
  

  1فرم شماره                                                                                                       ...........................مرکز درمان سوء مصرف مواد 

  تعهدنامه درمان

  
به نشانی و ........ .......................شماره شناسنامه ....... .............................ند فرز................... ..........................................اینجانب 

............................................  .................................................................................................................................................................شماره تلفن 

قرار گرفته ام ، ................. .......مصرف مواد افیونی در مرکز درمان سوء مصرف مواد تحت درمان سوء         /       /      از تاریخکه 

در صورت نقض هر یک از موارد ، مرکز مجاز خواهد . یت کنم بند ذیل ذکر شده را کامالً رعا 8متعهد می شوم تمام مواردي که در 

بود بر اساس قوانین و رأي کمیسیون درمانی با من برخورد کند و مسئولیت هرگونه برخورد قانونی و اخـراج از درمـان بـر عهـده     

  .اینجانب خواهد بود 

شامل روانپزشک ، ( انی کلینیک مرجع تصمیم گیرنده در خصوص روش درمان و نحوه مصرف دارو ، اعضاي گروه درم - 1

می باشـد و پیـروي از هرگونـه توصـیه و پیشـنهادي کـه       ) پزشک ، روانشناس ، پرستار و سایر پرسنل درمانی درمانگاه 

یا سایر افـراد ارائـه شـود ، غیـر مجـاز و خطرنـاك       ) به غیر از مسئولین گروه اطالع رسانی و خودیاري ( توسط بیماران 

  .خواهد بود 

شـامل گـروه   ( به درمانگاه جهت گرفتن وقت پذیرش ، ویزیـت هـاي پزشـکی ، شـرکت در جلسـات روان درمـانی       مراجعه  - 2

، اطالع رسانی ، خودیاري ، آزمایش خون و ادرار ، گرفتن یا خـوردن دارو یـا   ) دي و خانوادگی درمانی ، روان درمانی فر

 .سایر مداخالت درمانی مستلزم رعایت انضباط ، نظم و ترتیب بوده و همه افراد موظف به رعایت آن خواهند بود 

ظیـر انـداختن آب دهـان ، تـه سـیگار ، لیـوان       رعایت بهداشت و پاکیزگی درمانگاه الزامیست و هرگونه رفتار مغایر با آن ن - 3

 .مصرف شده و همچنین استعمال سیگار در فضاي درمانگاه ممنوع است 

 .هرگونه درگیري کالمی و فیزیکی با پرسنل درمانگاه یا سایر بیماران ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد  - 4

، هر نوع ماده شیمیایی یا اجناس دیگر در درمانگـاه و محوطـه   خرید و فروش متادون ، هر نوع دارو ، هرگونه مواد مخدر  - 5

 .اطراف آن غیر قانونی است و فرد متخلف عالوه بر اخراج از درمان مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت 

قـوانین   ایجاد هرگونه مزاحمت براي پرسنل درمانگاه ، بیماران و خانواده ها یا همراهان غیر مجاز بوده و با متخلف برابـر  - 6

 .برخورد خواهد شد 

هرگونه شکایت یا اعتراض نسبت به نحوه درمان یا طرز رفتار پرسـنل درمانگـاه یـا سـایر بیمـاران مـی بایسـت کتبـاً بـه           - 7

 .کمیسیون پزشکی درمانگاه ارائه و پیگیري گردد 

وصـیه درمـانی ، تجـویز دارو ،    ارائه هرگونه اطالعات غلط ، ابهام انگیز و بدون مشورت با واحـد اطـالع رسـانی ، ارائـه ت     - 8

پیشنهاد مصرف دارو یا دادن دارو به بیماران ، خانواده هاي بیماران یا سایر مراجعان درمانگاه به هیچ وجه جایز نبوده و 

روانی و حتی جانی ، فرد متخلف عالوه بر اخراج از درمان مـورد پیگیـري قـانونی     –به دلیل بوجود آمدن خطرات جسمی 

 .رفت قرار خواهد گ

  

  و اثرانگشتامضاء               نام و نام خانوادگی مراجع



  ..………مرکز درمان سوء مصرف مواد

   MMTواحد                

  ) MMTپرونده (  2فرم شماره                                                   فرم اطالعات پایه

  

  

  

  

  :.......................نام ونام خانوادگی بیمار

  ...:.......................................شماره پرونده

  .......:..................................................فرزند

  ....:...................................................آدرس

  ...:...........................................تلفن تماس

  :       /           /  تاریخ مصاحبه

  ..............:.......................مصاحبه کننده

 ........:...............................................سمت

  

  :معیارهاي ورود به درمان

  )ماه قبل 1بار تزریق طی  1(  تزریقی مصرف -1

     +HIV بیمار   -2

 مصرف هروئین -3

 سابقه زندان -4

 کریستال/ مصرف کراك  -5

 زن -6

 مصرفسال سابقه  10حداقل سه بار عود پس از درمان یا  -7

  B اختالالت شخصیت کالستر  -8

9-  

  امضاء

  روانپزشک                        مسئول فنی                 روان شناس                  مددکار                پرستار

  

  .مانه خواهد ماندمی خواهم از شما چند سئوال عمومی بپرسم همچنین یادآوري می کنم که کلیه اطالعاتی که به من می دهید کامال محر

  



  اطالعات دمو گرافیک

  مونث -2مذکر              -1:            جنس - 1

  .........چند سال دارید؟- 2

  ؟وضعیت کنونی زناشوئی شما چگونه است - 3

  .درحال حاضر متاهل هستم -1        

  ).ولی هنوز طالق نگرفته ام ومتاهل هستم( متارکه کرده ام  -2       

  ).در حال حاضر نیز ازدواج نکرده ام(بیوه هستم -3       

  ).در حال حاضر نیز ازدواج نکرده ام( طالق گرفته ام  -4      

  .هیچگاه ازدواج نکرده ام -5      

  

  سکونت شما درحال حاضر چگونه است؟ وضعیت- 4

  ).یا منزلی که متعلق به خانواده ام است(در منزل شخصی خود - 1     

  آپارتمان اجاره اي خانه یا - 2     

  مکان ثابتی ندارم - 3     

  ).................مشخص کنید(سایر موارد -4    

  

  وضعیت شغلی شما در طی سه ماه اخیر چگونه بوده است؟ - 5

  )ساعت 8روز کار در هفته روزي  5حداقل ( تمام وقت  -1    

  پاره وقت منظم -2    

  پاره وقت نامنظم– 3    

  )لبه ،دانشجو،سربازوط(محصل -4    

  خانه دار -5    

  بازنشسته، ازکارافتاده یا مستمري بگیر -6    

  داراي درآمد بدون کار -7    

  بیکار– 8     

  

  میزان تحصیالت – 6

  بی سواد -1   

  ابتدائی -2   

  راهنمائی -3   

  دبیرستان -4   

  تحصیالت عالی -5   

  

  

  



  ودرمان مواد افیونی تاریخچه مصرف

  

) مانند هروئین ، تریاك، شیره، مورفین ، کدئین ، بوپرونورفین (می که براي اولین بار از مواد افیونی غیر مجاز هنگا - 1

  استفاده کردید چند ساله بودید؟

 از چند سال پیش مصرف مواد در شما بشکل مصرف هرروزه یا اعتیاد در آمد؟ - 2

 در چه سنی مصرف تزریقی مواد را شروع کردید؟ - 3

 :مصرف انواع مختلف مواد در ماه گذشته وطول عمر وراه مصرف - 4

 

تعداد روزهاي مصرف   سن شروع  نوع ماده

  در ماه گذشته

مصرف در طی عمر 

  )سال(

طبق کد (راه مصرف

هاي ذکر شده در پائین 

  )جدول

          سیگار 4,1

          حشیش 4,2

          الکل 4,3

          تریاك 4,4

          هروئین 4,5

          شیره  4,6

          کوکائین 4,7

          مواد توهم زا 4,8

          مواد استنشاقی 4,9

          آمفتامین ها 4,10

          داروهاي آرامبخش 4,11

          استروئید هاي آنابولیک 4,12

          متادون غیر قانونی 4,13

          بیش از یک ماده در روز 4,14

  

  راه مصرف

  

   6=هیچوقت استفاده نکرده 5=تزریق وریدي 4=یديتزریق غیر ور 3=تدخین  2= مشامی 1= خوراکی 

  

  در ماه گذشته هزینه مواد مخدر شما بطور متوسط روزانه چقدر بوده است؟ - 5

  

  

  

  



  قضائی/ تاریخچه اقدامات درمانی 

  تا بحال چند بار اقدام به درمان اعتیاد داشته اید؟ - 1

  بار............ .........                                                    

  چه روشهائی براي درمان طبی شما استفاده شده است؟ - 2

  بار......... با داروهاي شناخته شده تحت نظارت پزشک  -

 بار.......... با داروهاي شناخته شده بدون نظارت پزشک  -

 بار.......... با داروي دست ساز                                    -

 بار.........                                    سایر موارد             -

-  

 طوالنی ترین زمانی که از مصرف ماده مخدر دور بوده اید چه مدت بوده است ؟ - 3

  

  دلیل مصرف دوباره مواد چه بوده است ؟ - 4

 

 دلیل اقدام به درمان در وضعیت فعلی چیست ؟ - 5

  

 

 رید ؟آیا سابقه بیماري روانپزشکی یا مصرف داروهاي روانپزشکی دا - 6

  خیر                                      

  :..................بلی        مشخص کنید                                       

  

  تداخل داشته باشد رنج می برید؟ آیا از بیماري مزمن طبی که با زندگی معمول شما - 7

  خیر                                      

  :.................بلی        مشخص کنید                                      

  

  آیا داروي خاصی مصرف می کنید؟ - 8

  خیر                                      

  :.................بلی        مشخص کنید                                      

  آیا به داروئی حساسیت دارید؟- 9

  خیر                                      

  :.................بلی        مشخص کنید                                      

  

  آیا سابقه زندان یا بازداشت دارید؟  -10

  خیر                                      

  .....................چند بار: بلی        مشخص کنید                                      

  :.....................چه مدت                                                                       

  :..........................   علت بازداشت یا زندانی شدن                                                                       





   ................مرکز درمان سوء مصرف مواد

   MMT واحد                      

  

Maudsley Addiction Profile                                             4فرم شماره  

(MAP)   
  

  اطالعات کلی: الف

  :............................شماره پرونده

  :...................................نام خانوادگی.....   :............................نام

  :....................................نام مصاحبه گر

  :...............................................نام مرکز

  /          /   تاریخ مصاحبه           

  

  

  سوء مصرف مواد: ب

  

 بنزودیازپین ها: 6ب         )شامل اکستیسی(آمفتامین ها: 5ب      کدئین:  4ب       حشیش: 3 ب     هروئین:  2ب    تریاك:  1ب 

  مشخص کنید(مواد دیگر : 8ب                الکل:  7ب 

  

  

  

  بیمار تاریخ مراجعه

  

            

   یه مصرفدما

  

            

  ) روز گذشته 30در(روزهاي مصرف 

  

            

  میزان مصرف دریک روز معمولی 

  

            

  طریقه مصرف 

  

            

  آیادرماه گذشته بیش مصرف 

  داشته اید؟(Overdose)مواد

            

  درصورت مثبت بودن پاسخ چند بار ؟

  

            



  4فرم شماره 

  رفتار هاي پرخطر- پ

  

  

  سالمتی - ت

  سالمت جسمی -1ت

  روز گذشته هر چند وقت یک بار هر یک از مشکالت زیر را داشته اید؟ 30در 

                        

                                                           

  

              تاریخ مراجعه بیمار

              بی اشتهائی. الف

              ضعف/ خستگی. ب

              تهوع. ج

              درد معده. د

              تنفس مشکل. ه 

              درد قفسه سینه. و

              استخوان/ درد مفصل. ز

              درد ماهیچه  . ح

              مورمور شدن/ کرختی . ط

              لرزش. ي 

              تاریخ مراجعه بیمار 

  

روز گذشته چند روز تزریق  30در عرض  – 1

  داشته اید؟

            

ذشته دریک روز روز گ 30در عرض  - 2

  معمولی چند بار تزریق داشته اید؟

            

روز گذشته چند بار با وسائل  30در عرض  - 3

تزریقی که قبال فرد دیگري از آن استفاده کرده 

) سرنگ، سوزن، پنبه ، فیلتر، مالقه،آب( بود 

  تزریق داشته اید؟

            

روز گذشته چند بار ارتباط  30در عرض  - 4

  م داشته اید؟جنسی بدون کاندو

            

روز گذشته چند بار ارتباط  30در عرض  –5

  جنسی با استفاده از کاندوم  داشته اید؟

            

  همیشه          اغلبگاهی اوقات                   بندرت             هرگز         

0  1  2  3  4  



  4فرم شماره 

  

  سالمت روانی – 2ت

  روز گذشته هر چند وقت یکبار هریک از تجربیات یا احساسات زیر را داشته اید؟ 30در 

  

     

                                                                       

  

              تاریخ مراجعه بیمار

              احساس تنش -الف

              وحشت زدگی بدون دلیل -ب

              احساس نگرانی –ج 

              عصبانیت یا لرزش درونی -د

              حمله هاي وحشت یا هول –ه 

              احساس نومیدي - و

              احساس بی ارزشی–ز 

              احساس بی عالقگی به همه چیز –ح 

              احساس تنهائی -ط

              افکار خودکشی - ي

  

  

  عملکرد فردي واجتماعی –ث 

  

  ارتباط هاي فردي

              تاریخ مراجعه بیمار

  

ذشته چند روز با روز گ 30در عرض  -1

  اعضاي خانواده زندگی کرده اید؟

            

روز گذشته چند بار با  30در عرض  -2

  اعضاي خانواده مشکل داشته اید؟

            

  

  

  

  

  

  همیشه          اغلبی اوقات        گاه            بندرت             هرگز         

0  1  2  3  4  



  4فرم شماره 

  

  

  شغل

              تاریخ مراجعه بیمار

  

روز گذشته چند روز حقوق  30در عرض   -3

  گرفته اید؟

  

            

د روز را به روز گذشته چن 30در عرض  - 4

خاطر بیماري یا غیبت غیر موجه سر کار 

  نرفته اید؟

  

            

روز گذشته چند روز بیکار  30در عرض  - 5

  بوده اید؟

  

            

  

  

  

  جرم وجنایت-ج

              تاریخ مراجعه بیمار

  

روز گذشته جرمی  30آیا در عرض  – 1ج

 –جعل اسناد / کالهبرداري -فروش مواد(

  جام داده اید؟ان...) -خشونت –سرقت 

  بلی                       خیر   

  

            

روز گذشته در مجموع چند  30در عرض -2ج

  شده اید؟جرم بار مرتکب 

  

            

  

 









 

 پرستار - 8شماره   فرم

 
 

 تاریخ شروع درمان:                                      نام پزشک معالج:         نام بیمار:                               

 

ميزان و شکل  ختاری روز هفته ردیف

 داروي تحویلي

امضاء 

 بيمار

 توضيحات

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

31      

31      



 

  )     5- 1فرم شماره(                                                                                                     ..........مرکز درمان سوء مصرف مواد

 فرم مددکاري

  

  :............................روندهشماره پ                                        ..........................     نام ونام خانوادگی بیمار

  سابقه شغل پیشین، کنونی، میزان درآمد،وضعیت منزل مسکونی، ( حمایتی و مشخصات فردي مددجو و وضعیت مالی -الف

  )علت عود در ترکهاي قبلی وعلل مراجعه

  

  

  

  

  :تاریخچه مشکل از دیدگاه مددکاري -ب

  )د معتاد درخانوادهووجود فر الدین،خانواده،طالق؛متارکهواختالف همسر،( مشکل خانوادگی -1

  

  

  

  ...)بیکاري؛ فقر،وابستگی به والدین، خانواده همسر وسازمان هاي حمایتی و( مشکل اجتماعی - 2

  

  

  

  دستگیري تحت هر عنوان، زندانی شدن ، مدت زندان ، تعداد دفعات دستگیري وزندانی شدن ، رفتارهاي ( مشکل قانونی – 3

  ...)اجتماعی و  ضد

  

  

  

  دزدي ، فرار، فروش وسائل منزل ،گرفتن پول از دیگران،( مشکالت حاصل از مصرف حاد در یک ماه گذشته -4

  )هزینه کردن درآمد خانواده 

  

  

  :تشخیص نهائی از دیدگاه مددکار –ج 

  ...)بیماري همراه ، کنجکاوي و(  علل درونی بوجود آورنده مشکل - 1

  

  مصرف در خانواده ، محل کار ، معاشرت با دوستان ومحفل هاي دوستانه ، بیکاري ،(  علل بیرونی بوجود آورنده مشکل -2

  )فقر ، مشکالت خانوادگی

  



  

توجیه مراحل درمان ،تغییر نگرش بیمار در خصوص علل مراجعه ، سرگرمی ها وامکا نات  تفریحی ، آموزش (  )مددکاري(   Plan –د 

قی ، پرداخت کمک مالی موقت در صورت پاکی پس از دوره درمان ، راهنمائی جهت پیشگیري از عود با توجه به علل عود در ترکهاي تطبی

  )قبلی

  

  

  

  

    F/U 1   ر پذیرش بیمار ، همکاري بیمار در مصرف دارو ، همکاري بیمار با خانواده وتیم درمان ، همکاري همرا ه بیمار د( :مددکاري

خانواده ،نحوه برخورد ونگرش همراه بیماردر خصوص درمان ، عدم مصرف مواد ومشروبات الکلی ، وضعیت مرخصی وچگونگی  حمایت

  )تامین معیشت در دوره درمان

  

  

  

  :بازدید از منزل ونتیجه:   F/U 1پی گیري 

  

  

  

  

F/U 2   جلب حمایت خانواده ، راهنمائی جهت  (  :مددکاريF/U 3   در کالسهاي گروه درمانی ، ایجاد انگیزه  وتشویق جهت شرکت

  )وتقویت روحیه صبر وبردباري وامید در بیمار ومعرفی فعالیتهاي جایگزین 

  

  

  

  

  :ونتیجه   F/U 2پی گیري 

  

  

  

  

  

F/U 3  :  )ارجاع جهت تست مورفین وگروه و پیگیري ونتیجه(  



  12 فرم شماره                                                                                              ..........مرکز درمان سوء مصرف مواد

   فرم نتیجه آزمایشات                                                                   

  

  : ...........................شماره پرونده....................                                            :...نام ونام خانوادگی بیمار

 
  نام وامضاءمسئول    آزمایش نتیجه  نوع آزمایش مورد درخواست  تاریخ  ردیف
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