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 .....معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

 اصالحیه مشخصات  مراکز و متقاضیان درمان در سامانه آیداتیس : موضوع

 

 با سالم و احترام

در خصوص مبنا قرارگرفتن سامانه آیداتیس در فرآیند  11/6/1987مورخ  97168/766پیرو بخشنامه شماره             

مان و تحویل و نظارت های دارویی مراکز درمان سوء مصرف مواد و بر اساس بررسی های به عمل آمده از در

:اطالعات ثبت شده در سامانه مذکور مراتب ذیل جهت اصالح به قید فوریت اعالم می گردد

 ثبت مشخصات متقاضی درمانه بر اساس هویت احراز شده توسط مسئول فنی در سامانه آیداتیس به س

ثبت بر اساس اوراق هویتی معتبر، ثبت بر اساس خود اظهاری متقاضی و ثبت به عنوان متقاضی )صورت 

طبق بازدید های به عمل آمده از مراکز و همچنین گزارشات . در نظر گرفته شده است( بدون هویت معتبر

معتبر در سامانه ثبت  نظارتی سامانه مشخص گردیده اطالعات برخی از بیمارانی که بر اساس اوراق هویتی

از این رو الزم است تا با افزایش . شده اند، با مشخصات پرونده تشکیل شده بیمار در مرکز مطابقت ندارد

نظارت بر عملکرد مراکز درمان سوء مصرف مواد ضمن تعیین ضرب االجل یک ماهه از مراکز تحت نظارت 

بدیهی است پس از پایان رفع مغایرت یاد شده نمایند  شود تا در این بازه زمانی اقدام به شناسایی و هخواست

در صورت مشاهده هر گونه مغایرت اطالعات پرونده ها با آنچه در سامانه آیداتیس آن معاونت  ،مهلت مقرر

 .گیردصورت  تخلف شناسایی و با مرکز برخورد قانونیثبت شده به عنوان 

  دریافت کننده داروهای آگونیست عال فاقد اوراق هویتی فدرصد بیماران  6هر مرکز فقط مجاز به ثبت حداکثر

.میباشد با مسئولیت مسئول فنی شیفت و به عنوان مراجعه کننده

  ثبت صحیح و دقیق مشخصات مرکز در سامانه آیداتیس به منظور دریافت نام کاربری و رمز عبور از اهمیت

دریافتی از سامانه در این مورد نیز  بر اساس بررسی های نظارتی و گزارشات. باالیی برخوردار است

که صدور نام کاربری و رمز عبور  با توجه به این. مشخص گردیده مغایرت اطالعاتی زیادی وجود دارد

پذیرفته شده نیست لذا  این مرکزبه تایید کارشناس درمان دانشگاه می باشد این مغایرت از نظر  مشروط

اهها اعالم می دارد اقالم اطالعاتی زیر می بایست مجددا مورد ضمن اعالم ضرب االجل یک ماهه برای دانشگ

 :بررسی و تدقیق قرار گیرند

 "مرکز درمان سوء مصرف مواد"نام مرکز می بایست دقیق و بدون هرگونه پیشوند مانند : نام مرکز  .1

.مطابق نام ثبت شده در پروانه تاسیس باشد ،و غیره



دولتی یا خصوصی : نوع وابستگی .1
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مرکز یا واحد درمان وابستگی "انواع مرکز درمانی مورد پذیرش تا تاریخ این نامه : کز درمانی نوع مر .9

.می باشد "17مرکز ماده "و   "مرکز کاهش آسیب"،  "به مواد با درمان های آگونیست

.منظور مرجع صادر کننده پروانه بهره برداری مرکز است: مرجع صادر کننده مجوز  .4

و شیفته به هیچ عنوان به عنوان دو مرکز تک شیفته نمی بایست ثبت شده مراکز د: شیفت کاری  .6

.باشند

در دامنه دوز تعیین شده در پروتکل  ثبت دقیق اطالعات دوز دریافتی داروهای آگونیست بیماران .7

وابستگی به مواد افیونی با اوپیوم، متادون و بوپرنورفین ابالغی درمان

.ه دو ماه از آخرین مراجعه آنها به مرکز گذشته استبیمارانی ک ثبت انفصال از درمان .6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


