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  ���ه �عا�ی

 ها مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان نامه اجرایی آیین

 مبارزه با موادمخدر  قانون اصالحیه قانون اصالح 15تبصره یک ماده موضوع 

  :مقدمه

مصـوب  ( 1376مبـارزه بـا موادمخـدر مصـوب      قـانون  حقـانون اصـال   اصالحیه 15در اجراي تبصره یک ماده 

اعتیـاد بـه    مراکـز مجـاز درمـان و کـاهش آسـیب      اجرایـی  نامه آیین )مجمع تشخیص مصلحت نظام 9/5/1389

  .به تصویب رسیدبه شرح ذیل ها  موادمخدر و روانگردان

و یـا  موادمخـدر   اعتیـاد بـه  کاهش آسیب افرادي که به نحوي دچـار  نیز  خدمات درمان و  ارائهبه منظور  -1ماده 

مجاز درمان و کاهش آسـیب   مرکزبه عنوان نمایند  حسب نوع خدمتی که ارائه میاند مراکز زیر  دیدهگر  روانگردان

  :گردند تعیین می

گردد که امکانات ارائه خدمات درمان دارویـی   به مرکزي اطالق می: مواد وابستگی بهمرکز درمان سرپایی  -1

  .داشته باشد را روانگردان یا کنندگان موادمخدر و و غیردارویی براي مصرف

شود که امکانات ارائه خـدمات درمـان    به مکانی اطالق می :مواد وابستگی بهبستري  درمان مرکز یا بخش -2

کنندگان  رویی را به صورت بستري براي مصرفهاي غیردا و خدمات پیشگیري از عود و درمان) بازگیري(زدایی  سم

  .داشته باشد  گردان روان یا موادمخدر و

شـود کـه بـه صـورت اقـامتی       به مرکـزي اطـالق مـی    :وابستگی به موادمان اقامتی میان مدت در زمرک -3

بـه همـراه    )بـازگیري (زدایی  سم مرکزرویکرد اصلی در این . دکن فعالیت می) یک تا سه ماه(و میان مدت  داوطلبانه

یـا  کنندگان موادمخـدر و   مصرف ايبر هاي همتا و خودیار با مشارکت گروه ترجیحاً هاي دارویی و غیردارویی درمان

   .روانگردان است

داوطلبانه براي به صورت  مددجویان گردد که به مرکزي اطالق می :مرکز اقامتی خودیاري گروه هاي همتا -4

بـر مشـارکت    مرکزاصلی این  ردرویک. کنند می سه ماه در آن اقامت کرده و خدمات حمایتی را دریافتتا  مدت یک

ـ  ) معتادان بهبودیافته(خودیار  هاي همتا و گروه زدایـی   ل سـم به منظور پیشگیري از عود در افرادي است کـه مراح

  .اند را گذرانده) بازگیري(
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) هاي سه تـا شـش ماهـه    دوره(روزي  مرکزي شبانه ) :TC( مرکز اقامتی بلند مدت اجتماع درمان مدار -5

بر تغییر  مرکز اصلی در این رویکرد. است روانگردانیا در و موادمخ افراد وابسته به به درمان و بازتوانی ادامهبراي 

 ،هـاي خودیـار   ، تشـکیل گـروه  وره، آموزش خانوادههاي خدمات روان شناختی، مشا اري و شناختی شامل برنامهرفت

  .استپس از ترخیص و پیگیري  اجتماعی خدمات مددکاري

یا واحـدي از مراکـز    ي مستقل ومرکز :آگونیستبا داروهاي  مخدرمواد وابستگی بهدرمان  یا واحد مرکز – 6

قانون اصـالحیه قـانون    41در اجراي ماده  هاي ابالغی، درمانگر است که در آن بر اساس پروتکل موضوع این ماده

بـراي   ) افیـونی ( مخـدر استفاده از داروهاي آگونیست موادمجاز به  1376مصوب اصالح قانون مبارزه با موادمخدر 

  .باشد می موادمخدره درمان وابستگی ب

بهداشتی دانشـگاه علـوم پزشـکی و     ونتنظر معا زیرمرکزي است که  :هاي رفتاري مرکز مشاوره بیماري -7

هـاي آمیزشـی، ایـدز و سـایر      خدمات مشـاوره، آمـوزش، مراقبـت و درمـان بیمـاري      درمانی، و خدمات بهداشتی

مبـتال بـه ویـروس نقـص ایمنـی       ال به بیماریهاي آمیزشی یـا بیماریهاي قابل انتقال را به افراد داوطلب و افراد مبت

)HIV+(کندارائه میهاي آنان  خانمان و خانواده ن بی، معتادان تزریقی، معتادا . 

که در مورد معتادانی که قادر و یا حاضر به ترك دائم نیستند و به دلیـل   مرکزي است:  کاهش آسیبمرکز  -8

و در  افـراد هاي آنان به جامعه و سـایر   دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب یرفتارهاي پرخطري که از خود بروز م

  .گردد تاسیس و اداره می راستاي ترغیب آنها براي درمان

اصـالحیه قـانون    16مـاده  معتادان موضوع براي نگهداري  درمان و کاهش آسیب  دولتی و مجاز مراکز :تبصره

اداره کل درمـان و  ( دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر توسط امه مربوطه،ن در آیین اصالح قانون مبارزه با موادمخدر

خواهـد  ستاد مبارزه با موادمخدر  و به تصویبربط تدوین  هاي اجرایی ذي با همکاري دستگاه )هاي اجتماعی حمایت

  .رسید

ها در شرایط مقتضـی   نگردانمواد اعم از موادمخدر یا روا معتادان بهمراکز درمانی با هدف درمان و بهبود  -2ماده 

نامه تاسیس و مـدیریت   هاي مردم نهاد طبق ضوابط این آئین یا سازمان و با مدیریت دولتی، غیردولتی یا خصوصی

  .شوند می

نامـه و مقـررات مربوطـه نسـبت بـه تاسـیس و        تواند طبق ضوابط این آیین حقوقی می هر فرد حقیقی و -3ماده 

   .ام نمایداندازي مرکز حسب مورد اقد راه

مرکـب از   کـارگروهی بـرداري هـر کـدام از مراکـز توسـط       اندازي و بهـره  دستورالعمل تاسیس و راه :1تبصره 

ستاد مبارزه بـا   دبیرخانهو  تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت  ،نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرکـل   ي اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخـدر از سـوي  ها و حمایت موادمخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان

  .گردد ستاد ابالغ می



3 

 

این ماده به صورت ذیل خواهـد   1برداري مراکز تبصره  اندازي و بهره مرجع صدور مجوز تاسیس و راه :2تبصره 

  .بود

 بستگی بـه مـواد  میان مدت درمان وا مرکز اقامتی ،مواد  سرپایی وابستگی به مرکز درمان براي صدور مجوز -1

آسـیب از  مرکـز کـاهش    و) TC(مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان مـدار   هاي همتا، مرکز اقامتی خودیاري گروه

و  هـاي علـوم پزشـکی    دانشـگاه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  و یا کشور  طریق سازمان بهزیستی

  .باشد مجاز می) خدمات بهداشتی و درمانی

صـرفاً وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش      نامـه  یک این آیینموضوع ماده  سایر مراکز وزمرجع صدور مج -2

   .خواهد بود) و خدمات بهداشتی و درمانی هاي علوم پزشکی دانشگاه(پزشکی 

  اندازي واحد راه براياند  مجوز دریافت کرده به مواد که از سازمان بهزیستی وابستگی مراکز درمان سرپایی -3

وزارت بهداشت، درمـان و  از  مجوز مربوطهدریافت  با توانند تگی به موادمخدر با داروهاي آگونیست میدرمان وابس

  .فعالیت نمایند ) و خدمات بهداشتی و درمانی هاي علوم پزشکی دانشگاه(آموزش پزشکی 

استفاده و  هاي درمانی شامل نحوه اقدام در هر مرکز درخصوص نحوه درمان و داروهاي مورد پروتکل :3تبصره 

 .گیرد با تصویب و ابالغ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد اجرا قرار مینحوه تجویز 

بر مراکز مجـاز درمـان و کـاهش     کشوري کمیته نظارت«نظارت بر عملکرد درمان و کاهش آسیب توسط  :4ماده 

بهداشـت  معاونت معاونت درمان ، ( ، درمان و آموزش پزشکیمتشکل از سه نفر نماینده از وزارت بهداشت» آسیب

 امور و اي امور بیمه ،سازمان بهزیستی(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  نفر نماینده از سه) غذا و دارو  سازمان و

دبیرخانـه سـتاد   دو نفر نماینـده از  و  کشور نظام پزشکیسازمان یک نفر از ) هرکدام یک نفر هاي اجتماعی آسیب

هـاي   هـاي مردمـی و سـازمان    و دفتر توسعه مشارکتهاي اجتماعی  رمان و حمایتاداره کل د(ر مبارزه با موادمخد

و اداره کـل درمـان   (دبیرخانـه سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر       دبیرخانه این کمیتـه در . پذیرد صورت می )مردم نهاد

  .باشد مستقر می )هاي اجتماعی حمایت

 نظـارت کمیتـه   دسـتورالعمل حسـب  »  ز درمان و کـاهش آسـیب  بر مراکز مجااستانی  نظارت کمیته« :1تبصره 

خـدمات بهداشـتی و    و دانشگاه علوم پزشکی نمایندگانمتشکل از  بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب کشوري

هاي اجتماعی  و حمایت نماینده نظام پزشکی استان و کارشناس درمان ،استان بهزیستی اداره کل، نماینده درمانی

اسـتان مسـئولیت   مبارزه با موادمخدر  شوراي هماهنگی دبیرخانههاي مردمی  مشارکت حوزه تبط بامر و کارشناس

 .را بر عهده خواهند داشتنامه  موضوع این آیین مجاز درمان و کاهش آسیبمراکز  بر نظارت و کنترل

بر مراکـز   کشوري تارزیابی مراکز و نحوه برخورد با تخلفات توسط کمیته نظار نظارت و دستورالعمل :2تبصره 

 .گردد براي اجرا ابالغ میدبیرکل ستاد  از سوي تهیه و مجاز درمان و کاهش آسیب
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ت از محـل اعتبـارا   اعتبـار الزم  نامـه  بر مراکز موضوع این آیین امور نظارت و ارزیابیبراي تسریع ساالنه : 5ماده 

کمیتـه  نظـر  زیـر   و در چارچوب مصـوبات دد تا گر با تایید دبیرکل ستاد تعیین میمصوب ستاد مبارزه با موادمخدر 

اداره کل درمـان  ( از سوي دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر  مراکز مجاز درمان و کاهش آسیببر کشوري  نظارت

  .هزینه گردد) هاي اجتماعی و حمایت

تأسـیس   نامـه  مؤسسان براي مراکز درمـان سـرپایی و بسـتري مطـابق آیـین     / شرایط و وظایف مؤسس :6ماده 

و براي سایر مراکز وظیفه موسس صـرفاً   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ها و یا مطب پزشکان درمانگاه

 .باشد انجام امور مدیریتی و پشتیبانی و معرفی مسئول فنی می

مسـئول  بـا   مجاز درمان و کاهش آسیب در مراکز هاي ابالغی مسئولیت کلیه امور درمانی مطابق با پروتکل :7ماده 

  .فنی خواهد بود

 و نامـه  شرایط منـدرج در آیـین   مجاز درمان و کاهش آسیب تابع مراکز شاغل در مسئول فنیشرایط  :1تبصره 

  باشد می ، درمان و آموزش پزشکیها و مراکز درمانی وزارت بهداشت تاسیس درمانگاه

ساله خود باید حـداقل   5بازآموزي  هاي در دورهمجاز درمان و کاهش آسیب  پزشک مسئول فنی مراکز :2تبصره 

) هپاتیت و ایـدز (هاي آموزشی در زمینه اعتیاد، روانپزشکی و عفونی  امتیاز از برنامه مدون بازآموزي را به برنامه 50

   .دهداختصاص 

در مراکـز مجـاز    هـاي درمـانی ابالغـی    هرگونه اقدام درمانی اعم از دارویی و غیردارویی خارج از پروتکل :8ماده 

  .هاي مداخله غیرمجاز در امور پزشکی خواهد بود رمان و کاهش آسیب تخلف و مشمول مجازاتد

 بـراي کلیـه مراکـز   ، درمان و آموزش پزشکی هاي بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، رعایت دستورالعمل: 9ماده 

از موجبـات لغـو مجـوز بـه      تخلف از این امر عالوه بر پیگرد قانونی الزم. الزامی است مجاز درمان و کاهش آسیب

 .گردد طور موقت و یا دایم می

ایـن   3ماده  2مذکور در تبصره  اجرایی هاي دستگاهمجاز است از یکی از صرفاً هر فرد حقیقی یا حقوقی : 10ماده 

 مربوطـه بـه   اجرایـی  هـاي  ارسال کپی مجوز صادر شـده توسـط دسـتگاه   . نمایددرخواست صدور مجوز  نامه آیین

  .الزامی است ماهنگی مبارزه با موادمخدر استانراي هشو دبیرخانه

 هاي مربوطه مدت اعتبار مجوزهاي صادره حسب مورد و متناسب با وظایف هر مرکز براساس دستورالعمل :11ماده 

  .خواهد بود نامه موضوع ماده این آیین
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خود را به صورت کامل بـه همـراه   کامل شده  کننده مجوز باید مدارك افراد حقیقی و یا حقوقی درخواست :12ماده 

صادرکننده مجوز موظف اسـت حـداکثر    اجرایی مربوطه تسلیم نمایند و دستگاه اجرایی درخواست کتبی به دستگاه

بـه داوطلـب اعـالم    ) با ذکر دلیـل (نظر کتبی موافق و یا مخالف خود را  ،یک ماه پس از دریافت مدارك مدت ظرف

راساً نسبت به درخواست براي  تواند ربط، داوطلب می وسط دستگاه اجرایی ذيدر صورت عدم  ارائه پاسخ ت .نماید

 .سی در کمیته نظارت استانی اقدام نمایدبرر

مسئول حسن اجـراي  . بیشتر باشدپس از تکمیل مدارك مثبته مدت زمان صدور مجوز نباید از دو ماه  :1تبصره 

  .باشد ان میدر است اجرایی این تبصره باالترین مقام مسئول دستگاه

 و یا توقف در فعالیت بیشتر از سه ماهفعالیت  چهار ماه پس از صدور مجوز مرکز برداري از  عدم بهره :2تبصره 

 .گردد به صورت موقت یا دائمی میموجب ابطال مجوز 

هـا و   نامـه  عمـومی، آیـین   نامـه و عـدم رعایـت ضـوابط     نتاسـیس هرگونـه مرکـز خـارج از ایـن آیـی      : 13ماده 

و   گـردد  محسـوب مـی  نامه تخلـف   توسط مراکز موضوع این آیین از سوي مراجع ذیصالح ابالغی هاي العملدستور

   .خواهد بودو مقررات مربوطه  قوانین شده در تعیینهاي  موجب اعمال مجازات

 ربـط و مراکـز   هـاي اجرایـی ذي   ستاد مبارزه با موادمخدر دسـتگاه  125مصوبات جلسه  2در اجراي بند  :14ماده 

هاي مورد نیاز در سامانه ملی  آوري و ثبت داده نامه موظفند نسبت به جمع موضوع این آیین و درمان و کاهش آسیب

 .در حوزه درمان و کاهش آسیب اقدام نماینداطالعات مبارزه با موادمخدر 

  .خواهد بودنامه با سامانه مذکور به منزله لغو مجوز فعالیت  عدم همکاري مراکز موضوع این آیین :تبصره

هـا   دسـتورالعمل  هـا و  نامـه  آیین کلیهاز سوي دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر  نامه پس از ابالغ این آیین :15ماده 

  .گردد مغایر ملغی می

تبصره به تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر تعاون، کار و رفـاه   11 ه وماد 15نامه در  این آیین

یب سـتاد مبـارزه   به تصو 17/2/1391کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و در تاریخ اجتماعی و وزیر 

  .با موادمخدر رسید

  

  مصطفی محمد نجار  عبدالرضا شیخ االسالمی  دکتر مرضیه وحید دستجردي

  بارزه با موادمخدروزیر کشور و دبیرکل ستاد م  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  


