
 

 

 

 و درمان مصرف دخانیات، مواد و الکل  در مجتمع ها و مراکز سالمت          نمودار جريان فرايند پیشگیری   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 هثبت

 ٍرٍد هزخع

 کارشٌاس هزاقب سالهت خاًَادُ
 )سایز کارکٌاى تین سالهت(*

 هٌفی

 غزبالگزی اٍلیِ

 سالهت رٍاىس کارشٌا

 تکویلیغزبالگزی 

 خطز پاییي خطز هتَسط خطز باال

 سالهت رٍاىکارشٌاس 
هزاقب سالهت کارشٌاس 

 خاًَادُ
 سالهت رٍاىکارشٌاس  پششک عوَهی

درهاى شٌاختی، رفتاری 

 هختظز / پیگیزی

تشخیض، هذاخالت درهاًی ٍ 

 کاّش آسیب
 عذم تثبیت

هذاخلِ هختظز/ 

 پیگیزی
 تثبیت

 عذم تثبیت تثبیت

 اطالع رساًی در خظَص:

 آهَسش خَد هزاقبتی-

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

 

 آهَسش خَد هزاقبتی-

 آهَسش هْارت ّای سًذگی-

 آهَسش هْارت ّای فزسًذ پزٍری-

 

 کٌتزل اختالل ٍ پیشگیزی اس عَد

 

 کٌتزل اختالل ٍ پیشگیزی اس عَد

 سالهت رٍاىکارشٌاس 

 پششک عوَهی

 

 عذم کٌتزل عالئن اختالل

ارخاع بِ هزاکش 

 تخظظی

 هزاقب سالهت خاًَادُ، دًذاًپششک، هاها ٍ ... اًدام شَد * غزبالگزی اٍلیِ با تَخِ بِ ایٌکِ بِ طَرت فزطت طلباًِ اًدام هی شَد هیتَاًذ تَسط کلیِ پزسٌل بْذاشتی ٍ درهاًی هزکش شاهل کارشٌاس

 لگزی رٍتیي بزای سًاى باردار* غزبا

 ٍرٍد هزاخع



  راهنماي فلوچارت خدمات پيشگيري و درمان مصرف مواد

در فلوچارت ارائه خدمات پيشگيري و درمان مصرف مواد در نظام  شده طراحيفرايندهاي  بهتر چهاين راهنما براي اجراي هر 
است. در شرايط معمول شروع فرايندهاي اين فلوچارت با ورود مراجع از طريق فراخوان  شده تدوينبهداشتي اوليه  هاي مراقبت

بهداشتي اوليه خواهد بود. در بدو ورود مراجع، كارشناس مراقب سالمت با توجه به گروه سني مراجع و همچنين  هاي مراقبتنظام 
غربالگري اوليه را  ديگر عبارتي بهيا  شده ارزيابياست،  شده ابالغاداره گروه سني مربوطه فرم و دستورالعمل ارزيابي اوليه كه توسط 

شرايط  مراجعكارشناس مراقب سالمت بررسي نموده و در مواردي كه  شود مي. در مواردي كه ارزيابي اوليه منفي دهد ميانجام 
و يا خودمراقبتي را دارا باشد، وي را  فرزند پروري هاي ارتمهزندگي،  هاي مهارت آموزشدريافت خدمات توانمندسازي، از قبيل 

  .دهد مينموده و در صورت موافقت ايشان را براي دريافت خدمات به كارشناس سالمت روان ارجاع  آشنابا اين خدمات 
، مراجع براي ارزيابي تكميلي به كارشناس سالمت روان شود ميمصرف احتمالي مواد مثبت  ازنظردر مواردي كه ارزيابي اوليه 

براي تعيين ميزان خطر  )Assistپرسشنامه (. كارشناس سالمت روان مراجع را با استفاده از ابزار غربالگري تكميلي شود ميارجاع 
پرسشنامه و  گذاري نمره . در اين مرحله كارشناس سالمت روان بر اساس راهنماينمايد مياختالالت وابسته به مصرف ارزيابي 

  .نمايد مي، ميزان خطر مراجع را در سه رده خطر پايين، متوسط و باال مشخص شده كسبتفسير نمرات 
از ميزان خطر پايين برخوردارند، جهت آشنايي با خدمات توانمندسازي به كارشناس مراقب  شده كسبافرادي كه بر اساس نمره 

ردي كه مراجع شرايط دريافت خدمات توانمندسازي را دارا باشد، وي را با اين خدمات و سپس در موا گردند ميسالمت معرفي 
. در مواردي كه مراجع دهد مينموده و در صورت موافقت، ايشان را براي دريافت خدمات به كارشناس سالمت روان ارجاع  آشنا

در دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد، توسط  هشد تهيهاز ميزان خطر متوسط برخوردار باشد، مداخله مختصر بر اساس محتوي 
. ارائه خدمت توسط كارشناس سالمت روان تا جايي ادامه دارد كه ارزيابي مراجع حاكي از گردد ميكارشناس سالمت روان ارائه 

يند مداخله ادامه فرا نمايد ميپيشرفت روند نتايج حاصل از مداخله باشد. در مواردي كه مشخص گردد بيمار سير بهبودي را طي 
كه ارزيابي كارشناس  مواردي. ولي در گردند ميو بعد از بهبودي، مراجعين براي دريافت خدمات توانمندسازي ارجاع  يابد مي

سالمت روان نشان دهد كه پيشرفت حاصل از مداخله مناسب نيست، الزم است كه بيمار به پزشك ارجاع گردد. در اينجا پزشك 
اقدامات درماني مناسب را براي بيمار  پزشكي روانو غير  پزشكي روانده و در صورت وجود اختالالت همراه مراجع را بررسي نمو

 ازنظرمشخص گردد كه بيمار  )كتاب پشتيبان اساسو بر (از سوي پزشك  آمده عمل به هاي بررسيدر  كه درصورتي. دهد ميانجام 
. اين دهد مينياز به خدمات تخصصي و سطح باالتر دارد، وي را ارجاع  پزشكي رواندرگيري مصرف مواد يا ابتال به اختالالت 

ترك مواد و در مواردي  هاي كلينيك، آسيببه مراكز كاهش  تواند ميارجاع به نوع و ميزان وابستگي به مواد و عوارض ناشي از آن 
  باشد. پزشكي روان هاي بيمارستان

، با وي مشابه فردي استمشخص گردد كه ميزان خطر فرد در سطح باال  Assistدر مواردي كه در ارزيابي تكميلي با پرسشنامه 
خطر متوسط برخوردار بوده و مداخالت مختصر اوليه پاسخ الزم را نداده است، يعني به پزشك ارجاع شده  ازكه  گردد ميبرخورد 

. در صورت وجود اختالالت همراه شود ميانجام  پزشكي روانو غير  پزشكي رواناختالالت همراه  ازنظرالزم  هاي بررسيو 
از  آمده عمل به هاي بررسيدر  كه درصورتي. دهد مياقدامات درماني مناسب را براي بيمار انجام  پزشكي روانو غير  پزشكي روان



نياز  يپزشك رواندرگيري مصرف مواد يا ابتال به اختالالت  ازنظرمشخص گردد كه بيمار  )و بر اساس كتاب پشتيبان(سوي پزشك 
  .دهد ميبه خدمات تخصصي و سطح باالتر دارد، وي را با توجه به توضيحات فوق ارجاع 

مثل ( گردد ميارجاع  پزشك روانمواد و يا  سوءمصرفدر مواردي كه بيماران براي دريافت خدمات به سطح باالتر ارائه خدمات 
و در صورت نياز به ادامه درمان سرپايي،  دهد ميان ارجاع بيمار را براي بستري به بيمارست )حاد ناشي از مصرف مواد سايكوز
و در (درمانگر  پزشك روان. در هر دو مورد درمان سرپايي و بستري، نمايد ميدارويي و مداخالت غير دارويي را شروع  هاي درمان

بعد از تثبيت روند درمان و جهت ادامه فرايند درمان، به پزشك عمومي  )بعضي موارد پزشك عمومي درمانگر خدمات سرپايي
. پزشك عمومي پيشرفت روند درمان بيمار را جهت بهبودي عالئم و دهد ميارجاع دهنده در سطح يك ارائه خدمت بازخورد 

يط گروه هدف را براي دريافت بيمار شرا كه درصورتي، گردد مي. در مواردي كه بهبودي حاصل نمايد ميپيشگيري از عود كنترل 
. در مواردي كه پزشك گردد ميخدمات توانمندسازي دارا باشد، بر اساس توضيحات قبلي به كارشناس مراقب سالمت ارجاع 

با توجه به كتاب (عمومي در طي روند درمان بيماران متوجه گردد كه عالئم عود كرده و يا پيشرفت بهبودي عالئم مناسب نيست 
  با پزشك عمومي درمانگر در سطح باالتر خدمت، ارجاع گردد. پزشك روانبه  مجددزم است كه بيمار ال )پشتيبان

 هاي مراقبتخدمات درماني به بيماران در سطح اول ارائه خدمت در نظام  ارائهالزم به ذكر است كه مسئوليت كليه مراحل 
در صورت نياز به ارجاع به سطح باالتر اين كار توسط پزشك  و استبهداشتي اوليه و همچنين مديريت تيم درمان با پزشك مركز 

  .شود ميمركز انجام 
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 پیگیزی ًتایح اقذاهات درهاًی ٍ تخظظی

   / رٍاًپششک ششکاس پ

 خیز

 بلی

آیا ٍضعیت بیوار 

 تثبت شذُ است؟

 خظَص آهَسش: اطالع رساًی در

 هْارت خَد هزاقبتی

 هْارت ّای فزسًذ پزٍری   

 هْارتْای سًذگی

 هشاٍرُ فزدی 

 

اقذاهات اًدام یافتِ ثبت 

فزم ّا ٍ دفاتز  ساهاًِ / در

  هزبَطِ

آهَسش ٍ اطالع رساًی خذهات  

پیشگیزی ٍ بْزُ هٌذی اس خذهات درهاى  

هطابق تخظظی ٍ ٍ کاّش آسیب 

 دستَرالعول 

 ٍرٍد هزاخع )پذیزش فزد ارخاع شذُ(

 خزٍج هزاخع 

 اًدام غزبالگزی تکویلی فزد  

 

 اًدام هذاخلِ هختظز

 رفتاری(   –) درهاى شٌاختی 

 

 بلی 

هَاد در ٍضعیت هظزف آیا 

 هزاخع خطز آفزیي است؟

 پیگیزی اقذاهات پششک 

 خیز

درهاى  ّواٌّگی اخذ خذهات 

  ٍ کاّش آسیب   تخظظی

ارخاع بِ کارشٌاس 

 هزاقب سالهت

 خْت اقذام السم  

ٍ  اًدام هظاحبِ اًگیششی

 ارخاع فزد بِ پششک 

 

تذٍیي بزًاهِ هزاقبت ٍ 

پیشگیزی اس عَد هطابق 

ٍ ابالغ آى بِ  دستَرالعول 

 هزاخع ٍ خاًَادُ اٍ  


