
 

 

دستورالعمل چگونگی فعالیت مراکز سرپایی درمان وابستگی به مواد مخدر با 

 19-داروهای آگونیست در جریان همه گیری کووید
ها رکز مدیریت پیوند و درمان بیماریم  

 
  

 معاونت درمان

 99فروردین 



به مواد مخدر با  یدرمان وابستگ ییمراکز سرپا تیفعال یدستورالعمل چگونگ

 19-دیکوو یریهمه گ انیدر جر ستیآگون یداروها

ننده کقانون تشکیالت وزارت بهداشت در راستای پیشگیری از انتشار بیماری کرونا بین بیماران مراجعه 8نظر به ماده 

به مراکز و مؤسسات درمانی و به منظور ارایه خدمات ایمن، باکیفیت و استاندارد درمان سرپایی اختالالت مصرف مواد 

که از این پس به  19-دیکوو یرگیهمه انیجر دری دیوئیاُپ ستیآگون یدرمان با داروها یراهنمادستورالعمل حاضر و 

 است.  شود، تدوین شدهنامیده می« راهنما»اختصار 

رعایت اصول مراقبتی، استاندارد زمان ویزیت و سایر موارد مرتبط در دستورالعمل چگونگی فعالیت مؤسسات  -1 ماده

، 20/1/1399د مورخ 732/400موضوع نامه شماره  19-گیری کوویدها و دفاتر کار در دوره همهپزشکی سرپایی، مطب

 برای مراکز سرپایی درمان اعتیاد الزامی است. 

 ارایه خدمات  -2 ادهم

 ستیآگون یدرمان با داروها یپذیرش بیمار جدید منوط به فراهم بودن شرایط فعالیت با رعایت مفاد راهنما 

 پذیر است. امکان 19-دیکوو یرگیهمه انیجر دری دیوئیاُپ

  ز درمانی در تجویبه منظور کاهش مراجعات بیماران به مرکز مسئولین فنی مراکز می توانند در شرایط کنونی

 .دوز منزل در چارچوب راهنما اشاره شده در باال انعطاف نشان دهند

  ساعت بنا به صالحدید مسئول فنی  3روز در هفته به مدت حداقل  3به حداقل  ارایه خدمات حضوریکاهش

اعات حضور همکاران پزشک مسئول فنی، روانشناس و پرستار مراکز در س تا اطالع ثانوی مقدور می باشد.

 فعالیت الزامی می باشد.

الیت روزهای فعافزایش : پزشک مسئول فنی بر اساس تعداد مراجعین میتواند نسبت به برنامه ریزی در خصوص 1 تبصره

 گیرد.  رمرکز تصمیم گیری و اطالعیه آن در معرض دید مراجعان قرا



خدمات نبوده و باید در چارچوب راهنما، : کاهش روزهای کاری ارایه خدمات حضوری به معنای کاهش ارایه 2تبصره 

 شناختی به صورت غیرحضوری ارایه گردد.ویزیت پزشک و خدمات روان

 توانند دفعات آزمایش سریع ادرار از نظر مصرف مواد برای پایش درمان را تا اطالع ثانوی در چارچوب مراکز می

 راهنما کاهش دهند. 

 و تا اطالع  19-گیری کوویدخدمات مشاوره خود را در جریان همهتوانند تمام یا بخشی از مراکز درمانی می

 ثانوی به صورت غیرحضوری ارایه دهند.

 .تا اطالع ثانوی از برگزاری جلسات گروهی و خانواده درمانی اجتناب شود 

 .کلیه بیماران باید در دفتر پذیرش روزانه ثبت شوند و نیازی به اخذ امضا و اثر انگشت بیمار نمی باشد 

 های دارویی با دریافت هزینه از بیمارعدم استفاده مجدد از بطری 

 .از خرد کردن قرص ها پرهیز شود 

  در راستای کاهش انتشار ویروس امور دارویی شامل تجویز و تحویل در سامانه آیداتیس ثبت شود و سایر موارد

 به صورت گزارش روزانه در دفتر گزارش دهی روزانه ثبت شود. 

 رانی که به علت دوز منزل طوالنی به مرکز مراجعه نمی کنند در صورت کسب رضایت از طرف بیمار پیگیری بیما

 به صورت تلفنی انجام شود و در دفتر گزارش روزانه ثبت شود.

 در مراکز صورت پذیرد. 19-نصب پوسترها و توزیع بروشورهای آموزشی مرتبط در خصوص کووید 

 


