


آشنایی با الزامات ثبت و         
گزارش دھی خدمات



شاخص ھای تقاضای درمان
میزان استفاده ساالنھ از خدمات درمانی را می سنجند

اطالعات مطمئن وقابل مقایسھ  فراھم می کنند

اطالعات یک جمعیت پنھان را بازگو میکنند

دریچھ ای رو بھ مشکالت پنھان ھستند

مارا در راه رسیدن بھ اھداف یاری می دھند



اھداف

برنامھ ریزی و مدیریت نظام درمان

شناسایی نیاز ھای حداقلی منابع

مشخص شدن نمایی از تسھیالت درمان

تشخیص الگوھای استفاده از خدمات درمان



داده ھای مورد نیاز برای شاخص ھای تقاضای درمان از گزارش ھای

.ثبت شده در مراکز درمان سوء مصرف مواد سرپایی بھ دست می آید     

 وجود تعاریف مشترک برای داده ھا  موجب می شود مجموعھ  داده ھا

.قابل تجمیع و مقایسھ باشند    



مراجع

فردي است که به دلیل مصرف مواد  به یک مرکز درمانی در طول

.دوره گزارش دهی  ، تحت درمان است     



تعریف مواد

ماده اصلی سوء مصرف ، ماده اي است که بیشترین مشکل را ایجاد

.نموده یا بیمار براي درمان وابستگی به آن مراجعه کرده است  

مصرف مواد
به تمام راه هاي ممکن براي وارد کردن مواد به بدن مصرف مواد گفته 

.میشود 



درمان

فرد  مواد مصرف به توجه اختصاصی هدف با یافته ساختار مداخله هر ، 

. شود می گرفته نظر در  مواد مصرف سوء درمان   

  قرار هدف را مواد مشکالت داراي افراد مستقیماٌ که فعالیتی گونه هر

  را افراد این اجتماعی و روانی و طبی وضعیت خواهد می و میدهد      
. ببخشد بهبود



مرکز درمانی

  بھ ھر مرکزی  کھ مطابق  تعریف ذکر گردیده  برای  افراد دارای

تأمین می نماید ،  مرکز درمانی گفتھ “ درمان  ” مشکالت  مواد      

.میشود     

oدرمان دارویی  یا غیر دارویی

o دولتی یا غیر دولتی

oآستانھ پایین ، سرپایی ، بستری یا اقامتی

o مرکز مشاوره بیماریھای رفتاری  ومراکز درمان سوءمصرف مواد
زندان



مورد جدید  
بیماري  که طی دوره گزارش دهی ، در مرکز درمان سوء مصرف مواد  

.یک دوره درمان دارویی یا غیر دارویی را شروع کرده است 

.انجام ارزیابی هاي اولیه و تشکیل پرونده مورد جدید محسوب میشود 

پرونده فعال
بیماري که طی دوهفته پایانی دوره گزارش دهی سه ماهه حداقل یک بار

. مراجعه به مرکز جهت دریافت خدمات درمان داشته است 



پوشش درمان نگهدارنده

 تعداد بیمارانی که شش ماه یا بیشتر تحت درمان نگهدارنده با متادون
.بوده اند 

بازگیري

 فرایندي که درطول آن با تجویز دارو عالیم ناشی از ترك ماده  یا مواد

.روانگردان کنترل میشود   



معتاد تزریقی

فردي است که در ماه قبل از مراجعه درمانی حداقل یک بار مواد را     

.به صورت تزریقی مصرف کرده باشد        

oمراقبت بعد از خروج

بیماري که پس از ترخیص از زندان ، در مرکز درمان سوء مصرف مواد    

.تحت درمان نگهدارنده با متادون است     



شاخص هاي مهم مرتبط با درمان با  آگونیست

تعداد واحد ھای درمان با آگونیست درسطح کشور

تعداد بیماران برروی درمان نگھدارنده با آگونیست

 نسبت بیماران مصرف کننده تزریقی بھ غیر تزریقی برروی درمان
نگھدارنده با آگونیست

میزان ریزش بیماران

تعداد موارد مرگ ومیر در بیماران با درمان نگھدارنده با آگونیست

 میزان  رفتارھای  پرخطر  تزریقی  و جنسی  در مراجعان  وتأثیر
درمان بر آن

میزان رفتارھای مجرمانھ در مراجعان و تأثیر درمان بر آن


