
 راهنماي فلوچارت خدمات پیشگیري و درمان مصرف مواد

این راهنما براي اجراي هر چه بهتر فرایندهاي طراحی شده در فلوچارت ارائه خدمات پیشگیري و درمان مصرف مواد در نظام 

اشتی اولیه تدوین شده است. در شرایط معمول شروع فرایندهاي این فلوچارت با ورود مراجع از طریق فراخوان بهد هاي مراقبت

بهداشتی اولیه خواهد بود. در بدو ورود مراجع، کارشناس مراقب سالمت با توجه به گروه سنی مراجع و همچنین  هاي مراقبتنظام 

ه گروه سنی مربوطه ابالغ شده است، ارزیابی شده یا به عبارتی دیگر غربالگري فرم و دستورالعمل ارزیابی اولیه که توسط ادار

کارشناس مراقب سالمت بررسی نموده و در مواردي که مراجه  شود می. در مواردي که ارزیابی اولیه منفی  دهد میاولیه را انجام 

رت هاي فرزندپروري و یا خودمراقبتی را دارا شرایط دریافت خدمات توانمندسازي ، از قبیل آموزش مهارت هاي زندگی ، مها

نموده و در صورت موافقت ایشان را براي دریافت خدمات به کارشناس سالمت روان ارجاع  آشناباشد ، وي را با این خدمات 

 .دهد می

شناس سالمت روان ، مراجع براي ارزیابی تکمیلی به کار شود میمصرف احتمالی مواد مثبت  ازنظردر مواردي که ارزیابی اولیه 

) براي تعیین میزان خطر  Assist. کارشناس سالمت روان مراجع را با استفاده از ابزار غربالگري تکمیلی ( پرسشنامه شود میارجاع 

پرسشنامه و  گذاري نمره. در این مرحله کارشناس سالمت روان بر اساس راهنماي  نماید میاختالالت وابسته به مصرف ارزیابی 

 . نماید می، میزان خطر مراجع را در سه رده خطر پایین ، متوسط و باال مشخص  شده کسبرات تفسیر نم

از میزان خطر پایین برخوردارند ، جهت آشنایی با خدمات توانمندسازي به کارشناس مراقب  شده کسبافرادي که بر اساس نمره 

و سپس در مواردي که مراجع شرایط دریافت خدمات توانمندسازي را دارا باشد ، وي را با این خدمات  گردند میسالمت معرفی 

. در مواردي که  دهد مینموده و در صورت موافقت ، ایشان را براي دریافت خدمات به کارشناس سالمت روان ارجاع  آشنا

در دفتر سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد  شده تهیهساس محتوي مراجع از میزان خطر متوسط برخوردار باشد ، مداخله مختصر بر ا

. ارائه خدمت توسط کارشناس سالمت روان تا جایی ادامه دارد که ارزیابی مراجع  گردد می، توسط کارشناس سالمت روان ارائه 

فرایند  نماید میدي را طی حاکی از پیشرفت روند نتایج حاصل از مداخله باشد . در مواردي که مشخص گردد بیمار سیر بهبو

که ارزیابی  مواردي. ولی در  گردند میو بعد از بهبودي ، مراجعین براي دریافت خدمات توانمندسازي ارجاع  یابد میمداخله ادامه 

کارشناس سالمت روان نشان دهد که پیشرفت حاصل از مداخله مناسب نیست ، الزم است که بیمار به پزشک ارجاع گردد . در 

اقدامات درمانی مناسب  پزشکی روانو غیر  پزشکی روانا پزشک مراجع را بررسی نموده و در صورت وجود اختالالت همراه اینج

کتاب پشتیبان ) مشخص گردد  اساساز سوي پزشک ( و بر  آمده عمل به هاي بررسیدر  که درصورتی.  دهد میرا براي بیمار انجام 

نیاز به خدمات تخصصی و سطح باالتر دارد ، وي را ارجاع  پزشکی روانابتال به اختالالت درگیري مصرف مواد یا  ازنظرکه بیمار 

ترك  هاي کلینیکبه مراکز کاهش آسیب ،  تواند می. این ارجاع به نوع و میزان وابستگی به مواد و عوارض ناشی از آن  دهد می

 باشد . پزشکی روان هاي بیمارستانمواد و در مواردي 

، با وي مشابه فردي  استمشخص گردد که میزان خطر فرد در سطح باال  Assistدر ارزیابی تکمیلی با پرسشنامه  در مواردي که

خطر متوسط برخوردار بوده و مداخالت مختصر اولیه پاسخ الزم را نداده است ، یعنی به پزشک ارجاع  ازکه  گردد میبرخورد 

. در صورت وجود اختالالت همراه  شود میانجام  پزشکی روانو غیر  پزشکی نروااختالالت همراه  ازنظرالزم  هاي بررسیشده و 

از  آمده عمل به هاي بررسیدر  که درصورتی.  دهد میاقدامات درمانی مناسب را براي بیمار انجام  پزشکی روانو غیر  پزشکی روان



 پزشکی رواندرگیري مصرف مواد یا ابتال به اختالالت  ازنظرسوي پزشک ( و بر اساس کتاب پشتیبان ) مشخص گردد که بیمار 

 .دهد مینیاز به خدمات تخصصی و سطح باالتر دارد ، وي را با توجه به توضیحات فوق ارجاع 

( مثل  گردد میارجاع  پزشک روانمواد و یا  سوءمصرفدر مواردي که بیماران براي دریافت خدمات به سطح باالتر ارائه خدمات 

و در صورت نیاز به ادامه درمان سرپایی ،  دهد میحاد ناشی از مصرف مواد ) بیمار را براي بستري به بیمارستان ارجاع  سایکوز

درمانگر ( و  پزشک روان. در هر دو مورد درمان سرپایی و بستري ،  نماید میدارویی و مداخالت غیر دارویی را شروع  هاي درمان

گر خدمات سرپایی ) بعد از تثبیت روند درمان و جهت ادامه فرایند درمان ، به پزشک در بعضی موارد پزشک عمومی درمان

. پزشک عمومی پیشرفت روند درمان بیمار را جهت بهبودي  دهد میعمومی ارجاع دهنده در سطح یک ارائه خدمت بازخورد 

بیمار شرایط گروه هدف را براي  که درصورتی ، گردد می. در مواردي که بهبودي حاصل  نماید میعالئم و پیشگیري از عود کنترل 

. در مواردي که  گردد میدریافت خدمات توانمندسازي دارا باشد ، بر اساس توضیحات قبلی به کارشناس مراقب سالمت ارجاع 

توجه  پزشک عمومی در طی روند درمان بیماران متوجه گردد که عالئم عود کرده و یا پیشرفت بهبودي عالئم مناسب نیست ( با

 با پزشک عمومی درمانگر در سطح باالتر خدمت ، ارجاع گردد. پزشک روانبه کتاب پشتیبان ) الزم است که بیمار مجدداً به 

 هاي مراقبتخدمات درمانی به بیماران در سطح اول ارائه خدمت در نظام  ارائهالزم به ذکر است که مسئولیت کلیه مراحل 

و در صورت نیاز به ارجاع به سطح باالتر این کار توسط پزشک  استتیم درمان با پزشک مرکز بهداشتی اولیه و همچنین مدیریت 

 .  شود میمرکز انجام 

 


