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*S١١Oيو ياچ آ يصيتست تشخمصرف مواد،  بيكاهش آس و خدمات مراقبت يهاجامع دستورالعمل بسته: ٩ 

  .رديقرار گ ينيمورد بازب كباريدو سال  و هيمواد ته  يقيكنندگان تزرمصرف ژهيو

 :سنامه كتاب در برنامه استراتژيكشنا

برنامه استراتژيك نوشته شده  يازدهم از استراتژي نهم نيل به هدف  ير راستااين مجموعه د 

 . باشدمي سوم هاي الزم براي رسيدن به اهداف استراتژيو از زير ساخت است

هيه ت برنامهبر استفاده كارشناسان ناظر با هدف  كاهش آسيب فنيتوسط گروه  مجموعه حاضر

تاييد و جهت   (SIP)توسط كميته كشوري نظارت بر اجراي برنامه 1396 تير ماه 25و در تاريخ 

 استاني ارسال شد.   SIPي هاي فنبرداري به گروهبهره
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ستقرار و ارائه خدمات مراقبت و كاهش آسيب مصرف مواد، تشخيص اچ        عنوان راهنما راهنماي عمل نحوه ا

  آي وي ويژه مصرف كنندگان تزريقي مواد

 &Guidelines for implementing centers  and delivering Harm reduction & HIV & AIDS  عنوان انگليسي

care  services for People Who Injecting Drug Uses 

                    دكتر سيد رامين رادفر   •  مولفان 

 دكتر سيد ابراهيم قدوسي  •

  تبار نامدار هنگامه دكتر •

 دكتر منا اسالمي   •

  تكتم خجسته بجنوردي  •

  دكتر فاطمه مرادي •

 دكتر كامبيز محضري •

 دكتر مهدي قمبري محمدي  •

 -ريمانيف فتحي  دكترحميدرضا - عباسي محمد دكتر - گويا مهدي محمد دكتر - حاجبي مداح دكتر •زير نظر                                        

 افشار پرويز دكتر – سده براتي فريد دكتر - ازرونيافسر ك پروين دكتر

 )الفبا حروف ترتيب به: (كننده تاييد) SIP( برنامه اجراي بر نظارت كشوري كميته اعضا •

  طايري كتايون دكتر - گودرزي نسرين – ريحاني مريم - درودي فرداد دكتر – تشكريان مهرزاد دكتر

 مديران، سياست گذاران و تصميم سازان برنامه هاي نظام مراقبت هاي بهداشتي •  گروه مخاطب

  مجريان برنامه هاي شناسايي و كاهش آسيب مصرف مواد •

  اول  ويرايش

  1397 زمستان  زمان انتشار

شكي، برج آ، ط         تماس شت، درمان و آموزش پز ساختمان وزارت بهدا شهرك غرب، بلوار ايوانك،  تهران، 

  ، دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد10
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  14  : يگذر مراكز.1

  17  : اريس مراكز  .2

  24  : اريس ميت  .3

  25  :بيآس كاهش يستگاههايا  .4

  DIC/ShelterDIC/ShelterDIC/ShelterDIC/Shelter(  30(  شبانه سرپناه/يگذر مركز  .5
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 ¾O ¾O ¾O ¾O32  ::::    �ت�ت�ت�ت����  

  34  پرونده ليتشك

  38  هدف گروه آموزش-1 شماره خدمت

  44  يو يآ اچ آموزش نينو كرديرو-2شماره خدمت

  50  قيتزر ليوسا و سوزن و سرنگ عيتوز-3شماره خدمت

  56  كاندوم از استفاده عيتوز و بيترغ-4شماره خدمت

  62  شده مصرف سوزن و سرنگ يساز معدوم و يآور جمع-5 شماره خدمت

  67  *سل صيتشخ به كمك و يغربالگر-6 شماره خدمت
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  72  *يزشيآم يها يماريب يغربالگر-7 شماره خدمت

  76  مخدرها شبه با ادياعت درمان: 8 شماره خدمت

  81  اريس يرسان امداد. 9:  خدمت نام

  90  تست انجام يبرا بيترغ – 10-1 شماره خدمت

  95  تست انجام به هيتوص – 10-2شماره خدمت

  98  يو يا اچ عيسر تست انجام -10-3 شماره خدمت

  101  پاسخ اعالم -10-4 شماره خدمت

  106  مثبت موارد ارجاع-10-5 شماره خدمت
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:=�¥v  
سازمان بهداشت جهاني در شروع هزاره سوم، مسأله مواد مخدر را در كنار سه مسأله جهاني ديگر يعني 

اسي مسائل استوليد و انباشت سالح هـاي كـشتار جمعـي، آلودگي محيط زيست و فقر و شكاف طبقاتي، از جمله 

شمرده است كه حيات بشري را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در عرصه جهاني، به صورت جدي 

ميليون سال عمر تلف شده در  28به چالش كشيده است. اعتياد و مصرف مواد در دنيا در بررسي بار بيماريها ، با 

وجه انديشمندان، صاحب نظران و مسئولين نظام سالمت ، به عنوان يكي از معضالت اصلي سالمتي، ت2015سال 

 معطوف داشته است.  خوده را ب

از پيش مي طلبد. براساس  بيشگسترش بازار و تنوع مواد مخدر در دنيا تقويت پاسخ جامعه جهاني را 

ي اختالل اارنفر افراد د 6 هر ، در كل دنيا تنها يك نفر از2018سال  آخرين گزارش جهاني مبارزه با مواد مخدر

درمان و كاهش آسيب نيز بيش از  نظاملزوم ارتقا و تقويت بنابراين د، ناز درمان بهره مند مي گرد ،مصرف مواد

ميليون نفر در كل دنيا مواد را به صورت تزريقي  10,6  اين گزارش نشان مي دهدپيش مورد توجه مي باشد. 

زندگي مي كنند. شناسايي  HIVو يك هشتم از آنها با  Cمصرف مي كنند، كه بيش از نيمي از آنها با هپاتيت 

 از(زودرس اين بيماران ، كمك مي كند تا چرخه انتقال اين بيماري ها به عنوان جدي ترين هم بودي هاي اعتياد 

  شكسته شود.  )وسايل آلوده راه تزريق مشترك با

ش كاهسرويس هاي ارائه كننده  براي دسترسي به بيماران مصرف كننده مواد، ي مناسبيكي از مكان ها

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،مي باشد. در همين راستا با تالش  متادونآسيب و درمان نگهدارنده با 

راهنماي عمل  ،و دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور)

كاهش آسيب مصرف مواد، تشخيص اچ آي وي ويژه مصرف  و مراقبت نحوه استقرار و ارائه خدمات

رسي اميد است گامي موثر در جهت دستاست كه بدينوسيله با ابالغ آن شده و تنظيم تهيه  كنندگان تزريقي مواد

  . شودخدمات سالمت براي افراد داراي اختالل مصرف مواد برداشته و ارتقاء كيفيت عادالنه 

  

  سعيد نمكيدكتر                                                                                               

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي   سرپرست وزارت 
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برنامه كاهش آسيب مصرف مواد شامل برنامه ها و مداخالتي است كه با هدف اوليه كاهش عواقب بهداشتي، 

مصرف يا قطع با كاهش در ابتدا اجتماعي و اقتصادي متعاقب مصرف مواد مخدر و محرك صورت مي گيرد و الزاماً 

برنامه هاي كاهش آسيب منافع فرد مصرف كننده، خانواده هاي آنان و بقيه افراد اجتماع از بلكه مواد همراه نيست. 

  بهره مند مي گردند.

 يروسيو  عفونتهاي گسترش كاهش در پرهيز مدار درماني رويكردهاي از استفاده پايين نسبتاً كارآيي به توجه با

 1382 سال از آسيب كاهش رويكرد، كنند مي مصرف تزريقي صورت به را مواد كه كساني در خون راه از منتقله

در  .جمهموري اسالمي ايران به اجرا گذاشته شد در اعتياد كننده نگران و حاد عوارض كاهش و مديريت منظور به

 دانشگاه ها / دانشكده هاي علوم پزشكي و ادارات كلراه اندازي مراكز كاهش آسيب در دستور كار  همين راستا

هت و در ج برنامه هاي اجرايييكسان سازي و هماهنگي هر چه بيشتر . لذا در راستاي گرفتقرار استانها بهزيستي 

راهنماي عمل نحوه استقرار و ارائه خدمات مراقبت نيل به اهداف چهارمين برنامه كنترل عفونت اچ آي وي، 

  هيه شده است. ت كاهش آسيب مصرف مواد، تشخيص اچ آي وي ويژه مصرف كنندگان تزريقي مواد

خدمات به گروه هاي پرخطر بيش از پيش دسترسي  ،اميد است كه با تالش همه دست اندركاران عرصه سالمت

   توسعه يابد. درمان و كاهش آسيب مصرف مواد 

  

  

  دكتر عليرضا رئيسي 

  معاون بهداشت 
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  تعريف كاهش آسيب :

اوليه كاهش عواقب بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي متعاقب ها و مداخالتي است كه با هدف ها، برنامهسياست

 بدين لحاظ گيرد و الزاماً با كاهش مصرف مواد همراه نيست.غيرقانوني صورت مي ردان قانوني/مصرف مواد روانگ

  .گردندمند ميهش آسيب بهرهكامنافع برنامه خانواده و اجتماع از هم كننده، فرد مصرفهم 

  :اصلي به شرح زير ءنه جز مشتمل است براچ آي وي بسته كاهش آسيب كامل  

 آموزش و اطالع رساني  .1

 Safe Injectionيا  (NSP)خدمات سرنگ و سوزن  .2

 Opioid Substitution Therapy (OST)با مواد شبه اپيوئيدي  درمان جايگزين خدمات .3

 (PIT)خدمات تشخيصي اچ آي وي و توصيه به انجام تست  .4

 *ويبه مبتاليان به اچ آي  )ARV( ضد رتروويروسي ارائه درمان .5

 (Safe Sex)برنامه ترغيب و توزيع كاندوم  .6

 (STI) *هاي مقاربتيبيماريتشخيص، مراقبت و درمان  .7

 *تشخيص، مراقبت و درمان بيماري سل .8

 *هپاتيت اسيون نواكسيپيگيري و هماهنگي تشخيص، مراقبت، درمان و  .9

و نهم در مرحله اجراي پايلوت است و در  ايران در حال حاضر بند پنجم، هفتم، هشتمدر جمهوري اسالمي *

ها در و ساير قسمت باشدهاي آميزشي فقط به صورت عالمتي و ارجاع به مراكز باالتر ميخصوص سل، بيماري

  برنامه كاهش آسيب كشور ادغام شده است.

 د.شونمستقيم كه از رفتارهاي پر خطر ناشي ميعوارض بهداشتي و سالمتي مستقيم يا غير آسيب:  �

تواند زندگي كند و تكثير شود ولي در ها به طور مستقل نميشكلي از حيات كه برخالف ميكروب ويروس: �

 باشد.هاي بدن ديگر جانداران از جمله انسان زنده مانده و قابل تكثير شدن ميسلول

  .باشدماري ايدز ميعامل بي ويروس نقص ايمني انساني كهاچ آي وي:  �

  شود.به فردي كه اين ويروس در بدنش وجود داشته باشد گفته مياچ آي وي مثبت:  �

  .شودبه فردي كه در بدنش ويروس عامل ايدز وجود نداشته باشد گفته مياچ آي وي منفي:  �
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در صورتي كه فرد تحت درمان قرار  باشند.مرحله نهايي بيماري در كساني كه اچ آي وي مثبت مي: ايدز �

  گيرد ممكن است تا آخر عمر رخ ندهد. 

در طول زندگي حداقل يكبار به صورت  داراي اختالل مصرف مواد كه فرد مصرف تزريقي مواد:سابقه  �

هاي غيرتزريقي نظير كشيدن يا خوردن به شيوه تواند همزماناين فرد مي داشته است.مواد   تزريقي مصرف

 .كرده باشدمواد استفاده نيز از 

  ماه گذشته به صورت تزريقي مصرف 12بار در حداقل يككه اي وابستهفرد  كننده تزريقي مواد:مصرف �

هاي غير تزريقي نظير كشيدن يا خوردن مواد نيز از به شيوه تواند همزماناين فرد مي داشته استمواد 

 مواد استفاده كند.

حداقل يكبار در ماه گذشته به صورت  داراي اختالل مصرف موادي كه فرد :فعال كننده تزريقي موادمصرف �

هاي غيرتزريقي نظير كشيدن يا خوردن به شيوه تواند همزماناين فرد مي داشته است.مواد   تزريقي مصرف

  مواد نيز از مواد استفاده كند.

آلت مورد استفاده قرار هرگونه آميزش جنسي كه كاندوم از ابتداي دخول  رابطه جنسي حفاظت نشده: �

  نگرفته باشد.

 _ينكه اين رابطه شرعي هست يا نهقضاوت ا بدون_ مرد يا زن ديگريكه با مرد يا زني هر  شريك جنسي: �

 تواند دهاني، مقعدي يا مهبلي (از طريق واژن) باشد.آميزش جنسي مي آميزش جنسي داشته باشد.

چهارمين برنامه ي استراتژيك كشوري كنترل ايدز براي : چهارمين برنامه استراتژيك كنترل اچ آي وي �

با همكاري نزديك و همه جانبه ي تمامي سازمان ها و ارگان هاي ذيربط   1398لغايت 1394سال هاي 

 تدوين گرديده است. اين برنامه در ادامه سومين برنامه استراتژيك كنترل ايدز تهيه شده است.

ران كه متعهد به كنترل ايدز براي ارتقاء سالمت آحاد جامعه است، دولت جمهوري اسالمي اي :1SIPكميته  �

با حمايت از رويكردي مشاركت جويانه با تدوين برنامه ملي استراتژيك و مشاركت همه شركاي برنامه ، 

و با يك برنامه SIP تحت عنوان كميته حول يك برنامه واحد در قالب يك كميته هدايت كننده متحد 

 انجام مي دهد. ، مداخالت خود را سنجيده پايش و ارزشيابي

ي ، برنامه هابه عنوان يكي از زير كميته هاي چهارمين برنامه استراتژيك اچ آي وي :كميته كاهش آسيب �

 مي دهد. انتقال  SIPبه كميته كاهش آسيب را به صورت تخصصي بررسي و نتايج را 
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j�,%Ùو ارز��� M��Ú RÛ�t �jÜ �� %Ý�:  
توان آنرا محاسبه شاخص براي پايش و ارزشيابي است كه براي خدمات مختلف مييك  :پوشش خدمات �

د اند به كليه افراد واجكرد و عبارت است از نسبت افرادي كه يك خدمت به شكل استاندارد* دريافت كرده

 شرايط دريافت آن خدمت. (*در هر برنامه استاندارد خدمت بايد تعيين شود)

توان آن را محاسبه اي پايش و ارزشيابي است كه براي خدمات مختلف مييك شاخص بر كفايت خدمات: �

كرد و عبارت است از مقدار خدمت ارائه شده به فرد متناسب با  مقدار استاندارد* تعريف شده براي آن 

 خدمت باشد (* در هر برنامه استاندارد خدمت بايد تعيين شود).

 صورتي كه ارزشيابي است. عبارت است از اين كه دريك شاخص براي پايش و  :فراهمي دسترسي خدمات �

بارتند شوند عتواند از خدمات مورد نظر استفاده كند. عواملي كه مانع دسترسي ميفرد نياز داشته باشد، مي

از بعد مسافت، موقعيت مكاني نامناسب محل ارائه خدمت نسبت به گيرنده خدمت، قوانين و مقرراتي كه 

 شوند.مانع دريافت خدمت مي

 طبق توافق كميته كاهش استاندارد پوشش مستمرخدمت در چهارمين برنامه استراتژيك كنترل اچ آي وي: �

بسته خدمتي  اي يكبارحداقل هفتهآسيب، پوشش مستمر خدمت عبارت است از نسبت افرادي كه 

ن شاخص كنند به كل واجدين شرايط دريافت خدمت. ايكاهش آسيب را در يك بازه زماني دريافت مي

    هاي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساليانه محاسبه شود.تواند در بازهمي
طبق توافق كميته كاهش : استاندارد دسترسي خدمت در چهارمين برنامه استراتژيك كنترل اچ آي وي �

بسته خدمتي كاهش آسيب را در يك  حداقل يكبارآسيب، دسترسي عبارت است از نسبت افرادي كه 

هاي سه تواند در بازهكنند به كل واجدين شرايط دريافت خدمت. اين شاخص ميدريافت مي بازه زماني

    ، شش ماهه، نه ماهه و ساليانه محاسبه شود.ماهه
سيب، آ طبق توافق كميته كاهش وي: آي اچ كنترل استراتژيك برنامه چهارمين در خدمت كفايت استاندارد �

  كند اما اين خدمات از براي هر فرد نبايد كمتر مقادير زير باشد:كفايت هر خدمت را نياز فرد تعيين مي
 كننده تزريقي فعالحداقل روزانه يك سرنگ و سوزن براي مصرف �

  كنندگان مواد اي سه عدد كاندوم براي مصرفحداقل هفته �

 نحوه محاسبه اين شاخص عبارت است از محاسبه نسبت ابزار توزيع شده به تعداد گيرنده خدمت  
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  �� !" %�®v  
، سازمان و ارگان دولتي وزارتخانه 23مي ايران با مشاركت چهارمين برنامه كنترل عفونت اچ آي وي جمهوري اسال

  شده است.  تدوينالمللي كنترل اچ آي وي راستاي اهداف بين و غير دولتي در

تعيين استانداردهاي خدمات، هاي اجرايي و سازي فرآيندكميته نظارت بر اجراي برنامه به منظور يكسان

هاي مرتبط با برنامه استراتژيك ارائه داده است. كليه شركاي برنامه در الگويي واحد براي تدوين كليه دستورالعمل

- لعملباشند. دستوراراستاي نيل به اهداف برنامه، موظف به رعايت استانداردهاي تعيين شده در اين دستورالعمل مي

هاي تخصصي وابسته به آن ها كه متشكل از كارشناسان شركاي برنامه هاي فني و زيرگروهههاي اجرايي، توسط گرو

  شود.)، به مجريان برنامه ابالغ ميSIP(2هستند تدوين شده و پس از تصويب در كميته نظارت بر اجراي برنامه 

  باشد.مجموعه حاضر، استانداردهاي خدمات برنامه كاهش آسيب مي

  بر سه بخش است:اين مجموعه مشتمل 

  ،. براي هر مركز و يا تسهيالتبراي ارائه خدمات تعيين شده است هاي الزم، استاندارد زيرساختبخش اول 

 :موارد زير تعيين شده است

 استاندارد فضاي فيزيكي مورد نياز  �

 استاندارد تجهيزات و لوازم مورد نياز  �

 ها و شرح وظائف نيروي انساني ويژگي تعداد، �

  . ارائه شود (Facility)ماتي كه بايد در آن ليست خد �

  (Facility)اهداف مورد انتظار براي ايجاد دسترسي و پوشش براي هر  �

اول اين بخش، ليست . در فصل دهاي اجرايي خدمات تعيين شده استفرآينگانه 12هاي ، استانداردبخش دوم

گانه استانداردهاي 12ء اجزا ،در فصل دومو ي اجرايي هر خدمت تعيين شده است فرآيندهاكليه خدمات الزم و 

 هاي زير پاسخ داده شده است:و به سوالهر فرآيند تعيين شده است 

 د؟ارائه شو يه چه كسانب ديخدمت با ناي �

 شود؟يارائه م  يخدمت با چه هدف نيا �

 شود؟يارائه م خدمت چگونه نيا �
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 ؟ستيبرنامه چ نيخدمات ا ريخدمت با سا نيا ارتباط �

 ؟خدمت شده است نيكه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به ا ميمطمئن شو چگونه �

 ؟ارائه شود يدر چه مدت زمان ديخدمت حداكثر با نيا �

 ؟خدمت را انجام دهد نيا ديبا يكس چه �

 ؟شوديانجام م يخدمت در چه قالب نيا يدهو گزارش ثبت �

 )شيپا( ؟ميادادهم را درست انجا خدمت مورد نظرمراحل  ميبفهم ميتوانيم چگونه �

 )يابيارزش( ؟ميادهيبه اهدافمان در طرح رس ميبفهم ميتوانيم چگونه �

 ؟ميخدمت نرس نيمد نظر در ارائه ا جهيشوند تا به نتيممانع  يعوامل چه �

  ؟كرد توان برنامه را بهتر اجرايم چگونه �

ا ه، نحوه چرخش فرمهاتكميل آنعمل نحوه ، دستورالهادهي مشتمل بر فرمبه نظام ثبت و گزارش، سومبخش 

 :خدمات در سه سطح زير پرداخته استو بايگاني آنها  به تفكيك مراكز و 

 )پرونده( فرد بر مبتني ثبت امنظ �

 )هاي خطي و دفاترنظام ثبت مبتني بر خدمت (ليست �

  نظام گزارش دهي  �

  :ضميمهبخش 

 مراكز و تسهيالت  -خدمات  ماتريس .1

 بيان تجربيات .2

 قوانين و اسناد باالدستي مرتبط با كاهش آسيب  .3
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 M¯°ارا� ���8ت  اول 	
        : ا�����ارد ز$)�±� 
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چهارمين برنامه ملي  هاي الزم براي ارائه خدمات كاهش آسيب درو تسهيالتي كه به عنوان زيرساخت مراكز

:در نظر گرفته شده است عبارتند ازكنترل عونت اچ آي وي   

 مراكز گذري  .1

 مراكز سيار  .2

 تيم هاي سيار  .3

 هاي كاهش آسيب  ايستگاه .4

 مراكز سرپناه شبانه .5

 شبانه سرپناه /گذري مراكز             6.
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  .مراكز گذري :1

  تعريف: .1,1

  :يا خير به دو دسته تقسيم مي شونددهند ته به اينكه متادون نيز ارائه ميمراكز گذري بس

تمامي خدمات كاهش آسيب به جز درمان نگهدارنده با شبه  تند كهمراكز گذري هس تيپ ا: 

  دهند.را ارائه ميمخدرها 

خدمت درمان نگهدارنده با شبه ، 1مراكز گذري هستند كه عالوه بر خدمات مراكز تيپ  -2تيپ

  مخدرها را نيز ارائه مي دهند.

  استاندارد فضاي فيزيكي : .1,2

مجاز  مراكز بر نظارت و مديريت هاي تأسيس،دستورالعمل و اجرايي نامه آئين مجموعه 74تا  53مواد مستند به 

 قانون 15 ماده معتادان موضوع آسيب كاهش و نهاد درمان مردم هاييا سازمان و خصوصي غيردولتي، دولتي،

فضاي فيزيكي  )9/5/89نظام  مصلحت تشخيص مجمع (مصوب1376 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون اصالحيه

متر مربع در نظر گرفته شده است.      70حداقل  2و در تيپ متر مربع  40مورد نياز براي مراكز گذري حداقل 

  باشد:به شرح زير مي 2و  1ي مراكز تيپ هاي اين فضا به صورت تفكيكي براحداقل

 كردن گرم يا ذاغ و چاي تهيه براي ، يك اتاق، يك سرويس بهداشتي، آبدارخانه: يك سالن1تيپ  .1,2,1

 غذا و يك دوش حمام

 كردن گرم يا غذا و چاي تهيه براي اتاق، يك سرويس بهداشتي، آبدارخانه دو: يك سالن، 2تيپ  .1,2,2

 غذا و يك دوش حمام 

 پزشكي علوم دانشگاه فيزيكي منابع مديريت واحد فنّي گروه توسط فنّي نظر از كه مركز ساختمانشرايط فيزيكي 

  باشد. منطقه همان معمولي هايساختمان مشابه حداقل و شده تأييد درماني و خدمات بهداشتي و

از اهميت وافري برخوردار است لذا در معيارهاي تاييد ساختمان  : تسهيل دسترسي به گروه بيماران پرخطر1 تبصره

  الشعاع قرار دهد.اندازي اين خدمت را تحتاي عمل شود كه راهو معيارهاي بهداشت محيط آن، نبايد به گونه

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت كار و محيط سالمت مركز ضوابط با مطابق بايد بهداشتي سرويس : 2 تبصره

 .باشد پزشكي

 وسعت كه مصرفي) مواد ساير و سرنگ سوزن، كاندوم، نگهداري (جهت انبار عنوان به مناسب فضايي وجود :3 تبصره

دو درب  كمد يك يا مربع متر 4 فضاي با انبار متر مربع، 40 مساحت براي .باشد وسعت مركز با متناسب بايد آن

 .است مناسب باشد داشته قفل كه
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  استاندارد تجهيزات و لوازم مورد نياز:  .1,3

 است: زير موارد شامل گذري مركز در نياز مورد وسايل

 متر سانتي 50* 50حداقل ابعاد به آموزشي تخته عدد يك .1,3,1

 صندلي) عدد 20 (حداقل نياز مورد تعداد به صندلي و ميز .1,3,2

 سيار) يا تلفني(ثابت ارتباط امكان .1,3,3

 )پانسمان زخم ست مالقه، فيلتر، الكل، پنبه، سوزن، و سرنگ (كاندوم، بهداشتي وسايل .1,3,4

 .باشد موجود مركز در مصرف، هفته دو نياز اندازة به پانسمان زخم استريل وسايل است الزم :تبصره
  

رم ظروف (براي چاي و غذاي گ مصرف يكبار غذاي ظروف غذا، پخت و غذا آب، چاي، صرف وسايل  .1,3,5

 زي باشند).بايد آلومينيومي يا سلول

  شرايط و استانداردهاي ساختماني .1,4

 وزارت ابالغي بهداشتي عمومي هايدستورالعمل و ضوابط كليه رعايتالذكر نامه فوقآيين 62مطابق با ماده 

 است: الزامي ذيل موارد جملهپزشكي از  آموزش و درمان بهداشت،

 باشد؛ شستشو قابل و خوردگي ترك شكاف، درز، بدون روشن، رنگ به سالم، بايد سقف و ديوارها  .1,4,1

 به مجهز و فاضالب سمت به مناسب شيب داراي و فرورفتگي بدون صاف، شستشو، قابل كف  .1,4,2

 دار؛ سيفون كفشوي

 قبول؛ قابل درحد نوركافي و مناسب تهويه  .1,4,3

 مناسب؛ گرمايش و سرمايش سيستم  .1,4,4

 كيلوگرمي)؛ 4 كپسول يك مربع متر 50 هر ازاي (به حريق اطفاء كپسول وجود  .1,4,5

 يكبارمصرف؛ دستكش و ماسك تميز، روپوش از استفاده .1,4,6

 كاغذي؛ رول يا مصرف يكبار هايملحفه از استفاده  .1,4,7

 تزريق؛ مستعمل وسايل و برنده و تيز آلوده، هايزباله مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع  .1,4,8

 جهت دفع و جمع آوري سرنگ و سرسوزن  Safety Box وجود   .1,4,9

 مناسب تعداد به كننده عفوني ضد مواد و آب به مقاوم داردر زبالة سطل وجود .1,4,10

 براي بايد بهداشتي شرايط رعايت با غيرعفوني، از عفوني هايزباله نگهداري و تفكيك براي .1,4,11

 زرد هاي كيسه در عفوني هايزباله و گردد استفاده رنگ سياه زبالة از كيسه عفوني غير هايزباله

 بايد نيز ها آن موقّت نگهداري محل .گردد و دفع نگهداري برچسب، داراي نشت ضد مقاوم، رنگ

 شود. رعايت آن بهداشتي در شرايط داشته و كردن ضدعفوني قابليت و مناسب ابعاد كافي، حجم
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 دفع سيستم داراي كه شهرداري يا درماني مراكز با عفوني هاي زباله دفع جهت قرارداد ارائه .1,4,12

 باشندزباله مي مناسب و بهداشتي

 غذاپذيرايي و صرف  محل و آبدارخانه در بهداشتي ضوابط رعايت لزوم .1,4,13

 محما و بهداشتي هايسرويس براي بهداشتي ضوابط رعايت .1,4,14

  ها و شرح وظائف نيروي انساني:، ويژگيتعداد .1,5

 الزم گذري: مركز مديرها: فعاليت تفكيك به گذري مركز كاري نوبت هر در الزم پرسنل حداقل .1,5,1

 علوم مامايي، پرستاري، هايرشته كارشناس يا كاردان (مانند پيراپزشك پزشك، مركز مدير است

 .باشد اجتماعي مددكار يا مشاوره كارشناس يا روانشناس غيره) و آزمايشگاهي

 .است الزامي مركز كار ساعات تمامي در مركز مدير حضور :1 تبصره

 تا دهد تشكيل كاركنان كليه حضور با مشخص زمان در هفتگي جلسات هفته هر است موّظف مركز مدير :2 تبصره

. شود استفاده كاركنان آموزش تداوم براي جلسات اين از همچنين و شود تسهيل آنان با مشاركت مشكالت حل روند

 .شودمي ثبت طور خالصه به جلسات، ويژة دفتر در جلسات اين نتايج

 همه و باشد داشته وجود مركز در بايد(كاغذي يا الكترونيك) » روزانه گزارش دفتر« عنوان تحت دفتري :3 تبصره

 موارد. كنند يادداشت آن در شودنمي گنجانده ثبت اّطالعات هايفرم در كه وقايعي كليه باشند موظّف كاركنان

 مشاهده مواد، از مصرف خاصي هايروش يا جديد مواد انواع گسترش جديد، هايپاتوق شناسايي شامل تواندمي

اي از وضعيت بيماران بد خالصه سوزن، نوك با تماس وقوع كاركنان، عليه تهديدها و مشاجرات مير، و مرگ موارد

 .باشد اند،شده مواجه آن با كه وقايعي ساير يا (اگر در جاي ديگر ثبت نمي شود) حال و ارجاع داده شده

 براي بحث نتايج از و مطرح ماه همان هفتگي جلسه آخرين در هاگزارش اين خالصه ماه هر انتهاي لف: درا

 .شود استفاده كار بهبود

 انجام جهت مشاوره سالم، جنسي رفتار آموزش به منظور: و پذيرش سوزن و سرنگ برنامه متصدي ب:          

اكثر (يك نفر به ازاء حد ديپلم حداقل تحصيالت با نفر يك انتقال، قابل هايعفونت ساير و  وي آي اچ آزمايش

  نفر مراجعه كننده در روز) 100

 از ييك تواندمي كه راهنمايي سوم حداقل تحصيالت با نفر يك( وكاندوم سوزن و سرنگ تحويلهميار ج:           

   )باشد همسان گروه اعضاي



 

 

 

١٧ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

 (برنامه آسيب كاهش مدت كوتاه آموزشي ه هاي دور پ، ب، الف، بندهاي در شده ذكر افراد است الزم :4 تبصره

دانشگاه علوم پزشكي  توسط شده بندي زمان برنامة طبق كه سالم) رفتارهاي جنسي و سوزن و سرنگ هاي

  .باشند گذرانده شود، مي ارائه /سازمان بهزيستي

 .باشد همسان گروه اعضاي از يكي شپز:كه مي تواندخدمه/آت:  

  .باشند مي شده پاك معتاد افراد شامل همسان گروه :5 تبصره   

*رعايت قوانين جاري كشور در خصوص به كارگيري نيروي انساني از جانب پيمانكاران (طرف قرارداد با دانشگاه 

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ ادارات كل سازمان بهزيستي) ضروري مي باشد.  

  فهرست خدمات :   .1,6

 آب مقطر ) –پنبه الكل  –مالقه  –فيلتر  –ارائه بسته كاهش آسيب (سرنگ و سوزن  .1,6,1

 كاندوم و توزيع استفاده از  ترغيب .1,6,2

  2توزيع متادون : * تنها در مراكز تيپ .1,6,3

 ارائه آموزش هاي كاهش آسيب  .1,6,4

 ارائه رويكرد نوين آموزش اچ آي وي  .1,6,5

 توصيه به انجام تست اچ آي وي  و ارجاع موارد مثبت اوليه  .1,6,6

 فعال سل و ارجاع موارد مشكوك  غربالگري .1,6,7

 غربالگري سندرميك بيماريهاي آميزشي و ارجاع موارد مشكوك .1,6,8

 پانسمان زخم .1,6,9

  ....) مشاوره و حمايتي هاي راهنمايي پوشاك،( ت تسهيال و تغذيه شامل حمايتي خدمات .1,7

  : اهداف مورد انتظار .1,8

(از افرادي كه مواد را به صورت تزريقي  تكراري غير نفر 150 براي حداقل يكسال طي در بايد گذري مركز هر

مراجعين براي  از درصد 60 حداقل در همين راستا نمايد.  فراهم را خدمات به دسترسي امكانمصرف مي كنند) 

 متادون با درمان تحت افراد منهاي ارقام اين. نمايد مراجعهبه مركز  هفتگي و مستمر صورت بهدريافت خدمات 

  . باشد مي پايين آستانه

  : سيارمراكز  .2

  تعريف : .2,1
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مشخصي  در اماكن مستقر شده و با تقويم زماني مشخصمراكز سيار مراكزي هستند كه در يك وسيله نقيله مناسب 

  .ارائه مي دهندرا خدمات كاهش آسيب 

 استاندارد فضاي فيزيكي : .2,2

اي زير هوسيله نقليه بايد حداقل داراي استانداردها و ويژگيفضاي فيزيكي ارائه خدمت در اصل وسيله نقليه است 

  باشد:

و يا خودروي ديگري كه مناسب سازي شده باشد تا بتواند خدمات يك دستگاه ميني بوس / ون  .2,2,1

سانتيمتر و  70* 50ل شو با سطح حداق صندلي و يك ميزكار تا 5را ارائه دهد، با ظرفيت حداقل 

 بخچالاي نگهداري و حمل لوازم بهداشتي و مجهز به كمد/ كابينت بر

دن  سالم بور وسايل رفاهي شامل كولر، بخاري و از نظر موتوري و بدنه سالم و فاقد هر گونه نقص د .2,2,2

 هاها، صندليي پنجرههاشيشهدرها، 

 و بدنهواجد بيمه شخص ثالث  .2,2,3

 حريق باشد. كپسول اطفاءو  GPSخودرو بايد مجهز به  .2,2,4

كوچك باشد كه بر روي آن نام مركز سيار كاهش  ينويسي يا تابلووسيله نقليه بايد واجد بغل .2,2,5

آسيب و نام سازمان مربوطه درج گردد. به دليل احتمال بروز حساسيت محلي در خصوص نصب 

بايد با صالحديد و اخذ تأييديه سازمان ناظر  ،كاهش آسيب بر روي بدنه خودرو آموزشيهاي پيام

  .اقدام گردد

  استاندارد تجهيزات و لوازم مورد نياز : .2,3

بايست مركز سيار مجهز به يخچال با عنايت به حمل رپيد تست و انجام واكسيناسيون حتما مي .2,3,1

براي خودرو يخچال براي نگهداري مواد خوراكي و آشاميدني نبوده و مي تواند از انواع مناسب  باشد.

 با حجم مناسب براي نگهداري واكسن هاي مورد نياز به مدت يك روز باشد.

. كند ارائه خدمات هفته در روز 6 حداقل و روز در ساعت 8 حداقل بايد مركز هر فعاليت زمان .2,3,2

 .شود اعالم و مشخّص كارفرما هماهنگي با بايد مركز كار ساعت محدوده

 انتظار مورد زمان. باشد داشته كافي توقف خود سير خطر نقاط از يك هر در بايد سيار مركز -1 تبصره

 طور به. شود مي تعيين ساعت 2 تا 1 بين آن در حاضر جمعيت اندازه حسب بر ها پاتوق براي توقف
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 روز در پاتوق 4 حداقل(شود مي گرفته نظر در ساعت 5/1 پاتوق هر در توقف و آمد و رفت زمان ميانگين

 ).بپردازد آسيب كاهش خدمات ارائه به سيار مركز توسط بايد

  وسايل مورد نياز پرسنل  مركز سيار .2,4

  وسايل مورد نياز مركز سيار عبارتند از: 

 شناسايي كاركنان كارت .2,4,1

 يونيفرم كاركنان .2,4,2

 خط و گوشي موبايل كاركنان .2,4,3

فعاليت عدد از هر كدام براي  400(حداقل  سوزن، آب مقطر، فيلتر، پد الكلي و مالقه سرنگ و .2,4,4

 يك روز كاري)

 )كاري روز يك فعاليت براي كدام هر از عدد 200 حداقل( كاندوم .2,4,5

 )كاري روز يك فعاليت براي كدام هر از عدد 50 حداقل( ويآيكيت آزمايش اچ .2,4,6

(در مورد اسپري در  ست احيا ( پكيج هاي مخصوص آمبوالنس) و آمپول يا اسپري نالوكسان .2,4,7

 صورت تامين)

 پكيج) 50( پانسمان زخموسايل  .2,4,8

2,4,9. Safty Box 

 وسايل بهداشتي همچون صابون .2,4,10

  آموزشيبروشور و پمفلت  .2,4,11

 خدمات ارائه دهندة مراكز معرّفي برگة .2,4,12

 لزوم صورت در استفاده براي ماسك و دستكش .2,4,13

 فرم ارجاع .2,4,14

 هاي ثبت خدماتفرم .2,4,15

 ميان وعده و چاي .2,4,16

 آلومينيومي)ظروف يك بار مصرف و بهداشتي (براي غذاي گرم ظروف سلولزي/ كاغذي/  .2,4,17

 آوري كليه ظروف غذاي مصرف شدهكيسه زباله براي جمع .2,4,18

  ، ويژگيها و شرح وظائف نيروي انساني :تعداد .2,5

  هاي زير باشند:نفر(از جمله يك راننده) واجد صالحيت 2كاركنان واحدهاي سيار كاهش آسيب بايد شامل حداقل 
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 سيار  مدير مركزه دهنده خدمات كاهش آسيب به عنوان ئيك نفر ارا -1

 يك نفر راننده /مدديار/ بهبود يافته -2

  هاي كاركنانصالحيت .2,5,1

بايد داراي  ،بر مراكز دستورالعمل تأسيس، مديريت و نظارت 4كاركنان مركز سيار بايد عالوه بر داشتن شرايط ماده 

  خصوصيات زير باشند:

كارشناس /هاي پزشكي، كاردانه دهنده خدمات كاهش آسيب بايد يك نفر كاردان فوريتئارا .2,5,2

 هاي پرستاري، مامايي يا علوم آزمايشگاهي، هوشبري، اتاق عمل باشد.رشته

سالمت جسمي و رواني باشد. مطلوب است راننده  دارايراننده وسيله نقليه بايد داراي گواهينامه،  .2,5,3

آشنا با منطقه تحت پوشش و از افراد گروه همتا بهبوديافته يا تحت درمان نگهدارنده آگونيستي 

 اب شود. انتخ

سه ماه كار در تيم امداد  حداقل سابقهصيه مي شود مدديار /بهبود يافته مدديار/بهبود يافته: تو .2,5,4

 رساني سيار را داشته باشد.

اختصاصي طراحي شده توسط اداره پيشگيري و  آموزشيكاركنان مركز سيار بايد پس از انتخاب در دوره  -تبصره

 هزيستي كشور شركت نمايند. مصرف مواد / سازمان باختالالت درمان 

  شرح وظايف مؤسس ( موسس جزيي از نيروهاي شاغل در مركز نمي باشد) .2,5,5

سوزن، فيلتر، محلول، مالقه، آب مقطر، و  تأمين وسايل و اقالم كاهش آسيب شامل سرنگ .2,5,5,1

 كاندوم و...

هاي مرتبط با آن شامل واجد مشخصات فني مورد تأييد و كليه هزينه يتأمين خودرو .2,5,5,2

بيمه، الستيك، خسارات ناشي از تصادفات، سوخت، روغن، تعميرات اعم از موتوري و بدنه، 

 پرداخت جرايم تخلفات رانندگي و... 

مؤسس موظف است  ، در صورت بروز اشكال فني در خودرو و عدم امكان تعمير آن .2,5,5,3

مشخصات فني آن را به صورت ديگري را براي استمرار برنامه جايگزين نموده و  يخودرو

مؤسس موظف است نسبت به تأمين خودرو به  مكتوب به  دانشگاه/سازمان مرتبط اعالم نمايد.
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چنانچه خود رو به علتي  نظير نياز به تعميرات از خدمت دهي  صورت مستمر اقدام نمايد.

وان در مي ت خدمات را - در طول اين مدت كه نبايد بيش از ده روز باشد - خارج گردد

خودوري جايگزين ارائه داد. بديهي است خودروي جايگزين تمامي امكانات خودروي اصلي را 

بيمه شخص ثالث معتبر باشد. در صورتي كه بيش داراي نداشته باشد ولي در هر صورت بايد 

ديگري نيز جايگزين نگردد، معاونت  يخدمات اعزام نگردد و خودرو ارائهروز خودرو براي  10از 

تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت يك سازمان بهزيستي مياداره كل  اشت دانشگاه /بهد

 طرفه و اخذ خسارت  مطابق قرارداد  اقدام نمايد.

تجهيزاتي كه از طرف معاونت بهداشتي دانشگاه  تأمين هزينه خسارات وارده به وسايل و يا  .2,5,5,4

شود  اگر ناشي از سهل انگاري بوده /سازمان بهزيستي  در اختيار مركز سيار قرار داده مي 

 باشد .

 تأمين محل پاركينگ خودرو .2,5,5,5

  ه دهنده خدمات/مسؤل مركزئشرح وظايف ارا .2,5,6

 ه شده ئخدمات ارا ها و كيفيتفعاليت نظارت بر كليه  .2,5,6,1

 توزيع سرنگ، سرسوزن و ساير وسايل تزريق .2,5,6,2

   كاندوم از استفاده ترغيب و توزيع .2,5,6,3

 ويآيمشاوره و آزمايش سريع اچ .2,5,6,4

 هاي كاهش آسيبآموزش .2,5,6,5

 واكسيناسيون هپاتيت بپيگيري و هماهنگي  .2,5,6,6

 هاي منتقله از راه جنسي و ارجاعگري عالمتي بيماريغربال .2,5,6,7

 گري عالمتي سل و ارجاعغربال .2,5,6,8

 پانسمان زخم .2,5,6,9
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بايد توانايي مداخالت اوليه نجات دهنده حيات در موارد مواجهه با بيش مصرفي را داشته  .2,5,6,10

 باشد.

 مراجعان و خدماتدهي و گزارش ثبت .2,5,6,11

در صورت بروز اشكال فني در خودرو و عدم امكان تعمير آن مسؤل تيم موظف است  .2,5,6,12

 مراتب را به مؤسس منتقل نمايد.

  شرح وظايف راننده .2,5,7

ي خودرو در ارتباط راننده در مراكز سيار دو نوع وظيفه دارد . وظايفي كه به صورت مستقل با رانندگي و نگهدار

  به عنوان مدديار زماني كه مشغول ارائه خدمت هست  برعهده دارد. اين وظايف عبارتند از:في كه مي باشد و وظاي

خود رو وجود دارد به هيچ عنوان نبايد از خودرو  تدر پاتوق هايي كه خطر آسيب يا سرق .2,5,7,1

 دور گردد.

- رانندگي يك دستگاه خودرو با مشخصات فنّي ذكر شده در اين دستورالعمل جهت راه .2,5,7,2

ه خدمات يك مركز كاهش آسيب سيار با در نظر گرفتن كليه مسائل ايمني و ئاندازي و ارا

هاي تهيه شده برابر برنامه تنظيمي مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي در مسيرها و زمان

سازمان اداره كل فيمابين مؤسس، مسؤل تيم و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي/ 

 بهزيستي مربوطه

 يروني و داخل خودروتأمين نظافت ب .2,5,7,3

راننده موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال فني براي خودرو سريعاً نسبت به تعمير  .2,5,7,4

و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم وجود فرصت زماني، بايد مراتب را به مسؤل تيم 

 منتقل نمايد.

/سازمان  نگهداري خودرو به نحوي كه كليه فضاهاي فيزيكي آن براي ناظران دانشگاه .2,5,7,5

 بهزيستي قابل رويت باشد.

  مي تواند در بعضي موارد خدمات زير از جمله وظايف اصلي مدديار تيم مي باشد ولي در صورت نياز راننده

 كمك كند:
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 كنند.برقراري ارتباط با كساني كه مواد مصرف مي �

 بهداشتي اقالم ساير و كاندوم سوزن، و سرنگ توزيع   �

 كنندگان مواد براي دريافت خدماتدعوت از مصرفمعرفي خدمات مركز سيار و  �

 هاي كاهش آسيبه آموزشئارا �

 ، سرسوزن و وسايل تزريق استفاده شدهو سرنگ آوري سيفتي باكسجمع �

 ه خدمات حمايتي شامل غذاي گرم ساده و چايئارا �

 توصيه به انجام آزمايش سريع اچ آي وي و انجام تست و ثبت و گزارش آن �

  فهرست خدمات: .2,6

  ( مقطر آب – الكل پنبه – مالقه – فيلتر – سوزن و سرنگ( آسيب كاهش بسته ارائه .2,6,1

   كاندوم از استفاده ترغيب و توزيع .2,6,2

   آسيب كاهش هاي آموزش ارائه .2,6,3

   وي آي اچ آموزش نوين رويكرد ارائه .2,6,4

   اوليه مثبت موارد ارجاع و  وي آي اچ تست انجام به توصيه .2,6,5

   مشكوك موارد ارجاع و سل فعال غربالگري     .2,6,6

  مشكوك موارد ارجاع و آميزشي بيماريهاي سندرميك غربالگري .2,6,7

  پانسمان زخم .2,6,8

 ت تسهيال و تغذيه شامل حمايتي خدمات .2,6,9

  اهداف مورد انتظار : .2,7

(از افرادي كه مواد را به صورت تزريقي مصرف                     غير تكراري نفر  200هر مركز سيار بايد درطي يكسال حداقل براي 

به صورت مستمر و هفتگي  مراجعيناز درصد  60امكان دسترسي به خدمات را فراهم كرده و حداقل مي كنند) 

  پاتوق روزانه در نظر گرفته شود. 4مركز سيار بايد هر اٌ براي . موكدرا دريافت نمايدخدمات 
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  : سيار تيم .3

  تعريف : .3,1

براي رساندن خدمات ضروري در يك حيطه خاص به كساني است كه از  خدمتي به زبان ساده امداد رساني سيار

  خدمات استفاده نمي كنند. 

امداد رساني سيار رويكردي براي تماس با مصرف كنندگان تزريقي مواد و يا زنان تن  ،اعتياد و ايدزدر حيطه  

نها به روش ديگري با آ و بنابراين بايد نكردهيا مصرف كننده موادي است كه به مركز كاهش آسيب مراجعه  شفرو

آموزش و وسايل مورد نياز جهت كاهش  اطالعات، تماس برقرار نمود تا بتوان به آنها خدمات مورد نياز از جمله 

  د.نموارائه رفتارهاي پرخطر را 

  ندارد استاندارد فضاي فيزيكي : .3,2

  استاندارد نفرات، تجهيزات و لوازم مورد نياز: .3,3

مد نظر  بايد سيار تيم اعضاي انتخاب در زير شرايط .است نفر 2 از متشكل حداقل سيار تيم هر :سيار تيم اعضاي 

 :گيرد قرار

 باشد؛ همسان گروه از سيار تيم اعضاي از يكي حداقل است بهتر  .3,3,1

 باشد؛ ديپلم مدرك داراي سيار تيم اعضاي از نفر يك داقلح .3,3,2

 باشد؛ محل همان ساكنان از سيار تيم اعضاي از يكي است بهتر .3,3,3

 بازآموزي تحت بار يك حداقل ساالنه و آموزش تحت كار به شروع از قبل بايد سيار تيم اعضاي  .3,3,4

 قرارگيرند؛ كاهش آسيب خدمات پيرامون

 كارگاه يك حداقل ساالنه استان موظّفند موظّفند بهزيستي سازمان دانشگاه علوم پزشكي و  .3,3,5

 نمايند؛ برگزار هاي سيار تيماعضاي  براي بازآموزي

  تعداد ، ويژگيها و شرح وظائف نيروي انساني : .3,4

 :عبارتند از سيار هاي تيم وظايف

 تزريقي؛ معتادان بيتوتة هاي محل شناسايي .3,4,1

 .باشند شده مشخص مركزگذري تأسيس قرارداد در بايد سيار هاي تيم/تيم پوشش تحت مناطق : 1تبصره

 آنان؛ با ارتباط برقراري و همكاري جهت الزم شرايط واجد معتادان شناسايي .3,4,2

  آنان؛ توجيه و كليدي افراد و محل معتمدين شناسايي .3,4,3
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 .شود اجرا شد خواهد ابالغ كه نظارتي دستورالعمل با مطابق بايد مذكور موارد :2 تبصره

  ليست خدماتي :   .3,5

 آب مقطر ) –پنبه الكل  –مالقه  –فيلتر  –ارائه بسته كاهش آسيب (سرنگ و سوزن  .3,5,1

 ارائه آموزش هاي كاهش آسيب  .3,5,2

 ارائه رويكرد نوين آموزش اچ آي وي  .3,5,3

 (مراكز خدمات ارائه دهنده مراكز به مصرف كنندگان توصيه به انجام تست اچ آي وي  و ارجاع .3,5,4

 )خدمات سالمت جامع مراكز رفتاري، مشاوره مراكز گذري،

 فعال سل و ارجاع موارد مشكوك   غربالگري .3,5,5

  پانسمان زخم .3,5,6

  معتادان به سالم جنسي رفتار آموزش و آن از استفاده نحوة آموزش كاندوم، تحويل .3,5,7

 سيار تيم به آن تحويل و سوزن و سرنگ جمع آوري به آنان تشويق .3,5,8

 بسته هاي غذايي كوچك از جمله آب ميوه و كيك .3,5,9

  انتظار :اهداف مورد  .3,6

(از افرادي كه مواد را به صورت تزريقي مصرف    تكراري غير نفر 60بايد درطي يكسال حداقل براي  سيار تيمهر 

به صورت  دريافت كنندگان خدماتاز  درصد  60امكان دسترسي به خدمات را فراهم كرده و حداقل مي كنند)

حداقل يك بار در هر هفته از خدمات مرتبط بهره  ( تعريف مراجع مستمر براي تيم سياري تماس مستمر و هفتگي

  از خدمات بهره مند گردد.   مند شود)

  :يستگاههاي كاهش آسيبا .4

ايستگاه هاي كاهش آسيب واحد هايي هستند كه در بستر ساير خدماتي كه به گروه هدف : تعريف .4,1

لتر، شوند نظير ش دسترسي دارند ولي ارائه خدمات كاهش آسيب اولويت اصلي كارشان نيست مستقر مي

   نوانخانه و سرپناه شبانه

  و يا يك كيوسك با اين ابعادمتر مربع مساحت 6حداقل يك اتاق با : استاندارد فضاي فيزيكي    .4,2

  مورد نياز :بهداشتي استاندارد تجهيزات و لوازم  .4,3

 هفتهيك عدد كمد قفل دار با ابعاد و حجم مناسب براي نگهداري تجهيزات مورد نياز به مدت يك  .4,3,1

 يك ميز كوچك .4,3,2
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 دو عدد صندلي .4,3,3

 تست ( حسب مورد) يك يخچال كوچك براي نگهداري واكسن/دارو/ .4,3,4

 وايت بورد در ابعاد مناسب براي اطالع رساني .4,3,5

 سيفتي باكس بزرگ  .4,3,6

 سيفتي باكس كوچك .4,3,7

 خط و گوشي موبايل كاركنان .4,3,8

 سوزن، آب مقطر، فيلتر، پد الكلي و مالقهسرنگ و  .4,3,9

 كاندوم .4,3,10

 ويآيكيت آزمايش اچ .4,3,11

  سرپايي پانسمان زخموسايل  .4,3,12

  آموزشيبروشور و پمفلت .4,3,13

 خدمات ارائه دهندة مراكز معرّفي برگة .4,3,14

 لزوم صورت در استفاده براي ماسك و دستكش .4,3,15

 فرم ارجاع .4,3,16

 هاي ثبت خدماتفرم .4,3,17

ايستگاه كاهش آسيب صبح بوده و بايد به گونه اي تنظيم شود كه مراجعين  كار فعاليت زمان .4,3,18

بتوانند موقع خروج از مركز هنگام صبح وسايل مورد نياز خود را دريافت كنند. الزم سرپناه يا شلتر 

به ذكر است ارائه اين خدمات در مراكز فوق به هيچ عنوان مجوزي براي مصرف مواد در آن مركز 

ايستگاه در روزهاي تعطيل رسمي و جمعه ها چنانچه شلتر فعاليت دارد بايستي داير  نمي باشد.

 .باشد

  اد ، ويژگيها و شرح وظائف نيروي انساني :تعد .4,4

كاركنان ايستگاه يك نفر با حداقل مدرك ديپلم مي باشد كه مي تواند بهبود يافته نيز باشد. منعي براي به كارگيري 

  نيرو در ايستگاه از پرسنل شلتر/نوانخانه/سرپناه

  زمان بر عهده نداشته باشد. وجود ندارد مشروط به اينكه در هنگام ارائه خدمت وظيفه ديگري را هم 

  هرست خدمات:ف .4,5

  ) مقطر آب – الكل پنبه – مالقه – فيلتر – سوزن و سرنگ( آسيب كاهش بسته ارائه .4,5,1
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   كاندوم از استفاده ترغيب و توزيع .4,5,2

   آسيب كاهش هاي آموزش ارائه .4,5,3

   وي آي اچ آموزش نوين رويكرد ارائه .4,5,4

   اوليه مثبت موارد ارجاع و  وي آي اچ تست انجام به توصيه .4,5,5

   مشكوك موارد ارجاع و سل فعال  غربالگري .4,5,6

  مشكوك موارد ارجاع و آميزشي بيماريهاي سندرميك غربالگري .4,5,7

   پانسمان زخم .4,5,8

  اهداف مورد انتظار : .4,6

درصد از دريافت كنندگان خدمات  60حداقل  نفر خدمات ارائه دهد. 30هر ايستگاه  بايد در طول هفته براي حداقل 

 به صورت مستمر بهره مندي از خدمات داشته باشند.

  مراكز سرپناه شبانه .5

  

مركز سرپناه شبانه مكاني است كه به منظور كاهش آسيب و براي اسكان موقت و شبانه معتادان با رفتار پرخطر و : تعريف .5,1

 بي خانمان راه اندازي مي شود.

    
  شرايط فضا، محيط و تجهيزات مركز سرپناه به شرح ذيل مي باشد: .5,2

 نفر20متر مربع زيربنا در يك يا دو طبقه براي 120مركزي با حداقل -1

 شرايط فيزيكي ساختمان حداقل در حد شرايط ساختمانهاي محلي باشد. -2

 حداقل يك دوش براي استحمام با رعايت ضوابط بهداشتي -3

 رعايت ضوابط بهداشتيحداقل يك سرويس بهداشتي با  -4

 حداقل يك اطاق جهت جلسات و كالسهاي آموزشي و مشاوره اي -5

 محلي براي آشپزخانه با رعايت ضوابط بهداشتي -6

 آب سالم و بهداشتي -7
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 يخچال يك دستگاه -8

 اجاق گاز يك دستگاه -9

 تلويزيون -10

 تأمين وسايل سرمايش و گرمايش مناسب -11

 صندلي به تعداد مورد نياز -12

 تحداقل يك خط تلفن ثاب -13

 تختخواب به تعداد كافي -14

 ماشين لباسشويي -15

 كمد براي هرمراجع -16

 جعبه كمكهاي اوليه -17

 كپسول اطفا حريق -18

متر مربع  150نفر مي باشدو حداكثر ظرفيت پذيرش به ازاي  20الزم به ذكر است حداقل ظرفيت مركز جهت پذيرش افراد  تبصره:

  نفر مي باشد. 30زيربنا 

  مركز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد: تعداد، شرايط و وظايف پرسنل .5,3

  الف) حداقل پرسنل مورد نياز:

 مسئول مركز يك نفر (تمام وقت) )1

 فرد مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه يك نفر (تمام وقت) )2

 افراد داوطلب (خوديار) دو نفر (تمام وقت) )3

  ب) شرايط و ويژگيها:

 انتخاب شوند.از نظر جنسيتي بايد پرسنل هم جنس با مراجعين  )1

 مسئول مركز حداقل داراي تحصيالت ديپلم باشد. )2

فردي كه به عنوان ارايه دهنده خدمات بهداشتي اوليه در مركز فعاليت خواهد كرد بايد حداقل داراي تحصيالت ديپلم باشد  )3

 و دوره كمكهاي اوليه و خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد.

 راهنمايي باشد و دوره هاي آموزشي خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد. مدديار بايد داراي تحصيالت حداقل سوم )4

  ج) شرح وظايف:

 ) مسئول مركز:1-ج

 نظارت بر كليه فعاليت ها و كيفيت انجام خدمات در مركز )1

 ارايه گزارش فعاليت هاي مركز به بهزيستي شهرستان به طور مداوم )2

 گان مواد بي خانمان به خانواده و جامعهارجاع و كمك به فراهم شدن زمينه بازگشت مصرف كنند )3
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  ) مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه:2-ج

 )3پذيرش افراد مراجعه كننده به مركز (طبق فرم مخصوص پذيرش، فرم شماره  )1

 ارايه سوزن و سرنگ، كاندوم و ساير اقالم بهداشتي )2

 اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش آسيب )3

 (طبق فرم مخصوص ارجاع)ارجاع به مراكز بهداشتي  )4

 ارجاع به مراكز اورژانس (طبق فرم مخصوص ارجاع) )5

 ثبت اطالعات آمار مركز )6

  خدمات مراكز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد:.5,4

 توزيع يك وعده شام و صبحانه ساده -1

 آنها فاصله باشد)تخت داشته باشد، حتماً تخت ها يك طبقه و بين  4متري حداكثر  12تأمين محل خواب (هراطاق  -2

 تأمين امكانات براي استحمام -3

 دست در سال، زمستاني و تابستاني) 2تأمين پوشاك ( -4

 تأمين ملحفه (به ازاي هرنفر جديد بايد تعويض گردد) -5

 ارجاع به مراكز اورژانس درصورت لزوم -6

 (پيوست) 5ارجاع به مراكز بهداشتي طبق فرم شماره  -7

 آسيب اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش -8

انجام فعاليت هايي جهت ارتباط با مراكز گذري و تيم هاي سيار و ارجاع به سيستم هاي درماني و حمايتي و درصورت  -9

 امكان مذاكره با خانواده ي ساير افراد مهم جهت بازگشت فرد به شرايط بهتر

 ارايه سوزن و سرنگ، كاندوم و ساير اقالم بهداشتي -10

به بهزيستي شهرستان ارسال  4خود را در زمينه كاهش آسيب (سرنگ و سوزن) طبق فرم شماره  تبصره: مركز بايد گزارش عملكرد

  نمايد.

 

  مقررات عمومي مراكز سرپناه شبانه:

 مراجع به صورت داوطلبانه مراجعه نمايند. -1

 مراجع از طرف مراكز گذري، تيم هاي سياري و يا مراكز درمان سرپايي معرفي شود. -2

 پذيرش  تكميل شود.جهت مراجعين فرم  -3

 ساعت در شبانه روز مي باشد. 12ساعت كار مركز حداقل  -4

ساعت بعد از آن مي باشد است. در فصول سرد سال در مناطق  12ساعت ورود، زمان تاريك شدن هوا و زمان خروج از مركز  -5

 سردسير و در فصول گرم در مناطق گرمسير مي توان ساعت كار را افزايش داد.
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)، امكان 3بقه نقض قانون در مركز داشته باشد با اخذ تعهد كه فرم آن به پيوست آمده است (فرم شماره اگر مراجعي سا -6

 پذيرش براي يك نوبت ديگر وجود دارد.

هرگونه پرخاشگري، اعمال خشونت آميز، مصرف يا خريد و فروش مواد يا مبادرت به اعمال جنسي در مركز ممنوع بوده و  -7

 خواهند شد.متخلفين از مركز اخراج 

 

  

  )DIC/ShelterDIC/ShelterDIC/ShelterDIC/Shelter(  شبانه سرپناه/گذري ركزم.6

 ار سرپناه و گذري مركز خدمت دو هر بتوانند كه نحوي به باشند برخوردار كافي و مناسب فضاي از كه مراكزي

  .كنند استفاده منظور اين براي ساختمان يك از توانند مي بدهند

  : فيزيكي شرايط

 اتاق ره باشد داشته كمتر هاي تخت تواند مي سرپناه .باشد داشته سرپناه و گذري مركز براي متفاوت فضاي دو

 گذري مركز فيزيكي فضاي. باشد مربع متر 3 ، سرپناه فضاي كل مساحت نفر هر ازاي به و ، تخت چهار حداكثر

  .بود خواهد آن ضوابط مطابق

  .بود خواهد ، خود كاري نوبت در و شبانه سرپناه مركز  و گذري مركز ضوابط مطابق : پرسنلي شرايط
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 M¯° ١٢دوم: ا�����ارد �j½,�¼ ��i   �8ت��        
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  :O¾��ت 
 ز برقراريابتدايي ترين خدمت بعد ا قبل از پرداختن به دستوالعمل نحوه ارائه خدمات الزم است توجه شود كه 

ل است كه به مرور شك يموثر فرايندتوجه داشته باشيد ارتباط  جلب اعتماد وي مي باشد.رابطه مناسب با مراجع، 

گر بيماران اعتماد آنچناني نه به شما نه به محيط و نه به دي ،گرفته و قوام مي يابد. درمراجعه هاي نخست بيمار

يازش را گرفته و محل را ترك در اولين فرصت خدمات مورد نترين واكنش اين هست كه بخواهد  ، و طبيعيندارد

گرفته و بيمار نه تنها هراس از شما و مركز ندارد بلكه احساس آرامش نيز مي كند.چند  به مرور اعتماد شكلكند، 

 نمونه از راه هايي كه مي توانيد به مرور اعتمادشان را جلب نماييد، عبارتند از: 

 در مورد گروه هدف قضاوت نكنيد. ����

 ها باشيد. نآدر موقعيتهاي مختلف راهنماي  ����

 كنيد. توجه آن ها را به خود بيشتر جلب با گفتگوي غير رسمي ،مي توانيد ����

 .در اختيارشان قرار دهيد /خدمات مورد نيازشان را كه در تعريف خدمات شما وجود دارد به راحتيابزار ����

در برابر خواسته هاي غير منطقي يا خواسته هايي كه در حيطه وظايف شما نباشد به آرامي و شفاف  ����

را نداريد. برخوردتان را شخصي نكنيد ، توضيح بدهيد كه  توضيح بدهيد كه امكان اجراي اين خواسته

 مقررات چنين اجازه يا امكاني را به شما نمي دهد.
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  .آموزش1

   ايمن تر مواد.نحوه مصرف 1  

   ايمن تر .روابط جنسي2  

  .راههاي پيشگيري و مراقبت و درمان عفونت هاي شايع همراه اختالل مصرف مواد 3  

  هپاتيت -بيماريهاي آميزشي  –سل     

  رويكرد نوين آموزش اچ آي وي .4  

  كنترل  اچ آي وي برنامه .2

  .توصيه به انجام تست1  

  .انجام تست سريع اوليه 2  

  .ارجاع وپيگيري لينك موارد به خدمات مراقبت و درمان 3  

نظام سالمت در حال حاضر مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري را براي دسترسي .ارائه داروي ضد رترو ويروسي *( 4  

  )براي گروه هدف مشخص نموده است.اين خدمت 

  3.برنامه سرنگ و سوزن3

  سوزن و ساير وسايل مورد نياز براي تزريق ايمن تريع سرنگ و توز.1  

  جمع آوري سرنگ و سوزن.2  

   4اپيوئيدي.خدمات درماني با مواد شبه 4

  درمان با شبه مخدر ها به شيوه آستانه پايين.1  

  .خدمات حمايتي 5

  .ارائه غذا1  

  .ارائه تسهيالت 2  

  برنامه كنترل ساير عفونت هاي همراه.6

  فعال سل و ارجاع موارد مشكوك به سل غربالگري.1  

  .غربالگري سندرميك بيمارهاي آميزشي 2  

  5.هپاتيت3  

                                                             
٣ Needle & Syringe Program 
٤ Opioid substitution therapy (OST) 
 اين خدمت هنوز در مرحله آزمايشي هست ٥



 

 

 

٣٤ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

   تشكيل پرونده
  

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 فاده مي كنند.تاس كاهش آسيبمصرف كنندگان تزريقي كه از خدمات  .1  

 بيماراني كه از خدمات درمان نگهدارنده در مراكز گذري استفاده مي كنند. .2

   كاهش آسيبساير دريافت كنندگان خدمات  .3
  

ين ا    خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  
   بعدي هاي پيگيري در استفاده جهت كنندگان مراجعه اطالعات ثبت اصلي  :هدف 

   
  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟ 

 امهبرن هدف گروهاي از يكي كهشد  خواهد داده پرونده تشكيل افرادي براي تنها است توضيح به الزم ����  

 دنباش برنامه هدف گروهاي از اما باشد خدمت دريافت متقاضي و كند مراجعه مركز به فردي اگر. باشند

 حتي يا و ي همچون خدمات حمايتي (تغذيه و...)خدمات توان مي اما. داد پرونده تشكيل او براي نبايد

   .داد انجام فرد براي را تست انجام به توصيه

     همراجع مركز به بار اولين براي كه جديدي فرد هر ندارد لزومي باشد مي اين ديگر مهم بسيار نكته ����

. دباش مي برنامه هدف گروههاي از فرد كه شد مطمن ابتدا در بايد. داد پرونده تشكيل او براي كند مي

  .كرد موكول بعدي جلسات را پرونده تشكيل توان مي اينصورت غير در

 تا هك داد اطمينان فرد به بايد بود خواهد گذار تاثير فرد اعتماد جلب در پرونده تشكيل كه مواردي در ����

 شكيلت اي پرونده و شد نخواهد ثبت او از اطالعاتي هيچ باشد نداشته پرونده تشكيل به تمايل خودش

 پرونده او براي بخواهد خودش زماني هر و يابد حضور مركز در جلسه چند تواند مي او. شد نخواهد

 خواهد محرمانه صورت به فرد اطالعات تمامي كه شود يادآوري فرد به است الزم البته. گردد تشكيل

 .نمايد ثبت مستعار اسم يك يا نكند بيان را خود اسم دارد حق او بود
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   ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  

 اما. باشد مي فرد براي الزم هاي آموزش دريافت پرونده تشكيل از بعد خدمت ترين مهم كه چند هر 

 رايب فرد. بگيريم نظر در فرد براي بعدي خدمات دريافت براي تاخري و تقدم كه نيست معني بدان اين

  .كند دريافت را آن تواند مي باشد آماده كه خدمتي هر دريافت

چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت 

شده   است  ؟

خواهد شد و اسم او در ليست به محض تشكيل پرونده يك كد يونيك به فرد اختصاص داده    

  وارد خواهد شد. (فايل الكترونيك)خطي

  

اين   خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

بهتر است در اولين جلسه ورود فرد و دريافت اولين خدمت پرونده تشكيل گردد. اما به داليلي    

جلسه اول پرونده تشكيل كه در بخش چگونه اين خدمت ارائه مي شود بيان شده است ممكن است در 

  نگردد و به جلسات دوم يا سوم موكول گردد.

چه      كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  

 اين خدمت رامسئول برنامه سرنگ و سوزن مي باشد. كه بهتر است مسئول تشكيل پرونده  

پرونده توسط آنها  مراكزي كه روانشناس يا مشاور حضور دارد تشكيل توصيه مي گردد درارائه دهد. 

  انجام پذيرد.

    ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

به محض تشكيل پرونده اطالعات اوليه فرد بايد در ليست خطي (فايل اكسل) وارد نظام ثبت :    

قرار  گردد. عالوه براين الزم است تمامي فرم هاي داخل پرونده جهت تكميل نيز در پرونده فرد

 گيرد
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 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :   

  بهزيستي

     چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم ؟

(   پايش )

 دهيد  :پرسش از  خود پاسخ  11شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  .1

  ؟هستم چه البدن به خدمت اين اجراي از دانم مي دقيقاً من آيا .2

  ؟ ام كرده ثبت، اند كرده دريافت خدمت كه را (ا گروه هدف برنامه)مراجعيني  تمام مشخصات .3

  ؟دادم ارائه را خدمت نداشت پرونده تشكيل به تمايل كه كسي براي آيا .4

 كه مانيز هر و كنم صبر توانم مي دادم توضيح نداشت پرونده تشكيل به تمايل كه كسي براي آيا .5

  ؟بدهم پرونده تشكيل او براي داشت تمايل خودش

 از دتوان مي و بگويد من به را خود واقعي فاميل و اسم نيست نيازي كه دادم توضيح فرد براي آيا .6

  ؟كند استفاده مستعار اسم

            هدف گروه از فرد شديد متوجه اينكه تاييد محض به؟ (ام داده انجام موقع به  را كار اين آيا .7

  )دارد پرونده تشكيل به تمايل و باشد مي

 ؟ ام كرده ثبت، است رسيده نظرم به كه را موانعي آيا؟ انديشم مي كار موانع به آيا .8

  ؟ ام كرده ثبت را پيشنهاد اين آيا؟  دارم بهتر اجراي براي پيشنهادي آيا .9

 ؟ام كرده خطي ليست وارد را فرد نام آيا .10

  ؟؟ام كرده تكميل درستي به را پرونده بيمار را  آيا .11

  

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  انجام گرفته استبراي شان تشكيل پرونده افرادي  كه  سبيفراواني ن .1

در فايل الكترونيك و پرونده  پرونده هاي تشكيل شده (شامل وارد كردن اطالعاتتعداد  صورت: 

 )X(هاي هر فرد به صورت مجزا)

 )Nت  كاهش آسيب(يك خدم دريافت كنندگان -مخرج : نفر 
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   پرونده تشكيل داده باشد.  خدمات كاهش آسيبمه گيرندگان حداقل يك انتظار مي رود در يك سال ه
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  .است شده مشخص زيرساخت فصل در زيرساخت هر براي انتظار مورد هاي پرونده حداقل تعداد نكته:

 پرونده هاي تشكيل شده پوشش مستمر  .2

براي دريافت يك خدمت تعداد نفري كه در بازه زماني مورد نظر حداقل هفته اي يكبار  صورت: 

 )Xكرده اند ( مراجعه كاهش آسيب 

 )Nتحت پوشش مركز(و غيرتزريقي مصرف كنندگان تزريقي -مخرج : نفر 
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  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  پوشش مستمر ايجاد شود .  %60انتظار مي رود در هر بازه زماني سه ماه حداقل 

  سن -جنس  –نوع مصرف مواد (تزريقي / غيرتزريقي ) تفكيك هاي مورد نياز : 

       عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟چه 

   پرونده تشكيل جهت مراجعين اعتماد عدم 

 ؟است برنامه هدف گروه كننده مراجعه فرد آيا اينكه از اطمينان عدم 

نظرات خود را در  املي مانع اجراي صحيح طرح هستند،در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عو 

كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان هافرم پيشنهاد

 رديد نكنيد .رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ت

  ا كمك كند .مي تواند در ارتقا برنامه به م ساده ترين پيشنهادها

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  .تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند   

مانع اجراي صحيح طرح هستند به كه براي رفع عامل يا عواملي  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر نظرتان رسيد و يا تصور كرديد كه 

نظرات خود را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد   .برسيم

وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن 

ه به ما ء برناممي تواند در ارتقا . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادهام مربوطه اصال ترديد نكنيد در فر

 كمك كند.
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   گروه هدف موزشآ-1 شماره خدمت
  

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 فاده مي كنند.تاس كاهش آسيبمصرف كنندگان تزريقي كه از خدمات  .1  

 درمان نگهدارنده در مراكز گذري استفاده مي كنند.بيماراني كه از خدمات  .2

   كاهش آسيبساير دريافت كنندگان خدمات  .3
  

ين خدمت ا    با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  كاهش رفتارهاي پر خطر مرتبط با اختالل مصرف مواد هدف اصلي  :  

 اهدف جانبي  حيطه آگاهي و نگرش مرتبط با اختالل مصرف مواد :

 موادتزريق افزايش دانش و آگاهي مخاطبين در خصوص مخاطرات   .1

 *كم خطر تر موادتزريق افزايش دانش و آگاهي مخاطبين در خصوص شيوه  .2

 Over Dose (پيشگيري و مواجهه با بيش مصرفي موادافزايش دانش و آگاهي مخاطبين درباره  .3

Management( 

مصرف محرك ها به صورت كلي و تاثير محرك افزايش دانش و آگاهي مخاطبين  درباره مخاطرات  .4

 ها در انتقال اچ آي وي

 بيماري هاي آميزشي افزايش دانش و آگاهي مخاطبين درباره  .5

 اهدف جانبي  حيطه آگاهي و نگرش مرتبط با روابط جنسي ايمن تر :

 )Safer Sex Education ايمن تر(رفتار جنسي افزايش دانش و آگاهي مخاطبين  درباره  .1

 ش دانش ، آگاهي و مهارت مخاطبين درباره شيوه استفاده صحيح از كاندومافزاي .2

  اهدف جانبي  حيطه آگاهي و نگرش مرتبط با ساير بيماريهاي عفوني شايع همراه با اختالل مصرف مواد 

  افزايش دانش و آگاهي مخاطبين درباره عفونت اچ آي وي (*رويكرد نوين آموزش) .1
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 هاي ارجاع محل شناسايي و پيشگيري، راه هاي انتقال،افزايش دانش و آگاهي مخاطبين درباره  .2

 براي سل

  Cو  Bهپاتيت هاي شناسايي و  پيشگيري راه هاي انتقال،افزايش دانش و آگاهي مخاطبين درباره  .3

  بيماران هاي ارجاع محل و

  است شده تعريف 2 شماره خدمت قالب در وي آي اچ نوين رويكرد عنوان تحت آي اچ آموزش*

 :حيطه مهارت  اهدف جانبي 

 مهارت در شيوه مصرف كم خطر تر مواد افزايش   .1

  افزايش مهارت در شيوه استفاده از كاندوم  .2
   

اين    خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

اين فرآيند الزم است دستورالعمل هاي آموزشي مربوطه را به دقت مطالعه كرده  يتوجه كنيد شما قبل از اجرا ����  

  باشيد.

  انتخاب  روش آموزشي –  

  شرايط  موجود در مركز خود را ارزيابي كنيد و با توجه به دستورالعمل  شيوه آموزش را انتخاب كنيد:

ش دهنده در محيطي مناسب و با در در اين شيوه آموزائه آموزش فردي به شكل مشاركتي، اولويت اول :ار

 و و يا در حال سرخوشي ناشي از مواد يتمنظر گرفتن شرايط بيمار ( بيمار نمي بايست داراي نشانه هاي مسمو

دقيقه وقت  20تا  15يا در حال تجربه عالئم محروميت از مواد باشد، همچنين بايد اطمينان پيدا كنيد كه براي

انتقال دهيد. در باره مباحثي كه عالوه بر دانش و آگاهي بر مهارت نيز تاكيد شده  آزاد دارد) مفاهيم آموزشي را

است الزاما بايستي وسايل مورد استفاده مشابه شرايط واقعي ( به طور مثال موالژ و كاندوم  يا سرنگ و سوزن و 

را از ابتدا تا انتها در  ...) استفاده گردد. توصيه مي شود در پايان جلسات مهارت آموزي بيمار يك بار مهارت

حضور فرد مسئول آموزش انجام دهد.  شيوه آموزش فردي نمي بايست يك طرفه و با سئواالتي باشد كه پاسخ 

  را القا كند ( به مرور يك تجربه واقعي در انتهاي اين بخش توجه نماييد)

: در فرايند آموزش مشاركتي عالوه بر پيروي از موارد فوق   آموزش گروهي به شكل مشاركتياولويت دوم:  

 مي توانيد در بخش سومبايستي توجه داشته باشيد تا مشاركت همه شركت كنندگان را جلب كرده باشيد. 

   .در اين خصوص اطالعات بيشتري بدست بياوريد"رويكرد نوين آموزش اچ آي وي "راهنماي مربيان 

: كارآمدي استفاده از ابزارهاي چند رسانه اي در فرايند آموزش  ي آموزشي كوتاهپخش فيلم هااولويت سوم: 

  در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است ولي اين شيوه  نمي تواند تنها شيوه آموزش باشد.

 



 

 

 

٤٠ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

مطالعات جديد كارآمدي اين  :بلد شود استفاده از اپليكيشن هاي مبتني بر تلفن همراهاولويت چهارم: 

مدل از مداخالت را نيز ثابت كرده اند. بسته به شرايط و امكانات مي توانيد از اين اپليكيشن هاي رايگان استفاده 

  كنيد.
   

ارتباط اين    خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

 خدمات قبلي : آموزش بستر اصلي خدمات كاهش آسيب مي باشد     

بيماران مركز گذري بسته به انتخابشان يا در دسترس بودن خدمت، خدمات متفاوتي را  دريافت  بعدي:خدمات   

 خدمت، عمده محور فعاليت ها در مركز گذري است: چهار مي كنند، شايد بتوان گفت

  خدمات سرنگ و سوزن بعد از آموزش هاي مرتبط با  نحوه تزريق سالم تر  

 موادمصرف عد از آموزش هاي مرتبط با  اختالل بدرمان نگهدارنده با متادون  

 بعداز آموزش روابط جنسي سالم تر  توزيع كاندوم ترغيب و خدمت  

 خدمت توصيه به انجام تست اچ آي وي بعد از ارائه رويكرد نوين آموزش  

يك يا چند دسته از خدمات فوق را دريافت كنند. توجه  ،مراجعان مركز گذري مي توانند به صورت موازي با آموزش

داشته باشيد ارائه خدمات فوق منوط به آموزش گرفتن نمي باشد. آموزش مي تواند قبل، بعد يا حين ارائه اين 

  خدمات ارائه گردد.

اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده  چگونه 

  است  ؟

ا بمطمئن شويد افراد بعد، قبل يا حين اين خدمت، يكي از خدمات اصلي باال را دريافت كرده باشند.    

ثبت تاريخ جلسه آموزشي  در فرم هاي ثبت خدمات مرتبط مي توانيد در زمان ارائه خدمت اطمينان حاصل 

 كنيد كه آموزش در آن خصوص را دريافت كرده است 

  

اين خدمت   زماني ارائه شود ؟بايد در چه 

اهميت اساسي در استفاده بيمار از خدمات و تغيير رفتار دارد و انتظار مي رود اين موارد  ،آموزش   

آموزشي در حداكثر دو يا سه مراجعه نخست آموزش داده شود، با اين وجود و به هر دليلي بيمار از شركت در 

تحت تاثير قرار دهد يا مانع را جلسات آموزشي مركز امتناع كند، اين موضوع نبايد ارائه ساير خدمات به بيمار 

  شود.

 

 



 

 

 

٤١ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

چه كسي      بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
وجود دارد ، كل  ارائه دهنده خدمت اگرفردي مشخصا به عنوان مسئول آموزش اختصاصي در مركز  

فرايند آموزش (شامل دعوت از بيمار، آموزش، ثبت و ارزشيابي آموزش ها) بر عهده وي مي باشد در غير اين 

، پزشك (يا روانشناس در صورت وجود در تيم) بهترين گزينه براي پذيرش اين   واحد مربوطهصورت مدير 

  .مسئوليت خواهد بود

ثبت و     در چه قالبي انجام مي شود  ؟گزارش دهي اين خدمت 

( اختصاصي آموزش) و ثبت مراجعات  2ثبت فعاليت بايد به تفكيك در پرونده بيمار فرم شماره نظام ثبت :    

 ) ثبت گردد. (در فايل اكسل نيز به صورت الكترونيك ثبت گردد.)1و خدمات دريافتي (فرم شماره 

  يبهزيست سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :   

چگونه مي   ( پايش )     توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم ؟

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 11شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .12

 آيا راهكار آموزشي انتخاب شده متناسب با وضعيت  مركز و شرايط حال حاضر مراجع است  ؟ .13

  ؟مشخصات تمام  مراجعيني  را كه در جلسه آموزشي شركت كرده اند را ثبت كرده امآيا  .14

 را آموزش داده ام؟آيا همه مراجعين  .15

 )جلسه  4( ظرف ؟آيا اينكار به موقع انجام داده ام  .16

 در آموزش ارائه شده اشاره شده است ؟  5آيا به موارد مربوطه  طبق فرم شماره  .17

 ؟ است شده ايجاد فراگيران در تغييرات اين  ام داده ارائه كه آموزش از پس آيا .18

  درك كرده  است؟را اهميت موضوعات مطرح شده در پيشگيري از انتقال/ابتالي بيماري ها 

  بيماري ترغيب كرده ام؟ او را به همكاري در امر تشخيص

 ن اقدام كند؟آكه ميزان خطر را براي خود ارزيابي كند و متناسب با به او كمك كرده ام 

 ثبت كرده ام ؟ ،آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است .19

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .20
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   ؟آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام .21

چگونه مي   توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

 كه مورد آموزش قرار گرفته اند افرادي فراواني نسبي  .1

 )Xكه مورد آموزش نيز قرار گرفته اند( د نفر مراجعه مصرف كنندگان موادتعدا صورت: 

 )Nدريافت كنندگان  خدمات  كاهش آسيب(-نفرمخرج :  

��������	 

�

�
 100 

انتظار مي رود در يك سال همه گيرنده خدمات كاهش آسيب حداقل يكبار خدمت آموزشي را دريافت كرده باشند 

  سن -جنس  –تفكيك هاي مورد نياز : نوع مصرف مواد (تزريقي / غيرتزريقي ) 

چه        ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟عواملي 

 عدم حضور بيماران در جلسات 

 عدم توجه بيماران به مفاهيم آموزشي 

 نقص در برقراري ارتباط درماني مناسب بين ارائه دهنده و گيرنده خدمت 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

نظرات خود را در فرم  املي مانع اجراي صحيح طرح هستند،در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عو 

نظرتان رسيد ، اين  كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر بههاپيشنهاد

 رديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادهاعامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ت

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

چگونه مي   توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  .اين قسمت فرآيند به شما كمك كنندتمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در    

مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد كه براي رفع عامل يا عواملي  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

خود را  نظرات  .و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم

در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان 

 .رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد 

 .ء برنامه به ما كمك كندارتقامي تواند در  كوچكترين و ساده ترين پيشنهادها
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خالصه   روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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   رويكرد نوين آموزش اچ آي وي -2خدمت شماره
  

اين   خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 فاده مي كنند.تاس كاهش آسيبمصرف كنندگان تزريقي كه از خدمات  .1  

 بيماراني كه از خدمات درمان نگهدارنده در مراكز گذري استفاده مي كنند. .2

   كاهش آسيبساير دريافت كنندگان خدمات  .3
  

    ين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟ا

 اهداف آموزشي در حيطه ياد گيري :  

 زايي  بيماريهاي  عفوني را بداند.كليات و مكانيسم بيماري .1

يك بيماري عفوني بشناسد و قادر باشد آنرا باساير بيمارهاي عفوني ديگر مقايسه  اچ آي وي را به عنوان .2

 كند.

 عامل بيماري اچ آي وي ر ا بشناسد. .3

 راه انتقال را با استدالل بيان كند و راه هايي كه مانع ورود ويروس به بدن مي شود را بداند.  .4

 راه هاي عدم انتقال را با استدالل بيان كند. .5

 زايي بيماري و علت بي عالمت بودن بيماري اچ آي وي را بداند. نحوه بيماري .6

  فرق بين اچ آي وي و ايدز و عوامل موثر بر تبديل عفونت اچ آي وي به بيماري ايدز را بشناسد.   .7

  اهداف آموزشي در حيطه نگرشي :

 باورهاي غلط در خصوص اچ آي وي را رد كند و ترس از اچ اي وي از بين رفته باشد. .8

كند بيماري اچ آي وي يك بيماري عفوني قابل كنترل است و نيازي به جداسازي افراد مبتال  باور .9

 نيست.

 باوركند افراد مبتال به اچ آي وي بي عالمت هستند و مي توانند تا آخر عمر هم عالمت پيدا نكنند  . .10

بيعي (نرمال) به نقش تشخيص به هنگام و مراقبت و درمان در ايجاد يك زندگي سالم با طول عمر ط .11

  باور داشته باشند
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    اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

توجه كنيد شما قبل از اجرا اين فرآيند الزم است دستورالعمل هاي آموزشي مربوطه را به دقت مطالعه  ����  

  كرده باشيد.

 انتخاب  روش آموزشي  –  

  دستورالعمل  شيوه آموزش را انتخاب كنيد:شرايط  موجود در مركز خود را ارزيابي كنيد و با توجه به 

در اين شيوه آموزش دهنده در محيطي مناسب ائه آموزش فردي به شكل مشاركتي، ار :اولويت اول

 و يا در حال سرخوشي و با در نظر گرفتن شرايط بيمار ( بيمار نمي بايست داراي نشانه هاي مسمويت

از مواد باشد، همچنين بايد اطمينان پيدا كنيد كه  ناشي از موادو يا در حال تجربه عالئم محروميت

دقيقه وقت آزاد دارد) مفاهيم آموزشي را انتقال دهيد. در باره مباحثي كه عالوه بر دانش  20تا  15براي

و آگاهي بر مهارت نيز تاكيد شده است الزاما بايستي وسايل مورد استفاده مشابه شرايط واقعي ( به طور 

وم  يا سرنگ و سوزن و ...) استفاده گردد. توصيه مي شود در پايان جلسات مهارت مثال موالژ و كاند

آموزي بيمار يك بار مهارت را از ابتدا تا انتها در حضور فرد مسئول آموزش انجام دهد.  شيوه آموزش 

 فردي نمي بايست يك طرفه و با سئواالتي باشد كه پاسخ را القا كند ( به مرور يك تجربه واقعي در

  انتهاي اين بخش توجه نماييد)

: در فرايند آموزش مشاركتي عالوه بر پيروي از   آموزش گروهي به شكل مشاركتياولويت دوم:  

ي توانيد مموارد فوق بايستي توجه داشته باشيد تا مشاركت همه شركت كنندگان را جلب كرده باشيد. 

در اين خصوص اطالعات بيشتري "ي رويكرد نوين آموزش اچ آي و"در بخش سوم راهنماي مربيان 

  بدست بياوريد 

  
   

   ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

 خدمات قبلي : آموزش بستر اصلي خدمات كاهش آسيب مي باشد     

بيماران مركز گذري بسته به انتخابشان يا در دسترس بودن خدمت، خدمات متفاوتي  خدمات  بعدي: 

 خدمت، عمده محور فعاليت ها در مركز گذري است: چهار كنند، شايد بتوان گفترا  دريافت مي 
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  خدمات سرنگ و سوزن بعد از آموزش هاي مرتبط با  نحوه تزريق سالم تر  

 بعد از آموزش هاي مرتبط با  اختالل مواددرمان نگهدارنده با متادون  

 بعداز آموزش روابط جنسي سالم تر  توزيع كاندوم خدمت  

 توصيه به انجام تست اچ آي وي  خدمت 

مراجعان مركز گذري مي توانند به صورت موازي با آموزش يك يا چند دسته از خدمات فوق را دريافت 

كنند. توجه داشته باشيد ارائه خدمات فوق منوط به آموزش گرفتن نمي باشد. آموزش مي تواند قبل، بعد 

 يا حين ارائه اين خدمات ارائه گردد.

  

چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت 

  شده است  ؟

مطمئن شويد افراد بعد، قبل يا حين اين خدمت، يكي از خدمات اصلي باال را دريافت كرده    

با ثبت تاريخ جلسه آموزشي  در فرم هاي ثبت خدمات مرتبط مي توانيد در زمان ارائه خدمت باشند. 

 اطمينان حاصل كنيد كه آموزش در آن خصوص را دريافت كرده است 

  

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

آموزش اهميت اساسي در استفاده بيمار از خدمات و تغيير رفتار دارد و انتظار مي رود اين    

ساعت در قالب يك جلسه يا دو جلسه نيم ساعته  1و هر بار به مدت  حداقل سالي يكبار موارد آموزشي 

وع ، اين موض، با اين وجود و به هر دليلي بيمار از شركت در جلسات آموزشي مركز امتناع كندارائه شود

  نبايد ارائه ساير خدمات به بيمار تحت تاثير قرار دهد يا مانع شود.

     چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

فرد مسئول آموزش كه دوره مدون تربيت مربي رويكرد نوين آموزش اچ آي وي را گذارنده    

  است 
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    مي شود  ؟ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام 

و  ( اختصاصي آموزش) 5فرم شماره  بايد به تفكيك در پرونده بيمار در نظام ثبت : ثبت فعاليت   

) ثبت گرد. (در فايل اكسل نيز به صورت الكترونيك 1مركز گذري(فرم شماره  دفتر ثبت خدمات

 ثبت گردد.)

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :   

  بهزيستي

  پايش  ؟چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 13شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 ال چه هستم؟بآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به دن .1

 راهكار آموزشي انتخاب شده متناسب با وضعيت  مركز و شرايط حال حاضر مراجع است  ؟ آيا .2

 مشخصات تمام  مراجعيني  را كه در جلسه آموزشي شركت كرده اند را ثبت كرده ام  .3

 آيا همه مراجعين  را آموزش داده ام  ؟ .4

 جلسه ) 4آيا اينكار به موقع انجام داده ام ( ظرف  .5

 در آموزش ارائه شده اشاره شده است ؟  5طبق فرم شماره   آيا به موارد مربوطه .6

 ؟ است شده ايجاد فراگيران در تغييرات اين  ام داده ارائه كه آموزش از پس آيا .7

  اهميت موضوعات مطرح شده در پيشگيري از انتقال/ابتالي بيماري ها درك كرده  است؟ .8

  او را به همكاري در امر تشخيص بيماري ترغيب كرده ام؟ .9

 به او كمك كرده ام  كه ميزان خطر را براي خود ارزيابي كند و متناسب با ان اقدام كند؟ .10

 آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .11

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .12

  به درستي تكميل كرده ام آمار را آيا دفتر و فرم .13

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

 كه مورد آموزش قرار گرفته اند افرادي فراواني نسبي  .1

 )Xمورد آموزش نيز قرار گرفته اند(كه  عداد نفر مراجعه مصرف كنندگان موادت صورت: 
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 )Nخدمات  كاهش آسيب( دريافت كنندگان -مخرج : نفر 

��������	 

�

�
 100 

موزشي را دريافت كرده باشند آانتظار مي رود در يك سال همه گيرنده خدمات كاهش حداقل يكبار خدمت 

  سن -جنس  –تفكيك هاي مورد نياز : نوع مصرف مواد (تزريقي / غيرتزريقي ) 

       نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به 

 عدم حضور بيماران در جلسات 

 عدم توجه بيماران به مفاهيم آموزشي 

 نقص در برقراري ارتباط درماني مناسب بين ارائه دهنده و گيرنده خدمت 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در  در هر مرحله از 

فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان 

اده  ترديد نكنيد . سرسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال

  ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

رسيد و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  

نظرات خود را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد 

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم .حتي  

مربوطه اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك 

 كند .
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  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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  ين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟ا

  تزريقي موادفعال  مصرف كنندگان  .1  

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  ساير عفونت هاي منتقله از راه خون بين مصرف كنندگان تزريقيهدف اصلي  : كاهش انتقال اچ آي وي و   

  : كاهش موارد تزريق با سرنگ ، سر سوزن و وسايل تزريق اشتراكي 1هدف جانبي 

  سترونسرنگ ، سر سوزن و وسايل تزريق نا:كاهش موارد تزريق با   2هدف جانبي 

  مواد به منظور ارائه ساير خدمات: ايجاد ارتباط با جامعه مصرف كنندگان تزريقي 3هدف جانبي 

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

سوزن  وسترون اساسي ترين بخش از فعاليتهاي برنامه هاي سرنگ  و وسايل تزريق  توزيع سرنگ و سوزن  

در كنار ديگر خدمات اشاره شده در اين بخش  رايگان بوده و حيطه كاهش آسيبمي باشد. اين خدمت  در 

ارائه مي شود. الزم به ذكر است مراجع مي تواند فقط از اين خدمت بهره مند شده و اجباري براي دريافت 

 ديگر خدمات نظير آموزش و....ندارد. 

ايد بضا در مناطق مختلف بر اساس الگوي مصرف متفاوت مي باشد ولي مراكز گذري قانوع سرنگ مورد ت

اشند. توصيه مي شود بر اساس را براي متقاضيان داشته ب G27سي سي به همراه سر سوزن  5سرنگ  "ماازال

محدوديتي در ارائه تعداد سرنگ وسوزن براي هر مراجع در  هاي متقاضيان سرنگ و سرسوزن تهيه شود.نياز

وجود ندارد. )، روز 7حداكثر (رد هر بار مراجعه تا مصرف متعارف براي بازه زماني كه مراجع اظهار مي دا

مي نمايند ،به طور مثال سرنگ و سرسوزن تعدادي  نقشمراجعيني كه به عنوان توزيع كننده رده دوم ايفاي 

ديگر از مصرف كنندگان تزريقي را كه به هردليل تمايل به مراجعه به مركز و يا دريافت خدمت از تيم هاي 

 كرا براي تا ي يدار بيشترقوانند پس از بررسي و حصول اطمينان مسياري ندارند،را فراهم مي كنند مي ت
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ديگري  ه به وسايلمصرف كنندگان تزريقي مواد بسته به نوع ماده مصرفي در هر منطق .هفته دريافت نمايند

 بخشي از اين وسايل به شرح زير هستند:  .نيز نياز دارند

  بازوبند يا گارو •

  فيلتر مناسب  •

  پنبه الكلي •

  Cookerمالقه يا  •

  چسب زخم •

  طرقآب م •

وجه به با تدر اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد.  توسط مركز تهيه شده و نيز مي تواند اين وسايل 

داشتن پتانسيل فروش براي آب مقطر و پنبه الكلي بايد نظارت الزم در اين خصوص به منظور 

  منابع صورت گيرد.  فجلوگيري از اتال

  خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟ارتباط اين 

مي باشند و نياز به اين دارند  هايشان نيازمند طيفي از خدمات توضيح: گروه هدف كاهش آسيب به دليل ماهيت رفتار  

، خدمات بعد و قبل به منظور ر با خدمات كاهش آسيب قرار گيرندكه در چرخه اي از خدمات و همچنين ارتباط مستم

 چرخه خدمات مي باشد و نه تقدم و تاخر ارائه خدمات تاكيد بر اين

خدمات قبلي : آموزش، آزمايش اچ آي وي، غربالگري براي عالئم سل، غربالگري براي عالئم بيماري  

  هاي آميزشي،ارجاع در صورت لزوم،ساير خدمات كاهش آسيب

مت چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خد

  شده است ؟

اطمينان حاصل كنيد فرد براي تمامي موارد تزريق خود تا نوبت مراجعه بعدي سرنگ،    

  .سرسوزن و سايل تزريق استريل دريافت نموده است

  ين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟ا
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در نظر داشته باشيد  در هر زماني در ساعت كار مركز كه مراجع متقاضي خدمت باشد.   

يكي از موانع ارائه خدمات به گروه هدف برنامه هاي كاهش آسيب دسترسي به اين افراد مي باشد. 

در نتيجه بايد تالش كنيد در هر زماني كه دسترسي داريد تا حد ممكن خدمات بيشتري ارائه دهيد 

  و يا خدمت را به نتيجه برسانيد .

  انجام دهد ؟چه كسي بايد اين خدمت را 

  
 آسيب كاهش مركز در سوزن و سرنگ برنامه هميار و متصدي 

 آموزش كه مركز كاركنان از يك هر مربوطه) مرخصي زمان در مثال(مسئول افراد نبود در 

   دهند انجام را خدمت اين توانند مي،  مدير انتخاب به، اند ديده را الزم

  انجام مي شود  ؟ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي 

ثبت مراجعات و ) و 3نظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در پرونده بيمار(فرم شماره    

 (در فايل اكسل نيز به صورت الكترونيك ثبت گردد.)) ثبت گردد. 1(فرم شماره خدمات دريافتي

/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :  

  بهزيستي سازمان

را درست انجام داده ايم  ؟  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظر

  پايش 

 خود ارزيابي 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 دنبال چه هستم؟آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .1

 ثبت كرده ام ؟ ي  را كه خدمت دريافت كرده اند،مشخصات تمام  مراجعين .2

 آيا همه مراجعين خدمت را دريافت كرده اند  ؟ .3

 به موقع انجام داده ام ؟را كار  آيا اين .4

 آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....) در اختيار مراجع قرار گرفته است ؟ .5

 ز اين  اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟آيا افراد بعد ا .6
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  سوزن و وسايل تزريق توزيع سرنگ و-3خدمت شماره

 ثبت كرده ام ؟ وانعي را كه به نظرم رسيده است،آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا م .7

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .8

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام؟ .9

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  براي اين منظور ، چهار شاخص پيشنهاد مي گردد:

 پوشش مستمر سرنگ و سوزن .1

تعداد نفري كه در بازه زماني مورد نظر حداقل هفته اي يكبار سرنگ و سوزن دريافت  صورت: 

 )Xكرده اند (

 )Nتزريقي فعال تحت پوشش مركز(مصرف كنندگان -مخرج : نفر 

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  پوشش مستمر ايجاد شود .  %60انتظار مي رود در هر بازه زماني سه ماه حداقل 

  سن -تفكيك هاي مورد نياز : جنس 

 كفايت تعداد سرنگ و سوزن در پوشش مستمر  .2

تعداد سرنگ و سوزن توزيع شده به افرادي كه در بازه زماني مورد نظر حداقل هفته اي  صورت: 

 )Xيكبار سرنگ و سوزن دريافت كرده اند (

مخرج : تعداد افرادي كه در بازه زماني مورد نظر حداقل هفته اي يكبار سرنگ و سوزن دريافت  

 )(*همان صورت در شاخص قبلي است)Nكرده اند (
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  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  سرنگ بازه زماني سه ماهه ) توزيع شود. 90انتظار مي رود در هر بازه زماني حداقل يك سرنگ در هر روز (

  سن –تفكيك هاي مورد نياز : جنس 
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  سوزن و وسايل تزريق توزيع سرنگ و-3خدمت شماره

 دسترسي  سرنگ و سوزن .3

كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار سرنگ و سوزن دريافت كرده اند  تعداد نفري صورت: 

)X( 

 )Nمصرف كنندگان تزريقي فعال تحت پوشش(-نفرمخرج :  
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  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

دسترسي ايجاد شود . %80انتظار مي رود در هر بازه زماني سه ماه حداقل   

  سن -تفكيك هاي مورد نياز : جنس 

 كفايت تعداد سرنگ و سوزن در دسترسي  .4

توزيع شده به افرادي كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار  تعداد سرنگ و سوزن صورت: 

 )Xسرنگ و سوزن دريافت كرده اند (

كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار سرنگ و سوزن دريافت كرده  داد افراديتعمخرج :  

 )(*همان صورت در شاخص قبلي است)Nاند (
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  سرنگ بازه زماني سه ماهه ) توزيع شود. 90انتظار مي رود در هر بازه زماني حداقل يك سرنگ در هر روز (

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –ارش (سه ماهه بازه هاي زماني قابل گز

  سن -تفكيك هاي مورد نياز : جنس 

  شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟ مي  چه عواملي مانع

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را  

در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به 
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  سوزن و وسايل تزريق توزيع سرنگ و-3خدمت شماره

 فرم مربوطه اصال ترديدنظرتان رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در 

  نكنيد . ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

مانع اجراي صحيح طرح هستند به كه براي رفع عامل يا عواملي  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

نظرتان رسيد و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد 

ر اختيارتان قرا نظر برسيم  نظرات خود را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در

، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در رسيدي  اگر به نظرتان حتدارد وارد كنيد. 

ر مي تواند د هانگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادا

 برنامه به ما كمك كند . ءارتقا

  

  

  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 مصرف كنندگان مواد .1  

 همسران مصرف كنندگان مواد .2

  شركاي جنسي مصرف كنندگان مواد .3

  ميشود؟اين خدمت با چه هدفي  ارائه 

  

  هدف اصلي  : كاهش انتقال اچ آي وي و ساير عفونت هاي منتقله از راه جنسي بين مصرف كنندگان مواد

  :كاهش موارد بروز اچ آي وي از راه انتقال جنسي در مصرف كنندگان مواد 1هدف جانبي 

  ي مصرف كنندگان موادكاهش موارد بروز اچ آي وي از راه انتقال جنسي در همسران/شركاي جنس:   2هدف جانبي 

 از راه انتقال جنسي در مصرف كنندگان مواد B: كاهش موارد بروز هپاتيت   3هدف جانبي

 از راه انتقال جنسي در همسران/شركاي جنسي مصرف كنندگان مواد Bكاهش موارد بروز هپاتيت :   4هدف جانبي

  جنسي در مصرف كنندگان مواد : كاهش موارد بروز عفونت هاي آميزشي از راه انتقال  5هدف جانبي

  كاهش موارد بروز عفونت هاي آميزشي از راه انتقال جنسي در همسران/شركاي جنسي مصرف كنندگان مواد:   6هدف جانبي

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

  اين خدمت در عمل از سه بخش متفاوت ولي كامال به هم پيوسته تشكيل شده است كه عبارتند از:  

o (به جدول آموزش) آموزش رفتار جنسي سالم تر 

o  (جدول آموزش) آموزش مهارت پافشاري( جرات ورزي ) براي استفاده از كاندوم 

o  توزيع كاندوم 

، به دليل شرم و مالحظات فرهنگي  اصولي دارد كه در صورت عدم رعايتتوزيع كاندوم به ظاهر فرايندي ساده است ولي 

مي تواند به گونه موثري بر فرايند تاثير بگذارد. ) عدم رعايت اين مالحظات (كشور ما ط با رفتارهاي جنسي در مرتب

  شمرد:الحظات را مي توان بدين ترتيب براين م

 استفاده از آموزش دهنده و توزيع كننده همجنس با مراجع الزامي است. •
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

وم يع كاندآموزش دهنده/ توزيع كننده خود نمي بايست درگير شرم و خجالت درتوضيح و توز •

باشد، مي بايست آموزش ديده باشد تا كامال حرفه اي به عنوان مقوله اي كاري با اين موضوع برخورد 

 كند.

عالوه بر توزيع مستقيم كاندوم بايد در همه مراكز كاهش آسيب اين امكان وجود داشته باشد  •

وم مورد نياز خود را تا مراجع بدون ديده شدن توسط ساير مراجعين يا پرسنل مركز  بتواند كاند

 بردارد.

توجه داشته باشيد بخش زيادي از موفقيت برنامه مرهون استفاده مداوم از كاندوم است.  •

استفاده مداوم يعني استفاده از ابتداي آميزش تا انتهاي آن بعد از انزال در تمامي مواد آميزش جنسي 

 مهبلي يا مقعدي

  ضروري است:در موردكاندوم توزيعي توجه به نكات زير 

 آن ايانقض تاريخ به بايد استفاده از قبل(كاندوم از جنس التكس و داراي تاريخ مصرف باشد  •

 ). كرد توجه

 استاندارد باشد ( داراي مجوز هاي الزم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد ). •

  در شرايط مناسب دور از نور (به ويژه نور المپ هاي فلورسنت) و حرارت نگهداري شود.  •

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

توضيح: گروه هدف كاهش آسيب در چرخه اي از خدمات به دليل ماهيت رفتار و همچنين ارتباط مستمرشان با   

خدمات بعد و قبل به منظور تاكيد بر اين چرخه خدمات مي باشد و نه تقدم و خدمات كاهش آسيب قرار دارند ، 

 تاخر ارائه خدمات

رفتار جنسي ايمن تر، آموزش مهارت جرات ورزي (پافشاري) در استفاده از كاندوم،   خدمات قبلي : آموزش 

شي،ارجاع در صورت آزمايش اچ آي وي، غربالگري براي عالئم سل، غربالگري براي عالئم بيماري هاي آميز

  لزوم،ساير خدمات كاهش آسيب

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

اطمينان حاصل كنيد فرد براي تمامي دفعات احتمالي آميزش جنسي تا نوبت مراجعه بعدي كاندوم    

دريافت نموده است. توجه داشته باشيد بخش زيادي از موفقيت برنامه مرهون استفاده مداوم از كاندوم است. 

امي مواد آميزش جنسي مهبلي استفاده مداوم يعني استفاده از ابتداي آميزش تا انتهاي آن بعد از انزال در تم

  يا مقعدي 

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

در هر زماني از ساعت فعاليت مركز كاهش آسيب كه بيمار مراجع مي كند. در مراكزي كه دستگاه    

داد تعهاي خود پرداز كاندوم وجود دارد، بايستي اطمينان حاصل شود كه در ساعات تعطيلي مركز كاندوم به 

  كافي در دستگاه موجود باشد.

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
 مسئول خدمات كاهش آسيب در مركز كه آموزش هاي الزم را ديده باشد فرد مسئول مي باشد 

         در نبود مسئول مربوطه هر يك از كاركنان مركز كه آموزش الزم را ديده اند، به انتخاب مدير،  

  توانند اين خدمت را انجام دهندمي 

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

) و دفتر ثبت خدمات مركز گذري(فرم 3نظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در پرونده بيمار(فرم شماره    

 (در فايل اكسل نيز به صورت الكترونيك ثبت گردد.). ) ثبت گردد1شماره 

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :   

  بهزيستي

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

 خود ارزيابي 

 دهيد  :پرسش از  خود پاسخ  9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به دنبال چه هستم؟ .1

 ثبت كرده ام ؟را كه خدمت دريافت كرده اند،   مشخصات تمام  مراجعيني .2

 آيا همه مراجعين خدمت را دريافت كرده اند  ؟ .3

 كار به موقع انجام داده ام ؟ آيا اين .4

 در اختيار مراجع قرار گرفته است ؟آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....)  .5

 اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟  زآيا افراد بعد ا .6

 آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .7

 ثبت كرده ام ؟تر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد، آيا پيشنهادي براي اجراي به .8

   ؟و فرم آمار را به درستي تكميل كرده امآيا دفتر  .9

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  شاخص پيشنهاد مي گردد: چهاربراي اين منظور ، 

 پوشش مستمر كاندوم .1

 )X(يكبار كاندوم  دريافت كرده اند  هفته ايكه در بازه زماني مورد نظر حداقل  تعداد نفري صورت: 

 )N(مصرف كنندگان تحت پوشش تعدادنفريمخرج :  

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

   پوشش مستمر ايجاد شود . %60هر بازه زماني سه ماه حداقل انتظار مي رود در 

  سن -جنس مصرف كنندگان مواد محرك  –غير تزريقي  –تزريقي  :  مورد نيازتفكيك هاي 

 كفايت تعداد كاندوم  در پوشش مستمر  .2

كاندوم توزيع شده به افرادي كه در بازه زماني مورد نظر حداقل ماهي يكبار   تعداد كاندوم صورت: 

 )X(دريافت كرده اند 

دريافت كرده اند  كاندوميكبار  هفته ايكه در بازه زماني مورد نظر حداقل  تعداد افراديمخرج :  

)N((همان صورت در شاخص قبلي است*) 

��������	 

�

�
 100 
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

كاندوم بازه زماني  30كاندوم در هر ماه  ( 10حداقل انتظار مي رود به شرط حضور هفتگي در مركز، در بازه زماني ماه 

  سه ماهه ) توزيع شود.

  سن -جنس مصرف كنندگان مواد محرك  –غير تزريقي  –تزريقي :  تفكيك هاي مورد نياز

 دسترسي كاندوم .3

 )X(كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار كاندوم  دريافت كرده اند تعداد نفري  صورت: 

 )N(مصرف كنندگان تحت پوشش-نفرمخرج :  

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  دسترسي ايجاد شود .  %80انتظار مي رود در هر بازه زماني سه ماه حداقل 

  سن -جنس مصرف كنندگان مواد محرك  –غير تزريقي  –تزريقي تفكيك هاي مورد نياز : 

 كفايت تعداد كاندوم در دسترسي  .4

توزيع شده به افرادي كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار كاندوم دريافت  كاندوم تعداد  صورت: 

 )X(كرده اند 

(*همان )N(كه در بازه زماني مورد نظر حداقل يكبار كاندوم دريافت كرده اند  تعداد افراديمخرج :  

 است)صورت در شاخص قبلي 

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

كاندوم بازه زماني  30كاندوم در هر ماه  ( 10انتظار مي رود به شرط حضور هفتگي در مركز، در بازه زماني ماه حداقل 

  سه ماهه ) توزيع شود.

  سن -جنس مصرف كنندگان مواد محرك  –غير تزريقي  –تزريقي - سن -: جنس  تفكيك هاي مورد نياز

  چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  
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   ترغيب و توزيع استفاده از كاندوم-4خدمت شماره

نظرات خود را در فرم كه مانع اجراي صحيح طرح هستند . در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي  

پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين 

در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادات عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن 

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را 

ان اگر به نظرتدر فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . 

 .در ارتقا برنامه به ما كمك كند كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند

  

  ؟خدمت مختلف مراحل جريان مسير و روند خالصه
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  و معدوم سازي سرنگ و سوزن مصرف شده جمع آوري-5خدمت شماره 

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

  بيماران مصرف كننده تزريقي  .1  

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  
  آحاد جامعهساير  در صرف تزريقي مواد در مصرف كنندگانهدف اصلي  كاهش آسيب هاي ناشي از م

  وسايل تزريق آلوده (مصرف شده) در محيط : كاهش سرنگ و 1هدف جانبي 

  سرسوزن آلوده در جامعه :كاهش موارد بروز آلودگي اتفاقي با سرنگ /  2هدف جانبي 

  سرسوزن آلوده بين مصرف كنندگان تزريقي مواد :كاهش امكان استفاده از سرنگ /  3هدف جانبي

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

در برنامه هاي كاهش آسيب جايگاه مشخص و بسيار مهمي دارند اين برنامه ها برنامه هاي سرنگ وسوزن   

گاه به شدت در خصوص بازگشت سرنگ هاي توزيع شده توسط مراكز كاهش آسيب سختگير هستند و 

) خوانده مي شوند. در اين Needle and Syringe Exchange Programsاصطالحا برنامه مبادله سرنگ و سوزن(

رف شده سرنگ مص نر مراجعه نخست در بقيه موارد تحويل سرنگ جديد منوط به برگرداندمدل به جز د

در ظاهر بي نقص به نظر مي رسد ولي در عمل منجر به ناكارآمدي برنامه قبلي است. اين رويكرد اگر چه 

  گرديده و ارتباط با گروه هدف را سخت مي كند. 

ايران اين است كه توزيع سرنگ منوط و مشروط به برگرداندن  گزينه مد نظر در بسياري از نقاط دنيا از جمله

سرنگ هاي توزيع شده نمي باشد اگرچه شديدا به بيمار توصيه مي شود تا سرنگهايش را در جعبه اي ايمن 

  ) برگرداند. Safe Boxانفرادي (

تزريق) ويا غير  سرنگهاي جمع آوري شده به صورت فعال ( توسط تيم هاي امداد رساني سيار در پاتوق هاي

) ذخيره گرديده و در پايان هر Safe Boxفعال( مرجوعي توسط بيمار) بايستي در جعبه هاي ايمن بزرگ (
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  و معدوم سازي سرنگ و سوزن مصرف شده جمع آوري-5خدمت شماره 

گيري شده با هماهنگي واحد بهداشت محيط ر مبناي حجم جعبه هاي ايمن  آمارماه به صورت تخيمني ب

  . 6مركز بهداشت شهرستان مربوطه معدوم گردند

پيستون  100و سوزن در جعبه هاي ايمن موجود در بازار به ازاي هر ليتر تقريبا تعداد تخميني سرنگ 

  را دارا مي باشد. پيستون سرنگ به صورت مجزا 235و  عدد سرسوزن 100سرنگ، 

  در جمع آوري سرنگ ها و وسايل تزريق آلوده رعايت نكات زير ضروري است:

o  نداشته باشيد.به هيچ عنوان بدون دستكش ايمني تماس با اين وسايل 

o هاي مخصوص برداشتن زباله استفاده كنيد. هر جا  كه ممكن است از انبرك 

o  سرنگها و وسايل تزريق آلوده در هر جعبه ايمني كه جمع آوري اوليه شده اند بمانند و آنها

 را به ظروف بزرگتر انتقال ندهيد.

o شان ذكر گردد.جعبه هاي ايمن پر، چسب  و شماره سريال خورده و تاريخ  پلمپ روي 

o تحويل واحد معدوم سازي گردد. ،طي يك صورت جلسه با ذكر شماره سريال ها و تعداد 

o .از جعبه هاي ايمن دوبار استفاده نكنيد 

o برداشت به منجر تواند مي حفاظت بدون نقاط در ايمن هاي جعبه سازي رها كنيد توجه 

 .بياندازد خطر به را كثيري گروه و بشود كنند مي كار بازيافت در كه افرادي توسط آنها

o  در صورت ورود اتفاقي سرنگ به دست بيماران يا اعضاي مركز به دستورات تصريح شده

  در دستورالعمل پيشگيري پس از مواجهه مراجعه كنيد.

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  
  تر، ساير خدمات چرخه كاهش آسيبخدمات قبلي : توزيع سرنگ و سوزن، آموزش تزريقي ايمن  

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است ؟

                                                             
واحد ھای بھداشت روان و ( چنانچه به ھر دليلی در اين رويه مشکلی وجود داشته باشد بايستی طی توافقی بين معاونت بھداشتی دانشگاه مربوطه ٦

 .نی شود،سازمان بھزيستی و مرکز گذری  سازوکار عملی برای معدوم سازی پيشبي)بھداشت محيط
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  و معدوم سازي سرنگ و سوزن مصرف شده جمع آوري-5خدمت شماره 

چنانچه ذكر شد بيماران الزام به بازگرداندن سرنگ هاي مصرفي خود ندارند اگرچه به شدت اين امر توصيه   

مركز خدمات سرنگ و سوزن دريافت مي كند يكي از دو مي گردد، در هر حال براي هر بيمار تزريقي كه از 

 شرط زير بايد صادق باشد:

 بيمار وسايل تزريق مصرف شده خود را در جعبه هاي ايمن عودت مي دهد 

وسايل تزريقي خود را در محلي رفتار كرده و  مسئوالنه بيمار وسايل خود را عودت نمي دهد ولي 

كه بتواند به هر صورت به ديگري آسيب بزند نمي اندازد و به خوبي مي داند كه چگونه بايد وسايل مصرفي 

  خود را معدوم كند 

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

  
  در هر زماني از ساعت فعاليت مركز كاهش آسيب كه بيمار مراجع مي كند.  

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  

 مسئول خدمات كاهش آسيب در مركز كه آموزش هاي الزم را ديده باشد فرد مسئول مي باشد 

در نبود مسئول مربوطه هر يك از كاركنان مركز كه آموزش الزم را ديده اند، به انتخاب مدير ، مي  

  توانند اين خدمت را انجام دهند

  دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟ثبت و گزارش 

 كه بدين منظور روزانه اختصاص مي يابد  1نظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در فرم شماره    

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرمنظام گزارش دهي :  

  بهزيستي

  را درست انجام داده ايم  ؟( پايش ) خدمت مورد نظر  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل
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  و معدوم سازي سرنگ و سوزن مصرف شده جمع آوري-5خدمت شماره 

 خود ارزيابي 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به دنبال چه هستم؟ .1

 ؟ ثبت كرده امرا كه خدمت دريافت كرده اند،   مشخصات تمام  مراجعيني .2

 آيا همه مراجعين خدمت را دريافت كرده اند  ؟ .3

 كار به موقع انجام داده ام ؟ آيا اين .4

 آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....) در اختيار مراجع قرار گرفته است ؟ .5

 اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟ آيا افراد بعد از .6

 ثبت كرده ام ؟انعي را كه به نظرم رسيده است، موآيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا  .7

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .8

   ؟آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام .9

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  بازگشت ادوات مصرف تزريقيفراواني نسبي 

 تعداد سرنگ و سرسوزن جمع آوري شده به تفكيك تيم امداد رسان سيار، مرجوعي بيماران، كل صورت: 

 مخرج : تعداد سرنگ و سرسوزن توزيع شده به تفكيك تيم امداد رسان، توزيع مستقيم در مركز و كل 

 2هم جدا مي شوند معدل جبري عدد توضيح : در شمارش ادوات توزيع شده اگر سرنگ و سر سوزن از 

محاسبه مي گردند. اگر سرنگ و سرسوزن فيكس كه امكان جداسازي از هم ندارند توزيع مي شود معادل 

محاسبه گردد. برخي از منابع بازگشت و جمع آوري حدود هفتاد درصد از سرنگ هاي توزيع  1جبري عدد 

  شده را ايده آل دانسته اند.

  

  ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟چه عواملي 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

خود را در فرم  ملي مانع اجراي صحيح طرح هستند نظرهايدر هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عوا 

پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، 
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  و معدوم سازي سرنگ و سوزن مصرف شده جمع آوري-5خدمت شماره 

اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين 

  ك كند .پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كم

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود 

اگر به را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد 

 نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

 خدمت؟ مختلف مراحل جريان مسير و روند خالصه

  

  

  

  

  

 



 

 

 

٦٧ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  

  تشخيص سل*كمك به غربالگري و -6خدمت شماره 

اين   خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

  
  كليه مصرف كنندگان مواد گيرنده خدمات كاهش آسيب .1

اين   خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  بار ناشي از سل در بين مصرف كنندگان موادكاهش كمك به هدف اصلي  :   

  تشخيص سريع موارد جديد سل در بين گروه هدفكمك به :  1هدف جانبي 

كاهش انتقال سل از گروه هدف به نزديكان افراد مصرف كننده مواد كه در معرض كمك به :  2هدف جانبي 

  خطر انتقال سل مي باشند.

  زودرسجلوگيري از پيدايش گونه هاي مقاوم سل با درمان كمك به : 3هدف جانبي

اين   خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

 وجود عالئم زير را سوال كنيد حداقل يك بار در ماه كه در حال حاضر تحت درمان سل نيستند ، در  مراجعين از همه افراد قدم اول : 

 منظور شما را از هر عالمت به درستي فهميده است :از او تك تك عالئم زير را بپرسيد و مطمئن شويد .

 تعريق شبانه   -كاهش وزن  -تب   -وجود خلط    -سرفه بيش از دو هفته  

  اگر با گويش يا لهجه  او آشنا نيستيد  يا از ساير افراد كه با او همزبان هستند كمك بگيريد .

 داشت :وجود  يك پاسخ مثبتحداقل اگر  ����

  محسوب مي شود و بايد اقدامات زير براي او انجام شود : "مشكوك به سل فعال "به عنوان مورد  

  

  

  

 

 

 

 

قبل از هر اقدامي  ابتدا مطابق فرآنيد توصيه  رعايت جوانب بهداشتي سرفه به او آموزش داده و 

 تراكت و دستمال كاغذي را به او تحويل دهيد
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  تشخيص سل*كمك به غربالگري و -6خدمت شماره 

براي فرد توضيح دهيد وجود اين عالمت به مفهوم ابتالي  قطعي شما به سل نيست ، اما چون اين عالمت در سل هم  ����

 ديده مي شود  ،ما براي شما اقدامات تشخيصي  بيشتري هم انجام خواهيم داد 

بيماري هاي رفتاري و به نزديكترين مركز جامع سالمت / مركز مشاوره نام اور ا در ليست موارد مشكوك به سل ثبت  ����

 .ارجاع دهيد

 ادامه روند ارزيابي را در فرآيند ارزيابي موارد مشكوك به سل مطالعه كنيد .  ����

 بود :همه پاسخ ها منفي اگر ����

 ردبه او توصيه كنيد اگر در  هر زماني هر  كدام از اين عالمت ها را پيدا كرد به مركز مراجعه كند و موضوع را با پزشك و يا مشاور مركز 

 :ميان بگذارد و سپس سومين سوال را از بپرسيد

به او توصيه كنيد اگر در  هر زماني  يكي از نزديكانش مبتال به سل شد موضوع را با پزشك و يا مشاور مركز در ميان بگذارد و مطابق 

  دستورالعمل غربالگري سل نهفته فرد را مورد ارزيابي قرار دهيد.

  ع قوطي خلط و نمونه گيري از بيمار در مركز در دستور كار نمي باشد .توضيح ضروري: در اين مرحله توزي
  

ارتباط   اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  
 براي موارد مشكوك به سل پيگيري و دريافت نتيجه :  خدمات  بعدي 

  غربالگري عالمتي مجدد :براي موارد منفي  

چگونه   وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟اطمينان حاصل كنيم كه فرد 

تشخيص سل* در حال حاضر جزو خدمات روتين مراكز كاهش آسيب كمك به غربالگري و    

نمي باشد، اين خدمت به شدت توسط منابع علمي توصيه شده و در صورت ارائه اين خدمت در مراكز 

حاصل كند تا تمامي بيماران در ماه يكبار كاهش آسيب مسئول و/يا مدير مركز موظف است اطمينان 

  مورد پرسش قرار گرفته اند .

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

  
  براي هر بيمار در هر ماه يكبار بايد چك ليست مربوطه تكميل گردد 
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  تشخيص سل*كمك به غربالگري و -6خدمت شماره 

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

 .ارزيابي اوليه را انجام مي دهند سرنگ و سوزنمتصدي برنامه سرنگ وسوزن و هميار برنامه    

  ، بقيه خدمت بر اساس الگوريتم اجرايي توسط فرد ذيصالح صورت مي گيرد. 

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

دفتر ثبت خدمات مركز   و )4نظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در پرونده بيمار(فرم شماره    

 .)گردد ثبت الكترونيك صورت به نيز اكسل فايل در(. ) ثبت گردد1گذري(فرم شماره 

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام  

  بهزيستي

  ايم  ؟( پايش ) چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده

 خود ارزيابي 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به دنبال چه هستم؟ .1

 ثبت كرده ام ؟كرده اند ،  مشخصات تمام  مراجعيني  را كه خدمت دريافت .2

 كرده اند  ؟ آيا همه مراجعين خدمت را دريافت .3

 كار به موقع انجام داده ام ؟ آيا اين .4

 آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....) در اختيار مراجع قرار گرفته است ؟ .5

 اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟ آيا افراد بعد از .6

 ثبت كرده ام ؟ وانعي را كه به نظرم رسيده است،آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا م .7

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .8

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام؟ .9
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  تشخيص سل*كمك به غربالگري و -6خدمت شماره 

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

 عنوان شاخص:

  از نظر سل مورد ارزيابي قرار گرفته اندكه موادفراواني نسبي مصرف كنندگان  .1

 )X(كه طي بازه زماني مورد نظر ارزيابي سل شده است  مصرف كننده  تعداد  صورت: 

 )N(كه طي بازه زماني تحت پوشش هستند تعداد مصرف كننده مخرج :  

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

   غير تزريقي –تزريقي - سن -: جنس  تفكيك هاي مورد نياز

  

  چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در  در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان 

فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان 

رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . 

 ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند . ساده

  

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

مانع اجراي صحيح طرح هستند به كه براي رفع عامل يا عواملي  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

نظرتان رسيد و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر 

برسيم  نظرات خود را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد 

پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين 
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  تشخيص سل*كمك به غربالگري و -6خدمت شماره 

رنامه به ب ءمي تواند در ارتقا . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادهاآن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد 

  ما كمك كند .

  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  غربالگري بيماري هاي آميزشي*-7خدمت شماره 

اين   خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

  كليه مصرف كنندگان مواد كه گيرنده يكي از خدمات كاهش آسيب مركز گذري هستند  

اين   خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  بار ناشي از بيماري هاي آميزشي در بين مصرف كنندگان موادكاهش كمك به هدف اصلي  :   

  تشخيص سريع موارد عفونت هاي آميزشي در بين گروه هدفكمك به :  1هدف جانبي 

  كاهش انتقال عفونت هاي آميزشي از گروه هدف به شركاي جنسي آنانكمك به :  2هدف جانبي 

  در گروه هدفدرمان عالمتي عفونت هاي آميزشي كمك به : 3هدف جانبي

  درمان عالمتي عفونت هاي آميزشي در شركاي جنسي گروه هدفكمك به : 4هدف جانبي

  كاهش احتمال انتقال اچ آي وي به دليل عفونت هاي آميزشي در گروه هدفكمك به : 5هدف جانبي

اين   خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

بايستي ماهانه در خصوص داشتن يا نداشتن عالئم عفونت كليه خدمت گيرندگان كاهش آسيب در مراكز كاهش آسيب 

مورد پرسش قرار گيرند.  هاي آميزشي بر اساس دستورالعمل درمان عالمتي بيماري هاي آميزشي كشور(ضميمه....)

عالئم ذكر شده بر مبناي توصيه سازمان بهداشت جهاني در خصوص غربالگري عالمتي عفونت هاي آميزشي انتخاب 

پاسخ  )  مردان در( ران كشاله ياتورم تناسلي زخم ادرار، مجراي از گر بيماري براي يكي از عالئم ترشحشده است. ا

  مثبت داشت بايستي به سطح باالتر ارجاع شود. 

ارتباط   اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

(پافشاري) در استفاده از خدمات قبلي : آموزش رفتار جنسي ايمن تر، آموزش مهارت جرات ورزي    

 ارجاع كاندوم، آزمايش اچ آي وي، غربالگري براي عالئم سل، غربالگري براي عالئم بيماري هاي آميزشي،

 ساير خدمات كاهش آسيب در صورت لزوم،
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  غربالگري بيماري هاي آميزشي*-7خدمت شماره 

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است؟

عفونت هاي آميزشي* در حال حاضر جزو خدمات روتين مراكز كاهش غربالگري و تشخيص    

آسيب نمي باشد، اين خدمت به شدت توسط منابع علمي توصيه شده و عملياتي كردن آن در مراكز 

هزينه و امكانات زيادي را نمي طلبد. در صورت ارائه اين خدمت در مراكز كاهش آسيب مسئول و/يا 

حاصل كند تا تمامي بيماران در ماه يكبار مورد پرسش قرار گرفته اند مدير مركز موظف است اطمينان 

.  

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

  
  براي هر بيمار در هر ماه يكبار بايد چك ليست مربوطه تكميل گردد 

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
  .ارزيابي اوليه را انجام مي دهند سرنگ و سوزنمتصدي برنامه سرنگ وسوزن و هميار برنامه  

  مي گيرد.   بقيه خدمت بر اساس الگوريتم اجرايي توسط فرد ذيصالح صورت 

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

مركز  ) ودر دفتر ثبت خدمات5 نظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در پرونده بيمار (فرم شماره   

 .)گردد ثبت الكترونيك صورت به نيز اكسل فايل در(.) ثبت گردد1گذري(فرم شماره 

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام  

 بهزيستي
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  غربالگري بيماري هاي آميزشي*-7خدمت شماره 

  ) چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش

 :پرسش از خود پاسخ دهيد 9ه اين در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد ب شما

 آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به دنبال چه هستم؟ .1

 ؟ثبت كرده ام ي  را كه خدمت دريافت كرده اند،مشخصات تمام  مراجعين .2

 ؟مراجعين خدمت را دريافت كرده اندآيا همه  .3

 ؟انجام داده امكار به موقع  آيا اين .4

 ؟جع قرار گرفته است) در اختيار مرارد نياز ( طبق چك ليست شماره ...آيا وسايل مو .5

 آيا افراد بعد از اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟ .6

 ؟ثبت كرده امانعي را كه به نظرم رسيده است، آيا مو ؟آيا به موانع كار مي انديشم .7

 ؟بهتر طرح دارم؟ آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده امشنهادي براي اجراي آيا پي .8

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام؟ .9

  )(ارزشيابي ؟م به اهدافمان در طرح رسيده ايم چگونه مي توانيم بفهمي

  مورد ارزيابي قرار گرفته اند بيماريهاي مقاربتي كه از نظر موادفراواني نسبي مصرف كنندگان 

 )X(كه طي بازه زماني مورد نظر ارزيابي شده است  مصرف كننده  تعداد  صورت: 

 )N(كه طي بازه زماني تحت پوشش هستند تعداد مصرف كننده مخرج :  
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  )ساليانه –نه ماهه  - شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  غير تزريقي  –تزريقي  - سن -: جنس  تفكيك هاي مورد نياز

  ؟در ارائه اين خدمت نرسيم چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را كه در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي  

در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به 
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  غربالگري بيماري هاي آميزشي*-7خدمت شماره 

نظرتان رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد 

  برنامه به ما كمك كند . ءمي تواند در ارتقا شنهادهانكنيد . ساده ترين پي

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

رسيد و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  

نظرات خود را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد 

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم .حتي  

مربوطه اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك 

  كند .

  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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  درمان اعتياد با شبه مخدرها: 8خدمت شماره 

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 كنندگان تزريقي مواد مخدرمصرف .1  

 كنندگان مخدرهاي سنگين بي بضاعتمصرف .2

 كنندگان بي خانمانمصرف .3

 كننده مخدرهاردار مصرفزنان با .4

 كننده مخدرزنان مصرف .5

  رود در صورت عدم دريافت درمان به سمت مصرف پرخطرتر مواد بروندساير افرادي كه احتمال مي .6

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  
  هدف اصلي  : كاهش مصرف پرخطر مخدرها در گروه هدف

  مصرف تزريقي مواد: كاهش موارد بروز اچ آي وي از طريق  1هدف جانبي 

  : كاهش موارد بروز هپاتيت هاي قابل انتقال از راه خون  از طريق مصرف تزريقي مواد  2هدف جانبي 

  :كاهش ساير آسيب هاي ناشي از اعتياد به دليل مصرف پرخطر مواد3هدف جانبي 

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

  
ارائه داروهاي آگونيست را از معاونت درمان دانشگاه مربوطه اخذ  مراكز كاهش آسيب كه پزشك داشته باشند و مجوز

نموده باشند مجاز هستند تا خدمات درمان اعتياد را بر اساس دستورالعمل هاي مصوب كشوري ارائه بدهند. اين مراكز 

است  براي بيماراني مي توانند بسته به مورد خدمات درمان را به صورت آستانه پايين ارائه بدهند. درمان آستانه پايين

  كه واجد يكي از شرايط زير باشند:

 بي خانمان بوده و امكان نگهداري دارو در شرايط ايمن را نداشته باشند. •

 اوراق شناسايي نداشته باشند. •

 تست ادراري منفي از زمان شروع درمان با شبه مخدرها در مركز نداشته باشند. •

 

 

 



 

 

 

٧٧ 
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  درمان اعتياد با شبه مخدرها: 8خدمت شماره 

 نشاني ثابت نداشته باشند. •

مركز مي تواند براي اين گروه از بيماران درمان نگهدارنده با متادون بدون دوز منزل برقرار نمايد. تا زمان ابالغ 

رسمي پروتكل درمان با شبه مخدرها به صورت آستانه پايين به جز دستورالعمل دوز منزل و انجام آزمايش ادرار 

هاي كشوري مصوب در خصوص درمان و پروتكل ل و خدمات روانشناختي بقيه خدمات بايد تابع دستورالعم

  نگهدارنده با متادون باشد.

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

خدمات قبلي : آموزش رفتار جنسي ايمن تر، آموزش مهارت جرات ورزي (پافشاري) در استفاده از كاندوم،     

غربالگري براي عالئم بيماري هاي آميزشي،ارجاع در صورت آزمايش اچ آي وي، غربالگري براي عالئم سل، 

 لزوم،ساير خدمات كاهش آسيب

   

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟

درمان با شبه مخدر ها بخشي از خدمات كاهش آسيب مي باشد كه به شدت مورد عالقه بيماران مي    

نقش اثبات شده اي نه تنها در كنترل همه گيري اچ آي وي دارد كه در جلوگيري از سوق مصرف باشد، و 

كنندگان به انتهاي طيف مصرف مواد مخدر نيز نقش به سزايي دارد. توصيه مي شود اين خدمت به تمامي 

  بيماران واجد شرايط ارائه گردد.

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

ساعت در روز بايد به  روز در هفته در ساعت مصوب ارائه خدمات بدهد . حداقل دو 6بايستي مركز    

ارائه خدمات درمان نگهدارنده اختصاص داشته باشد .اين بدين معني نيست كه در اين ساعت بقيه خدمات 

ا حضور ز باشد) بنبايد ارائه شود بلكه مشخصا بايد در زمان معيني ( كه مي تواند كل ساعت فعاليت مركز ني

  پزشك  و پرستار مربوطه در مركز ارائه گردد.
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  درمان اعتياد با شبه مخدرها: 8خدمت شماره 

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
داروي آگونيست گذري خدمت، توزيع  مدير مركزتيم درمان شامل پزشك به عنوان مسئول فني و  

همزماني مسئوليت مركز و آستانه پايين را بر عهده خواهد داشت. الزم به توضيح است كه در صورت وجود 

مسئول فني واحد آگونيست توسط پزشك، مسئول برنامه سرنگ و سوزن با نظر مسئول فني ارائه دارو را 

  برعهده خواهد گرفت.

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

 آيداتيس)(سامانه مصوب وزارت بهداشت  بر اساس فرمها و سامانه نظام ثبت :   

  (سامانه آيداتيس)سامانه هاي مصوب وزارت بهداشت  نظام گزارش دهي :  

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )

  خود ارزيابي 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 دانم از اجراي اين خدمت  به دنبال چه هستم؟ آيا من دقيقا مي .1

 ثبت كرده ام ؟را كه خدمت دريافت كرده اند،   مشخصات تمام  مراجعيني .2

 آيا همه مراجعين خدمت را دريافت كرده اند  ؟ .3

 كار به موقع انجام داده ام ؟ آيا اين .4

 گرفته است ؟آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....) در اختيار مراجع قرار  .5

 آيا افراد بعد از اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟ .6

 آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .7

 ثبت كرده ام ؟تر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد، آيا پيشنهادي براي اجراي به .8

 تكميل كرده ام؟ آيا دفتر و فرم آمار را به درستي .9
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  درمان اعتياد با شبه مخدرها: 8خدمت شماره 

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  قرار گرفته اند تحت پوشش درمان با شبه مخدر ها هستندكه از موادتزريقي فراواني نسبي مصرف كنندگان 

كه طي بازه زماني مورد نظرتحت پوشش با شبه مخدر  تزريقي موادمصرف كننده  تعداد  صورت: 

 )X(هستند

 )N(كه طي بازه زماني تحت پوشش هستند تعداد مصرف كننده مخرج :  

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

درصد دريافت كنندگان  70ر مي رود كه حداقل نتظاا –غير تزريقي  –تزريقي - سن -: جنس  تفكيك هاي مورد نياز

  خدمت متادون آستانه پايين، از مصرف كنندگان تزريقي مواد باشد. 

  چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در فرم  

ن به نظرتان رسيد ، اي پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر

عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادات 

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را 

ان اگر به نظرتدر فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . 

 كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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  درمان اعتياد با شبه مخدرها: 8خدمت شماره 

  

  
  

  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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  . امداد رساني سيار9نام خدمت : 

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

  
  سيب كه به هر دليلي امكان مراجعه به مراكز ثابت براي دريافت خدمات را ندارند.آكليه اعضاي گروه هدف كاهش 

  هدفي  ارائه ميشود؟اين خدمت با چه 

  كاهش مخاطرات بهداشتي ناشي از مصرف موادكمك به هدف اصلي  :   

  كاهش موارد بروز اچ آي وي از طريق مصرف تزريقي موادكمك به :  1هدف جانبي 

  كاهش موارد بروز هپاتيت هاي قابل انتقال از راه خون  از طريق مصرف تزريقي مواد كمك به :  2هدف جانبي 

  كاهش ساير آسيب هاي ناشي از اعتياد به دليل مصرف پرخطر موادكمك به :3جانبي هدف 

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

يفروش تن زنان يا و مواد تزريقي كنندگان مصرف با تماس براي رويكردي سيار رساني ،امداد كاهش آسيب حيطه در  

دباي باشيدو داشته تماس آنها با بايد بنابراين و نكرده مراجعه آسيب كاهش مركز به كه است موادي كننده مصرف

پرخطرشان رفتارهاي آنها با تا دارند نياز كه را وسايلي و اطالعات،آموزش آنها به و برويد هستند كه جايي در سراغشان

  .كنيد ارائه دهند كاهش

شدت هب و بوده پنهان اغلب  شما مشتريان كه ،چرا نيست شد گفته كه سادگي اين به چيز همه كه باشيد داشته توجه

پس!ندارند اي دوستانه رفتارهاي خيلي كه روند مي سراغشان به كساني معموال ديگر طرف از و اند شده رانده حاشيه

يليخ شديد روبرو دوستانه چندان نه برخوردهاي با سياري تيم و آسيب كاهش مركز استقرار اوليه مراحل در خصوص به

  !نشويد دلخور و ناراحت

  . هست هدف گروه با مناسب رابطه و تماس ايجاد سيار رساني امداد هاي فعاليت در اساسي زيربناي

  .باشد هدف گروه مشابه سياري تيم اعضاي جنسيت ضرورت به بنا و خاص موارد در مگر باشيد داشته توجه

 چه و زن چه را خود هدف گروه بتوانند بايد هرچيز از قبل وجه بهترين به خود نقش ايفاي براي بايد سياري هاي تيم

  .باشد مكرر بايد ها مالقات اين و كنند مالقات
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  . امداد رساني سيار9نام خدمت : 

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  
 خدمات قبلي : مكان يابي ، شناسايي و برقراري ارتباط 

  درمانسيب يا آخدمات  بعدي : ارجاع به مراكز ثابت كاهش  

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟

ارائه خدمت زماني موفق تلقي مي شود كه گروه هدف رفتارهاي پرخطر خود را ترك يا كاهش داده    

  باشد و به هر پاتوق حداقل يكبار در هفته خدمت رساني شده باشد.

  چه زماني ارائه شود ؟ اين خدمت بايد در

تيم هاي امداد رساني سيار در تمامي روزهاي كاري و بسته به ضرورت بايد در روزهاي تعطيل نيز    

ت تحت پوشش ساعت زمان مفيد ارائه خدمت مي باشد كه بسته به تعداد نفرا 4خدمت ارائه بدهند. روزانه 

  تعداد پاتوق ها مي تواند متفاوت باشد. در هر كانون تزريق و

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
  نفر هست كه در بخش نخست توضيح داده شده است. تيم امداد رساني سيار مشتمل بر دو 

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

، 2شماره  هاي(فرم كه مشابه مراكز گذري است پرونده بيمارنظام ثبت : ثبت فعاليت بايد به تفكيك در    

. ) ثبت گردد1(فرم شماره كه براي تيم سيار نيز مي باشد  دفتر ثبت خدمات مركز گذري و )6و  5، 4، 3

 .)گردد ثبت الكترونيك صورت به نيز اكسل فايل در(

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام  

  بهزيستي
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  . امداد رساني سيار9نام خدمت : 

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )

  خود ارزيابي 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 9شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين 

 دنبال چه هستم؟آيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .10

 ثبت كرده ام ؟را كه خدمت دريافت كرده اند،   مشخصات تمام  مراجعيني .11

 آيا همه مراجعين خدمت را دريافت كرده اند  ؟ .12

 كار به موقع انجام داده ام ؟ آيا اين .13

 آيا وسايل مورد نياز ( طبق چك ليست شماره ....) در اختيار مراجع قرار گرفته است ؟ .14

 اين خدمت از رفتار پر خطر خود دست برداشته اند؟آيا افراد بعد از  .15

 بت كرده ام ؟نعي را كه به نظرم رسيده است، ثآيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موا .16

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .17

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام؟ .18

  توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي ) چگونه مي

  قرار گرفته اند تحت پوشش خدمات ياري رسان كه موادفراواني نسبي مصرف كنندگان 

 )X(كه تحت پوشش خدمات ياري رسان هستند مصرف كننده  تعداد  صورت: 

 )N(كه طي بازه زماني تحت پوشش هستند تعداد مصرف كننده مخرج :  

��������	 

�

�
 100 

  ساليانه ) –نه ماهه  -شش ماهه –بازه هاي زماني قابل گزارش (سه ماهه 

  –غير تزريقي  –تزريقي - سن -: جنس  تفكيك هاي مورد نياز

  چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

نظرات خود را در فرم ملي مانع اجراي صحيح طرح هستند در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عوا 

 اگر به نظرتان رسيد ، ايني پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حت
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  . امداد رساني سيار9نام خدمت : 

عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادات 

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود 

اگر به را در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد 

  نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  خالصه روند و مسير جريان مراحل مختلف خدمت ؟
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	 اÞßاRSTUV %Ý اچ ,	 و	 :¼ :¼ :¼ :¼ ��١٠١٠١٠١٠{� ��{� ��{� ��{� �j½,� 	و 	اچ , RSTUV %ÝاÞßا 	
�j½,� 	و 	اچ , RSTUV %ÝاÞßا 	
�j½,� 	و 	اچ , RSTUV %ÝاÞßا 	
�j½,�        
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 1396در سال  SIPمطابق مصوبه هشتمين جلسه كميته نظارت بر اجراي برنامه 

 *تعيين شده  انجام خواهد شد :شرط احراز  استانداردهايادغام  خدمت تست تشخيصي در كليه مراكز زير به 

 DICمراكز •

 مراكز سيار كاهش آسيب•

 تعداد منتخبي از مراكز درمان اقامتي بهزيستي  با حضور پزشك به صورت پايلوت •

 انجام تست در مراكز فوق عبارتند از  :گروه هاي هدف براي 

 براي : OPT OUTتوصيه به انجام تست به روش •

 مصرف كنندگان تزريقي مواد�

 مصرف كنندگان مواد محرك�

براي ساير مراجعه كنندگان كه درصورت داوطلب بودن امكان انجام تست  OPT INتوصيه به انجام تست به روش •

 را داشته باشند.

 :*ي الزم شرايط  استانداردها

 :خدمت تست در مراكز كاهش الزم استوجود كليه شروط زير براي ادغام 

a.فظ محرمانگي نتيجه تست فراهم شودامكان ح. 

b.) فرد آموزش ديده براي انجام توصيه به انجام تستPITستي بدون توصيه نبايد انجام شود.) وجود داشته باشد . هيچ ت 

c.ود داشته باشد .( مي تواند همان فرد فرد آموزش ديده براي انجام تست سريع وجPIT (. كننده باشد 

d. تست استفاده شده استاندارد تعيين شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت را داشته باشد 

e..اين مركز بايد با يك يا چند مركز ارائه دهنده خدمات مراقبت اچ آي وي ارتباط تعريف شده داشته باشد 

 روه بيماريها  و كارشناس مسئول آزمايشگاه بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه است  .*مسئوليت آموزش نيروها بر عهده گ

 :*مجوز ارائه تست تشخيصي 

تاييد وجود شرايط استاندارد هر مركز برعهده معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بوده و مجوز امكان ارائه تست توسط  معاون بهداشتي 

 دانشگاه ارائه مي شود .  

 داده هاي مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي تست تشخيصي 

 مصرف كنندگان تزريقي مواد –تعداد افراد توصيه شده به انجام تست  به تفكيك مصرف كنندگان محرك .1

 مصرف كنندگان تزريقي مواد –تعداد افراد تست شده  به تفكيك مصرف كنندگان محرك .2

 مصرف كنندگان تزريقي مواد –كيك مصرف كنندگان محرك تعداد افراد داراي تست اوليه مثبت  به تف.3

 –تعداد افراد داراي تست اوليه مثبت كه به مراكز مراقبتي لينك شده اند به تفكيك مصرف كنندگان محرك .4

 مصرف كنندگان تزريقي مواد
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  نيروي انساني ::  ب

و تست را گذرانده است بايد وجود داشته  PITدر هر مركز حداقل يك نيروي آموزش ديده كه دوره مدون   سطح اجرايي : 

باشد . با توجه به اينكه برنامه ادغام يافته است ، و با توجه به زمان سنجي خدمت ، اين نيرو يكي از نيروهاي مراكز كاهش آسيب 

  . د ندارد بوده و نياز به افزايش نيرو وجو

سطوح نظارتي ( دانشگاه علوم پزشكي / سازمان بهزيستي ) مربي اموزش ديده كه مسوليت آموزش نيروهاي در سطح نظارتي  : 

  محيطي را برعهده دارد الزم است وجود داشته باشد.

  فضاي فيزيكي ::  ج

در فضاي دروني مركز مكاني كه امكان بايد  نيازي به فضاي فيزيكي اضافه تر از آنچه در مراكز كاهش آسيب وجود دارد نيست

 ، مستقل شود حفظ محرمانگي وجود داشته باشد 

  تجهيزات ::  د

تست سريع استاندارد ، اين استاندارد توسط آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت تعيين مي شود و توسط دانشگاه علوم 

 كرونومتر ، دستكش  كه توسط مديريت مركز تهيه مي شود. پزشكي تهيه و در اختيار مراكز كاهش آسيب قرار مي گيرد ،
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    تشخيص اچ آي ويفلو چارت 

  به دو زنجيره از فرآيندها  به شكل زير شكسته شد:تشخيص اچ آي وي 

 ) و انجام تست سريع اوليه در فيلد PITتوصيه به انجام تست ( .1

  

 مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري ) و انجام تست تاييدي در VCTمشاوره قبل و بعد از تست( .2

  

    

ترغيب براي  .5

تست تاييدي

مشاوره قبل از .6

تست

انجام تست .7

تاييدي

مشاوره پس از .8

تست

ترغيب براي  .9

دريافت مراقبت

ايجاد تمايل به .1

انجام تست

توصيه به انجام .2

تست
انجام تست اوليه.3 اعالم نتيجه.4

ارجاع موارد .5

مثبت ترغيب براي 

تست تاييدي
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 5مطابق سياستهاي كشوري تشخيص در مراكز كاهش آسيب ، بخش  تشخيص اوليه مي باشد كه مشتمل بر 

  گانه  خدمت تعريف  مي شود  12فرآيند به شرح زير است كه براي هر فرآيند  ، استاندارهاي  

  

  

  

    

1 ترغيب•

2 توصيه به انجام تست•

3 انجام تست•

4 اع&م پاسخ•

5 ارجاع و پيگيری متناسب با نتيجه•
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  ترغيب براي انجام تست  – 10-1خدمت شماره 

.مفاهيم مرتبط با تست 2. آموزش مفاهيم و كليات اچ آي وي  1محور اصلي دارد : 2ترغيب انجام تست ، فرآيندي است كه 

اچ آي وي  در اينجا كليات نحوه اجرايي آن شرح داده مي شود و با توجه به اهميت موضوع  متعاقبا  روند اجرايي بخش 

  اده مي شودهاي مختلف اين فرآيند  به طور جداگانه شرح د

  

  اين خدمت بايد به چه كساني ارائه شود؟

 مصرف كنندگان مواد مخدر كه سابقه مصرف تزريقي مواد را دارند   

   مصرف كنندگان مواد محرك

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  هدف اصلي  ترغيب فرد مبتال به سل  جهت اقدام براي تست تشخيصي اچ آي وي   

  : ارتقا سطح آگاهي فرد در خصوص بيماري اچ آي وي   1هدف جانبي

  : ارتقا سطح آگاهي فرد در خصوص روش هاي تشخيص اچ آي وي و نحوه تفسير نتايج تست     2هدف جانبي

دقت كنيد هدف از اينكار ترساندن بيمار از اچ آي وي  نيست  و برعكس بايد آموزش به گونه اي ارائه شود  ����

  غلط و ترس از بيماري مانع همكاري بيمار در امر تشخيص و مراقبت و درمان نشود .   كه باورهاي

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

  اين خدمت در اصل مشتمل بر چهار مبحث آموزشي است :   

  بخش دوم  : آموزش بيماري اچ آي وي  با تاكيد براهميت تشخيص و مراقبت و درمان به هنگام 

  : آموزش روش هاي تشخيص اچ آي وي و نحوه تفسير نتايج بخش چهارم 

 نحوه ارائه مباحث آموزشي  

ترتيب ارائه مباحث بسيار مهم است و بايد به ترتيب   ارائه شود. محتواي آموزشي در هر  توالي ارائه مباحث: .1

  بخش به گونه اي طراحي شده است كه هر بخش پيش نياز بخش بعدي است .

: توصيه به انجام تست در اصل يك مشاوره انگيزشي است كه بهتر است مطابق   انتخاب روش آموزشي .2

اصول و مباني مشاوره انجام شود  . و در شرايطي كه ارائه دهنده خدمت ؛ دوره هاي تخصصي مشاوره را 

ان منگذرانده باشد بايد مجموعه مباحث اموزشي را  با هدف يك تغيير رفتار ( اقدام براي انجام تست ) در ز

 است . *"آموزش مشاركتي "كوتاه ارائه دهد  ؛ به همين دليل بهترين روش آموزشي 

  روش آموزش مشاركتي  در دو حالت  مي تواند انجام شود :
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  ترغيب براي انجام تست  – 10-1خدمت شماره 

اموزش مشاركتي فردي ( چهره به چهره): در اين حالت  آموزش براي هر بيمار جداگانه انجام مي شود . اين  �

است مزيت اين روش اثر بخشي بيشتر آن است چون مفاهيم آموزشي دقيقا روش  نسبت به روش جمعي  ارجح 

منطبق بر نياز مخاطب و متناسب با سطح سواد و دانش و فرهنگ او ارائه مي شوند اشكال اين روش زيادتر بودن  

قه دقي 20مدت زماني است كه ارائه دهنده خدمت بايد صرف آموزش كند . مثال در اين روش، آموزش يك بيمار 

دقيقه از وقت ارائه دهنده خدمت را به خود معطوف مي كند.. در مراكزي كه در هر مقطع زماني  40و دو بيمار 

تعداد كمي بيمار جديد دارند بايد از اين روش استفاده شود . اما در مراكز با تعداد  موارد  جديد بيشتر در هر 

د نداشته باشد مي توانند از روش دوم ( مشاركتي مقطع زماني درصورتي كه امكان استفاده از اين روش وجو

 جمعي ) استفاده كنند .

 

آموزش مشاركتي جمعي ( كالس آموزشي ): در اين حالت يك جلسه آموزشي براي چند بيمار به صورت همزمان  �

تشكيل مي شود . مزيت اين روش صرفه جويي در وقت ارائه دهندگان خدمت است گرچه با توجه به تفاوت 

سواد ، دانش و فرهنگ مخاطبين  انتقال مفاهيم  آموزشي به گونه ايي كه براي همه مخاطبين جالب سطح 

توجه باشد؛  نياز به مهارت بيشتري دارد ولي اشكال عمده اين روش براي مبحث توصيه به انجام تست اچ آي 

ر افراد ديگر است . وي  معذوريت هاي شركت كنندگان در شركت در مباحث و پرسش هاي آنها به علت حضو

و تنها در شرايطي بايد استفاده شود كه در يك مقطع زماني تعداد موارد جديد  سل يك مركز بهداشتي درماني  

 آنقدر باشد كه امكان روش فردي وجود نداشته باشد.

 

----------------------------  

دستورالعمل شيوه ارائه آموزش مشاركتي   جزئيات و ويژگيهاي روش اموزش مشاركتي ، مي توانيد   براي شناخت*

  را مطالعه كنيد .

  تعداد و مدت زمان  جلسات آموزشي : .3

دقيقه  باشد لذا تشكيل  چند جلسه آموزشي  20تا  15طول مدت هر جلسه آموزشي  نبايد بيش از 

 كوتاه نسبت به يك چند جلسه آموزشي طوالني ارجح است  

  ☺نتيجه آموزش  تواتر خدمت (مبتني است بر ارزيابي .4

در صورتي كه  مجموعه جلسات آموزشي منجر به ابراز تمايل بيمار براي انجام تست شد ، نتيجه  ☺☺☺☺

 مطلوب عايد شده است.

در صورتي كه پس از  مجموعه جلسات آموزشي بيمار تمايلي  براي انجام تست نداشت ، بايد خدت  				

 توصيه به انجام تست دوباره تكرار شود.
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  : محتواي آموزشي  .5





مجموعه مفاهيم آموزشي مورد نياز و روش ارائه آنها  متناسب با هدف ترغيب بيماران به انجام  

ويژه ارائه دهندگان خدمت  "دستورالعمل نحوه توصيه به انجام تست"تست اچ آي وي به  تفضيل  در 

 مراكز كاهش آسيب  قابل دسترسي است در 

  ابزار كمك آموزشي  : .6

از مجموعه كتابچه هاي  "چرا و چگونه از وضعيت ابتال خود به اچ آي وي مطلع شوم  كتابچه   �

  . آموزشي ويژه بيماران  بايد در پس از آخرين جلسه آموزشي در اختيار بيمار قرار گيرد

   

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

 خدمات  بعدي :   

انجام تست سريع اچ آي وي : در مراكز ي كه امكان تست سريع وجود دارد  افرادي " 2خدمت شماره  

كه بعد از خدمت كنوني  داوطلب انجام تست اچ اي وي هستند . بايد خدمت انجام تست را دريافت كنند  

جود ندارد  ارجاع براي انجام تست اچ آي وي : در مراكز ي كه امكان تست سريع و" 3خدمت شماره  

افرادي كه بعد از خدمت كنوني  داوطلب انجام تست اچ اي وي هستند . درصورتي كه در اين مركز امكان 

  انجام تست وجود ندارد بايد به مراكز مربوطه ارجاع شوند .

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است؟

  
 از اسامي همه افراد تحت پوشش داشته باشيد :الزم است ليستي 

را در مقابل نام بيمار ثبت كنيد با ارزيابي اين ليست مي يخ  اموزش ترغيب به  انجام تست تار 

 توانيد بفهميد اين خدمت را به چه كسي ارائه ندايد.

چه  ويد كهبا ثبت تاريخ  ارجاع / انجام تست سريع  در مقابل نام داوطلبين مي توانيد متوجه بش 

  كساني  وارد چرخه خدمت بعدي شده اند

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

با توجه به اهميت تشخيص و درمان زود هنگام اچ آي وي از يك طرف و احتمال اينكه فرد ممكن    

است رابطه اش با مركز كاهش آسيب را قطع كند از طرف ديگر  مهم است اين خدمت طي اولين ماهي كه 
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، روند  شتدرصورتي كه فرد تمايل به انجام تست ندا –فرد تحت پوشش مركز قرار گرفته است  انجام شود 

ساعت است كه مي  1توصيه به انجام تست هر ماه بايد تكرار شود .كل زمان مورد نياز براي اين خدمت 

  تواند  در جلسات مجزا انجام شود

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

 يكي از افراد شاغل در مركز كاهش آسيب كه دوره آموزشي نحوه توصيه به انجام تست و نحوه   

  انجام تست سريع را گذرانده و به عنوان مسئول انجام تست اچ آي وي است .

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

 فرم الكترونيك ثبت خدمات كاهش آسيب.2 –پرونده بيمار  6فرم شماره .1نظام ثبت :   

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام 

  بهزيستي

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم ؟( پايش )

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 12خود ارزيابي : شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  .1  

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .2

 آيا راهكار آموزشي انتخاب شده متناسب با وضعيت  مركز است  ؟ .3

ا ر "توصيه به انجام تست را دريافت كرده اند"مشخصات تمام  افراد تحت پوشش و كساني را كه  خدمت  .4

 ثبت كرده ام ؟

 آيا به  همه افراد تحت پوشش  توصيه به انجام تست كرده ام   ؟ .5

 انجام داده ام ( ظرف مدت يك ماه اول كه فرد تحت پوشش مركز قرار گرفته است )آيا اينكار به موقع  .6

 آيا به موارد زير در آموزش ارائه شده اشاره شده است ؟ .7

a.  آموزش اچ آي وي 

b. رابطه  ابتال مصرف مواد  و اچ آي وي  و اهمييت تشخيص و درمان به هنگام 

c. مت روش هاي انجام تست اچ آي وي  و نحوه دسترسي به خد 

 آيا پس از آموزش ارائه شده فرد تمايل خود براي انجام تست اچ اي وي را اعالم كرده است ؟  .8

 آيا  ليست افرادي را كه مايل به انجام تست نبودند را ميدانم؟ .9

 آيا خدمت توصيه به انجام تست را به كساني كه حاضر به انجام تست نبودند را دوباره تكرار كرده ام ؟  .10
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 كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟آيا به موانع  .11

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .12

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام ؟ .13

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم؟( ارزشيابي )

  .نحوه محاسبه : را دريافت كرده اند موعه كامل توصيه به انجام تست از افراد تحت پوشش مجدرصد چند  .2  

 افراد تحت پوشش  كه آموزش ترغيب انجام تست اچ آي وي را دريافت كرده اند  تعداد صورت: 

  مخرج : تعداد كل افراد تحت پوشش در همان  مقطع زماني  

  مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟چه عواملي ممكن است 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند   

نظرات خود را در فرم ملي مانع اجراي صحيح طرح هستند در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عوا

طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاداتي كه به همين منظور 

عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادات 

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  اجرا كرد  ؟چگونه مي توان برنامه را بهتر 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند    

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد و يا  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه 

تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را در فرم 

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده 

  ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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  كساني ارائه شود؟اين خدمت بايد به چه 

 مصرف كنندگان مواد مخدر كه سابقه مصرف تزريقي مواد را دارند  .1  

  مصرف كنندگان مواد محرك .2

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  اين است كه از وضعيت  ابتال فرد به  اچ آي وي  مطلع شويم هدف اصلي  

  و براي دريافت جواب آزمايش  آماده مي شود فرد چكونگي دسترسي به آزمايش را دانسته :1 هدف جانبي

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

 ما در اينجا  براي همه تست اچ آي وي را انجام مي دهيم و از شما هم مي خواهيم اين تست را انجام دهيد    

زيرا اگر هر كدام از بيماران مبتال به اچ آي وي بشند  تشخيص هر چه زودتر اآن و شروع درمان كمك مي  

 كند افراد زودتر تحت درمان قرار گيرند 

* در صورتي كه قبال فرآيند يك انجام نشده است درصورت وجود وقت كافي  در اين مرحله چكيده اي از 

 مطالب آنرا ارائه دهيد  

 "تمام نتايج تست به صورت محرمانه باقي مي ماند "محرمانه بودن نتايج تست تاكيد كنيد بر  

به اين معني نيست كه فرد مجبور است تست را انجام دهد و اين جمله بايد به او گفته   دقت كنيداين                 

   شود :

خواهيد تست را انجام ندهيد شما مجبور به انجام تست نيستيد و مختار هستيد اگر نمي  "

"  
  

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

 :كه پيش نياز ارائه اين خدمت مي باشد. "آموزش  اچ اي وي  "   

: در مراكز ي كه امكان تست سريع وجود دارد  افرادي كه بعد از  "انجام تست " 3فرآيند شماره  

  خدمت كنوني  از انجام تست اچ اي وي سرباز نزده اند مورد تست قرار مي گيرند
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  ؟مات وابسته به اين خدمت شده استچگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خد

  كنند   دريافت ميمطمئن شويد افراد بعد ازاين ،خدمت  تست را    

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

تحت پوشش طي ماه اول با توجه به اهميت تشخيص و درمان زود هنگام مهم است اين خدمت    

  دقيقه است 5-10مدت زمان مورد نياز اين خدمت  –بودن انجام مي شود 

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

افراد شاغل در مركز كاهش آسيب كه دوره آموزشي نحوه توصيه به انجام تست و نحوه انجام يكي از    

  تست سريع را گذرانده و به عنوان مسئول انجام تست اچ آي وي است .

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

 الكترونيك ثبت خدمات كاهش آسيبفرم .2 –پرونده بيمار  6فرم شماره .1نظام ثبت :   

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام 

  بهزيستي

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 8شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  خود ارزيابي :

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .1

 آيا موفق شده ام توصيه را به گونه اي مطرح كنم كه فرد تست را بپذيرد  ؟ .2

  ؟ثبت كرده امتوصيه به انجام تست كرده ام،  مشخصات تمام  مبتاليان به سل  را كه به انها .3

 آيا  به همه مبتاليان به سل  تحت پوشش خود توصيه به انجام تست كرده ام   ؟ .4

 نكار به موقع انجام داده ام ( ظرف مدت دو هفته بعد از شروع درمان ) آيا اي .5

 كرده ام ؟ آيا به موانع كار مي انديشم ؟آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت .6

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .7
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  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام  .8

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

  .نحوه محاسبه :اند از افراد تحت پوشش توصيه به انجام تست شدهدرصد .چند 1

 را دريافت كرده اند . PITCافرادي كه مشاوره  تعداد صورت: 

 : تعداد كل افراد تحت پوشش  در همان  مقطع زماني مخرج  

  . از انجام تست ممانعت به عمل آورده اند نحوه محاسبه :اند از افرادي كه  توصيه به انجام تست شدهدرصد .چند 2

 افرادي كه از انجام تست امتناع كرده اند  تعداد صورت: 

  را دريافت كرده اند  PITCافرادي كه مشاوره  : تعدادمخرج  

  چه عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در فرم در  

پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين 

مربوطه اصال ترديد نكنيد . ساده ترين پيشنهادات  عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم

  مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  
 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد و يا  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه 

تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را در فرم 

 اگر به نظرتان رسيد ، اينپيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .حتي  

پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده 

  ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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  انجام تست سريع اچ اي وي -10-3خدمت شماره 

.نيروي آموزش ديده  براي انجام تست  داشته 2.دسترسي به تست هاي سريع  معتبرداشته باشند 1مي شود كه :اين خدمت  در مراكز انجام 

  .امكان اتصال فرد به سيستم هاي مراقبتي  را داشته باشند4.امكان  بايگاني و حفظ محرمانگي پاسخ آزمايش را داشته باشند 3باشند   

  شود؟اين خدمت بايد به چه كساني ارائه 

  كساني كه بعد از توصيه به انجام تست از انجام تست امتناع نكرده اند .1  

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

هدف اصلي  از انجام اين فرآيند فراهم كردن سطح دسترسي به مرحله مقدماتي تشخيص   ودر نتيجه  كاهش تعداد   

  ارجاع ها مي باشد.

  به انجام تست ، فقط افرادي ارجاع مي شوند كه نتيجه مثبت دارنداز بين تعداد افراد داوطلب 

دقت كنيد هدف از اينكار  تشخيص قطعي اچ آي وي نيست . زيرا نتيجه تست سريع اگر هم مثبت باشد دليل  ����

  قطعي بر ابتال فرد نبوده و براي تشخيص قطعي  بايد فرد حتما براي انجام آزمايشهاي تائيدي  ارجاع شود

  ن خدمت چگونه  ارائه ميشود؟اي

  
 توجه كنيد: ����

بهتر است تست سريع توسط مشاور انجام شود كه در اينصورت مشاور بايد دوره نحوه انجام و ثبت و گزارش  ����

 دهي تست را گذرانده باشد

اگر فرد ديگري در مركز متصدي انجام تست است ، عالوه بر لزوم گذراندن  دوره اموزشي نحوه انجام تست ،  ����

بايد  امكان تحقق  شرايط الزم براي نحوه  ارتباط  مشاور و متصدي انجام تست  مطابق شرايط استاندارد در 

 مركز فراهم شده باشد. به گونه اي كه  شرايط اعالم پاسخ به صورت محرمانه به مشاور وجود داشته باشد.

 مراحل اجرا خدمت عبارتند از

 : روش كار را براي فرد توضيح دهيد  .1

: من با يك سوزن تميز و استريل سوراخ بسيار كوچكي در نوك انشگت شما ايجاد مي  تست سريع 

كنم در حدي كه فقط يك قطره خون از آن خارج شود و قطره خون را به روي كاغذ مخصوصي مي 
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ريزم بيست دقيقيه صبر مي كنم و بعد از روي خطوطي كه روي كاغذ ايجاد مي شود نتيجه تست شما 

 خواهد شد .مشخص 

 آموزش در خصوص تفسير نتايج تست : .2

 بهترين شرايط  اين است كه  اين خدمت در ادامه روند آموزش اچ آي وي  اجرا شود . 

قبال به هر دليلي انجام نشده بهتر است در اين مرحله انجام شود( به فرآيند  1اگر آموزش هاي فرآيند  

 همين مجموعه مراجعه كنيد ) 1شماره 

فرآيند آموزش انجام شده اما بين آموزش  و ارائه اين خدمت فاصله افتاده است ، الزم است قبل از اگر  

  اقدام به ارزيابي خطر چكيده اي از آموزش هاي قبلي مجدا مرور شود

 : تست سريع را مطابق دستورالعمل مربوطه انجام دهيد .3

 نتيجه تست را قرائت كنيد  . .4

  به فرد اعالم مي شو د 4شود نتيجه تست مطابق فرآيند شماره اگر تست توسط مشاور انجام مي  

اگر تست توسط فرد ديگري غير از مشاور انجام مي شود بايد نتيجه در پاكت دربسته و به شكل كامال  

  محرمانه در اختيار مشاور قرار گيرد

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟ 

 خدمات قبلي  

:كه در روند خدمات كلي مراقبت و درمان سل است.و  "انجام تست و توصيه به انجام تستترغيب " 

 پيش نياز ارائه اين خدمت مي باشد.

 :خدمات  بعدي 

 : "اعالم پاسخ " 4فرآيند شماره  

  : ارجاع موارد مثبت  براي انجام تست  تاييدي اچ آي وي" 5خدمت شماره  

  فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟چگونه اطمينان حاصل كنيم كه 

  
. مي توانيد در مراجعات بعدي نتيجه مطمئن شويد فرد از نتيجه تست خود مطلع شده است   

  تست را از او بپرسيد

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟
 

 

 



 

 

 

١٠٠ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  
طي ماه  اول تحت پوشش با توجه به اهميت تشخيص و درمان زود هنگام مهم است اين خدمت  

  قرارگرفتن فرد انجام شود

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
  اجازه دارند اين خدمت را ارئه دهند انجام تست سريعتنها افراد دوره ديده براي  

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

 فرم الكترونيك ثبت خدمات كاهش آسيب.2 –پرونده بيمار  6فرم شماره .1نظام ثبت :   

 سازمان/  و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام 

  بهزيستي

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 8شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  خود ارزيابي :

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .1

 آيا همه مبتاليان به سل  را  تست  كرده ام   ؟ .2

 كار به موقع انجام داده ام ( ظرف مدت يك ماه  بعد از شروع درمان ) آيا اين .3

 از انجام تست روش كار را براي بيمار توضيح داده ام  ؟آيا قبل  .4

 آيا ارزيابي كرده ام كه  بيمار درك مناسبي ازمفهوم نتايج آزمايش مثبت و منفي دارد  ؟ .5

 آيا از كيت تشخيصي استاندارد استفاده كرد ه ام ؟ .6

 آيا مراحل انجام تست را به درستي انجام داده ام ؟ .7

  (درخواست كننده تست ) اعالم كرده ام ؟آيا نتيجه  تست را به بيمار/ .8

 آيا به موانع كار مي انديشم ؟ .9

 آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .10

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .11

 آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام ؟ .12
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  اعالم پاسخ -10-4خدمت شماره 

  

  شود؟اين خدمت بايد به چه كساني ارائه 

  توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )چگونه مي 

 از افراد داراي نتيجه تست اچ آي وي  هستنددرصد چند  .1

  نحوه محاسبه :

 ه نتيجه تست ثبت شده دارند .ك مصرف كنندگان مواد تعداد صورت: 

  : تعداد كل مبتاليان تشخيص داده شده در همان  مقطع زمانيمخرج  

  عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟چه 

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند 

در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در فرم  

 كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد . پيشنهاداتي

حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال  

 ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  
 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند 

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد و  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را در 

 فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه  حتي  

  اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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  اعالم پاسخ -10-4خدمت شماره 

  

  همه افراد ي كه تست انجام داده اند    

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

 هدف  : آگاه سازي فرد از اقدامي كه بايد متناسب با نتيجه تست انجام دهد .    

از آنجا كه اين تست ، تست اوليه است نمي توانيم بگوييم هدف اين كار اطالع بيمار از وضعيت ابتالش به اچ  

  آي وي است . 

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

  
 ابتدا دانش بيمار در خصوص مفهوم نتايج مثبت و منفي را ارزيابي كنيد

 بخواهيد تفسير پاسخ مثبت و منفي را بيان كند .قبل از اعالم نتيجه به فرد حتما از او  

مراقب باشيد نحوه پرسش شما اين ذهنيت را براي وي به  وچود نياورد كه مي خواهيد دانش وي را زير سوال  

 ببريد و يا از او امتحان مي گيريد ! 

 سوال شما نبايد جنبه باز جويي و باز پرسي به خود بگيرد  

و... استفاده نكنيد كلمات مناسب  "غلط است "  "نه  "بود هرگز از كلماتي مانند اگر اطالعات بيمار ناصحيح  

اين روزها باور و اطالعات  نادرستي در خصوص اچ آي وي  در جامعه  وجود  "براي اصالح اطالعات غلط بيمار 

مفهوم درست يك  دارد و منجر به سر درگمي افراد مي شود ، احتماال شما هم آنها را شنيده ايد اما در واقع

 تست منفي ....... 

اگر قبال به بيمار آموزش داده ايد نبايد  انتظار داشته باشيد  كه بيمار همه مطالب ارائه شده توسط شما را به  " 

 خاطر داشته باشه 

 متناسب با جواب حتما دوباره تفسير پاسخ را بيان كنيد : 

 

  جواب تست منفي :

در خون شما پيدا نشده اين مي تواند به  از وجود آنتي باديجواب منفي يعني هيچ نشانه ايي 

  اين  علت باشد كه  ويروس وارد بدن نشده است   يعني شما مبتال به عفونت اچ آي وي نيستيد 

.اما يك استثنا وجود دارد و آن اينكه  اگر در مراحل اول ورود ويروس به بدن ،و بدن هنوز فرصت 2

ني ويروس در بدن وارد شده اما هنوز آنتي بايد ساخته شده در خون كمتر نكرده آنتي بادي بسازد ، يع
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  اعالم پاسخ -10-4خدمت شماره 

  

ازآني  است كه قابل اندازه گيري باشد گاهي  سه ماه طول مي كشد تا بدن آنتي بادي بسازد .پس  

  بهتر است سه ماه بعد هم دوباره آزمايش بدهيد.

  

نشانه هايي از وجود آنتي بادي را در خون شما  پيدا شده است ولي اين مي  جواب تست مثبت :

آزمايش دقيق  تواند هم به دليل اچ آي وي باشد هم به دليل  وجود ميكروبهاي ديگر ،  پس بايد با 

  انجام دهيد تا  مطمئن شويم  كه اين نشانه واقعا به دليل آنتي بادي اچ اي وي بوده است ،يا خير.   تر

 طمئن شويد بيمار كامال منظور شما را فهميده است م 

 اگر جواب منفي است با او قرار بعدي را بگذاريد  

  اگر جواب مثبت است مطابق فرآيند بعدي او را ارجاع دهيد  

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  
 :كه در روند خدمات كلي پيش نياز ارائه اين خدمت مي باشد. "انجام تست "خدمات قبلي : 

  :  ارجاع موارد مثبت -مالقات بعدي براي موارد منفي  :خدمات  بعدي  

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟

  
به مركز مشاوره مطمئن شويد افراد واجد شرايط  بعد ازارجاع  ،جهت اقدامات تشخيص  

  بيماريهاي رفتاري مراجعه كرده اند . الزم است نتيجه ارجاع ( مراجعه فرد ) به صورت فعال پيگيري شود .

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

  
  انجام شود  اول با توجه به اهميت تشخيص و درمان زود هنگام مهم است اين خدمت طي ماه   

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟
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  اعالم پاسخ -10-4خدمت شماره 

  

  
يكي از افراد شاغل در مركز كاهش آسيب كه دوره آموزشي نحوه توصيه به انجام تست و نحوه انجام  

  تست اچ آي وي است .تست سريع را گذرانده و به عنوان مسئول انجام 

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

  
 آسيب كاهش خدمات ثبت الكترونيك فرم.2 – بيمار پرونده 6 شماره فرم.1:نظام ثبت 

 سازمان/  درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم:  دهي گزارش نظام 

  بهزيستي

  مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )چگونه 

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 10شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  خود ارزيابي :

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .1

 داده اند اعالم كرده ام   ؟آيا نتيجه تست را به همه افرادي كه تست  .2

 آيا مطمئن هستم آنها مفهوم درست  پاسخ مثبت و منفي را دريافته اند ؟ .3

 آيا همه موارد مثبت را ارجاع داده ام ؟ .4

 آيا با موارد منفي براي ويزيت بعدي قرار گذاشته ام ؟   .5

  آيا به موارد زير در آموزش ارائه شده اشاره شده است ؟ .6

 انديشم ؟آيا به موانع كار مي  .7

 آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .8

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .9

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام  .10

  )(ارزشيابي ؟ن در طرح رسيده ايمچگونه مي توانيم بفهميم به اهدافما

 از افرادي كه مورد تست قرار گرفته اند از نتيجه تست خود مطلع هستند .درصد چند  .1

  نحوه محاسبه :

 افرادي كه از پاسخ آزمايش خود اطالع دارند  تعداد صورت: 
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  اعالم پاسخ -10-4خدمت شماره 

  

  : تعداد كل افرادي كه در همان مقطع زماني تحت آزمايش قرار گرفته اند  مخرج  

  ؟مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم نتيجهچه عواملي ممكن است مانع شوند تا به 

  
 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

نظرات خود را در فرم مانع اجراي صحيح طرح هستند  در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي 

 .ختيارتان قرار دارد وارد كنيدر اپيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و د

، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، اين عامل حتي اگر به نظرتان رسيد 

 ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

  

  ؟كردي توان برنامه را بهتر اجرا چگونه م

  
 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد و  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را در 

 فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه  حتي  

  اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  ارجاع موارد مثبت  -10-5خدمت شماره 

  

  كساني ارائه شود؟اين خدمت بايد به چه 

  همه افرادي كه نتيجه تست سريع آنها مثبت بوده است .   

  اين خدمت با چه هدفي  ارائه ميشود؟

  
 . تاييد تشخيص  1 

  .بر قراري ارتباط فرد با  نظام مراقبت و درمان  .  2 

  اين خدمت چگونه  ارائه ميشود؟

  
است دستورالعمل مشاوره مقدماتي  انگيزشي را به   توجه كنيد شما قبل از اجرا اين فرآيند الزم ����

 دقت مطالعه كرده باشيد.

 بهترين شرايط  اين است كه  اين خدمت در ادامه روند آموزش اچ آي وي  اجرا شود . ����

افراد زماني كه از نتيجه مثبت تست خود مطلع مي شوند ممكن است به شدت مضطرب شده و حتي وارد  ����

 مرحله شوك مي شوند

 را به مركز مشاوره ارجاع دهيد:فرد 

 براي فرد فرم ارجاع ( فرم شماره يك) را صادر كنيد. .1

آدرس و شماره تلفن مركز مشاوره را به فرد ارائه دهيد .( در صورتي كه در محل ارائه خدمت شما  .2

 بيش از يك مركز مشاوره وجود دارد ، انتخاب مركز مشاوره بر عهده بيمار بگذاريد)

 ا در دفتر ثبت و پيگيري مراقبت و در پرونده بيمار ثبت كنيد تاريخ ارجاع ر .3

 حداقل يك هفته بعد نتيجه ارجاع را پيگيري كنيد:

 از فرد درخصوص مراجعه به مركز مشاوره سوال كنيد : .4

 اگر هنوز مراجعه نكرده است آموزش ها را مجددا تكرار كنيد و اورا به مراجعه ترغيب كنيد ����
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  ارجاع موارد مثبت  -10-5خدمت شماره 

  

كرده است از او بخواهيد برگه مراجعه به مركز مشاوره ( قسمت دوم فرم اگر اعالم كرد مراجعه  ����

 شماره يك) را به شما ارائه دهد

درصورتي كه برگه مذكور را گم كرده است و يا دريافت نكرده است ، با مركز مشاوره مذكور تماس  ����

 حاصل كنيد و از مراجعه فرد اطمينان حاصل كنيد

شاوره بيماريهاي فرد را در دفتر ثبت و پيگيري و در پرونده بيمار نتيجه ارجاع  تاريخ و كد مركز م .5

  ثبت كنيد

  ارتباط اين خدمت با ساير خدمات اين برنامه چيست ؟

  
كه در روند خدمات كلي مراقبت و درمان سل است.و پيش نياز ارائه اين خدمت مي : "اعالم نتيجه"خدمات قبلي 

 باشد.

  :  تشت تاييدي اچ آي ويمراجعه جهت :خدمات  بعدي  

  چگونه اطمينان حاصل كنيم كه فرد وارد چرخه خدمات وابسته به اين خدمت شده است  ؟

به مركز مشاوره مطمئن شويد افراد واجد شرايط  بعد ازارجاع  ،جهت اقدامات تشخيص    

  صورت فعال پيگيري شود . بيماريهاي رفتاري مراجعه كرده اند . الزم است نتيجه ارجاع ( مراجعه فرد ) به

  اين خدمت بايد در چه زماني ارائه شود ؟

با توجه به اهميت تشخيص و درمان زود هنگام مهم است اين خدمت طي ماه  اول شروع درمان انجام    

  شود 

  چه كسي بايد اين خدمت را انجام دهد ؟

  
نحوه توصيه به انجام تست و نحوه انجام يكي از افراد شاغل در مركز كاهش آسيب كه دوره آموزشي  

  تست سريع را گذرانده و به عنوان مسئول انجام تست اچ آي وي است .
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  ارجاع موارد مثبت  -10-5خدمت شماره 

  

  ثبت و گزارش دهي اين خدمت در چه قالبي انجام مي شود  ؟

 نظام ثبت :   

 )6(فرم شماره ثبت  -پرونده بيمار  

 )1(فرم شماره  كاهش آسيبدفتر ثبت خدمات  

 ثبت اوليه مبراي موارد  برگه ارجاع 

 سازمان/  درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه دهي گزارش فرم :نظام گزارش دهي 

  بهزيستي

  چگونه مي توانيم بفهميم مراحل  خدمت مورد نظررا درست انجام داده ايم  ؟( پايش )

 پرسش از  خود پاسخ دهيد  : 8شما  در حين ارائه خدمت بايد بتوانيد به اين  خود ارزيابي :

 چه هستم؟ دنبالآيا من دقيقا مي دانم از اجراي اين خدمت  به  .1

 آيا همه افراد با نتيجه مثبت را ارجاع داده ام    ؟ .2

 آيا مي دانم چند نفر از افراد ارجاع شده ، به مركز مشاوره مراجعه كرده اند ؟ .3

 آيا با افرادي كه مراجعه نكرده اند مجددا مشاوره كرده ام ؟ .4

 آيا به موانع كار مي انديشم ؟ .5

 آيا موانعي را كه به نظرم رسيده است را ثبت كرده ام ؟ .6

 آيا پيشنهادي براي اجراي بهتر طرح دارم ؟آيا اين پيشنهاد را ثبت كرده ام ؟ .7

  آيا دفتر و فرم آمار را به درستي تكميل كرده ام  .8

  چگونه مي توانيم بفهميم به اهدافمان در طرح رسيده ايم  ؟( ارزشيابي )

 اند. از موارد مثبت به مركز مشاوره مراجعه كردهدرصد چند 

  نحوه محاسبه :

 موارد مثبت كه به مركز مشاوره مراجعه كرده اند تعداد صورت: 

  : تعداد كل مواردمثبت در همان  مقطع زماني مخرج  
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  ارجاع موارد مثبت  -10-5خدمت شماره 

  

  

  عواملي ممكن است مانع شوند تا به نتيجه مد نظر در ارائه اين خدمت نرسيم ؟ چه

 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

در هر مرحله از فرآيند كه به نظرتان عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند   نظرات خود را در فرم  

 تي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .پيشنهادا

حتي  اگر به نظرتان رسيد ، اين عامل  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه اصال  

 ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .

   

  

  چگونه مي توان برنامه را بهتر اجرا كرد  ؟

  
 تمام دست اندركاران ارائه خدمت مي توانند در اين قسمت فرآيند به شما كمك كنند  

براي رفع عامل يا عواملي مانع اجراي صحيح طرح هستند به نظرتان رسيد  راهكاريدر هر مرحله از طرح كه  

و يا تصور كرديد كه با اقدام يا اقداماتي به روشي ساده تر مي توانيم به نتايج مورد نظر برسيم  نظرات خود را 

 در فرم پيشنهاداتي كه به همين منظور طراحي شده و در اختيارتان قرار دارد وارد كنيد .

اگر به نظرتان رسيد ، اين پيشنهاد  بسيار پيش پا افتاده و ساده است ، در نگارش آن در فرم مربوطه  حتي  

  اصال ترديد نكنيد . كوچكترين و ساده ترين پيشنهادات مي تواند در ارتقا برنامه به ما كمك كند .
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  مراحل ارجاع و پيگيري نتايج :

  
  كنيد. يك معرفينامه به مركز مشاوره صادر  .1 ����

  
  . فرد با معرفينامه به مركز مشاوره مراجعه مي كند .2 

  
  مركز مشاوره ، فرم ارجاع را مهر و شماره پرونده مشاوره را درآن ثبت مي كند.3 ����

  
  . برگه توسط بيمار به مركز ارجاع دهنده عودت شود.4 ����

  





  شماره پرونده مركز مشاوره را در پرونده بيمار ثبت كنيد. .5  
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

        
        

%Åارش د�Ä و .ÂÃ م�ÀÁ :م�¿ M¯°
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  :مبتني بر اصول  طراحي نظام ثبت خدمات بهداشتي درماني  

  در دو سطح طراحي شده اند : فرم هاي ثبت 

اين فرم كمك مي كند كه متوجه شويم هر فرد  : Individual baseIndividual baseIndividual baseIndividual baseثبت مبتني بر فرد  ����

خواهد  پرونده بيماراندر واقع جزئي از  ها  دريافت كرده است اين فرمچه خدماتي و چند بار  را 

 .{همه خدمات براي يك نفر }بود 

هر خدمتي  : اين فرم كمك مي كند كه متوجه شويم  Serves baseServes baseServes baseServes baseثبت مبتني بر خدمت  ����

راچه كساني  دريافت كرده است به عبارت ديگر در اين سطح مشخصات كليه كساني كه خدمت  

) نيز  line listود.اين فرم ها كه  به عنوان ليست خطي ( مورد را دريافت كرده اند  ثبت مي ش

ناميده مي شوند در واقع همان دفاتر ارائه خدمت هستند  ؛  دو هدف اصلي از طراحي اين فرم ها 

 {همه افراد براي هر خدمت }دنبال مي شود

o  1 تسهيل امكان پيگيري خدمات براي فرد . 

o 2 امكان  استخراج داده هاي الزم براي گزارش دهي . 

  عمده خدمات كاهش آسيب در فرم خطي  الكترونيك طراحي شده اند 

  :فرم گزارش دهي 

  متناسب با داده مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي برونداد و فرآيند طراحي شد 

  جريان داده ها :

	.پرونده بيماردررون مركز بايگاني مي شود -1فرم هاي ثبت سطح  	

ليست خطي الكترونيك در مركز تكميل شده و ماهيانه يك نسخه از آن به ستاد شهرتان و  – 2فرم  ثبت سطح

  استان ارسال مي شود.

فرم گزارش دهي از مركز كاهش آسيب به مركز شهرستان و بعد از تجميع به معاونت بهداشتي دانشگاه و از معاونت 

  بهداشتي دانشگاه به وزارت  بهداشت ارسال مي شود 

  فرم ارجاع در دونسخه تكميل مي شود يك نسخه در مركز و يه نسخه به مركز مشاوره ارسال مي گردد
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 �ÆÇ١.ÂÃ 	
 :¼�م 
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

مشخصات فردي  فرم  

  در مركز /تيم سيارپرونده  –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب 

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 شماره پرونده  :

 

 نام پدر  : نام خانوادگي : نام :

 

 تاهل : شغل :(محل درآمد فعلي  ) تاريخ تولد:  (سن )

 

:نحوه آشنايي با مركز تاريخ اولين مراجعه:  وضعيت سكونت : 

 

 طريقه مصرف مواد : سن شروع اعتياد : نوع ماده مصرفي :

 

 سن اولين تجربه زندان : سابقه زندان :  تعداد دفعات مصرف روزانه :

 

 سابقه مصرف مواد در اعضاي خانواده :  سابقه تزريق مشترك : سن شروع اعتياد تزريقي :

 

د در بين سابقه مصرف موا

 دوستان  :
 سابقه رفتار جنسي نامطمئن با همجنس : سابقه رفتار جنسي نا مطمئن :

 

رواني )–سابقه بيماري (جسمي  HVB-HCVسابقه  آزمايش   HIV:سابقه انجام  تست  
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مراجعات و خدمات دريافتيثبت  – 1فرم شماره   

پرونده   –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب   

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 

: شماره پرونده نام خانوادگي : نام :  

 

تاريخ 

 مراجعه

ش
وز

آم
 

ن
وز

س
و 
گ 

رن
س
ل 

وي
ح
 ت

وم
د
كان

ل 
وي

ح
 ت

ي
 و
ي
 آ
چ
ت ا

س
 ت

ل
س
ي 

گر
بال
غر

 

ي 
گر

بال
غر

S
T

I 

ي
يت
ما

ح
ت 

ما
د
خ
 

ع
جا

ار
 

در
خ
 م
به

ش
ل 

وي
ح
 ت

ن
يو

س
نا
سي

اك
 و

ي 
اد
فر

 ان
ره

او
ش

 م

ي
ور

 آ
ع
جم

 
ن
وز

س
و 
گ 

رن
س

 

ساير 

با 

ذكر 

 نام
 توضيحات
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آموزش  –2 شماره فرم  

پرونده – آسيب كاهش خدمات ثبت نظام  

: شماره پرونده نام خانوادگي : نام :  

 

 موضوع آموزش تاريخ
مدت آموزش  نوع آموزش

 به ساعت

 مشخصات آموزش دهنده

 امضا نام و نام خانوادگي گروهي فردي

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

١١٧ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  
 

ارائه وسايل كاهش آسيب  و اقالم حمايتيثبت  – 3فرم شماره   

پرونده   –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب   

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 

: شماره پرونده نام خانوادگي : نام :  

 

 تاريخ

دهنده ارائه مشخصات  تعداد تحويل داده شده   

ن
وز

س
و 
گ 

رن
س
 

وم
د
كان

 

طر
مق

ب 
 آ

ل
ك
 ال
به

پن
 

تر
يل
 ف

قه
ال
 م

م
خ
 ز
ب

س
چ
 

له
حو

 

ذا
 غ

ن
بو
صا

 

ير
 ز
س

با
 ل

ير
سا

 

نام و نام 

 خانوادگي
 امضا
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غربالگري سل فعال – 4فرم شماره   

پرونده   –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب   

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 

: شماره پرونده نام خانوادگي : نام :  

 

 پيگيري موارد مشكوك به سل

 (اين قسمت براي مواردي تكميل شود كه حداقل يك عالمت مثبت دارند)

 نام غربالگر

ت 
ح
ت

ت
س
ل ا

س
ن 

ما
در

 

 غربالگري عالمتي سل فعال

 تاريخ

 نتيجه ارجاع
تاريخ پاسخ 

 ارجاع
 نام محل ارجاع

تاريخ 

 ارجاع

ب
 ت

ق
ري

تع
 

ن
وز

ش 
اه

 ك

ط
خل

 

فه
سر

 

      

     

 

      
     

 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

      

     
 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

      

     

 

 



 

 

 

١١٩ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

غربالگري بيماريهاي مقاربتي – 5فرم شماره   

پرونده   –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب   

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 

: شماره پرونده نام خانوادگي : نام :  

 

عاليم دارپيگيري موارد   

حداقل يك عالمت مثبت دارند)(اين قسمت براي مواردي تكميل شود كه   

 نام غربالگر

ت
س
ن ا

ما
در

ت 
ح
بيماري مقاربتيغربالگري  ت  

 تاريخ

 نتيجه ارجاع
تاريخ پاسخ 

 ارجاع
 نام محل ارجاع

تاريخ 

 ارجاع

ل
آنا

م 
ور

 ت

وم
وت
كر

س
م ا

ور
 ت

ن
را
ه 
شال

 ك
رم

تو
 

ي
سل

نا
م ت

خ
 ز

را
ج
 م
ح
ش
تر
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نتايج تست اچ آي ويثبت  – 6فرم شماره   

پرونده   –نظام ثبت خدمات كاهش آسيب   

:شهرستاننام  نام مركز:  نام استان : 

 

: پروندهشماره  نام خانوادگي : نام :  

 

توصيه  تاريخ  تاريخ انجام تست 
نام انجام  پاسخ

 دهنده تست

 ارجاع موارد مثبت

 كد نام مركز مثبت منفي
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  ........... رفتاري بيماريهاي مشاوره مركز فرم ارجاع به

  

  با سالم 

با كد                                ......................احتراما جناب آقاي /سركار خانم ......   كه در اين مركز با 

  تست تشخيصي سريع تحت  ارزيابي قرار گرفته است  . جهت انجام مشاوره و ساير اقدامات مقتضي معرفي مي گردند.

  

  

  نام  محل مركز گذري ...................

  

  :..............................نام و امضا فرد ارجاع دهنده 

  

  اين فرم در دونسخه تهيه مي شود يك نسخه در محل بايگاني شده و يك نسخه به بيمار جهت مراجعه به مركز مشاوره تخويل مي گردد.

  

  به مركز گذري.................

  

  با سالم 

             احتراما جناب آقاي /سركار خانم ........... با كد                 معرفي شده از 

  آن مركز مورد مشاوره قرار گرفت و خدمات زير به وي ارائه گرديد :

 از نامبرده نمونه خون جهت آزمايش هاي تكميلي گرفته شد . -1

 نامبرده به آزمايشگاه انتقال خون معرفي شد .  -2

  ساير خدمات ذكر شود ............... -3

  

  / پايگاه مشاوره مدير مركزمهر و امضاي 
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  بيمارستان/مددكاري بهزيستي/كميته امداد/مراكز اقامتي/ مديريت مورد/...... فرم ارجاع به

  با سالم 

با كد                                ......................احتراما جناب آقاي /سركار خانم ......   كه در اين مركز با 

  ارزيابي قرار گرفته است  . جهت انجام مشاوره و ساير اقدامات مقتضي معرفي مي گردند.تست تشخيصي سريع تحت  

  

  

  نام  محل مركز گذري ...................

  

  نام و امضا فرد ارجاع دهنده :..............................

  

  ويل مي گردد.حت .................................................   مركزاين فرم در دونسخه تهيه مي شود يك نسخه در محل بايگاني شده و يك نسخه به 

  

  به مركز گذري.................

  

  با سالم 

احتراما جناب آقاي /سركار خانم ........... با كد                              معرفي شده از 

  رديد :آن مركز مورد مشاوره قرار گرفت و خدمات زير به وي ارائه گ

1-   

       2-  

       3-  

  

   مدير مركزمهر و امضاي 
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 �ÆÇ٢ 	
�Äارش دÅ%:¼�م 
 

  



 

 

 

١٢٤ 
 

 

 

 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

:نام مرکز  فرم گزارش دهي آموزش رويكرد نوين آموزش اچ آي وي    

:نام شھرستان  :کد مرکز در سال ..........   

:نام و نام خانوادگی گزارشگر :بازه زمانی گزارش     

 

  

تعداد کل افراد 
تحت پوشش 

  )A(مرکز 

تعداد افرادی 
برای اولين بار 
آموزش را 

دريافت کرده اند 
)B(  

تعداد افرادی که در 
اين بازه به صورت 
تکراری آموزش را 
دريافت کرده اند 

)C(  

تعداد کل 
اموزش 

گيرندگان 
C+B=

D 

a زن 
    

b مرد 

    

c ) ٢+١کل(  

    

d  ١کد خطر -موادمصرف کننده تزريقی  

    

e ٢کد خطر  -مصرف کننده غير تزريقی مواد  

    

f  ٣کد خطر –رفتار پرخطر جنسی  

    

g  ٤کد خطر –رفتار پرخطر جنسی  

    

h  ٧و  ٦کدخطر –رفتار پرخطر جنسی  

    

I ساير عوامل خطر 

    

 با مرد(همجنس با جنسي ارتباط – 43   همجنس غير با نامطمئن جنسي ارتباط -3  مصرف غير تزريقي مواد  -2 مواد تزريقي مصرف -١  عوامل خطر

 به مبتال فرد همسر -8  باشد مي خطر عوامل از يكي داراي كه فردي همسر -7   مبتال مادر از متولد -6   خوني هاي فرآورده و خون دريافت -5)   مرد

HIV      9- مورد ذكر با ساير –10  شغلي غير يا شغلي مواجهه  

A تعداد کل افراد تحت پوشش مرکز 
افرادی که دارای پرونده بوده و طی يکسال اخير حداقل يکبار به مرکز 

 مراجعه کرده اند

B 
تعداد افرادی برای اولين بار آموزش را 

 دريافت کرده اند
تعداد افرادی که در سالجاری برای اولين بار آموزش را دريافت کرده 

 اند

C 
اين بازه به صورت تعداد افرادی که در 

 تکراری آموزش را دريافت کرده اند
تعداد افرادی که در بازه مورد نظر از ابتدای  سالجاری برای چندمين 

 بارآموزش را دريافت کرده اند

D تعداد کل اموزش گيرندگان 
 جمع موارد جديد و تکراری آموزش

  از تعداد کل بيشتر باشدIتا dواند جمع رديف ھای از آنجا که ھر فرد ممکن است چند عامل خطر داشته باشد ، می ت
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 ^ËÊÈÉ�8ت١�� %Î��Ïار 	
 Í�Ì�8 :  
و �íîV'ت ارا� ��{�و �íîV'ت ارا� ��{�و �íîV'ت ارا� ��{�و �íîV'ت ارا� ��{�    ��ا�� ��ا�� ��ا�� ��ا�� .��.��.��.��١١١١     
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 ماتريس ارائه خدمات

ايستگاه  توضيحات

كاهش 

 آسيب

تيم امداد 

رساني 

 سيار

مركز 

گذري 

 سيار

مركز 

گذري تيپ 

2 

مركز 

گذري تيپ 

1 

 

 آموزش � � � � � 

سوزن و وسايل تزريقتوزيع سرنگ و  � � � � �   

 آزمايش اچ آي وي � � � � � 

 ارتقاي استفاده از كاندوم � � � � � 

جمع آوري و معدوم سازي سرنگ و  � � � � � 

 سوزن مصرف شده

 غربالگري و ارجاع سل � � � � � ا

 غربالگري و درمان بيماري هاي آميزشي  � -- -- � 

 درمان اعتياد با شبه مخدرها  � -- -- -- 

 امداد رساني سيار � � -- -- -- 

 Bواكسيناسيون هپاتيت  هنوز توافق براي ارائه اين خدمت نشده هست

 پيشگيري از بيش مصرفي  پروتكل جداگانه اي در حال تدوين هست

نوع خدمت بسته 

به نوع مركز 

 متفاوت مي باشد

خدمات رفاهيتسهيالت و  � � � � ---  
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 ^ËÊÈÉرب -٢�Óe ن��Ñ 
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  يمارانب كه است طبيعي بسيار دارند را آسيب كاهش مراكز در كار سابقه كه كساني براي تجربه:����

 و هپروند تشكيل به مايل عنوان هيچ به نخست هاي مراجعه در كاندوم يا سوزن و سرنگ متقاضي

 رايب پرونده تشكيل به ،الزام دهد مي رخ مرحله اين ر د كه اشتباهاتي از يكي نباشند. خود معرفي

 ،ندارد پرونده تشكيل به تمايل بيمار اگر نخست ماه در توانيد مي شما باشد. مي خدمات ارائه

 اپيد اعتماد بيمار مرور به . دهيد ارائه پرونده بدون را وكاندوم سوزن و سرنگ مثل اصلي خدمات

 دهد. مي نشان خوش روي بيشتر خدمات دريافتو پرونده تشكيل براي راحتي به كرده
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 ^ËÊÈÉ٣- MN�O �� ����� %د ��× د���jو ا� @AÕا�Ö JKL, 
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با توجه به الزام قانوني رعايت اسناد باال دستي كليه موارد ذيل در خصوص شرايط تاسيس و راه اندازي ، نيروي 

 هاي تأسيس، دستورالعمل و اجرايي نامه آئين مجموعه 74تا  53انساني شاغل در مراكز گذري و .... عينا از مواد 

 آسيب كاهش و نهاد درمان مردم هاي يا سازمان و خصوصي غيردولتي، مجاز دولتي، برمراكز نظارت و مديريت

 مصلحت تشخيص مجمع (مصوب1376 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون اصالحيه قانون 15 ماده معتادان موضوع

  شده است. ذكر )9/5/89نظام 

  

دانشگاه علوم  بهداشتي معاونت به را خود درخواست بايد آسيب كاهش مركز متقاضي سازمانهاي يا افراد : 53 ماده

 كاهش كميته" .نمايند ارائه بهزيستي سازمان يا و پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني/ادارات كل سازمان بهزيستي

 درمان كارشناس و انتظامي نيروي نماينده و بهزيستي سازمان نماينده و دانشگاه معاونت بهداشتي از متشّكل "آسيب

 محل تعيين و دستورالعمل با آن تطبيق از پس و بررسي را درخواست استان با موادمخدر مبارزه هماهنگي شوراي

 .نمايند ابالغ متقاضي به و اقدام مجوز صدور به نسبت وصول درخواست، از پس ماه يك حداكثر مركز،

 خانمان بي معتادان جمعيت از توجهي قابل نسبت كه جغرافيايي مناطق در آسيب كاهش مركز است الزم : 54 ماده

 .باشد مي استان آسيب كاهش كميته بعهدة مركز محلّ تعيين و گردد تأسيس را داراست

 به و است ممنوع باشند دهيرس مذكور تهيكم دييتأ به كه آلوده مناطق در جز به بيآس كاهش مركز احداث :1 تبصره

 .گردد يمي تلق رمجازيغ مركز عنوان

 .است يالزام مركز در استان بيآس كاهش تهيكم اعضاي امضاء به محل، نييتع ةصورتجلس اصل وجود :2 تبصره

ارائه  مركز، در آمار و اطالعات ثبت نحوة كردن مشخّص خدمات، انجام كيفيت و فعالتها كليه بر نظارت : 55 ماده

 .است مركز مدير /مسئول برعهدة ذيربط نهادهاي و ها سازمان با همكاري و ارتباط برقراري و ذيربط مقامات به گزارش

 به شوراي رونوشت و مجوز صادركننده مرجع به مركز فعاليت ساعات و دقيق نشاني و نام كار، به شروع اعالم: 56 ماده

 .است مركز مدير /مسئول برعهدة استان مخدر مواد با مبارزه هماهنگي

 .كرد ارائه گذري مراكز در مي توان را آسيب كاهش خدمات كليه :57 ماده

 .ميباشد مربع متر 40 آسيب كاهش مركز براي نياز مورد مساحت حداقل :58 ماده

 :است الزامي گذري مركز براي زير استانداردهاي حداقل رعايت : 59 ماده

دانشگاه علوم پزشكي و  فيزيكي منابع مديريت واحد فّني گروه توسط فّني، نظر از كه مركز فيزيكي امنيت  -1

 معمولي ساختمانهاي مشابه حداقل و شده تأييد ادارات كل سازمان بهزيستي خدمات بهداشتي و درماني/

 باشد؛ منطقه همان

 ؛توالت) و ييدستشو دوش (شامل بهداشتي سرويس يك وجود حداقل -2

 .استحمام جهت دوش يك وجود حداقل  -3

 يپزشك آموزش و درمان بهداشت، وزارت كار و طيمح سالمت مركز ضوابط با مطابق ديبا يبهداشت سيسرو : 1 تبصره

 .باشد
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 وسعت كه )يمصرف مواد ريسا و سرنگ سوزن، كاندوم، نگهداري (جهت انبار عنوان به مناسب ييفضا وجود :2 تبصره

 كه دو درب، كمد كي اي مترمربع 4 فضاي با انبار مترمربع، 40 مساحت براي .باشد وسعت مركز با متناسب ديبا آن

 .است مناسب باشد داشته قفل

 غذا كردن گرم اي غذا، و چاي هيته براي آبدارخانه -

 :زيراست موارد شامل گذري مركز در نياز مورد وسايل :60 ماده

 متر سانتي 50*50حداقل ابعاد به آموزشي تخته عدد يك  .1

 )يعددصندل 20 حداقلنياز( مورد تعداد به صندلي و ميز  .2

 ؛سيار) اي ثابتتلفني( ارتباط امكان  .3

 )پانسمان زخم ست مالقه، لتر،يف الكل، پنبه، سوزن، و سرنگ (كاندوم، بهداشتي وسايل  .4

 .باشد موجود مركز در مصرف، هفته دو ازين اندازة به پانسمان زخم لياستر ليوسا است الزم :تبصره

 .مصرف يكبار غذاي ظروف غذا، پخت و غذا آب، چاي، صرف وسايل  .5

 :از عبارتند سيار تيم خدمات ارائه براي الزم تجهيزات : 61 ماده

 شناسايي؛ كارت -1

 نفر؛ هر براي وسايل حمل جهت پشتي كوله عدد يك  -2

 قاشق؛ صابون، مقطر، فيلتروآب سرنگ، سوزن،  -3

 كاندوم؛  -4

 الكل؛ و پنبه  -5

 خدمات؛ دهندة ارائه مراكز معرّفي برگة و بروشورآموزشي و پمفلت  -6

 لزوم؛ صورت در استفاده براي ماسك و دستكش -7

 دفتريادداشت؛  -8

 ارجاع؛ فرم  -9

   )Safety Boxجعبه نگهداري ايمن وسايل مصرفي آلوده( -10

 .پانسمان زخم وسايل  -11

پزشكي   آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغي بهداشتي عمومي هاي دستورالعمل و ضوابط كليه رعايت :62 ماده

 :است الزامي ذيل موارد منجمله

 باشد؛ شستشو قابل و خوردگي ترك شكاف، درز، بدون روشن، رنگ سالم،به بايد سقف و ديوارها  .6

 كفشوي به مجهز و فاضالب سمت به مناسب شيب وداراي فرورفتگي بدون شستشو،صاف، قابل كف  .7

 دار؛ سيفون

 قبول؛ درحدقابل نوركافي و مناسب تهويه  .8

 مناسب؛ گرمايش و سرمايش سيستم  .9

 ؛)يلوگرميك 4 كپسول كي مترمربع 50 هر ازاي (به حريق اطفاء كپسول وجود  .10
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 يكبارمصرف؛ دستكش و ماسك تميز، روپوش از استفاده .11

 كاغذي؛ رول يا يكبارمصرف هاي ملحفه از استفاده  .12

 تزريق؛ مستعمل وسايل و برنده و تيز آلوده، هاي زباله مناسب دفع و انتقال نگهداري، آوري، جمع  .13

 وجود Safety Box جهت جمع آوري نگهداري  ودفع سرسوزن .14

 مناسب تعداد به كننده عفوني ضد مواد و آب به دارمقاوم درب زبالة سطل وجود .15

 هاي زباله براي بايد بهداشتي، شرايط رعايت با غيرعفوني، از عفوني هاي زباله نگهداري و تفكيك براي .16

 مقاوم، زردرنگ هاي كيسه در عفوني هاي زباله و گردد استفاده رنگ سياه زبالة از كيسه غيرعفوني

 ابعاد كافي، حجم بايد نيز آنها موقّت نگهداري محلّ .گردد و دفع نگهداري برچسب، داراي ضدنشت

 شود؛ رعايت آن بهداشتي در شرايط داشته، كردن ضدعفوني قابليت و مناسب

 و بهداشتي دفع سيستم داراي كه شهرداري يا درماني مراكز با عفوني هاي زباله دفع جهت قرارداد ارائه-12

 باشند؛ زباله مي مناسب

 سروغذا؛ محلّ و آبدارخانه در بهداشتي ضوابط رعايت لزوم  -13

 .حمام و بهداشتي هاي سرويس براي بهداشتي ضوابط رعايت-14       

 :ها فعاليت تفكيك به گذري مركز كاري هرنوبت در الزم پرسنل حداقل : 63ماده

 رشته كارشناس اي كاردان (مانند پيراپزشك پزشك، ،مدير مركز است الزم :گذري مركز مدير /مسئول /رييس - الف

 .باشد اجتماعي مددكار يا مشاوره كارشناس يا روانشناس ).رهيغ و يشگاهيآزما علوم ،ييپرستاري،ماما هاي

 .است يالزام مركز كار ساعات يتمام در مدير مركز حضور :1 تبصره

 تا دهد ليتشك كاركنان كليه حضور با مشخص زمان در يهفتگ جلسات هفته هر است موّظف مدير مركز :2 تبصره

 .شود استفاده كاركنان آموزش تداوم براي جلسات نيا از نيهمچن و شود ليتسه آنان با مشاركت مشكالت حلّ روند

 .شود يم ثبت طور خالصه به جلسات، ژةيو دفتر در جلسات نيا جينتا

 كليه باشند موظّف كاركنان همه و باشد داشته وجود مركز در ديبا"روزانه گزارش دفتر"عنوان تحت دفتري :3 تبصره

 پاتوقهاي ييشناسا شامل تواند يم موارد .كنند ادداشتي آن در شودينم گنجانده ثبت اّطالعات فرمهاي در كه يعيوقا

 دهايتهد و مشاجرات ر،يم و مرگ موارد مشاهده مواد، از مصرف يخاص روشهاي اي ديجد مواد انواع گسترش د،يجد

 .باشد شده اند، مواجه آن با كه يعيوقا ريسا اي سوزن نوك با تماس وقوع كاركنان، هيعل

 كار بهبود براي بحث جينتا از و مطرح ماه همان يهفتگ جلسه نيآخر در ها گزارش نيا خالصه ماه هر انتهاي در

 .شود استفاده

آزمايش اچ آي وي  و  انجام جهت مشاوره سالم، جنسي رفتار آموزش بمنظور :سوزن و سرنگ برنامه متصدي -ب

 .ديپلم تحصيالت حداقل با روز در كننده مراجعه نفر 100 حداكثر ازاء به نفر يك انتقال، قابل ساير عفونتهاي

 حداقل با روز در كننده مراجعه نفر 100 حداكثر ازاء به نفر كيوكاندوم( وسوزن سرنگ تحويل و پذيرش متصدي -پ

 )ييسوم راهنما التيتحص
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 هاي (برنامه بيآس كاهش مدت كوتاه يآموزش ه هاي دور پ، ب، الف، بندهاي در شده ذكر افراد است الزم :4 تبصره

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط شده بندي زمان ةبرنام طبق كه سالم) يرفتارهاي جنس و سوزن و سرنگ

 .باشند گذرانده شود، يم ارائه يپزشك

 .باشد همسان گروه اعضاي از يكي تواند مي كه نفر يك : خدمه - ت

 .باشند يم شده پاك معتاد افراد شامل همسان گروه :5 تبصره

مد نظر  بايد سيار تيم اعضاي انتخاب در زير شرايط .است نفر 2 از متشكل حداقل سيار تيم هر :سيار تيم اعضاي - ج

 :گيرد قرار

 باشد؛ همسان گروه از سيار تيم اعضاي از يكي حداقل است بهتر : 1

 باشد؛ ديپلم مدرك داراي سيار تيم اعضاي از نفر يك حداقل :2

 باشد؛ محل همان ساكنان از سيار تيم اعضاي از يكي است بهتر :3

 خدمات پيرامون بازآموزي تحت بار يك حداقل ساالنه و آموزش تحت كار به شروع از قبل بايد سيار تيم اعضاي :4

 قرارگيرند؛ كاهش آسيب

 براي بازآموزي كارگاه يك حداقل ساالنه موظّفند بهزيستي سازمان و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت : 5

 نمايند؛ برگزار تيمهاي سيار

 :عبارتند از سيار هاي تيم وظايف :64 ماده

 تزريقي؛ معتادان بيتوتة محلهاي مانند آلوده محلهاي : شناسايي  الف

 .باشند شده مشخص مركزگذري سيتأس قرارداد در ديبا سيار مهاييت/ميت پوشش تحت مناطق : 1تبصره

 آنان؛ با ارتباط برقراري و همكاري جهت الزم شرايط واجد معتادان شناسايي :  ب

 آنان؛ توجيه و كليدي افراد و محل معتمدين شناسايي : پ

عفونت اچ  انتقال راههاي مشترك، تزريق خطرات ايمن، تزريق درخصوص مواد تزريقي مصرف كنندگان ت: آموزش

 Cو   Bهپاتيت و آي وي

 تزريقي معتادان به تزريق براي مقطر آب فيلتر، قاشق، يا مالقه الكل، و پنبه و استريل سوزن و سرنگ تحويل : ث

 ؛)دارد يبستگ معتاد فرد ةروزان ازين حداكثر به شده داده ليتحو زانيم(

 جمعĤوري به آنان تشويق و معتادان به سالم جنسي رفتار آموزش و آن از استفاده نحوة آموزش كاندوم، تحويل : ج

 سيار تيم به آن وتحويل سوزن و سرنگ

  Safety Box تحويل ؛چ

 وبروشورها؛ پمفلتها مانند آموزشي مواد توزيع  ح:

مراكز جامع خدمات  رفتاري، مشاوره مراكز گذري، مراكز( خدمات ارائه دهنده مراكز به مصرف كنندگان ارجاع  خ:

 .)يدرمان سالمت

 .شود اجراء شد خواهد ابالغ كه ينظارت دستورالعمل با مطابق ديبا مذكور موارد :2 تبصره

 شد) خواهد ابالغ كه ييفرمها با مطابق( روزانه فعاليت آمار ثبت  د:
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 نيا ضوابط تيرعا با وي توسط مركز تيمسئول تصدي باشد، يقيحق شخص مركز مؤسس كهيدرصورت :3 تبصره

 .است بالمانع دستورالعمل

 احراز تخّلف، درصورت و مستندات و مدارك ارائه با ميتواند مؤسس ،مدير مركزحضور عدم يا تخّلف درصورت :65 ماده

 .نمايد درخواست را وي تعويض

 را جهت شرايطي واجد فرد بالفاصله است موظف مؤسس ،مدير مركز قرارداد مدت پايان يا استعفاء درصورت :66 ماده

مركز  سابق مسئول جديد، مجوز وصدور اداري تشريفات انجام تا است بديهي .نمايد معرفي مركز مسئوليت تصدي

 به را مراتب قبل ماه يك بايد دهد ادامه كار به نخواهد صورتيكه در و .بود خواهد قبلي مسئوليت دار عهده كماكان

 .نمايد اعالم مؤسس كتبي به طور

 ؛است فهيوظ انجام به مكلف ليذ شرح به و است سال كي مدير مركز قرارداد زمان مدت حداقل :تبصره

 ؛يابالغ دستورالعملهاي و مقرّرات و ضوابط كليه تيرعا -1

 ؛ نيمراجع تيرضا جلب مطلوب، خدمات ارائه جهت يسازمانده و زيير برنامه  -2

 ؛ مركز براي مربوطه هايل مدستورالع براساس زاتيتجه نيتأم  -3

 ؛گرددي م  اعالم مدير مركز اي و ينظارت كارشناسان توسط كه يمدت در مركز رادهاييا و نواقص رفع -4

 ؛ مربوطه ضوابط براساس شنهاداتيپ و نظرات اجراي -5

 ؛مربوطه ت هاييمسئول قبول و مركز در شده نييتع ساعات در فعال و مستمر حضور -6

 آنها يمعرّف و دستورالعمل نيا ضوابط براساس سيار ميت و مركز كاركنان يعمل و يعلم تيصالح دييتأ و يبررس -7

 .مجوز صادركننده دستگاه به

سريع  ارزيابي ،مدير مركز نظارت تحت و مركز كاركنان خود از متشكل تيمي است الزم كار شروع از پيش :67 ماده

و  شايع مواد انواع تعيين مانند مركز فعاليتهاي زمينة در كليدي سؤاالت از برخي پاسخ نمودن مشخّص براي وضعيت

مصرف  تخميني تعداد امكان صورت در محل، كليدي افراد محلها، اين در حضور ساعات پاتوقها، مصرف، روشهاي

براي  آن نتايج از و دهند انجام مركز، هاي برنامه مورد در كليدي افراد نگرش و پوشش تحت منطقة در مواد كنندگان

 .كنند استفاده مركز اهداف طراحي

 .بود خواهد مربوطه ضوابط رعايت به منوط اعتبارآن وتمديد شد صادرخواهد يكسال مدت مجوز براي :68 ماده

در  و نصب مركز در ها فعاليت محلّ در سيار مسيرتيم و پوشش تحت منطقة كروكي/نقشه مجوز، اصل : 69 ماده

 .است الزامي مركز در محل تعيين صورتجلسة وجود . گيرد قرار مراجعين ديد معرض

منطقة  شرايط به توجه با مركز فعاليت ساعات .است بعدازظهر 8 تا صبح 8 از گذري مركز كار فعاليت زمان :70 ماده

 خدمت ارائه به هفته روز 6 حداقل و روز در ساعت 6 حداقل بايد مركز هر .شد خواهد تعيين خدمات، ارائه محل

 .شود اعالم و مشخّص بايد مركز كار ساعت محدوده.بپردازد

ياري  مكانهاي و كار ساعات و گيرد مي صورت هفته در روز 3 حداقل و روزانه ترجيحاً سيار تيمهاي خدمات :71 ماده

  .گردد مي انجام نقليه وسايل از استفاده بدون يا با مدير مركز هماهنگي با رساني
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ندارد  حق كسي و بود خواهند مركز در حضور طول در يكديگر حقوق رعايت به ملزم مراجعه كنندگان :72 ماده

 .دارند عهده بر را ماده اين اجراي حسن مسئوليت ،مدير مركز و موسس .كند فراهم ديگران براي مزاحمتي

 مستندات و داليل ذكر با بايد مراتب باشد، داشته را خود مركز دائم تعطيل قصد مؤسس، درصورتيكه :73 ماده

 .برسد استان موادمخدر با مبارزه هماهنگي شوراي و مجوز صادركننده مرجع اّطالع به قبل، ماه يك الزم،حداقل

 مراكز از شده ارجاع افراد موظّفند بيمارستانها و درماني  خدمات سالمتمراكز جامع  مشاوره، مراكز كليه :74 ماده

 آزمون مشاوره، خدمات آن در كه مشاوره مركز يك با گذري مركز هر است الزم .نمايند پذيرش ارجاع با برگة را گذري

  .باشد داشته ارتباط ميشود انجام و نمونه گيري هپاتيت ايدز،

 نگهدارنده درمان واحد شرائط .است يالزام گذري مركز در نيپائ آستانه با ستيآگون با نگهدارنده درمان ارائه :تبصره

 :است ليذ بشرح شد) خواهد دهينام واحد منبعد كه گذري مركز مهيضم ن (بصورتيپائ آستانه با ستيآگون با

 " گذري مركز در پائين آستانه با آگونيست با نگهدارنده درمان واحد "عنوان  تحت ساله يك اعتبار با مجوز -الف

 .شد خواهد صادر پزشكي علوم دانشكده/توسط معاونت درمان دانشگاه

 يالزام مربوطه پروتكلهاي و ستيآگون داروهاي با نگهدارنده درمان مركز دستورالعمل در مندرج شرائط تيرعا -ب

 .است

 توسط عيتوز و واحد يفن مسئول با ستيآگون داروي زيتجو و ستين يالزام واحد در پرستار و روانشناس حضور -ج

 .رديپذيم صورت يمسئول فن اي و گذري مدير مركز

 .باشديم روز در ساعت 4 واحد تيفعال ساعت اقل حد -د

 ستيآگون با نگهدارنده درمان مراكز به شده تيتثب مارانيب باشديم ماريب 100 واحد در رشيپذ تعداد حداكثر - ه

 .شونديداده م ارجاع يخصوص /يدولت

 است ممنوع جمعه) روزهاي براي (جز منزل دوز ارائه -و
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 مركز سرپناه شبانه

تعريف: مركز سرپناه شبانه مكاني است كه به منظور كاهش آسيب و براي اسكان موقت و شبانه معتادان با رفتار پرخطر و  •

 بي خانمان راه اندازي مي شود.

 

  موافقت اصولي:نحوه صدور و تمديد  -1ماده 

 26ماده  12تا  1دستورالعمل اجرايي موضوع بندهاي «نحوه صدور و تمديد موافقت اصولي و پروانه فعاليت در اين زمينه وفق مفاد 

 شوراي معاونين سازمان خواهد بود. 6/2/87مورخ  113مصوب جلسه » قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت

حقوقي شامل كليه نهادها و موسسات غيردولتي (انتفاعي و غيرانتفاعي) كه در اساسنامه [كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  -2ماده 

مي توانند جهت انجام فعاليت و راه اندازي مركز  ]آنها فعاليت كاهش آسيب هاي بهداشتي و اجتماعي ناشي از اعتياد ذكر شده باشد

  سرپناه شبانه متقاضي باشند.

  نه با افراد حقوقي مي باشد.اولويت تأسيس سرپناه شبا :1تبصره 

  پروانه فعاليت صادر شده قابل واگذاري به غير نمي باشد. :2تبصره 

  نحوه صدور و تمديد پروانه فعاليت: -3ماده 

  الف) صدور پروانه فعاليت:

و...) و  بهداشتيصاحب امتياز (دارنده موافقت اصولي) بايستي پس از احراز كليه شرايط مركز از نظر ساختماني، تجهيزاتي،  -1

  ) را به بهزيستي استان تحويل نمايد.2تامين و معرفي مسئول مركز، درخواست صدور پروانه بهره برداري (فرم شماره 

روز پس از وصول درخواست صدور پروانه فعاليت با  10معاونت امور پيشگيري بهزيستي استان موظف است ظرف مدت  -2

ي نسبت به بررسي وضعيت ساختماني، تجهيزاتي، بهداشتي و... و تطبيق آن با مفاد اعزام كارشناس ناظر استاني يا شهرستان

 اين دستورالعمل اقدام و نظر كميته نظارت تخصصي استان را به كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان اعالم نمايد.

پس از وصول اعالم نظر تشكيل » آئين نامه عمومي«كميسيون صدور پروانه هاي استاني موظف است ظرف مدت مقرر در  -3

جلسه داده و در صورت تطبيق شرايط فيزيكي و نيروي انساني متخصص معرفي شده با مفاد اين دستورالعمل، پروانه بهره 

برداري مركز را با اعتبار سه ساله به نام صاحب امتياز صادر و در غير اين صورت مراتب را با ذكر دليل كتبا به صاحب امتياز 

 مايد.اعالم ن

تبصره: الزم به ذكر است در پروانه بهره برداري ذكر نام مركز، نام صاحب امتياز، مدت اعتبار و نام شهرستاني كه پروانه براي 

 آن صادر شده است و نيز ذكر دقيق نشاني پستي مركز مورد نظر ضروري مي باشد.

 ب) تمديد پروانه فعاليت:

) را 2يك ماه قبل از انقضا پروانه فعاليت درخواست تمديد پروانه (فرم شماره  صاحب امتياز يا مسئول مركز بايستي حداقل -1

  به بهزيستي استان تحويل نمايد.
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روز پس از وصول درخواست تمديد مجوز بهره برداري، نسبت به اعزام  15معاونت پيشگيري استان موظف است ظرف مدت  -2

ز و تهيه گزارش كامل اقدام و نظر كميسيون نظارت تخصصي كارشناس ناظر استاني يا شهرستاني جهت بررسي وضعيت مرك

 استاني را به كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان اعالم نمايد.

كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان موظف است ظرف مدت مقرر در دستورالعمل عمومي پس از وصول نظر كميته  -3

بررسي پرونده مركز و گزارش كارشناس ناظر استاني، نظر كميسيون را  نظارت تخصصي استان تشكيل جلسه داده و ضمن

در مورد تمديد سه ساله آن يا عدم تمديد پروانه (با ذكر دليل) به بهزيستي شهرستان و ذينفع كتبا و از طريق پست سفارشي 

 ابالغ نمايد.

پيشگيري، جهت تمديد پروانه فعاليت الزامي گذراندن دوره هاي بازآموزي كاهش آسيب مورد تاييد معاونت امور فرهنگي و  -4

 است.

كه در  ]حقوقي شامل كليه موسسات و سازمانهاي غيردولتي (اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي)[كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  -4ماده 

ذري ي راه اندازي مركزگاساسنامه آنها فعاليت كاهش آسيب هاي بهداشتي و اجتماعي ناشي از اعتياد ذكر شده باشد مي توانند متقاض

 و انجام فعاليتهاي مربوط به آن شوند.

  : اشخاص حقوقي جهت تاسيس مركزگذري در اولويت مي باشند.1تبصره 

  : پروانه فعاليت صادر شده قابل واگذاري به غير نمي باشد.2تبصره 

  شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز -4ماده 

  قيقي:الف) شرايط متقاضي (موسس) براي افراد ح

  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -2

 عدم سو پيشينه كيفري -3

 عدم اعتياد به موادمخدر -4

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -5

 سال سن 25دارا بودن حداقل  -6

 تحصيالت كارداني مرتبط (رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي، روانشناسي مشاوره و مددكاري)دارا بودن حداقل  -7

 ب) شرايط موسس براي افراد حقوقي:

  داشتن مجوز موسسه از دستگاههاي مرتبط •

 در اساسنامه به فعاليتهاي درمان و كاهش آسيب اشاره شده باشد. •

 ج) مدارك الزم براي افراد حقيقي:

  درخواست تاسيس مركز  فرم تكميل شده -1
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 تصوير كليه صفحات شناسنامه -2

 3 × 4چهار قطع عكس  -3

 گواهي عدم سو پيشينه كيفري -4

 گواهي عدم اعتياد به موادمخدر -5

 تصوير كارت پايان يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (در مورد آقايان) -6

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي كه برابر اصل شده باشد يا ارائه اصل مدرك تحصيلي -7

 ) مدارك الزم براي افراد حقوقي:د

  فرم تكميل شده درخواست تاسيس مركز -1

 تصوير اساسنامه همراه با اصل آن كه به تاييد دستگاه يا سازمان ذيربط رسيده باشد. -2

 تصوير آگهي تاسيس موسسه يا شركت و... چاپ شده در روزنامه رسمي به همراه آخرين تغييرات آن -3

 مهر موسسه معرفي نامه نماينده، ممهور به -4

 ) شرايط و مدارك مسئول مركز5ماده 

  الف) شرايط الزم

  مسئول مركز كه از سوي موسس معرفي مي شود بايد شرايط زير را دارا باشد:

  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -2

 پيشينه كيفريعدم سو  -3

 عدم اعتياد به موادمخدر -4

 دارا بودن كارت پايان و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه (براي  آقايان) -5

دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارداني در رشته پزشكي و پيراپزشكي، (پرستاري، مامايي، علوم آزمايشگاهي و...)  -6

 روانشناسي، مشاوره يا مددكاري

 شي مربوطهگذراندن دوره هاي آموز -7

 گواهي از روانپزشك مبني بر عدم وجود اختالل روانشناختي مختل كننده عملكرد فرد در زمينه فعاليت مذكور -8

 موسس مي باشد. 7تا  1ب) مدارك الزم براي مسئول مانند مدارك بند 

  

موسسين و مسئولين مراكز موظف به اجراي دستورالعمل مراكز فوق و تغييرات ايجاد شده در آن و نيز كليه بخشنامه ها،  -6ماده 

دستورالعمل ها، مكاتبات و تذكرات كه از طريق معاونت امور فرهنگي و پيشگيري به استانها ابالغ خواهد شد مي باشند و دريافت 

  مي باشد كه بايد آن را از بهزيستي استان درخواست نمايند.دستورالعمل به عهده موسسين مراكز 
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  بهزيستي شهرستان موظف است محل سرپناه شبانه و ساعات فعاليت آن را به نيروي انتظامي محل اطالع دهد. تبصره:

  خدمات مراكز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد: -7ماده 

  توزيع يك وعده شام و صبحانه ساده -1

 تخت داشته باشد، حتماً تخت ها يك طبقه و بين آنها فاصله باشد) 4متري حداكثر  12(هراطاق  تأمين محل خواب -2

 تأمين امكانات براي استحمام -3

 دست در سال، زمستاني و تابستاني) 2تأمين پوشاك ( -4

 تأمين ملحفه (به ازاي هرنفر جديد بايد تعويض گردد) -5

 ارجاع به مراكز اورژانس درصورت لزوم -6

 كز بهداشتي ارجاع به مرا -7

 اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش آسيب -8

انجام فعاليت هايي جهت ارتباط با مراكز گذري و تيم هاي سيار و ارجاع به سيستم هاي درماني و حمايتي و درصورت  -9

 امكان مذاكره با خانواده ي ساير افراد مهم جهت بازگشت فرد به شرايط بهتر

 ساير اقالم بهداشتيارايه سوزن و سرنگ، كاندوم و  -10

 تبصره: مركز بايد گزارش عملكرد خود را در زمينه كاهش آسيب (سرنگ و سوزن) به بهزيستي شهرستان ارسال نمايد.

  شرايط فضا، محيط و تجهيزات مركز سرپناه به شرح ذيل مي باشد: -8ماده 

  نفر 20متر مربع زيربنا در يك يا دو طبقه براي  120مركزي با حداقل  -1

 فيزيكي ساختمان حداقل در حد شرايط ساختمانهاي محلي باشد. شرايط -2

 براي استحمام با رعايت ضوابط بهداشتي  نفر 15حداقل يك دوش به ازاي هر  -3

 نفر با رعايت ضوابط بهداشتي 15به ازاي هر   حداقل يك سرويس بهداشتي -4

 حداقل يك اطاق جهت جلسات و كالسهاي آموزشي و مشاوره اي -5

 آشپزخانه با رعايت ضوابط بهداشتيمحلي براي  -6

 آب سالم و بهداشتي -7

 يخچال يك دستگاه -8

 اجاق گاز يك دستگاه -9

 تلويزيون -10

 تأمين وسايل سرمايش و گرمايش مناسب -11

 صندلي به تعداد مورد نياز -12

 حداقل يك خط تلفن ثابت -13

 تختخواب به تعداد كافي -14
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 ماشين لباسشويي -15

 كمد براي هرمراجع -16

 جعبه كمكهاي اوليه -17

 ا حريقكپسول اطف -18

متر مربع  150نفر مي باشدو حداكثر ظرفيت پذيرش به ازاي  20الزم به ذكر است حداقل ظرفيت مركز جهت پذيرش افراد  تبصره:

 نفر مي باشد. 30زيربنا 

  تعداد، شرايط و وظايف پرسنل مركز سرپناه شبانه به شرح ذيل مي باشد: -9ماده 

  الف) حداقل پرسنل مورد نياز:

  نفر (تمام وقت) مسئول مركز يك )1

 فرد مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه يك نفر (تمام وقت) )2

 افراد داوطلب (خوديار) دو نفر (تمام وقت) )3

 ب) شرايط و ويژگيها:

  از نظر جنسيتي بايد پرسنل هم جنس با مراجعين انتخاب شوند. )1

 اين دستورالعمل مي باشد. 5ه مسئول مركز حداقل داراي تحصيالت ديپلم باشد و بقيه شرايط و مدارك طبق ماد )2

فردي كه به عنوان ارايه دهنده خدمات بهداشتي اوليه در مركز فعاليت خواهد كرد بايد حداقل داراي تحصيالت ديپلم باشد  )3

 و دوره كمكهاي اوليه و خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد.

 آموزشي خدمات كاهش آسيب را گذرانده باشد.مدديار بايد داراي تحصيالت حداقل سوم راهنمايي باشد و دوره هاي  )4

 ج) شرح وظايف:

  ) مسئول مركز:1-ج

 نظارت بر كليه فعاليت ها و كيفيت انجام خدمات در مركز )1

 ارايه گزارش فعاليت هاي مركز به بهزيستي شهرستان به طور مداوم )2

 اده و جامعهارجاع و كمك به فراهم شدن زمينه بازگشت مصرف كنندگان مواد بي خانمان به خانو )3

 ) مسئول ارايه خدمات بهداشتي اوليه:2-ج

  )3پذيرش افراد مراجعه كننده به مركز (طبق فرم مخصوص پذيرش، فرم شماره  )1

 ارايه سوزن و سرنگ، كاندوم و ساير اقالم بهداشتي )2

 اجراي كالسهاي آموزشي در زمينه كاهش آسيب )3

 ارجاع به مراكز بهداشتي (طبق فرم مخصوص ارجاع) )4
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

 به مراكز اورژانس (طبق فرم مخصوص ارجاع)ارجاع  )5

 ثبت اطالعات آمار مركز )6

 مقررات عمومي مراكز سرپناه شبانه: -10ماده 

  مراجع به صورت داوطلبانه مراجعه نمايند. -8

 مراجع از طرف مراكز گذري، تيم هاي سياري و يا مراكز درمان سرپايي معرفي شود. -9

 جهت مراجعين فرم پذيرش  تكميل شود. -10

 ساعت در شبانه روز مي باشد. 12كار مركز حداقل ساعت  -11

ساعت بعد از آن مي باشد است. در فصول سرد سال در مناطق  12ساعت ورود، زمان تاريك شدن هوا و زمان خروج از مركز  -12

 سردسير و در فصول گرم در مناطق گرمسير مي توان ساعت كار را افزايش داد.

)، امكان 3اشته باشد با اخذ تعهد كه فرم آن به پيوست آمده است (فرم شماره اگر مراجعي سابقه نقض قانون در مركز د -13

 پذيرش براي يك نوبت ديگر وجود دارد.

هرگونه پرخاشگري، اعمال خشونت آميز، مصرف يا خريد و فروش مواد يا مبادرت به اعمال جنسي در مركز ممنوع بوده و  -14

 متخلفين از مركز اخراج خواهند شد.
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 l��اد،JKL, MN�O V و ���8ت ��اPQ�  �ا ار ا����ار و را����	 ��� ��F 3فHI lmو  	و 	اچ , RSTUاد�F %fgرh ن�i�jk6 3فHI  

  3اره فرم شم

  »فرم پذيرش«

  »فرم پذيرش مركز سرپناه شبانه«

  نام مركز:

  جنس:  سن: ........      نام پدر:      نام و نام خانوادگي مراجع:

  شماره شناسنامه: ..........    تعداد فرزند: ........    وضعيت تاهل:    وضعيت قبلي سكونت:

  منبع ارجاع شده از:

  �ساير     �مراجعه مستقيم   �بهزيستي   � DIC �    NGO  �تيم سيار 

  سابقه پذيرش:

  

  نوع ماده مصرفي فعلي:

  

  طريقه مصرف فعلي:

  �تدخين     �استنثاقي     �تزريقي     �خوراكي 

  پذيرش:

  ساعت: ........................    تاريخ: ........................    روز: .............................

  ............محل اسكان: .....................

  مقررات مراكز سرپناه:

  مقررات كلي -الف

  عدم مصرف مواد در مركز •

 عدم رابطه يا تعرض جنسي در مركز •

 عدم تبليغ و فروش مواد •

 عدم وارد كردن مواد به مركز •

 عدم پرخاشگري و آسيب رساندن به خود و ديگران •
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 ساعات كار -ب

  صبح است 7مركز حداكثر ساعت ورود، زمان تاريك شدن هوا و زمان خروج از  •

 ساعت در شبانه روز مي باشد. 12ساعت كار مركز  •

 خانمها و آقايان بايستي در ساختماني جدا از هم اسكان يابند. -ج

افراد تا زماني كه بي خانمان هستند در مركز نگهداري مي شوند به محض آنكه چنين شرايطي از بين رفت بايد از مركز خارج  -د

  شوند.

چنانچه در محل اسكان فراهم شده خارج از سرپناه، احتمال خطر مرتبط با بيماري اعتياد وجود داشته باشد (نظير اجبار : 1تبصره 

براي رابطه جنسي، اجبار براي قاچاق مواد، اجبار براي تزريق مشترك) با نظر مدديار مركز مي تواند تا زمان رفع مشكل، شبها در 

  سرپناه اسكان يابد.

  رصورت سياست كلي مركز تالش براي توانمند كردن مراجعين و بازگشت آنها به فرآيند طبيعي زندگي مي باشد.در ه توضيح:

  اينجانب از مقررات مركز كه به رويت رسيده است آگاهي داشته، و تعهد مي نمايم آنها را اجرا نمايم.

  

  امضاء پذيرش شونده                  

  

 


