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نخستین  برای  دی ماه   6 و   5
کارگاه  دو  گیالن  استان  در  بار 
اعتیاد  درمان  آموزش  تخصصی 
تکمیلی  »نکات  عناوین  با 
»تنتور  و   »MMT تخصصی 

اپیوم« برگزار خواهد شد. 
هماهنگی  شورای  رییس 
عمومی  پزشکان  انجمن های 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  گیالن 
کارگاه  دو  این  کننده ی  »برگزار 
انجمن  اعتیاد  درمان  کمیته ی 

رییس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی گیالن:

5 و 6 دی ماه، دو کارگاه 
تخصصی درمان اعتیاد در رشت

تماس بگیرند، افزود: »در صورت 
همکاران  رضایت  و  استقبال 
آموزشی  کارگاه  درمانگر، 
در  شیشه  درمان  برای  ماتریکس 
دارد  قرار  اجرا  بعدی  اولویت 
پیشنهادهای  دریافت  منتظر  و 
همکاران برای برگزاری سمینارها 

و کارگاه های بعدی هم هستیم.«

است  گیالن  عمومی  پزشکان 
نکات  تازه ترین  آن  در  و 
آموزشی  برنامه های  تخصصی 
در زمینه اعتیاد با حضور استادان 
کشور  اعتیاد  دانش  برجسته ی 
)موسسه ی  ایرسا  موسسه ی  از 
دانش اعتیاد و روانشناسي( ارایه 

خواهد شد.«
با  قسمتی زاده  مهران  دکتر 
آموزش هایی  این که  به  اشاره 
بار  نخستین  برای  این سطح  در 

رشت  شهر  و  گیالن  استان  در 
»امیدواریم  گفت:  می شود،  ارایه 
با  کارگاه  دو  این  برگزاری 
فرهودیان  علي  دکتر  تدریس 
از  که  اختیاری  حامد  دکتر  و 
اعتیاد  درمان  پژوهشگران مطرح 
نیز  و  هستند  کشور  سطح  در 
مشابه  کارگاه های  و  سمینارها 
اتالف  از  جلوگیری  به  توجه  با 
به  رفت وآمد  هزینه ی  و  وقت 
همکاران  استقبال  مورد  تهران 

قرار گیرد و در نهایت به تحول 
کیفی در ارایه ی خدمات درمانی 

اعتیاد در استان بیانجامد.« 
مسووالن  این که  بیان  با  وی 
برای  مراکز  موسسان  و  فنی 
یا  کارگاه ها  این  در  نام نویسی 
دریافت اطالعات بیشتر می توانند 
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سالمت  نظام  که  زمانی  از 
یعنی  آن  متولی  نهاد  و  کشور 
و  درمان  بهداشت،  وزارت 
مسوولیت  پزشکی  آموزش 
گرفت  برعهده  را  اعتیاد  درمان 
سال  از  اما  می گذرد  سال ها 
پروتکل  تدوین  با  که   13۸4
واحدهای  مخدر،  مواد  درمان 
به  درمان  مراکز  در  آگونیست 
درمان  اصلی  ابزارهای  از  یکی 
تبدیل  آسیب  کاهش  و  اعتیاد 
وارد  اعتیاد  با  مبارزه  شد، 
مرحله ی جدیدی شد و تا حدی 
درباره ی  جامعه  نگرانی  های  از 
این  افسارگسیخته ی  گسترش 
کاست.  بدفرجام  پدیده ی 
متاسفانه  دیگر،  سوی  از  اما 
اعتیاد  سرعت رشد و گسترش 
گوناگون  به دالیل  جامعه  در 
بسیار  و...  اقتصادی  اجتماعی، 
اقداماتی  سرعت  از  بیشتر 
بوده که در مبارزه و کنترل آن 
متاسفانه  و  است  شده  انجام 
را  اعتیاد  جامعه،  هم اکنون 
رشد  به  رو  پدیده ای  به عنوان 
و  می داند  افسارگسیخته  و 
همین امر نیز سبب می شود که 
اقدامات انجام شده در مهار این 
به  اجتماعی  ناهنجار  پدیده ¬ی 

چشم نیاید. 
ناهماهنگی  آن،  بر  عالوه   
مبارزه  در  درگیر  نهادهای  بین 
و  تاثیر  میزان  از  اعتیاد  با 
کاسته  سیستم  این  کارایی 
از  که  بسیاری  نتیجه  در  و 
دارند،  آتش  بر  دستی  دور 
خوشبینانه ترین  و  بهترین  در 
در  انجام شده  اقدامات  حالت، 
ناکارامد  بسیار  را  حوزه  این 
این شرایط بعضی  می  دانند. در 
عرضه  چرخه ی  در  کج روی ها 
نیز  متادون  داروی  مصرف  و 
به  جدیدی  مشکل  شده  سبب 
که  اضافه شود  دیگر  مشکالت 
آزاد  بازار  به  متادون  یافتن  راه 
به وسیله ی  آن  توزیع  حتی  و 
قاچاقچیان است که اختالل در 

در  را  مراکز  درمانی  برنامه های 
پی داشته است. 

از مقدمه ی باال می توان به این 
نسبت  شرایط  که  رسید  نتیجه 
به زمانی که مراکز درمان اعتیاد 
استان  همچنین  و  کشور  در 
است.  کرده  تغییر  افتاد،  به راه 
کنترل  در  ما  سرعت  سویی  از 
سرعت  از  کمتر  بسیار  اعتیاد 
سوی  از  و  بوده  آن  گسترش 
از  مصرف  الگوی  تغییر  دیگر 
آموزش  و  محرک  به  مخدر 
درمان  در  درمانگران  ناکافی 
است  شده  سبب  محرک  مواد 
بیشتر  بسیار  ما  عقب ماندگی 
به  با توجه  خود را نشان دهد. 
در  که  است  باال، روشن  موارد 
مرحله ی  وارد  اعتیاد  با  مبارزه 

جدیدی شده ایم. 
شرایط  این  در  مسلمًا 
استفاده  به  نمی توان  جدید 
بسنده  گذشته  روش های  از 
طرحی  آن  برای  باید  و  کرد 
دلیل  به همین  درانداخت.  نو 
عمومی  پزشکان  انجمن 
که  مدنی  نهاد  یک  به عنوان 
حوزه ی  درمانگران  از  بسیاری 
را  آن  بالقوه  اعضای  اعتیاد 
واکنش  در  می دهند،  تشکیل 
به شرایط جدید تصمیم گرفت 
بیشتر  هماهنگی  به منظور  که 
این  بسط  نیز  و  خود  اعضای 
نهادهای  سایر  به  هماهنگی 
موثر در مبارزه، »کمیته ی  درمان 
انجمن پزشکان عمومی«   اعتیاد 

را تشکیل دهد. 
تشکیل  هم اکنون  کمیته   این 
گسترش  حال  در  و  شده 
درون  خود  ارتباطی  شبکه ی 
اعتیاد  درمانگران  بین  و  انجمن 
در سراسر کشور است. در کنار 
در  کمیته   درونی،  این گسترش 
نهادهای  با  هماهنگی  زمینه ی 
اعتیاد  مبارزه ی  در  تصمیم گیر 
نیز اقداماتی را آغاز کرده که در 
همین رابطه می توان به نشست 
کمیته ی  اعضای  گذشته ی  ماه 

به همراه  کشور  اعتیاد  درمان 
اعضای  از  جمعی  و  رییس 
پزشکان  انجمن  مدیره ی  هیات 
مسووالن  با  ایران  عمومی 
سالمت  »دفتر  کار شناسان  و 
اعتیاد«  و  اجتماعی  روانی، 
با  همزمان  بهداشت  وزارت 
جدید  کل  مدیر  کار  به  آغاز 
کرد.  اشاره  حاجبی،  دکتر  آن، 
این  گام  اولین  در  خوشبختانه 
خوبی  بسیار  نتیجه ی  نشست 
شد  سبب  و  آورد  ارمغان  به 
در  انجمن  نمایندگان  از  که 
درمانی  پروتکل های  بازبینی 
دعوت  محرک  و  مخدر  مواد 
چنین  تداوم  مسلمًا  شود. 
سبب  خود  نوع  در  اقداماتی 
ارتباطی  راه  که  شد  خواهد 
و  نظرات  انتقال  برای  موثری 
و  درمانگران  بین  تجربیات 
تدوین کنندگان پروتکل گشوده 
شود. به همین دلیل هم اکنون که 
دستورالعمل ها  و  پروتکل   این 
در حال بازبینی و تدوین است، 
که  است  فراهم  فرصت  این 
خود  نظرات  محترم  همکاران 
کمیسیون  در  انعکاس  برای  را 
در اختیار کمیته ی درمان اعتیاد 
انجمن قرار دهند. در این مورد 
گیالن  استان  در  ما  همکاران 
شهرستانی  رابطین  به  می توانند 
چندین  آن ها  اسامی  که  کمیته 
در  و  شده  اعالم  پیامک  با  بار 
تکرار خواهد  نیز  ویژه نامه  این 

شد، مراجعه کنند. 
باید  ما، گیالن،  استان  اما در 
درمان  کمیته ی  کنم  خاطرنشان 
سایر  از  زود تر  بسیار  اعتیاد 
انجمن  حتی  و  کشور  نقاط 
اقدامات  و  تشکیل شد  مرکزی 
زمینه های گوناگون  را در  خود 
که  کرد  شروع  اعتیاد  درمان 
در  تالش  آن  اعظم  بخش 
هماهنگی  و  همکاری  زمینه ی 
با تصمیم گیران اجرایی دانشگاه 
و  دارو  درمان،  معاونین  به ویژه 
بود  دانشگاه  پشتیبانی  و  غذا 

این  تاکنون  خوشبختانه  که 
گشاده ی  روی  با  اقدامات 
روبه رو  دانشگاهی  مسووالن 
گزارش  خواندن  با  است.  شده 
در  شاهرخی  دکتر  همکار مان 
به  می توانید  ویژه نامه،  همین 
گسترش  و  شکل گیری  روند 

این همکاری پی ببرید. 
این  اساسی  اقدامات  از 
اثرگذاری  راستای  در  کمیته 
حوزه ی  در  تصمیم گیری  در 
حضور  استان،  اعتیاد  درمان 
دکتر  کمیته،  اعضای  از  یکی 
نظام  نماینده ی  به عنوان  فرقان، 
پزشکی در کمیسیون ماده ی 31 
را  این حضور  گزارش  که  بود 
همین  در  خودشان  قلم  به  نیز 
اما  خواند.  خواهید  ویژه نامه 
همکاری  وجه  ملموس ترین 
با  انجمن  درمان  کمیته ي 
دانشگاه علوم پزشکی که نمود 
خارجی نیز پیدا کرد، همکاری 
با معاونت دارو و غذای دانشگاه 
ایجاد  مثبت  تغییرات  با  که  بود 
و  آن  مدیریت  سطح  در  شده 
راس  در  سرودی  دکتر  حضور 
صفری  دکتر  و  معاونت  این 
آن  میسر  مدیریت  در  مقدم 
اثرات  شد و همکاران درمانگر 
در  اخیر  ماه های  در  را  آن 
مشاهده  دارو  مناسب تر  توزیع 
می  دانم  الزم  البته  کرده اند. 
از  نمایندگی  به  جا  همین  در 
کمیته ی درمان اعتیاد، از همه ی 
ما  فراخوان  به  که  همکارانی 
مشکل  حل  به  کمک  برای 
در  دانشگاه  مالی  اعتبار  تامین 
درخور  پاسخی  دارو  خرید 
که  پاسخی  کنم؛  تشکر  دادند، 
می تواند پایه گذار همکاری های 
آتی درمانگران اعتیاد با مدیران 
حوزه  این  دست اندرکاران  و 
عرضه ی  روند  گزارش  باشد. 

دارو های آگونیست و تحوالت 
چگونگی  همچنین  و  آن 
همکاری،  نخستین  شکل گیری 
دکتر  یادداشت  موضوع 
همین  در  که  است  حج فروش 

ویژه نامه می خوانید.
که  کنیم  اعتراف  باید  اما 
اعتیاد  درمان  کمیته ی  هنوز 
گام های  نخستین  در  انجمن 
به منظور  ما  دارد.  قرار  خود 
در  خدمات  ارایه ی  ارتقای 
استان  در  اعتیاد  درمان  زمینه ی 
و کاهش مشکالت، راه پر فراز 
که  داریم  رو  پیش  نشیبی  و 
همراهی  بدون  آن  طی  مسلمًا 
میسر  اعتیاد  درمانگر  همکاران 
مهم ترین  شاید  شد.  نخواهد 
شرایط  در  کمیته  دغدغه ی 
با  ارتباط  گسترش  کنونی، 
درمانگران  یعنی  خود  بدنه ی 
خط  در  که  است  آنانی  و 
دارند.  قرار  اعتیاد  درمان  مقدم 
ارتباط  ایجاد  برای  کمیته  این 
گام های  همکاران،  با  بیشتر 
و  است  برداشته  را  نخستین 
برای آینده نیز برنامه هایی دارد 
این  بهزاد  دکتر  همکارمان  که 
مورد  یادداشت خود  در  را  امر 

توجه قرار داده است. 
کمیته  که  وظایفی  دیگر  از 
گرفته،  نظر  در  خود  برای 
فعالیت های  گسترش  و  بسط 
است.  پژوهشی  و  آموزشی 
انعقاد  آموزش،  زمینه ی  در 
انجمن  بین  تفاهم نامه ای 
موسسه ی  و  عمومی  پزشکان 
معتبر ترین  از  یکی  »ایرسا«، 
زمینه ی  در  آموزشی  موسسات 
دکتر  آن،  اساتید  نام  که  اعتیاد 
دکتر  فرهودیان،  دکتر  مکری، 
صفاتیان  دکتر  و  اختیاری 
در  آموزش  نام  با  به گونه ای 
کمک  خورده،  گره  زمینه  این 
در  است.  کرده  ما  به  بزرگی 
همین راستا، انجمن در آینده ی 
کارگاه های  استان،  در  نزدیک 
کمک  با  را  مختلفی  آموزشی 
خواهد  برگزار  موسسه  این 
کرد و فعالیت های پژوهشی نیز 
آغاز خواهد شد که دکتر طایفه، 
به عنوان مسوول پژوهش کمیته، 

بدان اشاره کرده اند.

گزارشی از راه اندازی کمیته ی  درمان اعتیاد در 
انجمن های پزشکان عمومی ایران و گیالن

سخن اول

* رییس شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی گیالن
دبیر کمیته ی درمان اعتیاد انجمن  پزشکان عمومی ایران

Email: mg2251343@gmail.com

دكتر مهران قسمتی زاده* •   • 
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انجمن  اعضای  بار  اولین   
)و  الهیجان  عمومی  پزشکان 
سیاهکل، آستانه و کیاشهر( به دلیل 
صنف  در  موجود  مشکالت 
نشستی  لزوم  اعتیاد،  درمانگران 
با مسووالن این مراکز و پیشنهاد 
تشکیل کمیته درمانگران را مطرح 
ارسال  با  منظور  بدین  کردند. 
همکاران  این  برای  دعوت نامه ای 
اولین نشست نمایندگان انجمن با 
مسوولین  و  موسسین  از  جمعی 
فنی مراکز ترک اعتیاد شرق گیالن 
در سه شنبه شب 90/5/1۸ در نظام 
پزشکی الهیجان- سیاهکل برگزار 
مشکالت،  بیان  ضمن  آن  در  و 
شد.  پیشنهاد  ممکن  راهکارهای 
انجمنی  تشکیل  امکان  همچنین 
مستقل با عنوان انجمن درمانگران 
اعتیاد شرق گیالن با پیگیری هیاتی 
متشکل از نمایندگان برگزیده در 

این نشست مطرح شد. 
تشکیل  تصویب  به دنبال 
شرق  اعتیاد  درمانگران  »کمیته ی 
گیالن« در هیات مدیره ی انجمن 
الهیجان، دو نشست دیگر نیز در 
شهریور و مهر سال 90 با اعضای 
تصویب  و  تشکیل  کمیته  این 
در  فعال  متخصص  پزشکان  شد 
صورت  در  اعتیاد  ترک  زمینه ی 
تمایل به عضویت افتخاری انجمن 
شوند.  پذیرفته  کمیته  این  در 
موارد  کمیته  این  اهداف  عمده ی 

زیر بود: 

وجود  معضل  حل   -
بیماران مشترک 

پژوهشی  امور  انجام   -
مرتبط

اقامتی  مراکز  ایجاد   -
و  مکرر  عود  با  بیماران  برای 
احداث مرکز بستری در الهیجان 

دانشگاه  از  تقاضا   -
برای برگزاری برنامه های آموزشی 
و  ایرسا  موسسات  همکاری  با 

اینکاس 
با  برخورد  و  معرفی   -
داروی  غیرقانونی  فروش  مراکز 

متادون به مسوولین مربوطه 
ی  ز هنگ سا هما  -

تعرفه  ها.
در پایان مهر 90 انجمن الهیجان 
نامه ای از سوی درمانگران اعتیاد با 
امضای موسسین یا مسوولین فنی 
مراکز ترک اعتیاد به رییس دانشگاه 
ارسال کرد که در آن ضمن معرفی 
صنفی  مشکالت  بیان  و  کمیته 
برای  مالقاتی  وقت  درمانگران، 
دیدار نمایندگان کمیته ی درمانگران 
علوم  دانشگاه  رییس  با  اعتیاد 

پزشکی گیالن درخواست شد. 
هیات  تشکیل  با  از سویی  اما 
موسس »انجمن درمانگران اعتیاد« 
در رشت، در زمان تشکیل مجمع 
عمومی و انتخابات هیات مدیره ی 
این انجمن صنفی زیر نظر وزارت 
هتل  در   90/9/15 در  که  کار 
با  شد،  برگزار  رشت  کادوس 

توضیح نمایندگان اداره ی کار مبنی 
بر ضرورت وجود حداقل 10 نفر 
انجمن  یک  تشکیل  برای  عضو 
صنفی و در پاسخ به درخواست 
در  که  شهرستان ها  از  همکارانی 
انجمن  تشکیل  امکان  شهرشان 
انتخابات  این  نداشت،  وجود 
به صورت استانی برگزار و »انجمن 
درمان  مراکز  موسسین  صنفی 
گیالن«  استان  مواد  سوءمصرف 
تاسیس شد. با تشکیل این انجمن 
و انتخاب نماینده ای از شرق گیالن 
در هیات مدیره ی آن، فعالیت های 
شرق  اعتیاد  درمانگران  کمیته ی 
تا ضمن  ماند  متوقف  نیز  گیالن 
پیشگیری از هرگونه موازی کاری، 
امکان فعالیت این نهاد نوپا فراهم 

شود. 
روزافزون  و  زمان  گذشت  با 
شدن مشکالت بر سر راه صنف 
درمانگران اعتیاد، با وجود فعالیت 
همکاران سایر گروه های پزشکی 
بار  از  بخشی  که  زمینه  این  در 
آن جا  از  دارند،  برعهده  را  درمان 
عمومی  پزشکان  مجموع  در  که 
بیشترین و مهم ترین رکن در این 
هستند،  درمانی  مداخله ی  نوع 
انجمن های  هماهنگی  شورای 
پزشکان عمومی گیالن خواستار 
همکاری نزدیک با انجمن صنفی 
بنابراین  شد.  اعتیاد  درمانگران 
مشترکی  نشست  قدم  اولین  در 
کرد  برگزار  آن  مدیره ی  هیات  با 

تا از اهداف و خط مشی آنان از 
با توجه به  نزدیک مطلع شده و 
ارتباط نزدیک شورای هماهنگی 
دانشگاه  در  استانی  مسوولین  با 
برای  مرتبط،  نهادهای  سایر  و 
درمانگران  مشکالت صنفی  حل 
همراهی  صنفی  انجمن  با  اعتیاد 
کند. اما متاسفانه این همراهی در 
عمل محقق نشد و از سوی دیگر 
درمانگران،  صنفی  نوپای  انجمن 
علی رغم درخواست های مکرر از 
و  تشکیل جلسه  برای  مسووالن 
نامه نگاری های متعدد، با استعفای 
عماًل  مدیره  هیات  عضو  چند 
شورای  بنابراین  شد.  غیرفعال 
 91 اردیبهشت  در  هماهنگی 
به  نام  زیرگروهی  کرد  تصویب 
انجمن   اعتیاد  درمان  »کمیته ی 
آن  در  گیالن«  عمومی  پزشکان 
اهداف  شود.  فعالیت  و  تشکیل 
این کمیته، هماهنگی با مسووالن 
گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر 
کار  انجام  مربوطه،  دولتی  مراکز 
کار شناسی در این امور، جمع بندی 
به  ارایه ی آن  نظرات همکاران و 
مسووالن و نیز هماهنگی در مورد 
برنامه های آموزشی و پژوهشی در 

حوزه ی اعتیاد تعریف شد.
که  کمیته  این  اولیه ی  اعضای 
همگی عضو انجمن های پزشکان 
عمومی استان و شاغل در مراکز 
هستند،  مواد  سوءمصرف  درمان 

دکتر  و  حج فروش  رقیه  دکتر 
انجمن رشت،  از  مسعود جوزی 
دکتر  قسمتی زاده،  مهران  دکتر 
الهام  دکتر  و  شهریزاد  اردشیر 
و  الهیجان  انجمن  از  شاهرخی 
دکتر فرزاد فرقان از انجمن فومن 
بودند و سپس برای ایجاد ارتباط 
بهتر با همکاران در سراسر استان، 
از همکاران سایر شهرها که مورد 
وثوق جامعه ی پزشکی و دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن بودند نیز برای 
عضویت در این کمیته  دعوت شد. 
کمیته  اعضای  نشست  اولین 
معاون  رهبر،  دکتر  با  تیر 91  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان 
گیالن، برگزار شد. در این نشست 
پاره ای از مشکالت مراکز مطرح 
آمار  ارسال  چون  توافقاتی  و 
ای میل  طریق  از  مراکز  ماهیانه ی 
مسوولین  مراجعه ی  الزام  به جای 
قالب  در  آن  ارایه ی  برای  فنی 
معضل  )CD(، حل  فشرده  لوح 
بیماران مشترک بین مراکز با تسریع 
نرم افزاری،  سیستم  راه اندازی  در 
افزایش اهرم های نظارتی با لحاظ 
کردن حرمت و جایگاه پزشکان و 
برخورد مناسب کار شناسان، معرفی 
افراد امین مراکز به دانشگاه برای 
با معرفی نامه ی  اداری  امور  انجام 
ممهور به مهر مسوول فنی، مطرح 
کردن تقبل هزینه ی درمان اعتیاد 
توسط بیمه ها، برگزاری بازآموزی 
و  دانشگاه  کمک  با  کارگاه  و 
حاصل  و...  غیردولتی  موسسات 
شد.  همچنین کمیته آمادگی خود 
اجرای  در  ارایه ی کمک  برای  را 
بازآموزی ها، هماهنگی بین مراکز، 
همکاری برای معرفی مراکز فروش 

غیرمجاز دارو و... اعالم کرد. 
انجمن   اعتیاد  درمان  کمیته ی 
پزشکان عمومی گیالن در مرداد 
دیگر  نشست  دو  نیز  آبان 91  و 

گزارشی از عملکرد کمیته ی درمان اعتیاد انجمن 
پزشکان عمومی گیالن
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 31 ماده ی  اساس  بر 
درمان  مراکز  آیین نامه ی 
کمیته ای  مواد،  سوءمصرف 
منطقه ای  »کمیته ی  نام  با 
درمان  واحدهای  بر  نظارت 
با  افیونی  مواد  به  وابستگی 
معاونت  در  آگونیست«  داروی 
علوم  دانشگاه  هر  درمان 
است  شده  تشکیل  پزشکی 
نظارتی،  جایگاه  کنار  در  که 
چنین  مجوز  صدور  درباره ی 
معاونت  به  درمانی  واحدهای 
مشورتی  نظر  دانشگاه  درمان 
که  کمیته  این  می دهد.  ارایه 
معروف   31 ماده ی  کمیته ی  به 
دانشگاه  هر  سطح  در  است 
است  موظف  پزشکی  علوم 
نظارت  اداره ی  کمک  به   راسًا 
بر درمان آن دانشگاه بر همه ی 
غیردولتی  و  دولتی  واحدهای 
ارایه  آگونیست  با  درمان  که 

کند.  نظارت  می دهند، 
پایش  و  نظارت  این  اهداف 

عبارت است از:
کلیه ی  این که  از  اطمینان   .1
پروتکل  و  آیین نامه  از  مراکز 

می کنند  تبعیت  درمانی 
تخلف  موارد  شناسایی   .2
بازدارنده ی  برخورد  و  مراکز 

با گرفتن  به مواد مخدر  اعتیاد 
تحمیل  و  قربانی  هزار  ده ها 
جوامع  بر  هزینه  دالر  میلیارد ها 
مهم ترین  از  یکی  سال،  هر  در 
آسیب های اجتماعی و از مصادیق 
که  است  انحرافات  عمده ی 
و  آشفتگی  تباهی،  به  می تواند 
فروپاشی بنیادهای جامعه بیانجامد. 
با توجه به علل متعدد که تقریبًا 
اکثر درمانگران سوءمصرف مواد نیز 
با آن آشنا هستند، در کشور ما نیز 

مناسب با آن
تاثیرگذاری  میزان  بررسی   .3
بررسی  و  آگونیست  با  درمان 
نظام  اهداف  با  آن  همخوانی 

سالمت.
 31 ماده ی  کمیته ی  بازرسان 
بازرسی  بتوانند  این که  برای 
درمان  مراکز  بر  صحیحی 
نظری  دوره های  باشند،  داشته 
ویژه ی  آموزش  عملی  و 
طی  و  می کنند  طی  را  ناظران 
که  عین حال  در  دوره ها  این 
متادون  با  نگهدارنده  درمان  با 
از  می شوند،  آشنا   )MMT(
این  راه اندازی  آیین نامه های 
پرسنل  وظایف  شرح  مراکز، 
و  شایع  تخلفات  واحد ها،  این 
نحوه ی پر کردن چک لیست و 

می یابند. آگاهی  پرونده 
به صورت  درمان  ناظران 
با  درمان  مراکز  از  دوره ای 
آگونیست بازدید و چک لیست 
مسوول  از  سوال  با  را  نظارتی 
فنی مرکز و بررسی پرونده های 
پر  مرکز  دفا تر  و  بیماران 
وجود  صورت  در  و  می کنند 
تنظیم  گزارش  تخلفی،  هرگونه 
نظارت  منطقه ای  کمیته ی  به  و 
و  آگونیست  با  درمان  مراکز  بر 

فراوانی  مشکالت  اعتیاد  مساله ی 
خوشبختانه  که  داشته  پی  در  را 
نگرش  تغییر  با  اخیر  سالیان  در 
در برخورد با معتادان، درمان این 
افراد در اولویت قرار گرفته و آثار 
مثبت این تغییر نگرش آشکار شده 

است. 
درمان،  اصلی  ارکان  از  یکی 
مواد  سوءمصرف  درمان  مراکز 
هستند که با داشتن تیمی کارآمد 
بسیار  تجربیات  متخصص،  و 

ارایه  دانشگاه  درمان  معاونت 
در  بررسی  از  پس  تا  می دهند 
خاطی  واحد  با  فوق  کمیته ی 
کمیته ی  گزارش  شود.  برخورد 
ماده ی 31 شامل نحوه ی فعالیت 
ماهانه،  تخلف  موارد  و  مراکز 
وزارت  سالمت  معاونت  به 

ارسال می شود. بهداشت 

در ۳۱ مادهی کمیتهی
گیالن

کمیته ی  گیالن  استان  در 
ماه  هر  منظم  به طور  نظارت 
تشکیل می شود و از اسفند سال 
اعضای  سایر  کنار  در  گذشته 
معاون  از  )متشکل  کمیته 
رییس،  به عنوان  دانشگاه  درمان 
دانشگاه،  بهداشتي  معاون 
معاون  دانشگاه،  داروی  معاون 
پیشگیری بهزیستي استان، مدیر 
دانشگاه،  روانپزشکي  گروه 
رییس  دانشگاه،  بازرسی  رییس 
شورای  دبیر  دانشگاه،  حراست 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
استان و مدیر درمان دانشگاه(، 
این جانب نیز به پیشنهاد شورای 
پزشکان  انجمن های  هماهنگی  
عمومی استان با معرفی ریاست 
نظام  هماهنگی  شورای  محترم 

ارزشمندی در زمینه ی پیشگیری، 
کسب  بیماران  عود  و  درمان 
سیستم  نبود  به علت  اما  کرده اند، 
دیدگاه  فقدان  و  داده  ثبت  جامع 
این  موفقیت های  پژوهش محور، 
مراکز کمتر دیده شده و بیشتر نقاط 

ضعف برجسته شده است. 
بار ها از همکاران و بیماران در 
موثر  دوز  بودن  زیاد  یا  کم  مورد 
تولیدی  متادون  شربت  یا  قرص 
شرکت های متفاوت شنیده ایم ولی 

به عنوان  استان،  پزشکی های 
پزشکی های  نظام  نماینده ی 

استان در آن شرکت می کنم. 
با  برخورد  کمیته  این 
حمایت  جهت  در  را  خاطیان 
می داند  پزشکی  جامعه ی  از 
کمیته  اعضای  تمامی  هدف  و 
پزشکی  جامعه ی  کرامت  حفظ 
است  همکارانی  از  حمایت  و 
و  قوانین  چهارچوب  در  که 

اخالق پزشکی کار می کنند. 

روشبرخوردباتخلفات
بازرسی در جلسات  گزارش 
در  و  شده  بررسی  کمیته 
منفی  موارد  وجود  صورت 
اغلب  گزارش ها،  این  در 
نظر  اعالم  و  توضیح  برای 
برای  مربوطه  همکاران  از 

می شود.  دعوت  پاسخگویی 
تخلفات  با  برخورد  نوع 
موارد  میزان  و  نوع  به  بسته 
است.  متفاوت  شده  مطرح 
در  بی نظمی  چون  مواردی 

هیچ گاه بررسی جامع و هدفمندی 
در این زمینه انجام نشده است. 

امر،  این  دالیل  از  یکی  شاید 
نبود متولی پژوهش یا عدم آشنایی 
با مقوله ی تحقیق و پژوهش باشد 
نتوانسته ایم  آن،  نتیجه ی  در  که 
با  و  بررسی  را  موجود  وضع 

ثبت  عدم  و  پرونده ها  و  دفا تر 
می تواند  روزانه  مراجعین  منظم 
شفاهی  تذکرات  به صورت 
برای  منفی  سابقه ی  کتبی،  یا 
تخلفات  اما  کند.  ایجاد  مراکز 
نگهداری  چون  عمده ای 
تقلبی،  پوکه ی  تحویل  و 
پرونده ها  صوری  مستندسازی 
صوری  پرونده های  وجود  و 
بوده  تخلف  محرز  موارد  جزو 
)از  قانونی  شدید  برخورد  و 
کاهش یا قطع سهمیه ی دارو تا 
مراکز(  دایم  یا  موقت  تعطیلی 
است.  اجتناب ناپذیر  آن ها  با 
این که  به  توجه  با  همچنین 
مراکز  در  فنی  مسوول  حضور 
MMT الزامی است و تعامل و 
مسوول  و  بیمار  بین  گفت وگو 
فرایند  از  مهمی  بخش  فنی 
می دهد،  تشکیل  را  درمان 
در  فنی  مسوول  حضور  عدم 
 30 میزان  متوالی  جلسه ی  سه 
به مدت  سهمیه  کاهش  درصد 

سه ماه در بر خواهد داشت. 
با سابقه ی کاهش  البته مراکز 
سهمیه ی دارو پس از ارایه ی 6 
مراکز  و  مطلوب  عملکرد  ماه 
از  پس  دارو  قطع  سابقه ی  با 
ارایه ی  و  سال  یک  گذشت 
از  می توانند  مطلوب  عملکرد 
مزایای سایر مراکز برخوردار و 

رفع سوءاثر  شوند.

ارایه ی راهکاری سازنده نواقص را 
برطرف کنیم. 

درمان  کمیته ی  شکل گیری  با 
عمومی  پزشکان  انجمن  اعتیاد 
با  که  است  این  بر  تالش  استان 
نگاه اعتیادپژوهی و بهره گیری از 
توان و تجارب همکاران در قالب 
و  کاربردی  پژوهشی  طرح  چند 
اعتیاد  دانش  تولید  در  برجسته 
راه  این  در  باشیم.  داشته  سهمی 
در  همکاران  تک تک  همکاری 
و  بوده  ضروری  سطوح  تمام 
دریافت  آماده ی  فوق  کمیته ی 
پیشنهاد ها و نظرات همکاران در 

این باره است. 
شما را چشم در راهیم. 

کمیته ی ماده ی ۳۱ چیست؟

پژوهش، کلید توسعه ی پایدار

دكتر فرزاد فرقان* •   • 

دكتر نجم اهلل طایفه* •   • 

* عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور
عضو کمیته ی  درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن 

عضو کمیته ی ماده ی 31 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
Email: farzadforghan@yahoo.com

* مدیر توسعه ی فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن
دبیر پژوهشی کمیته ی  درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن

Email: taiefehmd@yahoo.com
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کمیته ی درمان اعتیاد انجمن های 
پزشکان عمومی گیالن با در نظر 
سازماندهی  به  مبرم  نیاز  گرفتن 
مراکز  فعالیت های  بهینه سازی  و 
دانش  به روزرسانی  اعتیاد،  ترک 
درمان اعتیاد همکاران از راه انجام 
آموزشی  و  پژوهشی  فعالیت های 
و  مشکالت  گزارش  همچنین  و 
معضالت مراکز توسط درمانگران و 
انعکاس آن به مسووالن ذی ربط و 
رفع مشکالت اجرایی و ارتباطی با 

این مسووالن تشکیل شد. 
شورای  نظر  زیر  کمیته  این 
پزشکان  انجمن های  هماهنگی 
به  عمومی گیالن تشکیل شده و 
این دلیل مورد تایید انجمن پزشکان 
بهداشت،  وزارت  ایران،  عمومی 
درمان و آموزش پزشکی )به ویژه 
مهرماه  همایش  در  وزیر  شخص 
دانشگاه  نیز  و  تهران(  در  انجمن 
علوم پزشکی گیالن و معاونت های 

مربوطه است. 
مفید  و  دقیق  عملکرد  الزمه ی 
مورد  اطالعات  داشتن  کمیته  این 
نیاز از وضعیت مراکز، تعداد مراکز 

تراکم  از  اطالع  شهرستان ها،  در 
و  نشانی  هر شهرستان،  در  مراکز 
شماره ی تلفن و ای میل مسووالن 
ارتباط  برقراری  برای  مراکز  فنی 
دوسویه بین مراکز و همکاران کمیته 
است. در این راستا اطالعات تمامی 
مراکز فعال در استان را جمع آوری 
کردیم که البته همکاری صمیمانه ی 
مسووالن واحد درمان سوءمصرف 
مواد دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

در این رابطه قابل تقدیر است. 
تلفن  دریافت شماره ی  از  پس 
فنی،  مسووالن  ای میل  و  همراه 
برنامه ریزی برای تعیین نماینده در 
است.  شده  شروع  شهرستان  هر 
ارتباط  نماینده،  تعیین  از  هدف 
نزدیک با اعضا، حل مشکالت در 
مراکز نزدیک و یکسانی در رفتار 
با بیماران با توجه به مشکالت هر 
ارتباط ساده و مشخص  منطقه و 
از طریق نماینده با اعضای کمیته 

برای انعکاس سریع به مسووالن و 
یافتن راه حل مناسب در زمان بروز 

مشکل است. 
انجمن   اعتیاد  درمان  کمیته ی 
تمامی  از  گیالن  پزشکان عمومی 
به  تمایل  که  محترم  همکاران 
برای  نمایندگان خود  با  همکاری 
دارند  صنفی  مشکالت  رفع 
استقبال می کند و منتظر راهکار ها و 

پیشنهادات شما عزیزان  است. 
امیدواریم پس از تعیین نمایندگان 
هر شهرستان، با برگزاری جلسات 
ضمن  منطقه ای  و  شهرستانی 
آشنایی بیشتر همکاران با هم، با بیان 
مشکالت با اتحاد بیشتر و ضمن 
بتوانیم  درون گروهی  اصالحات 
عالوه بر حفظ احترام و برگرداندن 
هویت شغلی و صنفی، در راستای 
به  خدمات  ارایه ی  کیفیت  بهبود 
بیماران مراکز ترک اعتیاد نیز موفق 

باشیم. 

ارتباط دوسویه
کلید حل مشکالت

دكتر محمد بهزاد* •   • 

* دبیر انجمن پزشکان عمومی الهیجان
دبیر آموزشی کمیته ی درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن

Email: e.shahrokhi@gmail.com

* عضو موسس انجمن پزشکان عمومی لنگرود
دبیر تشکیالت کمیته ی  درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن

Email: drmbehzad@gmail.com

با معاونان درمان و دارو و غذای 
دانشگاه علوم  پزشکی گیالن داشت 
زیر  به شرح  آن  مصوبات  اهم  که 

بود: 
و  نظرات  انتقال   .1
سوی  از  کمیته   درخواست های 
باال تر  مراجع  به  دانشگاه  معاونان 
)در صورتی که خارج از اختیارات 

دانشگاه باشد( 
یا  نماینده  از  دعوت   .2
نمایندگانی از کمیته برای حضور 
 31 ماده ی  کمیته ی  جلسات  در 
)که به پیشنهاد شورای هماهنگی 
عمومی  پزشکان  انجمن های 
به عنوان  فرقان  دکتر  گیالن، 
نماینده ی نظام پزشکی به عضویت 

این کمیته پذیرفته شد( 
مراکز  تابلوی  یکسان سازی   .3
درمان سوءمصرف مواد بر اساس 
هماهنگی  با  مشترک  فرمتی 

دانشگاه و بهزیستی 
مراکز  ماهانه ی  آمار  ارسال   .4
و  ای میل  با  درمان  معاونت  به 
تخصیص سهمیه ی دارویی مراکز 
و  شده  ارسال  آمار  اساس  بر 
اطالعات حاصل از سایت مرکزی 

دانشگاه به معاونت دارو و غذا

در  دارو  پوکه های  تحویل   .5
روزهای یکشنبه و سه شنبه ی هر 
هفته و در ساعات اداری )۸ تا 13( 

در محل دریافت پوکه
به  دارو  تحویل  امکان   .6
)با  مراکز  فنی  مسوول  نماینده ی 
معرفی نامه ی رسمی ممهور به مهر( 
که  پرسنلی  با  برخورد   .7
نمایندگان  با  نامناسب  برخورد 
باشند و در صورت  مراکز داشته 
با افراد آگاه  امکان جانشینی آنان 

و آموزش دیده 
۸. برخورد با مراکز متخلف با 
همکاری متقابل دانشگاه و کمیته ی 
درمانگران و معرفی مراکز پخش 
با  متادون  غیرقانونی  عرضه ی  و 
هماهنگی معاونت دارو و نیروی 

انتظامی
استقرار  محل  مورد  در   .9
معاونت دارو در شلو غ ترین مکان 
روند  و  شهر  مرکز  در  ممکن 
وقت گیر و پرمشقت دریافت دارو 
بر  در  را  کاری  روز  یک  که  گاه 
می گیرد، صحبت شد که معاونت 
وقت دارو بیان داشت تا بهمن سال 
91 ساختمان جدید معاونت دارو 
افتتاح خواهد شد )امری که هنوز 
اتفاق نیفتاده و به گفته ی مسوولین 

فاقد  هم  جدید  ساختمان  فعلی، 
فضای فیزیکی الزم است( 

10. راه اندازی سایت مرکزی در 
دانشگاه برای حل مشکل بیماران 
از  مورد  )این  مراکز  بین  مشترک 

اسفندماه 91 عملی شد( 
دفاع  وسایل  درخواست   .11
شخصی همچون شوکر و اسپری 
برای حفظ امنیت همکاران شاغل 
در مراکز در مواقع اضطراری )که 
پزشکی  نظام  طریق  از  شد  مقرر 

درخواست شود(. 
بحران  به دنبال  نیز  بهار 92  در 
دریافت  دارو،  توزیع  و  تولید  در 
ماهانه  از  مراکز  داروی  سهمیه 
مدتی  حتی  و  رسید  هفتگی  به 
توزیع دارو به دلیل نبود موجودی 
داروی  معاونت  انبار  در  دارو 
به  بنا  که  شد  متوقف  دانشگاه 
اخبار رسیده بیشتر به علت بدهی 
و  تولید  شرکت های  به  دانشگاه 
پخش دارو بود. در این مورد نیز 
نمایندگان کمیته جلسات متعددی 
با معاونت های درمان، غذا و دارو، 
دانشگاه  منابع  مدیریت  و  توسعه 
تفاهم نامه ای که  بر  بنا  داشتند که 
و  دانشگاه  مسوولین  امضای  به 
اعتیاد  درمان  کمیته ی  نمایندگان 

رسید، مقرر شد وجه خرید داروی 
از  اعتیاد  ترک  مراکز  برای  مخدر 
حساب  به  مراکز  پیش پرداخت 
استقبال  با  شود.  تامین  دانشگاه 
مبلغ  تفاهم نامه،  این  از  مراکز 
شرکت ها  به  و  تهیه  دارو  خرید 
پرداخت شد. با وجود این، به علت 
ارسال مرحله به مرحله ی دارو از 
شرکت ها و مراحل حمل و نقل و 
انبارگردانی و... متاسفانه همکاران 
موفق به دریافت سهمیه ی داروی 
در  آن چه  بر  بنا  خود  دوماهه ی 
اما  نشدند.  بود،  آمده  تفاهم نامه 
دارو  و  غذا  معاونت  مسووالن  با 
توافق شد به علت به تعویق افتادن 
دریافت سهمیه ی مراکز، سهمیه ی 
در  مراکز  تابستان  سه ماهه ی 

مجموع 30 درصد افزایش یابد. 
آخرین نشست با معاونت دارو 
و غذا نیز در 16 مهر 92 بود که در 
آن مقرر شد نماینده ای از کمیته ی 
دارو  معاونت  به  اعتیاد  درمان 
معرفی شود تا مسووالن فنی مراکز 
خود  مشکالت  و  درخواست ها 

را از فقط از طریق این نماینده با 
معاونت مطرح کنند. در این نشست 
همچنین درباره ی مشکالت حین 
حمل و نقل دارو از جمله احتمال 
وقوع سانحه ی اتومبیل و شکستن 
بطری های شربت  متادون که در یک 
مورد اتفاق افتاده بود و نیز امکان 
توزیع داروی مخدر در شهرستان ها 
با همکاری نیروی انتظامی صحبت 
شد که قرار شد در کمیته ی ماده ی 

31 مطرح و پیگیری شود. 
موضوع مسمومیت های کودکان 
شد  مطرح  نیز  متادون  داروی  با 
دارو  تولید  شرکت های  گویا  که 
این گونه  احتمال  کاهش  برای 
شربت  رنگ  تغییر  مسمومیت ها 
)برای جلوگیری از احتمال نوشیدن 
آن به جای آب آشامیدنی( را مد نظر 
قرار داده اند. همچنین بر استفاده از 
قفل دار  درپوش  دارای  بطری های 
نیز  و  شد  تاکید   )Child lock(
بروشور و مطالب  انتشار  پیشنهاد 
علمی مورد استقبال معاونت درمان 

قرار گرفت. 

ادامهازصفحهی۳

هم قفل کودک الزامی شد و هم برچسب هشدار
به دنبال گزارش مسمومیت های اتفاقي با شربت متادون در کودکان، تحویل 

این دارو در شیشه های دربدار با قفل کودک و برچسب هشدار الزامی شد.
متن نامه ی 92/3/5 دکتر عباسعلی ناصح، قائم مقام معاونت درمان وزارت 
بهداشت، خطاب به معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی در این باره بدین 

شرح است: 
پیرو نامه ی شماره ی ۸062/400د مورخ 6/10/90 در خصوص پیشگیری از 
مسمومیت اتفاقي افراد به خصوص کودکان با شربت متادون، خواهشمند است 
مراتب ابالغي در نامه ی مذکور و همچنین موارد ذیل در اسرع وقت به مراکز 

درمان سوءمصرف مواد ابالغ گردد: 
1. تحویل دوز منزل دارو در شیشه های دربدار با قفل کودک و برچسب 

هشدار 
2. نگهداری شربت متادون در ظروف دارای برچسب عالمت خطر جهت 

مصرف در کودکان 
3. آموزش خانواده ها در خصوص قرار ندادن متادون در دسترس کودکان 

همچنین خواهشمند است دستور فرمایید مراتب پیگیری و برخورد مناسب 
با مراکز متخلف انجام و از نتیجه این حوزه را مطلع فرمایید.

دو بازآموزی روانپزشکی و عفونی در الهیجان
امتیاز  با  علمی یک روزه  کنفرانس  دو  پزشکان عمومی الهیجان  انجمن 
بازآموزی مداوم در زمینه های روانپزشکی و عفونی با حضور استادان دانشگاه های 
علوم پزشکی گیالن و تهران برای بهمن ماه برنامه ریزی کرده که پس از دریافت 

مجوزهای الزم در الهیجان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی این انجمن، مشخصات این دو برنامه به شرح زیر 

است:  
و  اضطرابی  اختالالت  »روانپزشکی،  یک  روزه ی  علمی  کنفرانس   .1
پسیکوسوماتیک«؛ شناسه ی برنامه: 35512؛ تاریخ برگزاری: 10 بهمن؛ دبیر 

برنامه: دکتر سیدعلی پیرنیا 
2. کنفرانس علمی یک  روزه ی »نگاهی بر ایدز«؛ شناسه ی برنامه: 35395؛ 

تاریخ برگزاری: 17 بهمن؛ با حضور دکتر گویا از وزارت بهداشت. 
شایان یادآوری است با توجه به تبصره ی ماده ی 5 آیین نامه ی اجرایی مراکز 
درمان و کاهش آسیب اعتیاد، تمامی مسووالن فنی مراکز درمان سوءمصرف 
مواد ملزم به دریافت حداقل 50 امتیاز از دوره های آموزشی بازآموزی 5 ساله ی 
خود در زمینه های اعتیاد، روانپزشکی و عفونی )ایدز و هپاتیت( هستند و تمدید 

پروانه ی مسوولیت فنی منوط به ارایه ی گواهی گذراندن این برنامه هاست.
صدور مجوز نهایی برای این برنامه ها و موعد نام نویسی )از راه سامانه ی جامع 

آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیالن( با پیامک اطالع رسانی خواهد شد.
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بیمار در دو شیفت )50 بیمار در 
هر شیفت( بود و من به یاد ندارم 
مجوز  مرکزی  زمان،  آن  در  که 
پذیرش  قابلیت  که  اول  درجه ی  
100 بیمار در هر شیفت را داشت، 
دریافت کرده باشد. در آن سال ها 
سهمیه ی داروی مراکز هم براساس 
هر  به ازای  متادون  میلی گرم   90
بیمار محاسبه می شد و روند تحویل 
و دریافت پوکه ی متادون هم هنوز 

خیلی قانونمند نشده بود. 

۱۳90
به هرحال از سال 1390 معاونت 
برای  سه ماهه ای  مهلت  درمان 
حداکثر  به  بیماران  تعداد  کاهش 
100 بیمار برای هر شیفت مراکز 
دانشگاه  مسووالن  و  کرد  اعالم 
به طور  دارو  تحویل  کردند  تالش 
منظم در تاریخ معین با دوز تقریبًا 
بر  بیشتری  با نظارت  مشخص و 
دفا تر متادون، تحویل دقیق پوکه و... 
انجام شود که به سهم خود در آن 
زمان قدم بسیار موثری بود. گرچه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  اقدام  این 
از سوی برخی همکاران تعبیر به 
دوره   آن  در  اما  شد  اشکال تراشی 
بسیاری ازدرمانگران را تشویق کرد 
فعال  خود  مراکز  دوم  شیفت  که 
مرکز  مجوز  درخواست  یا  سازند 
دیگر با مسوول فنی دیگری کنند. 
در این مدت صدور مجوز از سوی 

معاونت درمان ادامه داشت. 
وزارت   سال  همین  اواسط  از   
بهداشت اعالم کرد که از این پس 
در مراکز خصوصی به جای قرص 
خواهد  توزیع  آن  شربت  متادون، 
شد. این کار از اول بهمن ماه   همان 
 سال اجرایی شد و با تغییراتی که 
پس  آن  از  آمد،  به وجود  ادامه  در 
۸0 درصد سهمیه ی دارویی مراکز 
بخش خصوصی به صورت شربت 
موجب  قضیه  این  توزیع  شد. 
نگرانی های جدید شد و اعتراضات 
داشت.  به دنبال  را  گسترده ای 
بسیاری از بیماران در مقابل تغییر 
شکل دارو مقاومت کردند و برخی 
نیز به درمان خود ادامه ندادند. البته 
با توجه به در دسترس نبودن آمار 
مشخص  واقعاً  واقعی،  بیماران 
نیست که آن دست از بیماران قطع 
درمان شده بیمارانی بودند که واقعًا 
شربت(  )عوارض  تبدیل  این  با 
مشکل داشتند و در نتیجه جذب 
جزو  یا  شدند  دارو  قاچاق  بازار 
فروش  که  بودند  صوری  بیماران 
شربت متادون را در مقایسه با قرص 

به صرفه نمی دانستند. 
ختم  همین جا  به  مشکل  اما 
به  معضلی  سال  انتهای  در  نشد. 
 نام کمبود و در واقع نبود متادون 
رخ داد که به نطر می رسید ناشی از 

سیاست های سختگیرانه ی معاونت 
دارو در اصرار برای توزیع شربت 
داروی  خرید  در  ناهماهنگی  و 
مراکز  تامین سهمیه ی  برای  کافی 
بود  آن  از  حاکی  شنیده ها  باشد. 
که با شیفت ناگهانی تولید متادون 
ناتوانی  و  شربت  به شکل  کشور 
شرکت ها در تولید کافی آن، میزان 
مراکز  سهمیه ی  کفاف  شربت 
این  از  برخی  باید  و  نمی دهد  را 
دارو ها به صورت قرص تامین شود، 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اما 
به دلیل سیاست سختگیرانه ی خود 
در توزیع شربت، از خرید قرص 
امتناع کرده است. البته این سخنان 
دارو  وقت  معاونت  توسط  بعد ها 
و غذا تکذیب شد اما این دلیل یا 
کمبود دارو در سطح کشور، روند 
دی ماه    از  تازه  که  را  دارو  توزیع 
و  ماهیانه  به صورت  سال  همان 
تحویل در تاریخ مشخص درآمده 
بود، به هم ریخت. از طرفی پیامک 
عدم توزیع دارو تا نیمه ی اسفندماه، 
سبب نگرانی بسیار در مراکز شد 
پایانی  روزهای  در  به طوری  که 
اسفند و با وجود مشغله ی بسیار 
معمول این زمان از سال، بسیاری 
از مسووالن فنی یا نمایندگان آن ها 
برای دریافت دارو یا مطلع شدن از 
معاونت  به  روزانه  دارو  وضعیت 
این  که  می کردند  مراجعه  دارو 
تجمعات گاه سبب بروز مشکالتی 
در محل معاونت دارو هم می  شد. 

۱۳9۱
با آغاز سال 1391 تحویل دارو 
تقریباً منظم شد ولی هنوز نظارت 
با  توزیع  امر  در  درمان  معاونت 
دقیق  آمار  دریافت  در  سختگیری 
و  سهمیه  تعیین  سپس  و  مراکز 

ناهماهنگی ها در ارسال آمار سبب 
دارو  تحویل  در  متعدد  مشکالت 
می شد. همچنین مشکالت خاص 
بخش های  در  دارو  معاونت 
گرفتن  تحویل  جمله  از  مختلف 
تحویل  و  دفا تر  بر  نظارت  پوکه، 
دادن دارو که البته عمدتاً ناشی از 
زیاد  بار  و  انسانی  نیروی  کمبود 
افراد بود، روند توزیع دارو  کاری 
کرده  تبدیل  جدی  مشکلی  به  را 
برگزاری  با  خوشبختانه  که  بود 
جلسات مکرر کمیته ی درمانگران با 
معاونین دارو و درمان بخش زیادی 
از این مشکالت با تعویض پرسنل، 
بهینه سازی امکانات، همکاری در 
ارسال آمار و... حل شد. البته هنوز 
دارو )قرص های  نوع  تغییر مکرر 
از کارخانه های  یا  متفاوت  با دوز 
مختلف( کماکان مشکالت مراکز را 

پایدار نگاه داشته بود. 
مشکل  سال  همین  اواخر  در 
که  حالی  در  کرد.  بروز  جدیدی 
در دوران کمبود متادون، سیاست 
تنتور  به سمت  بیماران  شیفت 
سوی  از  بوپره نورفین  و  اوپیوم 
دانشگاه پیگیری می  شد، به  ناگهان 
این سیاست تغییر کرد. محدودیت 
اوپیوم  تنتور  تحویل  در  شدید 
که  حدی  تا  آمد  پدید  مراکز  به 
شد  اعالم  عید  به  مانده  روز  دو 
تنتور نداریم. این در حالی بود که 
بسیاری از مراکز حدود 50 بیمار 
داشتند.  تنتور  کننده ی  مصرف 
مسووالن دانشگاه اعالم کردند که 
مراکز  برخی  در  می توان  استثنائاً 
درصدی  را  متادون  سهمیه ی 
درست  هم  آن   اما  داد  افزایش 
زمانی بود که فرصتی برای شروع 
هم  امر  این  نبود.  متادون  درمان 
ریزش مجدد بسیاری از بیماران را 

به دنبال داشت.

۱۳92
پرتنشی  سال   1392 سال  اما 
برای مراکز و معاونت های دانشگاه 
علوم پزشکی بود؛ تنشی توفانی که 
البته به همت و کشتیبانی معاونت 
معاونت  همکاری  و  دارو  جدید 
در  کرد.  فروکش  باالخره  درمان 
توزیع  روند  سال  اول  روزهای 
هفتگی  به  ماهانه  به جای  متادون 
تامین  به علت  آن  هم  شد،  تبدیل 
نشدن اعتبار مالی از سوی دانشگاه 
پخش  شرکت های  به  بدهی  و 
دارو. البته مسووالن معاونت دارو 
معاونت  متعدد در  با نشست های 
با  فراوان  رایزنی های  و  پشتیبانی 
سعی  دارو  پخش  شرکت های 
عالوه  و  داشتند  مساله  حل  در 
درمان  کمیته ی  نمایندگان  آن،  بر 
اعتیاد انجمن پزشکان عمومی هم 
برای رفع این مشکل نشست های 
جمله  از  مسووالن  با  متعددی 

معاونین استانداری برگزار کردند. 
و  انجمن  دخالت  با  سرانجام 
همکاری تعدادی از مسووالن فنی 
مراکز که به طور خودجوش سعی 
در حل مشکل داشتند، در آخرین 
بین  توافق نامه ای  خرداد  روزهای 
و  انجمن  اعتیاد  درمان  کمیته ی 
مدیریت  و  توسعه  معاونت های 
منابع و دارو و غذای دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن تنظیم شد و عالوه 
بر افراد فوق به امضای مدیر مالی 
دانشگاه هم رسید که طی آن مقرر 
را  مبلغی  درمانگر  همکاران  شد 

*عضوهیاتمدیرهیانجمنپزشکانعمومیرشت
دبیر کمیته ی درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن
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به عنوان پیش پرداخت خرید متادون 
کنند  واریز  دانشگاه  حساب  به 
و دانشگاه نیز آن مبلغ را فقط به  
خرید متادون اختصاص دهد. البته 
طبق توافق نامه قرار بود مراکزی که 
پول را پرداخت کرده اند سهمیه ی 
که  کنند  دریافت  دارو  دوماهه ی 
تا  مساله  این  دارو  کمبود  به علت 
به هرحال  اما  نشد.  محقق  مهرماه 
پرداخت پیش پرداخت تاکنون دو 
بار تکرار شده است و به  گفته ی 
معاونت دارو و غذای دانشگاه در 
درمان  کمیته ی  با  آخرین نشست 
اعتیاد، به احتمال زیاد نیاز به تکرار 

آن نخواهد بود. 
دارو  تابستان خرید  ماه های  در 
طبق برنامه انجام و توزیع آن نیز 
با اعالم اسامی و تاریخ مراجعه از 
سوی معاونت دارو با نظم و ترتیب 
در چند  انجام شد و خوشبختانه 
ماه اخیر شاهد پیشرفت همکاری 
بین بخشی و بهبود رابطه ی توزیع  
کنندگان دارو و همچنین همکاران 
حد  تا  و  هستیم  مراکز  نماینده ی 
کاسته  پیشین  تنش های  از  زیادی 
بیشتر  که  تنش هایی  است؛  شده 
ناشی از خستگی و حجم بسیار کار 
بر دوش عده ا ی محدود کارمندان 
دارو  توزیع  کننده ی  زحمتکش 
از یک سو و شتاب و اضطراب و 
قرار گرفتن در  از  ناشی  خستگی 
از  دارو  کنندگان  دریافت  ازدحام 

سوی دیگر بود. 
نشست ها  تکرار  با  است  امید 
بین مسووالن و نمایندگان صنفی، 

مشکالت هر روز کمتر شود. 

ادامهازصفحهی8
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اشاره: این مقاله در خرداد 92 
متادون  توزیع  بحران  اوج  در  و 
سوءمصرف  درمان  مراکز  بین 
و  نوشته  گیالن  استان  مواد 
ماهنامه ی   116 شماره ی  در 
با  شد.  منتشر  گیل«  »پزشکان 
خوشبختانه  این که  یادآوری 
از  بسیاری  اخیر  ماه  چند  در 
درایت  با  اشاره  مورد  مشکالت 
پزشکی  دانشگاه علوم  مسووالن 
انجمن  همکاری  و  گیالن 
شده  برطرف  عمومی  پزشکان 
نگاه«  »تغییر  امیدواریم  است، 
مورد نظر هم که شاید »شاه کلید« 
)و  درمانگران  مشکالت  حل 
در  نه تنها  باشد،  اعتیاد  درمان( 
ملی  سطح  در  که  استان  سطح 

محقق شود. 

و اعتیاد درمانگران مقدمه:
حملهيگازانبري

احتماالً در مناظرات انتخاباتي 
گازانبري«  »حمله ي  اصطالح  با 
اعتیاد  درمانگران  شده اید.  آشنا 
)پزشکان شاغل در مراکز درمان 
استان  در  مواد(  سوءمصرف 
گیالن در یک حمله ي گازانبري 
آن  لبه ي  یک  که  افتاده اند  گیر 

ابعاد ملي و دومي استاني دارد:
که  نیست  انکار  جاي  الف. 
اخیر  سال هاي  در  متاسفانه 
لباس  در  متخلفان  از  برخي 
درمان  مراکز  در  شاغل  پزشک 
مرتکب  مواد  سوءمصرف 
که  شده اند  جرایمي  و  تخلفات 
شوون  هیچ،  که  طبابت  شوون 
کرده  لکه دار  هم  را  انسانیت 
اتفاقي  چنین  چرا  این که  است. 
آن  بروز  در  افتاده و چه کساني 
مسبب یا مقصر بوده اند، موضوع 
به  پیش تر  و  نیست  بحث  این 
تخلف ها  این  پرداخته ایم.1  آن 
براي هر ناظري آزارنده و ناگوار 
پزشکان  میان  این  در  است ولي 
»غیرمتخلف« و پاک دست شاغل 
مضاعف  آسیب  مراکز  این  در 
همان  در  از یک طرف  دیده اند: 
خون  تخلفات  این  اوج  زمان 
با  که چرا کسي  مي خوردند  دل 
بر هم زدن  با  این کژروي ها که 
و  درمانگران  بین  متقابل  اعتماد 
در  درمان  معمول  روند  بیماران، 
کلینیک هاي غیرمتخلف را مختل 

و  نمي کند  برخورد  است  کرده 
تشت  که  حاال  دیگر  سوي  از 
رسوایي خالف کاران از بام افتاده 
است از این در عذاب اند که چرا 
جماعت  آن  و  آنان  بین  کسي 
بدکار فرق نمي گذارد و چرا همه 
جامعه ي  همکاران  و  مردم  )از 
پزشکي گرفته تا مسووالن استان 
و دانشگاه و حتي کارمندان جزء 
را  بد  و  ذي ربط( خوب  ادارات 
به یک چشم مي بینند؛ حال آن که 
بلبشوي  آن  در  که  همکاراني 
پیش  سال هاي  نظارت  کاستي 
وسوسه انگیز  و  کالن  منافع  از 
این  از  و  پوشیده  کژروي چشم 
پاک و سربلند  آزمون شخصیتي 
و  تقدیر  شایان  اگر  برآمده اند 
نباشند، بي شک الیق  سپاس هم 

بي مهري و سوءظن نیستند.
متاسفانه  گیالن  استان  در  ب. 
از  انگشت شماري  شدن  آلوده 
معاونت هاي  کارکنان  و  مدیران 
درمان و دارو و غذاي دانشگاه به 
این ناهنجاري ها، اوضاع را از آن 
متخلفان  کرد.  بدتر  بود،  که  هم 
چه  آن  ولي  شدند2  برکنار  البته 
برجا ماند، نگاه منفي مجموعه ي 
گیالن  پزشکي  علوم  دانشگاه 
»ترک  از  نامي  چه  هر  به  است 
ریاست  از  به ویژه  دارد.  اعتیاد« 
سخنان  دانشگاه  این  محترم 
درمانگران  مورد  در  عجیبي 
امیدوارم  که  مي شود  نقل  اعتیاد 
حال  هر  در  ولي  باشد،  دروغ 
مجموعه ي  بي اعتنایي  از  حاکي 
درمانگران  مشکالت  به  دانشگاه 
که  توجیه  این  با  البد  است 
منفي  نگاه  این  است«!  »حق شان 
بر  ناگواري  اثرات  متاسفانه 
مربوط  فعالیت هاي  مجموعه ي 
و  )ملي  درماني  حوزه ي  این  به 
چند  در  که  گذاشته  راهبردي!( 
ماه اخیر اوضاع را کاماًل بحراني 
کرده است.3 در تازه ترین نمونه، 
که  متادوني  داروي  پول  ظاهراً 
درمانگران اعتیاد نقداً از دانشگاه 
شرکت هاي  به  کرده اند،  خرید 
پخش دارو پرداخت نشده است 
و در نتیجه این شرکت ها به دلیل 
میلیاردي  مطالبات  وصول  عدم 
به  متادون  فروش  از  خود، 
دانشگاه علوم پزشکي گیالن سر 

باز مي زنند.

متادون دارو: مشکالت
نیست!

انصاف باید داد که اصالحاتي 
مراکز  بین  دارو  توزیع  روند  در 
از چند ماه آخر فعالیت معاونت 
به ویژه  که  شد  آغاز  دارو  قبلي 
فعلي  معاونت  به کار  آغاز  با 
بیشتر به چشم آمد. اما مشکالت 
هم  برابر  چند  یک باره  که  فعلي 
معاونت  این  در  نه  است،  شده 
نگاه  همان  در  سو  دو  از  که 
علوم  دانشگاه  مجموعه ي  منفي 
ریاست  )به ویژه  گیالن  پزشکي 
و  مدیریت  توسعه ي  معاونت  و 

منابع( ریشه دارد:
اختالل در  به دلیل  الف. وقتي 
تولید و توزیع متادون )در سطح 
مالي  مشکالت  نیز  و  کشور( 
گفته شده در بند پیش )در سطح 
استان(، توزیع داروي متادون بین 
مراکز از روند معمول ماهانه )یا 
سه ماهانه در برخي استان ها( به 
چهار  به دلیل  مي رسد،  هفتگي 
درمانگر  همکاران  مراجعه ي  بار 
طي  براي  آنان  نمایندگان  یا 
در  دارو  دریافت  اداري  مراحل 
شرایط،  بهترین  در  ماه،  طول 
و  کوچک  محوطه ي  در  ازدحام 
این  قدیمي  ساختمان  نامناسب 
سال  برابر  چهار  به  معاونت، 
حالي  در  این  مي رسد.  گذشته 
ازدحام،  همین  به دلیل  که  است 
کندتر  حتي  اداري  معمول  روند 
پیش  اختالِل  و  پیش مي شود  از 
براي  شده  صرف  زماِن  و  آمده 
تهیه ي دارو بسیار بیشتر از چهار 

برابر سال گذشته است.
کارمندان  این که  در  ب. 
حسن  نهایت  با  دارو  معاونت 
نیت و دلسوزي و تالش فراوان 
تحویل  کج  بار  مي کنند  سعي 
دارو را در این شرایط نابه سامان 
نیست.  شکي  برسانند،  منزل  به 
این  در  مي توانند!؟  مگر  ولي 
به  کارکنان  تعداد  نه  معاونت 
شرایط  نه  و  است  کافي  تعداد 
به گونه اي  عزیزان  این  سني 
حجم  این  پِس  از  که  است 
عین حال  در  و  زیاد  کاري 
در  برآیند؛  پرمسوولیت  و  دقیق 
دیگر  معاونت هاي  در  که  حالي 
همکاران  )به شهادت  دانشگاه 

که  پرسنلي  بسیارند  دانشگاهي( 
بیکاري  از  گاهي  مي شود  شنیده 
شاید  سرمي رود.  حوصله شان 
عدم  براي  دانشگاه  مدیریت 
به  زبده  و  جدید  نیروي  انتقال 
معاونت دارو پاسخ قانع کننده اي 

داشته باشد.

فوتبال درمان: مشکالت
رويتختهسیاه!

انصافًا  نیز  درمان  بخش  در 
اوضاع با دو سه سال پیش قابل 
مقایسه نیست. راه اندازي نرم افزار 
ثبت بیماران، به کارگیري کارکنان 
کاهش  و  نظارت  براي  جدید 
بازرسي ها،  بین  زماني  فاصله ي 
اداري  مراحل  شدن  قانون مند 
یک  مثبت  تحوالت  از  همه  و... 
نکته اي  تنها  است.  اخیر  سال 
ایجاد  باعث  گاه  متاسفانه  که 
برخورد  مي شود،  نارضایتي 
بازرساني است که البته با حسن 
نیت ولي بدون احاطه بر ظرایف 
با  مواجهه  در  هم  )آن  طبابت 
سوءمصرف  به  مبتال  بیماران 
کار  بر  ارزشگذاري  قصد  مواد( 
پزشکان دارند4 و متاسفانه همان 
نگاه منفي پیش گفته در این مورد 
بر علت است. نظارت  نیز مزید 
از روي چند دستورالعمل، حتي 
باشد،  همراه  کافي  دقت  با  اگر 
از  فوتبال  آموختن  به  نهایت  در 
روي تخته سیاه )و بدون تمرین 
و تجربه ي زمین چمن( مي ماند؛ 
حال آن که با استفاده از همکاران 
حوزه ي  این  به  آشنا  پزشک 
نظارت،  تیم هاي  در  درماني 
در  و  نظارت  کیفیت  بر  مي توان 
ارایه ي خدمت در  نتیجه کیفیت 
از  پیش  که  کاري  افزود؛  مراکز 

این هم سابقه داشته است.

آرامش طبابت نتیجه:
ميخواهد

است.  ساده  بسیار  نتیجه 
با  کنید؛  تشدید  را  نظارت ها 
متخلفان شدیداً )و البته قانون مند( 
برخورد کنید؛ ولي در عوض به 
آن ها که در کمال سالمت و پاکي 

اعتیاد  با  مبارزه  مقدم  صف  در 
آمار،  به گواهي  و  دارند  قرار 
برخورد  در  عملکرد شان  حاصل 
با این معضل اجتماعي و کاهش 
برخورد  نوع  هر  از  آن  آسیب 
دیگري )از زندان و داغ و درفش 
جورواجور  کمپ هاي  تا  گرفته 
و...( اثربخش تر بوده است، نگاه 

منفي نداشته باشید. 
خیال  آرامش  طبابت 
روز  شش  از  وقتي  مي خواهد. 
کاري هفته دو روزش را درگیر 
روز  و چهار  باشیم  گرفتن  دارو 
آیا  این که  نگراني  در  را  دیگر 
هفته  سر  تا  داروي مان  سهمیه ي 
و  سر  یا  نمي رسد،  یا  مي رسد 
هر  با  که  بیماراني  با  زدن  کله 
)سفید  متادون  تبدیل شربت  بار 
یا زرد!( یا قرص )داروپخش یا 
و  کم  را  دوزشان  باید  مهردارو( 
دارو  موثر  ماده ي  تا  کنیم  زیاد 
ثابت بماند، دیگر توان و فرصتي 
به عنوان  آن چه  براي  نمي ماند 
بیمار مان  براي  مي توانیم  طبیب 

انجام دهیم.
متادون  با  نگهدارنده  درمان 
نتایج  کشورها  از  بسیاري  در 
درخشاني به بار آورده است؛ چرا 
در ایران عزیز ما این گونه نباشد؟ 

درمان  سال   15 تاریخچه ی   .1
گیالن،  استان  در  مواد  سوءمصرف 
پزشکان گیل، ش 111، بهمن 1391
(pezeshkangil.com/?p=3687)
این  میزان  مورد  در  متاسفانه   .2
سقم  و  صحت  حتي  یا  تخلفات 
نشده  شفاف سازي  هیچ گاه  آن 
شنیده  که  آن هایي  همه ي  است. 
هم اکنون  بوده اند  متخلف  مي شود 
بر سر  در بخش هاي دیگر دانشگاه 
کارند. گو این که براساس یک قانون 
نانوشته در ادارات ایران، متخلف یا 
بلکه  نمي شود  اخراج  مجرم  حتي 
و  بیکار  )یا  دیگر  اتاق  به  اتاقي  از 
سرگردان در راهروي حد فاصل بین 

اتاق ها( منتقل مي شود!
سال  یک  در  این که  جالب   .3
و  فعلي  مدیران  از  بسیاري  اخیر 
درمان  کلینیک  نیز  دانشگاه  پیشین 
کرده اند،  تاسیس  مواد  سوءمصرف 
است.  نکرده  تغییر  نگاه  این  ولي 
از آن سو اما این شائبه را در برخي 
آورده  به وجود  درمانگران  از  دیگر 
است که: آیا کلینیک این بزرگان نیز 
نظارت  و سختگیري  دقت  به همین 

مي شود؟
اتاق  در  بازرسي  کنید  فرض   .4
دست،  در  »شوارتز«  کتاب  عمل، 
زیر  را  جراح  تکنیک هاي  ظرایف 
سوال ببرد؛ بعید مي دانم سالم از آن 

اتاق بیرون بیاید! 

طبابت
آرامش خیال مي خواهد

دكتر مسعود جوزی* •   • 

* دبیر انجمن پزشکان عمومی رشت
دبیر رسانه ای کمیته ی  درمان اعتیاد انجمن پزشکان عمومی گیالن

Email: masoud_jowzi@yahoo.com
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تا سال 13۸0 در کشور ما تنها 
سم زدایی در درمان اعتیاد مقبولیت 
از  استفاده  با  عمدتاً  که  داشت 
می شد.  انجام  غیرمخدر  داروهای 
در  متادون  داروی  زمان  آن  در 
از  گاهی  فقط  و  نبود  دسترس 
آمپول های  یا  زیرزبانی  قرص های 
حاوی بوپره نورفین موجود در بازار 
آزاد )با  نام تجاری تمجیزک( برای 
استفاده  کوتاه مدت  سم زدایی های 
درمان   13۸1 سال  در  می شد. 
به صورت  متادون  با  نگهدارنده 
پایلوت و محدود در چند درمانگاه 

در سطح تهران و معدودی شهرهای 
سال  اواخر  در  شد.  آغاز  دیگر 
درمان  و  پیشگیری  اداره ی   13۸1
سوءمصرف مواد )وابسته به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( 
اعضای  از  تن  چند  همکاری  با 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
پروتکلی  تدوین  به  شروع  تهران 
که  کرد  متادون  با  درمان  برای 
پیش نویس آن در سال 13۸2 برای 
این  پایلوت  در طرح های  استفاده 
اداره منتشر شد. در سال 13۸3 در 
حالی که طرح درمان نگهدارنده با 

متادون هنوز مراحل آزمایشی خود 
را می گذرانید، مراکز خصوصی که 
از سازمان بهزیستی کشور  عمدتاً 
مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، 
اقبال گسترده ای به استفاده از این 
دارو نشان دادند و عماًل از آن پس 
شیوه ی درمان با متادون رایج شد. 
سم زدایی  روش های  هنوز  البته 
سریع(  فوق  و  سریع  )حتی 

طرفداران خاص خود را داشت. 
علوم  دانشگاه   13۸۸ سال  تا 
هر  بهزیستی  سازمان  و  پزشکی 
را  متادون  داروی  جداگانه  یک 

به  توجه  با  اما  می کردند،  توزیع 
محدودیت ها و مشکالت سازمان 
بهزیستی در توزیع دارو، از مرداد 
به  کاماًل  متادون  توزیع  سال  این 
دانشگاه  غذای  و  دارو  معاونت 

محول شد. 

۱۳88-89
از سال 13۸۸ همزمان با افزایش 
مراکز درمان اعتیاد در سطح استان و 
کشور، زمزمه هایی مبنی بر خروج 
بروز  و  درمانی  پروتکل  مسیر  از 
مراکز  این  از  برخی  در  تخلفاتی 

شنیده شد و متاسفانه گزارش هایی 
پایان سال 13۸9  تا  این دست  از 

روندی رو به رشد پیدا کرد. 
مسوول  معموالً  این  دوران  در 
داروی مخدر معاونت دارو ماهانه 
براساس میزان مصرف ماه گذشته  
ذخیره ی  اتمام  از  پیش  تقریباً  و 
می داد.  دارو  آن ها  به  مراکز  انبار 
در  که  است  یاداوری  شایان  البته 
کنار مراکز کم مریض که با توجه 
به تعداد بیماران خود هر چند ماه 
یک  بار مراجعه می کردند، برخی از 
مراکز به رقم حیرت انگیز بیش از 
پرونده ی صوری!(  )یا  بیمار   500
این  تمامی  برای  و  بودند  رسیده  
بیماران ماهانه دارو می گرفتند. این 
در حالی بود که در آن هنگام مراکز 
در  شده  درج  مالک های  براساس 
پروتکل به سه درجه تقسیم شده 
بودند و سهمیه ی مراکز درجه ی 3 
تنها 50 بیمار و درجه ی 2 نیز 100 

نگاهی به روند توزیع متادون
در مراکز درمان سوءمصرف مواد از ابتدا تاکنون

سرگذشت متادون
دكتر رقیه حج فروش* •   • 
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