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کنند، این یک جهاد بزرگ، یک  امروز اگر مسئولین نظام جمهوري اسالمی ایران با مواد مخدر به سختی مبارزه می

 » مدظله العالی مقام معظم رهبري«.    حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است

 

 وراستانداران و روساي محترم شوراي هماهنگی مبارزه باموادمخدر استانهاي سراسر کش

 

 باسالم واحترام ؛

دستورالعمل موقت مراکز دولتی نگهداري درمان و درخصوص   4/3/90مورخ  917027/10پیروابالغیه شماره 

قانون و ابالغ  16رساند، تا تصویب نهایی آیین نامه ماده به آگاهی می 16کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 

ابهامات منعکس شده از سوي شوراهاي هماهنگی مبارزه با  دستورالعمل نهایی مراکز یادشده و براي رفع برخی

انتظار دارد با ابالغ سریع موارد . گردد موادمخدر و دستگاه هاي مختلف به این ستاد ، الحاقیه اي به شرح زیر ابالغ می

گرفته در اصالحی به نهادها و مجریان ذیربط و نظارت دقیق و مستمر براي حسن اجراي آن ، کیفیت اقدامات صورت 

  .هاي ناشی از اعتیاد ارتقاء یابدراستاي تامین اهداف قانون مبارزه بامواد مخدر در حوزه درمان معتادان و کاهش آسیب
 

  16الحاقیه دستورالعمل موقت مراکز دولتی نگهداري درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 
  

  :باشدفرآیند تاسیس و  صدور مجوز مرکز به ترتیب ذیل می  -1

موضوع در شوراي هماهنگی مبارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان طـرح و انجـام بررسـی هـاي اولیـه بـراي تاسـیس            ) 1-1

  .مرکزآغاز گردد

تعداد معتادان واجد شرایط براي درمان در مراکز فوق  توسط مراجع واجد صالحیت استان، به صورت  علمی و ) 2-1

 .روشمند  برآورد گردد

براساس برآورد صورت گرفته و نیازهاي استان به تأیید کمیته درمان و حمایت هـاي    ز ،ضرورت تاسیس مرک) 3-1

 اجتماعی شوراي هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان برسد، 

 .امکانات الزم براي تاسیس مرکز ،  اجراي برنامه درمانی و پیگیري هاي پس از ترخیص در استان برآورد شود) 4-1

 .بررسی گردد 16در استان با قابلیت کاربري بعنوان مرکز ماده ظرفیتهاي موجود ) 5-1

 .براي آغاز اقدامات اجرایی، از  معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمی ستاد استعالم گردد) 6-1

پس از اعالم موافقت معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمی ستاد ، کمیته هماهنگی مرکز تشـکیل و  )7-1

 .محل مرکز ، تجهیز و راه اندازي و تامین نیروي انسانی  نظارت تخصصی نماید) یا ساخت(تمامی مراحل تعیین بر 
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کلیه مراحل اداري و اجرایی  تاسیس ، تجهیز و راه اندازي مرکز باید با همـاهنگی اداره کـل پشـتیبانی و منـابع     ) 8-1

 .استان صورت گیرد انسانی ستاد و توسط شوراي هماهنگی مبارزه با موادمخدر

پس از آماده به کارشدن مرکز، کمیته هماهنگی مرکز باید تطبیق وضعیت مرکز با ضوابط ابالغی را تاییـد و بـه   ) 9-1

 .هاي اجتماعی شوراي هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان اعالم نمایدکمیته درمان و حمایت

ی مبارزه با موادمخدر استان ، فعالیت مرکز را تصویب و کمیته درمان و حمایت هاي اجتماعی  شوراي هماهنگ)10-1

 .مجوز مرکز را صادر می نماید) هاي اجتماعی شورارئیس کمیته درمان و حمایت( رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 

به شرح زیر مـی   16فرآیند اقدامات مراکز دولتی نگهداري درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده   -2

 :باشد

-توسط نیروي انتظامی صورت می  صرفا، )مطابق دستورالعمل ابالغی(شناسایی و ارجاع معتادان مشمول شرایط )1-2

  .پذیرد

 .غربالگري در واحد غربالگري برابر دستورالعمل و پروتکل مربوطه انجام خواهد شد)2-2

ي درمـان درمرکـز واجـد شـرایط     براي افرادي کـه توسـط واحـد غربـالگري، بـرا     ) انفرادي( ابالغ حکم قضایی ) 3-2

 .تشخیص داده شده اند

 پذیرش بیماران درمرکز با اخذ حکم قضایی) 4-2

 برابر پروتکل ابالغی توسط تیم درمانی  صرفا اقدامات درمانی) 5-2

 ترخیص بیمار  با اخذ مجوز از مقام قضایی) 6-2

ی و  اخذ حمایتهاي اجتمـاعی، در قالـب مراقبتهـاي    ارجاع بیمار به مراکز  مربوطه براي ادامه درمان ، توان بخش) 7-2

 بعد از خروج ، با اخذ مجوز از مقام قضایی

واجد شرایط پذیرش در مرکز نگهداري و درمان اقامتی موضوع ماده )  اعم از مرد یا زن(معیارهاي  افراد -3

 :عبارتند از 16

  یر تزریقی شدیدغیا اعتیاد  تزریقی مبتال به اعتیاد ِنبی خانماِ معتادان) 1-3

 سال  65تا  17قرار داشتن در محدوده سنی ) 2-3

 .عدم ابتال به بیماري شدید روانی  یا جسمی که  نیاز فوري به  مداخالت پزشکی و تخصصی داشته باشد) 3-3
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سایر حتی اگر از نظر   نمی باشند،بی خانمان معتادان مبتال به اعتیاد تزریقی یا اعتیاد غیر تزریقی شدید که  -4

نیازمند سـاماندهی باشـند   ... آسیبها نظیر تکدي گري ، تن فروشی ، بیماري روانی حاد یا مزمن ، بزهکاري و 

ساماندهی این افراد باید توسط دستگاه هـاي ذیـربط در مجموعـه هـاي     . نباید در این مراکز پذیرش گردند

  .مربوطه ، با رعایت ضوابط قضایی و اداري مربوطه  صورت گیرد

عتادان بی خانمانی که در خارج از فاصله سنی یاد شده قرار دارند، بایـد توسـط مراجـع ذیـربط در     م -5

  .مراکزویژه نگهداري کودکان بی سرپرست و سالمندان مورد درمان قرار گیرند

هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی یا غیر دارویی خارج از پروتکل هاي درمانی ابالغی و یا عدم اجراي  -6

  . امل پروتکل ابالغی ، تخلف محسوب و مشمول مجازات هاي مداخله غیر مجاز در امور پزشکی خواهد بودک

رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی براي مراکز الزامی  -7

  .تخلف از آن امر پیگیرد قانونی را به دنبال خواهد داشت. است

 
 

  

  

  حمد نجارمصطفی م  

 وزیرکشور و دبیرکل ستاد  

 
 
 
 
 
 

  :رونوشت

  .وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضارسرکار خانم دکتر وحید دستجردي،  -

  .جناب آقاي شیخ االسالمی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار - 

 .ظام جهت استحضاردبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت ن  جناب آقاي دکتر رضایی، -

 .رؤساي محترم کمیته هاي تخصصی ستاد مبارزه با موادمخدر جهت اطالع -

 .معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهاي مردمی ستاد جهت اطالع جناب آقاي دین پرست، - 

  

  

  


