگاه

  .مراکز ارجاع دهندخواهد کرد که از آن پس بیماران مبتال به اختالل مصرف الکل را فقط به این 

بیمار الکل خدمات درمانی همراه با همکاري پژوهشی ارایه دهد، امکان تمدید  5هر مرکزي که حداقل به 

  .را خواهد داشت» واحد سرپایی درمان اختالل مصرف الکل«مجوز 

  .از طریق درمانگران تامین می گرددکننده در طرح  هزینه آموزش کارکنان مراکز مشارکت% 50میزان 
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به منظور تسهیل شناسایی مراکز متقاضی، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم 

  :متقاضیان را در آدرس زیر فراهم نموده است) الینآن(بخشی شرایط ثبت نام برخط بهزیستی و توان

h�p://sadrc.uswr.ac.ir/index.aspx?�eyid=&siteid=11&pageid=8516  

) الینآن(االشاره و نحوه ثبت نام برخط لذا خواهشمند است شرایط مراکز متقاضی، مالحظات اجرایی صدر

با  درمان وابستگی به مواد مخدر سرپاییواحدهاي /مراکزمتقاضیان شرکت در طرح به صورت مکتوب به کلیه 

  . رسانی گرددتحت پوشش آن حوزه معاونت به نحو مقتضی اطالع داروهاي آگونیست

 

 

  


