
  مواد مراقبت اختالالت مصرف دخانيات، الكل و برنامه تشخيص و

هاي پيشگيري از اعتياد، كه بيشترين حجم اين مشكالت و نيازها در با توجه به مشكالت موجود و نيازهاي جامعه در حوزه
پرسنلي متخصص مرتبط ، بويژه در مناطق حاشيه است و به دليل عدم وجود نظام شبكه در شهر، نبود نيروي مناطق شهري

هاي سالمت، متمركز بودن در ساختار تشكيالتي، كمبود مراكز خدمات جامع سالمت و پايگاه) روان كارشناس سالمت(
ضرورت اجراي ... خدمات سالمت در مناطق روستائي نسبت به مناطق شهري، پائين بودن سطح سواد سالمت روان در جامعه و

، افزايش دسترسي به خدمات و افزايش جمعيت تحت پوشش الت روانپزشكي، پيشگيري از اعتيادهاي پيشگيرانه از اختالبرنامه
بدون اجراي طرح تحول سالمت ... روان، شناسائي بيماران و ارتقاي خدمات كمي و كيفي برنامه هاي اين حوزه و برنامه سالمت

م تمام برنامه هاي مرتبط با سالمت روان بويژه پيشگيري از بنابراين طرح تحول سالمت فرصتي بود براي ادغا. امكان پذير نبود
اعتياد در نظام شبكه، و بدون ترديد با ساختار قبلي پرداختن به اين موارد و مفاهيم در حوزه سالمت روان امكان پذير 

 به نسبت عمومي  جمعيت سازي حساس مواد مصرف از اوليه پيشگيري هاي برنامه در كه دهد مي نشان جهاني مطالعات.نبود
 جلوگيري افراد در مواد و الكل سيگار به وابستگي و مصرف به گرايش از شود مي باعث غربالگري برنامه تحت مواد مصرف
، ادغام برنامه در  طرح تحول نظام سالمت در دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد مورد توجه 1392لذا از نيمه سال  .شود

ها، متون و منابع آموزشي تيم سالمت ها، دستورالعملاولين گام ظرفيت سازي مناسب با بازنگري و تدوين فرم. قرار گرفت
، برگزاري كارگاه هاي آموزشي، جذب و توانمندسازي نيروي )ان و پزشككارشناس مراقب سالمت، كارشناس سالمت رو(

انساني موردنياز و استقرار برنامه در ساختار الكترونيكي سامانه سيب جهت ارتقا نظام ثبت و گزارش گيري و ارزشيابي خدمات 
نيات، الكل و مواد مورد اجرا قرار بود كه با هدف ارايه خدمات استاندارد ارزيابي تشخيص و مراقبت از اختالالت مصرف دخا

با شروع  برنامه تحول نظام سالمت در مناطق حاشيه ي شهرهاي بزرگ و شهرهاي  1394بر اين اساس، از اواسط سال . گرفت
با ابالغ دستورالعمل اجرايي برنامه پزشك  1396از ابتداي سال همچنين . هزار نفر جمعيت اجرايي شد 20كوچك با حداقل 

توسعه برنامه در مراكز روستايي كشور در نظام مراقبت هاي اوليه بهداشتي در دستور كار  18نسخه  - و بيمه روستاييخانواده 
با  هدف پوشش دهي خدمات ارزيابي، تشخيص و مراقبت از اختالالت مصرف دخانيات، اين برنامه  لذا هم اكنون. قرار گرفت

باردار به شكل ادغام يافته در نظام مراقبتهاي اوليه در يك روند توسعه اي، با  سال و مادران 60الكل و مواد در گروه سني زير 
تالش مستمر جهت ارتقا كمي و كيفي خدمات و ظرفيت سازي مناسب در مراكز بهداشتي درماني كل كشور در حال انجام 

ه جديد منابع آموزشي و دستورالعمل نسخ  1398و با توجه به روند ارتقايي برنامه و تلفيق برنامه دخانيات، در سال  , است
اجرايي برنامه، كارگاه هاي آموزشي مرتبط و اصالح و تكميل فرايند ثبت خدمت در سامانه الكترونيك سالمت انجام خواهد 

  .يافت و لذا روند آموزش آبشاري نيروهاي درگير در تيم سالمت و اجراي نسخه جديد برنامه مورد توجه و حمايت قرار گيرد

  

  : اف كلي برنامه در كشوراهد
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