وزارت صحت عامه
معینیت عرضه خدمات صحی
ریاست عمومی طب معالجوی
برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

رهنمود غربالگری ،
مداخله متخصرورجعت دهی

تهیه شده توسط  :واحد تخنیکی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

جدی ۹۳۱۶

مقدمه:
این رهنمود به منظور تطبیق ابزار معیاری غربالگری (  )ASSISTوبه اساااااااد خن مداتصر متت اااااار و
رجعر مریضااااان از سااااااه به مرا ز تداوی معتادین ترتیب و تهیه گردیده اساااار تا ارمندان سااااااوی و
لنیکی مرا ز تداوی معتادین و سایر ار نان مراقبر های ای از خن استفاده وبتوانند مراجعین ه نیاز
به تداوی دارند دریافر و بصتره ایشان را به عرضه تدمار رجعر داده بتوانند.
اهداف:
 غربالگری معیاری به اساد ابزار تایید شده سازمان

ای جهان ودریافر قضیه .

 ارایه مداتصر متت ااااار و رجعر مراجعین به مرا ز تداوی معتادین وساااااایر تساااااهیصر

اااااای

واجتماعی .
 -۹غربالگری یا :Screening
میتود استفاده از ابزار غربالگری:
ابزار غربالگری (  )Screening toolه ضاااااا این رهنمود میباشااااااد یک مقدمه برای اتذ رضااااااایر
مراجعین و هشر سوال برای تعین سطح مشکل مراجع میباشد ه سواالر مطرح شده قرار دیل میباشد:
سووواا اوا  :شااما در طول زندگی از دا نوع از مواد نشااه خورذیل ( مواد متدر به تفکیک هر اانب با
نا مالی خن سوال میگردد وهمچنان انواع مواد متدر درج ارر پاستیه نیز میباشد) استفاده ردهاید؟
( رب برای موارد غیر طبی استعمال گردد)
سواا دوم :در طول سه ماه گذشته اغلبا هرچند وقر یکباراز مواد ذ ر شده درفور استفاده رده اید؟(ماده
اول ماده دو و غیره)؟
سووواا سوووم :در طول سااه ماه گذشااته دا مرتبه میل زیاد یا نیازشاادید به اسااتعمال مواد ذ ر شااده درفور
(ماده اول ماده دو و غیره) داشته اید؟
سواا چهارم :در جریان سه ماه اتیر هرچند وقر یکبار ازمواد نشه خور متذ ره (ماده نوع اول و دو و
سااو غیره) جهر بهبود ااار یا به منظور رفع مشااکصر اجتماعی اقوقی و یا مشااکصر مالی تویش
استعمال نموده اید؟
سووواا جنجم :در طول سااه ماه اتیر چند مرتبه به دلیل اسااتفاده از مواد متدر (نوع اول دو و غیره) در
وظایفی ه به طور معمول از شاااما انتظار می رفته را نتوانساااته اید ه به طور موفقیر خمیزانجا بدهید؟
یا در سه ماه گذشته معموال چقدر در انجا خنچه از تود انتظار داشتید شكسر توردید؟

سواا ششم  :خیا ك سي از دوستان خشنایان اقارب و یا افراد دیگر نگراني تود را درباره م رب مواد
متدرشما نشان داده اسر؟
سواا هفتم  :خیا تاكنون به منظور كنترول یا توقب م رب مواد شكسر تورده اید؟
سواا هشتم  :خیا تاكنون م رب تزریقي مواد داشته اید؟
نکار مه غربالگری :برای دقر اعظمی و قابلیر اطمینان از معلومار وارقا

باید :

ازروشااهای غیر قضاااور ننده عد تقابل و برتورد ماترمانه اسااتفاده شااود از ااابر تعنه امیزپرهیز
شود.
طریق نمره دهی برای تمام مواد نشه آور به استثنای الکوا:
-

هر ماده متدربطور جداگانه نمره دهی میشود.
نمرار هر هشر سوال جمع گردیده وت می اتتاذ میگردد.
مراجعین ه فر الی  ۳نمره اتذ نماید ضرورر به هیچ نوع مداتله ای ندارند.
مراجعین ه  ۴الی  ۲۶نمره اتذ نمایند ضرورر به مداتصر متت ر ( ) Brief Intervention
دارند ولی نیازبه ارجاع به یکی از مرا ز غرض مداتصر بعدی ندارند.
ولی مراجعین ه  ۲۷ویا باالتر از  ۲۷نمره اتذ مینماید مداتصر متت ااااااار و به یکی از مرا ز
غرض مداتصر بعدی ارجاع میگردد.
فور رجعر دهی ض رهنمود میباشد.

کارت های رهنمودی :
جنتری باید درجریان م اابه موجود باشد تا مراجع طول سال و سه اتیر را بطور واضح بداند.

ارر رهنمودی شماره  : ۱عبارر ازلسر مواد نشه خور میباشد ه مراجع
ازهر نب جزییار خن را خشنا شود.
ا .مواد تنبا ودار (سیگرر ن وار ناد تنبا وی جویدنی سیگار و غیره )

نب های مواد متدر و

ب .مواد اعتیاد خور (تریاک هیروئین مورفین متادون ودئین و غیره)
پ .مواد اشیش دار( ماری جوانا گنجه بنگ اشیش و غیره)
ر .مارک های نوع خمفتامین ها ( تابلیر های رژی غذایی تابلر توشی خور تط و غیره)
ث .مواد استنشاقی /بوئیدنی (چسب پترول تینر رنگ و غیره موارد)
نایمتازپا دیازپا لورزپا و غیره)
ج .تبلر های تواب خور یا خرا بتش (والیو
ِ
چ .مواد توه زا ( LSDاسید سماروغ  PCPتامین و غیره)
ح .مواد و ائین دار ( وک زغال راک و غیره)
خ .مشروبار الکلی ( خبجو شراب مشروب و غیره)
د .اگر مواردی غیر از موارد باال را استعمال میکنید ذ ر نید:

ارر رهنمودی  (۲برای سااوال دو الی پنج ) :عبارر ارر اساار ه شاادر اسااتفاده مواد ( روزانه
هفته وار ماهوار و یک الی دومراتبه درسه ماه اتیر) را نشان میدهد.

هرگز :در طی سه ماه اتیر هیچ استفاده ای نکرده اسر.
یک مرتبه یا دو مرتبه 1 :یا 2دفعه در سه ماه اتیر استفاده رده اسر.
ماهوار 1 :تا  3بار در یک ماه استفاده رده اسر.
هفته وار 1 :تا  4بار در هفته استفاده

ورر گرفته اسر.

روزوار یا تقریبا روزانه 5 :تا  7مرتبه در هفته استفاده رده اسر.

ارر رهنمودی  ۳مربوط به سوال چهار  :ن شان دهنده انواع مشکصر ای اجتماعی اقوقی ومالی
میباشد ه مراجعین بدانند ه مشکصر ای اجتماعی اقوقی ومالی یعنی چه؟
ار :ار به این معنی اسر ه به طور لی شما چگونه ااساد می نید .ازسه ماه اتیر به این
سو دا تکلیفی همچو مشکصر ذیل داشته اید:
•

مشکصر تنفسی

•

سرچرتی سرگیجی

•

هواد پرتی

•

مشکصر جهاز هضمی (اسهال دردمعده وغیره)

•

ضربان سریع قلب -تپش قلب

•

ضایعار پوستی (دمل دانه چر ی-پندیدگی پوستی)

•

پندیدگی دستها و یا پاه ها

•

تاری دید تاریکی دید

•

شاک

رع

•

لرزش اطراب علوی یا دستان

•

ااساد نارااتی اضطراب نا امی و یا افسردگی

•

مشکصر تواب و بیداری

مشکصر اجتماعی :
•

همراه فامیل یا دیگران جنگ و جدل رده اید

•

با و یصی مال مشکل دارید

•

رفتار فامیلتان با شما فرق دارد

•

دوستان یا نزدیکانتان را از دسر داده اید

فر ر و داتل فامیل بودن اجتماعی بودن و یا در ماافل شر ر ردن را به تاطر استعمال
•
متدرار از دسر داده اید
شما بسیاری از ارهایی را ه برای اا ل ردن استفاده ردن یا بازیابی متدرار را متوقب

•
رده اید

مشکصر اقوقی :مشکصر اقوقی ه در جریان  3ماه گذشته داشته بودید از قبیل:
•

دستگیر شدن توقیب شدن

•

به ماا مه تواسته شده اید

•

از طرب دا همسایه علیه شما پرونده یا شکایتی ساتته شده باشد

•

به تاطر تامین مواد متدر تود دسر به دزدی زده اید

از لااظ مالی :در طی  3ماه گذشته با مشکصتی همچو ناتوانی در پرداتر بیلهایتان قبض ها یا ترید
لوازمار ضروری فامیلتان رو به رو بوده اید (.مطلب از "تریدن" یا " اساب ردن" معامله پولی یا
جند/امتعه می باشد)
•

خیا توانایی این را داشته اید ه نیازهای غذایی تود و فامیل تودتان را برخورده بسازید؟

•

خیا توانایی تریداری مواد سوتتی برای تانه تان را داشته اید؟

خیا توانایی پرداتر م ارب فامیل تانواده و دیگر ارها را داشته اید؟
کارت رهنمودی شماره  4برای سواا :5

" چیزی را ه به طور معمول از شما انتظار میرود" به این معنی اسر ه شما قادر به انجا
خن ارهایی هستید ه برای رفع ااتیاجار زندگی روزانه تود الز دارید:
►
-

►

مسئولیر های تانه داری شما:
پاک اری و فا اری منزل
تهیه تورا ه برای تود و اعضای فامیل تود
تهیه و پتر غذا
تهیه هیز نده چوب و مواد سوتتی برای گر ساتتن تانه و یا پتر و پز
تهیه خب
مسئولیتهای فامیلی شما

 مراقبر و هوش ردن اطفال مراقبر از صن سالها ماافظر از دتتران زنان فامیلمسئولیتهای اجتماعی شما
►
 تعقیب نکردن عبادار یا وجایب مذهبیمسئولیر اری شما :در واقع همان ارهایی اسر ه شما هر روز مسئول و
►
موظب به انجا خن هستید
 در ار یا مدرسه غیر ااضر می شوید به سر وظیفه یا مکتب دیر می رسیددر سر وظیفه یا مکتب اشتباهار زیاد میکنید
ارر رهنمودی شماره  5برای سواالر :6-8
نه هرگز.
بله ولی نه در  3ماه گذشته
بله در جریان  3ماه گذشته

 -۲مداخالت مختصر:
مداتله متت ر یک ونسلنگ با شدر بوده و زمان خن وتاه بین سه الی پنج دقیقه میباشد .شناسایی
مشکصر ومداتله متت رمیتواند سبب گردد تا ارتباط استفاده مواد متدر با مسایل ای پیدا گردد
شناسایی استفاده مواد مشکل ساز همچنان باعث اهش استفاده مواد و وارد شدن به تداوی گردد.
مداتله متت ر موثر:
 از روش همدلی ااترامانه استفاده مینماید
 با مودل مراال تغییر سهی میباشد.

طریق م اابه :
 -۱از صینر بپرسید ه خیا به دیدن نمرار  ASSISTعصقه دارد.
 -۲ارائه فیدبک شت ی با استفاده از راپور ارر فیدبک. ASSIST
 -۳ارائه مشوره در مورد چگونگی اهش تطر مربوط با سوی استفاده مواد.
 -۴اجازه دادن صینر برای گرفتن مسوولیر نهایی برای انتتاب تود شان.
 -۵پرسیدن از صینر ها ه چگونه در مورد نمرار شان نگران اند.
 -۶میزان نمودن چیز های توب در مورد استفاده مواد.
 -۷میزان نمودن چیز های متر توب در مورد استفاده مواد.
 -۸تص ه نمودن و انعکاد دادن تا ید صینر در مورد " چیز های متر توب«.
 -۹پرسیدن از صینر درچگونگی نگرانی شان در مورد "چیز های متر توب ".
 -۱۱دادن مواد خگاهی دهی به صینر تا باتود ببرد.
 -۳ارجاع قضیه :
به اساد غربالگری زمانیکه صینر نمره باالتر از  ۲۶را اتذ نماید یعنی درتطرشدید ویا اعتیاد فعال
قرار داشااااته باشااااد باید جهر عرضااااه تدمار به مرا ز تداوی معتادین ارجاع گردد و قبل از رجعر
دهی باید منابع ه درجامعه ویا مال ه بتواند برای صینر تدمار عرضااااه نماید خشاااانا گردد همچنان
ار نان ای و یا اجتماعی یک نقش فعال در مورد قابل دسترسی فر تها یا جا های تداوی هزینه
ها و امل و نقل درا ه صینر ایفاء نماید.
به اضااااافه ارمند ااااای باید نا شااااتر مورد تماد در هر برنامه را به صینر ذ ر و درج فور
رجعر دهی نمایند و در مورد قوانین و مقررار و پالیسااااای های ه ساااااکتورها را مکلب به عرضاااااه
تدمار به مراجعین نموده اند خشنایی وخگاهی داشته باشد.
گرفتن رضاااااااا یر نامه تاریری از مریضاااااااان و تقو یر و ای جاد انگیزه به صینر جز مکلفیر دیگر
نسلران و ار نان اجتماعی در زمان رجعر دهی میباشد.
نمونه فور رجعر دهی :

وزارت صحت عامه
ریاست کاهش تقاضای موادمخدر
ریاست صحت عامه والیت
مرکز تداوی معتادین موادمخدر (

فورم رجعت دهی ()6

)

نمبرمسلا..............................................

تاریخ رجعر دهی :
اس مریض :
علر رجعی دهی :
رجعر داده شده به :
نوع تدمار انجا شده:
تاریخ بازگشر مریض بعد از رفع مشکل :
امضا ناظ مر ز .............. .............................................
تسلی شوند ه :

رهنمودوضاااع شاااده فوق الذ ر تائید و در تما مرا ز تداوی معتادین مواد متدر وساااایر تسااایهصر
افغانستان قابل تطبیق میباشد.
ترتیب کننده :

منظور کننده:

تیم تخنیکی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

مقام وزارت صحت عامه

اااای

