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 درمان با کمک دارو 

 کتابچه راهنمای بیمار

  برنامه دارو و درمان اعتیاد

  

  
  
  

 

 سیستم بهداشت کانتی سانتا کالرا  

 (  BHSDبخش خدمات بهداشت رفتاری ) 

 ( SUTSخدمات درمان سوءمصرف مواد )

  
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اطالعیه اقدامات حریم    گردد.در بسته پذیرش شما گنجانده شده و بنا به درخواست ارائه می  اطالعیه اقدامات حریم خصوصییک نسخه از 
(  protected health information, PHIاطالعاتی درباره اینکه اطالعات درمانی، پزشکی و اطالعات بهداشتی محافظت شده )خصوصی 

لطفاً آن را با دقت بخوانید و اگر سؤالی داشتید، از مشاور    دهد.در اختیارتان قرار می شما چگونه مورد استفاده قرار گرفته و/یا افشا خواهد شد 
  اصلی اختصاص یافته به خود بپرسید.
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 های برنامه/ساعات: مکان

  

 Enborg Lane 2425 کلینیک سنترال ولی

San Jose, CA 95128 

 5400-885 (408)     تلفن:

 5487-885 (408)  پرستاری:

 4055-885 (408)         فکس:

 

  :ساعات توزیع

 بعدازظهر 12:30 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

 صبح  11:00 -صبح  7:00 یکشنبه -شنبه 

 صبح  11:00 -صبح  6:00 )اکثر( تعطیالت

 صبح  11:00 -صبح  7:00 تعطیالت اصلی )شکرگذاری، کریسمس، روز سال نو(

  

  کار کلینیک:ساعات 

 بعدازظهر 4:00 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

جدول زمانی ساعات توزیع را مشاهده  شنبه، یکشنبه و تعطیالت

 کنید

  

 

توانید ترتیبات دیگری به صورت جداگانه برای دوز متادون با مشاور خود صحبت کنید تا مشخص شود آیا می  :ترتیبات دوز دیرهنگام

  ساعات توزیع داشته باشید.در زمانی به جز 

************************************************************************************* 

    

  ALEXIAN)کلینیک الکسین هلث

HEALTH) 

2101 Alexian Drive, Suites A & B 

San Jose, CA  95116 

 6577-272 (408)     تلفن:

  6077-272 (408)  پرستاری:

 6506-272 (408)         کس:ف

   :ساعات توزیع

 بعدازظهر 12:30 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

  صبح 9:00 -صبح  7:00 یکشنبه -شنبه 

   صبح 9:00 -صبح  6:00 )اکثر( تعطیالت

  صبح 9:00 -صبح  7:00  تعطیالت اصلی )شکرگذاری، کریسمس، روز سال نو(

  ساعات کار کلینیک:

  بعدازظهر 2:30 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

جدول زمانی ساعات توزیع را مشاهده  شنبه، یکشنبه و تعطیالت

  کنید

 

توانید ترتیبات دیگری به صورت جداگانه برای دوز متادون با مشاور خود صحبت کنید تا مشخص شود آیا می  :ترتیبات دوز دیرهنگام

  داشته باشید.در زمانی به جز ساعات توزیع 
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*************************************************************************************  

 کلینیک ساوت کانتی

(SOUTH COUNTY) 

90 Highland Avenue 

Building J 

San Martin, CA 95046 

 2420-852 (408)    تلفن:

 2440-852 (408) پرستاری:

 0697-683 (408)        فکس:

  :ساعات توزیع

 بعدازظهر 12:30 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

 صبح  9:00 -صبح  7:00 یکشنبه -شنبه 

 صبح  9:00 -صبح  6:00 )اکثر( تعطیالت

 صبح  9:00 -صبح  7:00 تعطیالت اصلی )شکرگذاری، کریسمس، روز سال نو(

  

  ساعات کار کلینیک:

 بعدازظهر 2:30 -صبح  6:00 جمعه -دوشنبه 

جدول زمانی ساعات توزیع را مشاهده  شنبه، یکشنبه و تعطیالت

 کنید

 

توانید ترتیبات دیگری به صورت جداگانه برای دوز متادون با مشاور خود صحبت کنید تا مشخص شود آیا می:  ترتیبات دوز دیرهنگام

  در زمانی به جز ساعات توزیع داشته باشید.

  

  توانند از کارکنان برنامه بخواهند موارد زیر را در اختیارشان بگذارند یا آنها را با هم بررسی کنند:بیماران می :ارجاعات

  

 های اجرایی برنامه دارو و درمان اعتیاد سانتا کالرا کانتی.ها و رویهسیاست    

  2006  های درمان مواد مخدر.، آیین نامه کالیفرنیا برای برنامه9عنوان  

 های درمان مواد افیونی کالیفرنیا های پزشکی انجمن اعتیاد کالیفرنیا برای پزشکانی که با برنامهدستورالعمل

 .2008  کنند.همکاری می

  

  

 های اضطراری خدمات دارو و درمان اعتیادطرح 

  

 لطفاً دستورالعمل زیر را دنبال کنید: 

  

  اورژانس پزشکی:

  

  ن کلینیک اطالع دهید.بالفاصله به کارکنا .1

  سعی نکنید مصدوم را جابجا کنید. .2

  کنار شخص بمانید تا وقتی کمک برسد. .3

  

 سوزی:در هنگام آتش

  

  به کارکنان کلینیک اطالع دهید. .1

  بالفاصله ساختمان را تخلیه کنید و به محل تجمع بروید. .2

 لطفاً دستورات کارکنان کلینیک را دنبال کنید.  محل تجمع:
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 در صورت بروز زلزله:

  

  آرامش خود را حفظ کنید .1

ها و جراحات در زمانی اتفاق بیشتر مرگ  .ندویداگر در داخل ساختمان هستید، به بیرون از ساختمان   هرجا که هستید بمانید. .2

  کنند.افتد که افراد ساختمان را با عجله ترک میمی

  ستید.ای از دیوار داخلی بایزیر میز بروید یا در گوشه .3

  ها، خطوط برق و دیوارها بروید.اگر در خارج از منزل هستید، به فضای باز دور از درختان، ساختمان .4

  

 

 ای که باعث بسته شدن کلینیک خواهد شد:در صورت بروز فاجعه

  

 های اضطراری یا فجایع:تأمین در صورت بروز وضعیت

باعث بسته شدن کلینیک برنامه دارو و درمان اعتیاد سانتا کالرا کانتی شود، ای که در صورت بروز وضعیت اضطراری یا فاجعه 

های های اضطراری و فعالیتبرای کسب اطالعات در مورد وضعیت های دیگر ما منتقل خواهد شد.توزیع دارو به یکی از کلینیک

؛ KGO~ 840 am  ه این رادیوها گوش دهید:کلینیک، لطفاً با کلینیک مربوطه خود تماس بگیرید و برای کسب آخرین اطالعات ب

KBAY~ 94.5 FM ؛KRTY~ 95.3 ؛ وKCBS~ 740 am  106.9و FM.   برای کسب اطالعات قطع برق ایمنی عمومی

PGE (public safety power shut off, PSPS) لطفاً با ،PGE  تماس بگیرید. 5000-743-800به شماره 

  

  توانید به یکی از این مراکز جایگزین بروید:درمان اعتیاد سانتا کالرا کانتی بسته بود، میهای دارو و اگر همه برنامه

 

B.A.A.R.T 

795 Willow Road, Building 332 

Menlo Park, CA 94025 

(650) 578-7190 

 

JANUS Community Clinic 

1000-A Emeline Avenue 

Santa Cruz, CA 95060 

(831) 425-0112 

Successful Alternatives 

795 Fletcher Lane 

Hayward, CA 94544 

(510) 247-8300 

 

Emergency Department-VMC 

751 S. Bascom Avenue 

San Jose, CA 95128 

(408) 885-5000 

St. Louise Regional Hospital 

9400 No Name Uno 

Gilroy, CA 95020 

(408) 848-2000 

 

al HospitalHazel Hawkins Memori 

911 Sunset Drive 

Hollister, CA 95023 

(831) 637-5711 

South County Clinic-JANUS 

284 Pennsylvania Drive, Suite 2 

Watsonville, CA 95076  

(831) 319-4200 
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 بسیار مهم!

  

 های تزریق جایگزین ارائه نمایید.هریک از مکانباید کپی جدیدترین طرح درمانی خود را به همراه کارت شناسایی متادون خود در 

برای تأیید دوز خود، باید یک کپی از طرح درمانی فعلی امضا شده خود و/یا یک بطری داروی مصرف کرده دارای برچسب کلینیک 

 صحیح و دقیق به همراه داشته باشید.

  

تماس بگیرید و برای کسب آخرین اطالعات  (9919-488-800-1)به شماره  Gatewayدر صورت بروز وضعیت اورژانسی، لطفاً با 

  و وضعیت کلینیک خود به پیام گوش دهید.

  

  

  

 به برنامه درمانی متادون سانتا کالرا کانتی خوش آمدید 

 های زیر را مطالعه کنید لطفاً قوانین و دستورالعمل

  

  

 رویه پذیرش

  

 yGatewa های مدیریت شده خدمات درمان در سیستم مراقبت متقاضیانی است که درخواست درمانمرکز غربالگری برای تمام

  شود:موارد زیر در مورد متقاضیان درمان با کمک دارو اعمال می  سوءمصرف مواد را دارند.

  

  در سرتاسر ایالت. MediCalتنها ساکنان سانتا کالرا کانتی واجد شرایط خدمات هستند، به جز متقاضیان مزایای  .1

گیرند و جهت تعیین واجد شرایط بودن/ارزیابی به کلینیک مناسب ارجاع متقاضیان درمان متادون مورد غربالگری قرار می  .2

  شوند.داده می

، Medi-Calدر لیست انتظار قرار بگیرند؛ با این حال امکان دارد زنان باردار، ذینفعان ممکن است متقاضیان در هر کلینیک  .3

   و کسانی که دارای مشکالت پزشکی قابل توجهی هستند جهت پذیرش سریع در نظر گرفته شوند.

کنند یا یگری دریافت میسازد آیا درمان متادون را از برنامه دمتقاضیان موظفند یک اظهارنامه کتبی امضا کنند که مستند می .4

تواند همزمان در بیش از یک برنامه درمان مواد مخدر در هر زمان ثبت نام کند؛ تنها استثنا در متقاضی یا بیمار نمی  خیر.

روز  30کنند و این مدت نباید بیش از طور موقت دریافت میاست که تأیید شود خدمات را به کنندهبیماران مراجعهمورد 

 10295مربوط به تشخیص ثبت نام در چند برنامه و بخش  10225تا  10205های برنامه مقررات ایالتی، بخشاین  باشد.

  مربوط به خدمات موقت را رعایت خواهد کرد.

سازند و آیا تمام متقاضیان پذیرش یا پذیرش مجدد ارزیابی خواهند شد تا مشخص شود معیارهای پذیرش را برآورده می .5

های قبلی نیز پیش از پذیرش ها یا پذیرشسوابق سایر برنامه  یاد به مواد مخدر در دسترس است یا خیر.مستندات کتبی اعت

  شود.بررسی می

  

  ، هر متقاضی که برای درمان پذیرفته شده است باید موارد زیر را تکمیل کند:پیش از پذیرش و اولین دوز دارو

  

های شناسایی عکس دار )یکی برای برنامه/دیگری برای های مالی؛ و کارتههای شروع دوره؛ دادهای ثبت نام؛ دادهداده  .1

  بیمار(.

  های قرارداد.های رضایت مورد نیاز فدرال و برنامه یا فرمامضا/تاریخ روی همه فرم  .2

یونی، سابقه پزشکی و ارزیابی پزشکی توسط پزشک در مورد سابقه مصرف مواد مخدر غیرقانونی، شواهد اعتیاد به مواد اف .3

  های ترک/تعیین نیاز به تست نارکان.ارزیابی عالیم و نشانه  های نگهداری.وضعیت پزشکی و مناسب بودن برای درمان 

  های آزمایشگاه، از جمله ترکیبات شیمی خون و آنالیز ادرار.معاینه جسمی و آزمایش .4

   ناشناس. HIVو اطالعات مربوط به آزمایش  HIVآموزش در مورد بیماریهای مقاربتی/ .5
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ها مثبت و برای متادون و متابولیت اولیه آن منفی باشد )به جز در صورت آزمایش نمونه ادرار یا آزمایش خون که برای افیون  .6

       های درمانی متادون دیگر(.انتقال از یک برنامه دیگر، بیمارستان، زندان یا برخی روش

  سینه.آزمایش پوستی سل و/یا عکس اشعه ایکس قفسه  .7

  

   .بیمار پس از اولین دوز دارو، تا زمانی که پزشک دستور دهد، در کلینیک خواهد ماند

  

  محرمانگی

  

تمام اطالعات و سوابق به دست آمده و حفظ شده در حین ارائه خدمات به بیماران، مشمول مقررات محرمانگی و افشای اطالعات 

)که از بخش  42، قانون رفاه و مؤسسات و عنوان 5، بخش 1، قسمت 2شود(، فصل شروع می 5325)که از بخش  7مندرج در ماده 

فدرال و قانون جابجایی و پاسخگویی بیمه بهداشتی  شود(، آیین نامه قوانینشروع می 2.1

(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)  مقررات محرمانگی   خواهد بود. 1996مصوب سال

آمده  2006سال های درمان مواد مخدر ، آیین نامه کالیفرنیا برای برنامه9های الکل و مواد مخدر در عنوان فدرال مختص به برنامه

  است.

  

تواند اعالم کند که یک بیمار در برنامه شرکت کرده است یا اطالعاتی را افشا نماید که بیمار را به عنوان طور کلی، این برنامه نمیبه

  مگر اینکه:کند کننده مواد مخدر یا الکل شناسایی میمصرف

 یابیمار کتباً رضایت خود را اعالم کند؛  .1

  یاافشاگری بنا به دستور دادگاه مجاز باشد؛  .2

افشای این اطالعات نزد پرسنل پزشکی در شرایط اورژانس پزشکی یا نزد افراد واجد شرایط به منظور تحقیق، حسابرسی یا  .3

  یاارزیابی برنامه انجام شود؛ 

کند، مرتکب شود یا تهدید کند که دست به ارتکاب شخصی که برای این برنامه کار می بیمار جرمی را علیه برنامه یا علیه هر .4

  چنین کاری خواهد زد.

  

ممکن است موارد نقض احتمالی به دادستان ایاالت متحده در   شود.نقض مقررات محرمانگی فدرال توسط یک برنامه جرم محسوب می

  د.ای که این تخلف رخ داده است، گزارش شوناحیه

  

توجهی احتمالی یا قطعی نسبت به یک کودک، بزرگسال مقررات فدرال و قوانین ایالتی از هیچ گونه اطالعات مربوط به بدرفتاری یا بی

ای که تخلف در آن اتفاق ساله و باالتر در برابر گزارش شدن این موارد به دادستان ایاالت متحده در ناحیه 65وابسته یا افراد مسن 

   .کندنمیدر برابر گزارش شدن طبق قانون ایالتی به مقامات ایالتی یا مقامات محلی مربوطه محافظت  یاافتد می

  

به دنبال  وآمیز بوده سازد تا بیمارانی که قربانی جرائم خشونتپرسنل پزشکی را ملزم می 11163-11160نامه دادرسی کیفری آیین

اره پلیس محلی گزارش دهند؛ و این کار را بالفاصله از طریق تلفن و سپس با گزارش کتبی اند را به اددریافت درمان صدمات خود بوده

  پذیرش و درمان بیمار برای سوءمصرف مواد ممکن است در گزارش شفاهی یا کتبی گنجانده نشود.  ظرف دو روز کاری انجام دهند.

  

های سازمان خدمات واجد شرایط نامهها طبق موافقتبرنامهبر اساس مقررات فدرال، ممکن است اطالعات بین 

(Qualified Service Organization Agreements, QSOA.به اشتراک گذاشته شود )   لیستی ازQSOA ها بنا به بین برنامه

  درخواست در دسترس است.

  

 دسترسی به پرونده درمان

)با این حال، برنامه این امکان را دارد که  درمانی خود درخواست کتبی ارائه دهند.توانند برای دریافت یک کپی از سوابق بیماران می

  در صورت درخواست کپی کامل، ممکن است هزینه کپی دریافت شود.  ای از آنها را ارائه دهد(.های کامل خالصه به جای ارائه نسخه 
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  اطالعات مربوط به متادون

   کند.ایجاد می وابستگی جسمی مانند سایر مواد افیونی و مخدر،متادون یک ماده مخدر سنتری است و 

  یابد.شود و تحمل فرد با استفاده از آن افزایش نمیساعت(؛ بر خالف هروئین باعث تثبیت می 36 - 24متادون طوالنی اثر است )

به عنوان یک دارو، هیچ گونه توانایی درمانی برد؛ با این حال، متادون دالیل جسمی ادامه مصرف مواد مخدر غیرقانونی را از بین می

    و توانبخشی ندارد، زیرا توانبخشی به تالش بیمار و شرایط مساعد محیطی بستگی دارد.

  

های ها یا بافتشود و مشاهده نشده است که باعث آسیب دیدن اندامهای درمانی استفاده میمتادون بیش از سی سال است که در برنامه

  به عالوه، این دارو قانونی، ارزان، با کیفیت باال و عاری از مواد آلوده کننده است.  بدن گردد.

  

کند آگاه باشد، زیرا بعضی از الزم است پزشک برنامه از تمام داروهایی که هر بیمار مصرف می  .دوز مناسب متادون مهم است

اگر سؤالی درباره   ت نیاز باشد دوز متادون افزایش یا کاهش پیدا کند.گذارند؛ ممکن اسداروها بر متابولیسم و تثبیت متادون تأثیر می

سیاست برنامه این است که بیماران حق دارند میزان    توان سطح متادون در خون را اندازه گرفت.دوز مناسب وجود داشته باشد، می

    دوز خود را بدانند.

  

ج از کلینیک ضروری باشد، ضروری است پزشکان خصوصی از مشارکت همچنین در هر زمان که انجام مراقبتهای پزشکی در خار

برخی از داروها مانند تالوین یا نارکان اثر متضادی بر متادون دارند و ممکن است باعث   بیماران در درمان با متادون مطلع شوند.

  عالئم ترک شوند.

  

خوابی، آلودگی، تحریک یا بیانند تهوع، استفراغ، خوابم واکنش منفی به متادون غیرمعمول است اما ممکن است عوارض جانبی

هرگونه تغییر یا عوارض جانبی باید با پزشک   یبوست، تعریق بیش از حد، کاهش میل جنسی و تأخیر در انزال را در پی داشته باشد.

  برنامه در میان گذاشته شود.

  

تواند خطر جدی  ها )مانند والیوم یا کلونوپین( میی یا بنزودیازپینبخش، ضدافسردگمصرف همزمان آن با الکل، داروهای مسکن، آرام 

طور چشمگیری باعث متادون به  .مصرف بیش از حد را برای افرادی که تحت درمان نگهداری با متادون قرار دارند، ایجاد کند

است منجر به تصادفات، مصرف بیش از حد  شود و ترکیب این داروها و/یا الکل ممکنبخشی الکل و سایر داروها میافزایش اثر آرام 

زدایی قرار  های پزشکی برای سمها معتاد هستند، باید تحت مراقبتبخش یا بنزودیازپینبیمارانی که به داروهای آرام   یا مرگ شود.

    بگیرند، زیرا ممکن است ترک کردن باعث ایجاد تشنج شود.

  

 اختالل در عملکرد شناختی و حرکتی

های حرکتی شوند، هشدار  توانند باعث اختالل در قضاوت، تفکر و مهارتبخش میها و سایر داروهای آرام آنجا که بنزودیازپیناز 

دهیم که در هنگام استفاده از هریک از این داروها در حین درمان با متادون در خصوص انجام کارهای خطرناک که نیاز به می

همچنین، مصرف همزمان الکل یا سایر   آالت یا رانندگی با وسیله نقلیه موتوری احتیاط کنید.ماشین هوشیاری ذهنی دارند، مثل کار با

بخشی بیشتر شود و در هنگام درمان با متادون تواند باعث تأثیر آرامدر طول درمان با بنزودیازپین می  CNSداروهای ضدافسردگی 

بخش، یکی از پزشکان برنامه متادون را  مسئولیت دارید در صورت مصرف هرگونه داروی آرام شما   مشکالت هماهنگی را ایجاد کند.

  از این مسئله مطلع کنید.

  

    تماس اضطراری در صورت مصرف بیش از حد دارو:

ضعیف، از   ها، نبضعالئم مصرف بیش از حد متادون ممکن است شامل موارد زیر باشد، اما به آنها محدود نیست: ریز شدن مردمک

دست دادن قدرت تشخیص جهت، اسپاسم عضالنی، فشار خون پایین، تنفس آهسته، سطحی و به زحمت، و اسپاسم معده و/یا دستگاه 

بالفاصله با در موارد احتمال مصرف بیش از حد،  مصرف بیش از حد متادون یک وضعیت اورژانس پزشکی جدی است.  روده.

    .تماس بگیرید 9-1-1
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 و خطرات قلبیمتادون 

کنند، در مورد اکثریت قریب به اتفاق بیمارانی که به عنوان بخشی از برنامه نگهداری متادون تحت نظر پزشک، متادون مصرف می

   بخش، ایمن و مؤثر در خصوص اعتیاد به مواد افیونی است.متادون یک درمان نجات

  

FDA کردند، دریافت کرد و در سال ر بیمارانی که متادون مصرف میهایی را در مورد مرگ و عوارض جانبی و مرگباگزارش

تواند باعث ایجاد تغییرات خطرناک در ضربان قلب و تنفس کند و سطحی متادون می   برچسب اخطار جدیدی را صادر کرد. 2006

  خوبی درک نشده است.قلب بهدر حال حاضر، دلیل )دالیل( تأثیر متادون بر ضربان   شود که ممکن است بیمار آن را احساس نکند.

برخی از دالیل احتمالی شامل سطح دوز و سطح خون، تعامل با سایر داروها و تغییر در الکترولیت خون است که در اثر مشکالت 

 ممکن است پزشک شما در درمان نگهداری متادون در مورد سالمت   دهد.ای قلبی رخ میبهداشتی مانند بیماری کبد و مشکالت زمینه

کنید از شما سؤال کند و ممکن است قلب شما، هرگونه مشکالت قلبی که در خانواده شما وجود دارد، هر داروی دیگری که مصرف می

شما باید سؤال کنید و در مورد خطرات   ( به منظور بررسی صورت گیرد.EKGهای خاصی )عملکرد خون و دستور دهد آزمایش

  خود با پزشک صحبت نمایید.

  

 ات مربوط به بوپرنورفیناطالع

بوپرنورفین طوالنی اثر  کند.ایجاد می وابستگی جسمی بوپرنورفین یک ماده مخدر سنتری است و مانند سایر مواد افیونی و مخدر،

سمی بوپرنورفین دالیل ج  یابد.شود و تحمل فرد با استفاده از آن افزایش نمیساعت(؛ بر خالف هروئین باعث تثبیت می 60 - 24است )

برد؛ با این حال، به عنوان یک دارو، هیچ گونه توانایی درمانی و توانبخشی ندارد،  ادامه مصرف مواد مخدر غیرقانونی را از بین می

    زیرا توانبخشی به تالش بیمار و شرایط مساعد محیطی بستگی دارد.

  

کند آگاه باشد، زیرا بعضی از  داروهایی که هر بیمار مصرف میالزم است پزشک برنامه از تمام   .دوز مناسب بوپرنورفین مهم است

سیاست   گذارند؛ ممکن است نیاز باشد دوز بوپرنورفین افزایش یا کاهش پیدا کند.داروها بر متابولیسم و تثبیت بوپرنورفین تأثیر می

    برنامه این است که بیماران حق دارند میزان دوز خود را بدانند.

  

خوابی، آلودگی، تحریک یا بیمانند تهوع، استفراغ، خواب ه بوپرنورفین غیرمعمول است اما ممکن است عوارض جانبیواکنش منفی ب

هرگونه تغییر یا عوارض جانبی باید با پزشک   یبوست، تعریق بیش از حد، کاهش میل جنسی و تأخیر در انزال را در پی داشته باشد.

  برنامه در میان گذاشته شود.

  

تواند خطر جدی  ها )مانند والیوم یا کلونوپین( میبخش، ضدافسردگی یا بنزودیازپینهمزمان آن با الکل، داروهای مسکن، آرام  مصرف

طور چشمگیری بوپرنورفین به  .مصرف بیش از حد را برای افرادی که تحت درمان نگهداری با بوپرنورفین قرار دارند، ایجاد کند

شود و ترکیب این داروها و/یا الکل ممکن است منجر به تصادفات، مصرف بیش الکل و سایر داروها می بخشیباعث افزایش اثر آرام 

زدایی های پزشکی برای سمها معتاد هستند، باید تحت مراقبتبخش یا بنزودیازپینبیمارانی که به داروهای آرام   از حد یا مرگ شود.

    جاد تشنج شود.قرار بگیرند، زیرا ممکن است ترک کردن باعث ای

  

 :اطالعات مربوط به نالترکسون

تزریق آهسته رهش نالترکسون )ویویترول®( یک آنتاگونیست گیرنده مواد افیونی است که در درجه اول به منظور مدیریت وابستگی به 

اجتماعی و مشاوره بهترین عملکرد را خواهد نالترکسون به همراه پشتیبانی   گیرد.الکل و اعتیاد به مواد افیونی مورد استفاده قرار می 

     داشت.

مانند تهوع، استفراغ، اسهال و اضطراب به همراه  بسیار نادر است اما ممکن است برخی عوارض جانبی ®واکنش منفی به ویویترول

رت مصرف مواد عوارض جانبی ممکن است شامل موارد زیر باشد: خطر مصرف بیش از حد مواد افیونی )در صو  داشته باشد.

افیونی در هنگام مصرف ویویترول®(، واکنش در محل تزریق، آسیب کبدی، خستگی و افسردگی و سایر عوارض جانبی که الزم 

    است در مورد آنها با پزشک برنامه صحبت کنید.

  



  

 

                                                      FA-5348 AMT PATIENT BHSD HANDBOOK Updated 1-15-20 - Translated by TransPerfect 02/20 کالراسانتا سیستم بهداشت کانتی 

 BHSD خدمات درمان سوءمصرف مواد 

 1/15/20cgبازنگری                                                    23از   9صفحه                                   AMTکتابچه راهنمای بیمار 

به دالیل بهداشتی و ایمنیبه  کنند یا دچار سوءمصرف آنها هستند ممکن استبیمارانی که الکل و سایر مواد مخدر مصرف می  مهم:

طور غیرقانونی تهیه شود و چه توسط پزشک تجویز شود، این سیاست چه مواد مخدر به  .طور اجباری از درمان کنار گذاشته شوند

  عالوه بر این، ممکن است بیماران به دلیل سوءمصرف داروها تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.  همچنان اعمال خواهد شد.

  

  .بیماران قبل از دریافت دارو برای مصرف در منزل، دستورالعملی برای حفاظت ایمن از داروها از کارکنان دریافت خواهند کرد

این داروها برای   متادون و بوپرنورفین داروهای قدرتمندی هستند و مصرف آنها توسط کودک یا بزرگسال غیرمعتاد خطرناک است.

آوری گردد یا متادون و بوپرنورفین هرگز نباید جمع  نباید در اختیار شخص دیگری گذاشته شود. هرگزمصرف شخصی بیمار است و 

شوند باید به کلینیک برگردانده دوزهای مصرف در منزل نباید کنار گذاشته شود؛ تمام داروهایی که روزانه طبق تجویز مصرف نمی

     شوند.

بخش، های زندگی روزمره بدون استفاده از آرام پایدار محقق شود تا فعالیتاین است که محیطی  هدف از درمان به کمک دارو 

  درمان نگهداری دارای اهداف پزشکی و روانی است:  سرخوشی یا ترک صورت بگیرد.

  

  های جسمی ترک مواد افیونی؛کنترل کردن عالئم و نشانه .1

  اهای مربوط به استفاده، میل به استفاده(کنترل هوس مصرف مواد افیونی )به عنوان مثال، افکار مزاحم و روی .2

   جلوگیری از اثرات معمول "زیاد" یا سرخوشانه مواد افیونی؛ .3

  بخشی؛اجتناب از عوارض جانبی ناخواسته آرام  .4

  کاهش/از بین بردن مصرف غیرقانونی مواد مخدر؛ .5

  حفظ بیمار در درمان؛ .6

مثال، استفاده مشترک از سوزن، تجارت رابطه جنسی برای مواد کاهش رفتارهای مرتبط با مصرف مواد )به عنوان  .7

  و مخدر(؛

  محافظت از جامعه )به عنوان مثال، کاهش جرم و بیکاری(. .8

  

  زنان باردار:

  به برنامه نگهداری متادون باردارسیاست برنامه، پذیرش یا انتقال زنان 

رسانی مربوط به اطالع 1998، ژوئن 10285های درمان مواد مخدر، بخش ، آیین نامه کالیفرنیا برای برنامه9عنوان   حول تولد است.

  :عبارتند از کند، کهزنان باردار یا زنانی که ممکن است باردار شوند را مشخص می

  

خدر بر روی زنان باردار و  در حال حاضر اطالعات ما درباره تأثیر داروهای مورد استفاده در درمان جایگزین مواد م .1

  فرزندان متولد نشده آنها کافی نیست تا تضمین شود که این داروها عوارض جانبی قابل توجهی یا جدی نخواهند داشت.

  شوند و ممکن است باعث وابستگی جسمی گردند.این داروها به کودک متولد نشده منتقل می .2

  لد نشده تأثیر منفی بگذارد.ترک ناگهانی این داروها ممکن است بر فرزند متو .3

ممکن است استفاده از سایر داروها یا مواد مخدر غیرمجاز عالوه بر داروهای مورد استفاده در درمان جایگزین مواد مخدر  .4

  به بیمار و/یا کودک متولد نشده آسیب برساند.

  بیمار قبل از شیردهی باید با پزشک مشورت کند. .5

پذیری یا سایر اثرات ناخوشایند ناشی از مصرف این داروها  کوتاه پس از تولد، تحریکممکن است کودک طی یک دوره  .6

  توسط بیمار را نشان دهد.

  

  :شرایط اضافی برنامه برای زنانی که باردار هستند یا ممکن است باردار شوند عبارتند از

  

و  -ردار شود درمان را ادامه نخواهد داد، مگر اینکه هیچ متقاضی که باردار باشد پذیرفته نخواهد شد و هیچ بیمار فعلی که با .1

   پزشک برنامه تشخیص دهد که بیمار از نظر پزشکی قادر به شرکت در برنامه است. -تا زمانی که 

بیمار باید تحت مراقبت پزشک دارای مجوز از ایالت کالیفرنیا قرار داشته باشد که در زمینه زنان و زایمان و/یا پزشکی زنان  .2

  زش دیده باشد.آمو
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نامه همه متقاضیان و بیماران فعلی که باردار هستند و درخواست دارند درمان نگهداری متادون را ادامه دهند، موظفند موافقت .3

  درمانی برای بیماران باردار را بخوانند و امضا کنند.

  

  خدمات پزشکی:

  د مخدر را برعهده دارند از جمله:های درمان جایگزین مواپزشکان برنامه مسئولیت بسیاری از حوزه

های پزشکی؛ پیشگیری، ها و ارزیابیتعیین مناسب بودن برای درمان با کمک دارو؛ تعیین دوز مناسب داروها؛ معاینه جسمی؛ بررسی

طریق والدین  های منتقله از ، ایدز، سل، سیفلیس و سایر بیماریC ،HIVو  Bهای عفونی، که شامل هپاتیت تشخیص و درمان بیماری

دهندگان پزشکی به های مزمن؛ ارجاع به سایر ارائهیا رابطه جنسی است؛ غربالگری جهت بیماری کبد، بیماری ریوی و سایر بیماری

  منظور تشخیص و درمان، بنا به نیاز؛ مدیریت درد؛ و تعیین میزان مناسب بودن ادامه درمان به کمک دارو.

  

بیمار برای تعیین مناسب   .بیمار خواسته شود تا با پزشک برنامه مالقات کند تا پیشرفتدرمان مشخص گرددممکن است در هر زمان از 

  کم باید موارد زیر را انجام دهد:بودن ادامه درمان دست

  

  بررسی پزشکی/معاینه جسمی ساالنه و توجیه ادامه درمان نزد پزشک برنامه و بررسی بالینی ساالنه همراه با مشاور. .1

  آزمایش پوستی سل یا ارزیابی با عکس اشعه ایکس قفسه سینه به طور ساالنه یا طبق تجویز پزشک. .2

  

    .( برای محافظت از بیماران، کارکنان وعموم مردم استTuberculosis, TBاین برنامه دارای برنامه پیشگیری از سل )

  

  ها از بدن:الزامات مربوط به تهیه نمونه 

آوری و آزمایش بر اساس شوند و ممکن است تحت نظارت قرار گیرند؛ دفعات جمعآوری میجمع تصادفیصورت ر بههای ادرانمونه

شناسی است که ممکن است شامل های بدن غربالگری سمآوری نمونههدف از جمع  شود.مقررات یا بنا به تشخیص بالینی تعیین می

فقدان مواد مخدر، سایر داروهای غیرمجاز، متادون، متابولیت متادون، بوپرنورفین،  خون و همچنین ادرار نیز باشد، تعیین وجود یا 

    داروهای تجویزی و الکل است.

  

 حجم مورد نیاز:

 10با این حال، حداقل مقدار مورد نیاز برای انجام پنل تست   سی سی است. 40مقدار مطلوب ادرار برای آزمایش صحیح نمونه شما 

کارکنان   شوند و همچنان مثبت تلقی خواهند شد.سی سی باشند، به آزمایشگاه ارسال نمی 10هایی که کمتر از نمونه  سی سی است.

    توانند مستقیماً بر تهیه نمونه نظارت کنند.می

      

نتیجه مثبت   شود.مدیریتی" ثبت میکند، نمونه برای آن تاریخ به عنوان "مثبت اگر بیمار نتواند یا نخواهد نمونه مورد نیاز را ارائه می

    مدیریتی مشابه نتیجه مثبت مواد مخدر است.

  

 سیاست تلقب در نمونه ادرار:

گزارشی از شرایط مربوط به مسئله   شوند.بیمارانی که به هر طریق در نمونه ادرار ارائه شده خود تقلب کنند از برنامه کنار گذاشته می

  شود:اقدامات تقلب زیر در نمونه ادرار دالیلی برای خاتمه یافتن محسوب می  شود.کنفرانس پرونده مطرح میتقلب در جلسه 

  تغییر یا تالش برای تغییر دادن ادرار ارائه شده برای آزمایش .1

  تغییر یا تالش برای تغییر دادن دمای ادرار ارائه شده برای آزمایش .2

  ر با آب یا مواد دیگرشستشوی بطری ادرار حاوی نمونه ادرا .3

  ارسال نمونه ادرار پس از افتادن بطری در توالت .4

  

( تهیه نمونه ادرار به روشی که توسط کارمندان آموزش داده 2( رفتن به دستشویی، 1بیماران نباید هیچ تغییری در این رویه ایجاد کنند: 

اگر بیمار در    ایجاد تغییر در این رویه به منزله تقلب خواهد بود.هرگونه   ( تحویل نمونه ادرار به کارکنان جهت پردازش.3شود و می

  مراجعه کنید. APهای در این صورت، به خط مشی  زمان درخواست نمونه نتواند ادرار کند، ملزم است کارکنان را مطلع سازد.
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روزه قبل از پذیرش مجدد پس از  30جداسازی  شود، یک دورههنگامی که یک بیمار به دلیل تقلب در ادرار از برنامه کنار گذاشته می

در مورد هرگونه خاتمه بعدی به دلیل تقلب در ادرار، یک   ریزی شده در نظر گرفته خواهد شد.زدایی خاتمه برنامهآخرین تاریخ سم

است که خاتمه دوم به یک این بدان معنی   زدایی خاتمه و پذیرش مجدد در نظر گرفته خواهد شد.روزه دیگر بین سم 30دوره جداسازی 

  روزه نیاز دارد و به همین ترتیب. 90روزه نیاز دارد، تخلف سوم به یک دوره جداسازی  60دوره جداسازی 

  

 سیاست کنترل انحراف:

ا سیاست سازمان این است که اطمینان حاصل کند بیماران مراقبتی باالترین کیفیت را دریافت کنند و در عین حال انحراف متادون ی

  های انحراف زیر ایجاد شده است:به همین منظور، کنترل  بوپرنورفین از درمان جهت استفاده غیرقانونی را به حداقلبرساند.

  

کننده باید دوز صحیح را طبق دستور کارکنان توزیع  تمام دوزها باید با استفاده از روش مصرف تحت نظارت انجام شود. .1

 یند.پزشک برنامه به بیمار ارائه نما

طور تصادفی حداقل یک بار در ماه یا در صورت نیاز به دفعات بیشتر مورد آزمایش مواد مخدر قرار  همه بیماران به .2

 ها نظارت کنند.ممکن است پرسنل مجاز پزشکی بر برخی آزمایش گیرند.می

سطوح متادون سرم هرگاه تردیدی درباره انحراف احتمالی یک بیمار از دوز متادون وجود داشته باشد،  .3

(serum methadone levels, SMLاز طریق مقادیر اوج و کامل به دست می ).آید 

کنند و در صورت کننده بر عالئم بالینی و عالئم مصرف بیش از حد دارو یا ترک دارو نظارت میمشاوران و کارکنان توزیع .4

 بروز هرگونه تردید، پزشک برنامه را آگاه خواهند کرد.

این مسئله باید  دهند.هر از گاهی خطرات، غیرقانونی بودن و پیامدهای انحراف از برنامه را به بیماران آموزش میمشاوران  .5

مشاوران همچنین در هر مرحله افزایش یا تشدید این اطالعات را با بیماران  از موضوعات معمول مشاوره گروهی باشد.

 نمایند.کنند و آنها را مستند میمرور می

پرسنل پرستاری هر از گاهی به صورت تصادفی با بیماران "تماس   :د بیماران دارای اجازه بردن دارو به منزلدر مور .6

با   گیرند تا اقدامات الزم را در منزل انجام دهند و دوزهای استفاده نشده را برای بررسی به همراه بیاورند.برگشتی" می

بیماران در صورت تماس کارکنان کلینیک، باید  شود.اند، تماس گرفته میردهبیماران با استفاده از شماره تلفنی که تعیین ک

 48گیرد، ظرف با کلینیک تماس می تماس برگشتیهنگامی که بیمار به منظور    ساعت به کلینیک پاسخ دهند. 24ظرف 

فاده نشده و به منظور انجام شود با تمام داروهای استشود و از آنها خواسته میساعت از آن تماس وقت مالقات تعیین می

آزمایش مربوط به تماس برگشتی عبارت است از دادن نمونه ادرار و همچنین شمارش  آزمایش ادرار به کلینیک مراجعه کنند.

عدم   کنید یا خیر.مانده برای بررسی اینکه آیا آنها را طبق تجویز مصرف میهای متادون یا بوپرنورفین باقیبطری

شود و منجر به لغو اس اولیه یا شرکت نکردن در وقت مالقات تماس برگشتی آزمایش ادرار مثبت تلقی میپاسخگویی به تم

 شود.مرحله )مراحل( بردن دارو به منزل می

کنند ممکن است ملزم باشند دو بار در ماه برای دوز تحت نظارت و بررسی بیمارانی که دوز دوبخشی را دریافت می .7

عدم رعایت یا تماس برگشتی، باعث لغو مرحله )مراحل( و/یا دوز دوبخشی   به کلینیک مراجعه کنند.داروهای استفاده نشده 

 شود.می

به بیماران   در اطراف کلینیک قابل قبول نیست و تمام تالش ممکن برای از بین بردن این مسئله انجام خواهد شد. پرسه زدن .8

 از برنامه شود. کنار گذاشته شدن اجباریز تواند زمینه ساشود که پرسه زدن میاطالع داده می

  

 های دیگرقوانین و دستورالعمل

  

دوز   های شغلی یا تحصیلی واجد شرایط دوز زودهنگام باشند.ممکن است بیماران به دلیل ایجاد تداخل در برنامه  دوز زودهنگام:

های معمول بیمارانی در نظر گرفته شده است که برنامه آنها با ساعتهای برنامه است و فقط برای آن دسته از زودهنگام یکی از قابلیت

برای اطالع از اینکه آیا واجد شرایط دریافت دوز زودهنگام هستید یا خیر، به مشاور   توزیع تداخل دارد و این مسئله به تأیید رسیده است.

   اصلی خود مراجعه کنید.

  

اگر دوز شما نگه داشته شده است،   شود.وز برای برقراری ارتباط با بیماران استفاده میگاهی اوقات از نگهداشتن د  نگهداشتن دوز:

تا زمانی که درخواست را تکمیل نکرده و تأییدیه برگه دوز را دریافت   دهند.کننده شما را به میز پذیرش ارجاع میپرستاران توزیع

  ه فرصت بدهید تا مشاور شما به پیام صوتی شما پاسخ دهد.دقیق 15لطفاً   نکنید، قادر به دریافت دوز نخواهید بود.
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این بدان معنی است که  کنند.های متادون سیاست عدم استعمال دخانیات کانتی را رعایت میکلیه کلینیکمراکز عاری از دخانیات:

 به کلینیک باشید ممنوع است.استعمال دخانیات در هر جایی از کلینیک، چه در داخل اتومبیل و چه در راه رفتن یا برگشتن 

  

( روز در برنامه ثبت شوند؛ در مورد هر بیماری 4تمام داروهای تجویزی توسط پزشکان خصوصی باید طی چهار )داروهای تجویزی:

داروهای تجویزی به بررسی   که این کار را انجام ندهد، فرض بر این خواهد بود که دارو را به شکلی نامناسب مصرف کرده است.

ممکن است پزشک برنامه در مورد استفاده از داروهای تجویزی با بیمار   زشکی و تأیید استفاده توسط پزشک برنامه نیاز دارند.پ

مصرف تمام داروها در   گفتگو کند و ممکن است از بیمار درخواست نماید رضایت نامه مشاوره با پزشک خصوصی را امضا کند.

    سه ماه یک بار بررسی خواهد شد. حین بررسی طرح درمانی و حداقل هر

  

شود و بر همین اساس ای سایر مواد مورد سوءمصرف با الکل سوءمصرف مواد تلقی میسوءمصرف الکل یا جایگزینی دوره  مستی:

جلوگیری از رانندگی کارکنان تمام تالش خود را برای   دهنده مسمومیت حاد است.الکل در خون نشان   0.08وجود   درمان خواهد شد.

هر بیمار که رفتار، حرکات و بوی بدنش حاکی از    دهند.بیمار در هنگامی که تحت تأثیر الکل یا سایر مواد مخدر هستند، انجام می

گیرد؛ پزشک برنامه در مورد اینکه بیمار متادون قرار می آزمایش تنفسمصرف الکل باشد، قبل از دریافت هرگونه خدمات، مورد 

به هر بیماری که تشخیص داده شود دچار مستی حاد است، بدون در نظر گرفتن میزان    گیرد.افت خواهد کرد یا خیر، تصمیم میدری

  شود.الکل خون، متادون داده نمی

  

وز اگر یک د  اگر بیمار احساس تهوع کرد باید موضوع را به پرستار بگوید و در صورت لزوم دراز بکشد. دوزهای استفراغ شده:

دقیقه پس از مصرف آن استفراغ شود یکی از کارکنان این موضوع را مشاهده کرده باشد، پزشک برنامه در مورد تکرار هر  25طی 

  مقدار از دوز تصمیم خواهد گرفت.

  

خواهد اگر بیمار بیش از دو روز دارو را مصرف نکند، پزشک برنامه در مورد دوز متادون تصمیم گیری   عدم مصرف داروها:

  در صورت عدم مصرف سه دوز متادون یا بیشتر، ممکن است بیمار با دستور پزشک از درمان خارج شود.  کرد.

  

رود به عنوان یکی از الزامات شرکت در برنامه، از بیماران انتظار می دهد.این برنامه دوز در منزل را ارائه نمی  تحویل متادون: 

با این حال، برنامه دوزهای متادون را به بیمارانی که در یک برنامه   کلینیک مراجعه کنند. برای دریافت خدمات درمانی خود به

      دهد.درمانی اقامتی تحت درمان همزمان هستند، تحویل می

  

، Cو  Bهای عفونی مانند هپاتیت ای در خصوص بیماریبیماران جهت غربالگری/مشاوره/ارزیابی دوره  های عفونی:کنترل بیماری

HIVکنند.نامه امضا می های منتقله از طریق والدین یا رابطه جنسی رضایت، ایدز، سل، سیفلیس و سایر بیماری  

  

کند که ممکن است شامل را مرور می خاتمه اجباری درماندر اولین وقت مالقات مشاوره، مشاور دالیل   ها:رفتار در مکان کلینیک

قرار داشتن تحت تأثیر الکل یا  های کلینیک شامل موارد زیر است:ای غیرقابل قبول در مراکز/محلرفتاره  رفتار غیرقابل قبول باشد.

مواد مخدر؛ فروش مواد مخدر؛ تحقیر، رفتار مبتذل یا بدرفتاری کالمی؛ استعمال دخانیات در داخل کلینیک چه در داخل اتومبیل باشد یا 

  نونی؛ سرقت یا صدمه زدن به اموال بیمار، کارکنان یا کلینیک.خیر؛ پرسه زدن و آشغال ریختن؛ پارک کردن غیرقا

  

 های جداسازی و محدود کردن استفاده نشده است.در این برنامه از روشجداسازی و محدود کردن:

  

 خدمات مشاوره:

به همراه خودشان تهیه  پس از پذیرش بیماران برایشان یک مشاور اصلی تعیین خواهد شد که براساس نیازهای آن یک طرح درمانی را

ممکن است عدم رعایت طرح   کند.ای که باید در آن شرکت کنید را مشخص میطرح درمانی شما تعداد جلسات مشاوره  خواهد کرد.

  درمانی و/یا عدم شرکت در جلسات مشاوره منجر به خاتمه یافتن برنامه شود.
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  هداری:اجازه بردن دارو به منزل برای بیماران تحت درمان نگ

های مربوط به اجازه بردن دارو به منزل را  هنگامی که یک بیمار واجد شرایط اجازه بردن دارو به منزل باشد، کارکنان برنامه سیاست

شود و از وی خواسته خواهد شد فرم  های بردن دارو به منزل به بیمار ارائه میای از دستورالعملنسخه  کنند.همراه با بیمار مرور می

عدم رعایت این موارد   دهنده آشنایی، درک و رعایت قوانین و مقررات است.دریافت سیاست بردن دارو به منزل را امضا کند که نشان 

    شود.در خصوص بردن دارو به منزل منجر به لغو مرحله )مراحل( بردن دارو به منزل می

  

منزل را دارند ملزم هستند به عنوان بخشی از الزامات مراحل بردن دارو به تمام بیمارانی که اجازه بردن دارو به :  های برگشتیتماس

ساعت پس  24گیرد، وی باید هنگامی که برنامه درمان اعتیاد به کمک دارو با بیمار تماس می  های تصادفی پاسخ دهند.منزل، به تماس

رود تمام داروهای استفاده د و در آنجا از بیمار انتظار میاز تماس اولیه به برنامه پاسخ دهد تا ترتیب وقت مالقات حضوری داده شو

ساعت پس از تماس برگشتی برگزار  48مالقات حضوری ظرف  نشده را به همراه بیاورد و برای انجام آزمایش نمونه ادرار بدهد. 

ی باعث لغو تمام مراحل ساعت و عدم حضور در وقت تعیین شده طی تماس برگشت 24عدم پاسخگویی به تماس اولیه ظرف  شود.می

  بردن دارو به منزل خواهد شد.

  

 دوز کمکی:

  30ها درخواست دوز کمکی کوتاه مدت داشته باشند که نباید بیشتر از توانند از سایر برنامهبیماران شرکت کننده در درمان نگهداری می

مشاور هماهنگی الزم با برنامه)های( دیگر را انجام خواهد    هفته زودتر به مشاور ارائه گردد. 2درخواست دوز کمکی باید   روز باشد.

    داد.

  

  ها:انتقال

مشاور برای    توانند درخواست کنند برای درمان به کلینیک دیگری در سانتا کالرا کانتی یا هر برنامه دیگر انتقال پیدا کنند.بیماران می

های( دیگر تماس )سازد یا خیر و اینکه آیا امکان انتقال وجود دارد یا نه، با برنامهتعیین اینکه آیا بیمار معیارهای انتقال را برآورده می

    رسانی خواهد شد.به بیمار در مورد این فرایند اطالع  خواهد گرفت.

  

  بستری شدن:

بیمار در صورتی که انتظار دارد به بیمارستان برود باید به کلینک اطالع دهد یا در صورتی که قادر نباشد این موضوع را زودتر به 

عالوه بر این، پزشک خصوصی    ه درمانی متادون را به کارکنان بیمارستان اطالع دهد.تواند موضوع برناماطالع کلینیک برساند، می

دهند و پس کارکنان پزشکی برنامه، اطالعات دوز متادون را در اختیار کارکنان بیمارستان قرار می  باید از درمان متادون مطلع شود.

گیرند؛ پزشک ادون و تاریخ/مقدار آخرین دوز با بیمارستان تماس میاز ترخیص بیمار و بازگشت به برنامه جهت تأیید برنامه دوز مت

   برنامه، برنامه زمانی دوز را خواهد نوشت.

  

  بازداشت شدن:

برند، مسئول اطالع دادن به پرسنل زندان در خصوص مشارکت خود در برنامه بیمارانی که دستگیر شده و در بازداشت به سر می

های محلی متادون و در های خارج از کانتی و از طریق برنامهبرنامه متادون سانتا کالرا کانتی خدمات را در زندان   متادون هستند.

بندی اگر بیمار در سانتا کالرا کانتی دستگیر شود، ممکن است در برنامه زمان   کند.ها هماهنگ میصورت امکان از طریق زندان

به طور معمول بیماران باردار در حین زندان بودن    همچنین ممکن است تجویز دارو حفظ شود.گیری از متادون قرار بگیرد؛ کناره

برند ملزم باشند برای دریافت روزانه دارو به کلینیک متادون ممکن است زندانیانی که در مرخصی به سر می  زدایی نخواهند شد.سم

ر حین زندانی بودن از برنامه کنار گذاشته شود، جدول زمانی بسته خواهد  کننده درمان نگهداری داگر بیمار دریافت  مراجعه نمایند.

    درخواست پذیرش مجدد نماید. Gatewayتواند پس از اتمام حبس، از طریق بیمار می  شد.

  

 به میز پذیرش مراجعه کنید - CAL-MEDIها/بیمه/هزینه

  

در رابطه با هزینه ارزیابی هر بیمار   های دریافت و درمان را پرداخت کنند.سیاست برنامه این است که بیماران هزینه  ها/بیمه:هزینه

  شود.شده خود، از هزینه واقعی خدمات مطلع می
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اگر   شوند.بیمارانی که نتوانند هزینه ماهانه ارزیابی شده خود را به موقع پرداخت کنند، به مدیر برنامه/نماینده تعیین شده وی ارجاع می

  ماهانه ارزیابی شده به موقع پرداخت نشده یا اصالً پرداخت نشود، ممکن است بیماران از درمان کنار گذاشته شوند. هایهزینه

  

با این حال، برای هر   شود فرم پزشکی و فرم اختصاص مزایا را امضا کنند.کنند پوشش بیمه دارند خواسته میاز بیمارانی که اعالم می

پردازند یا ممکن است سقف مشخصی برای های بیمه هزینه درمان را نمیشود زیرا تمام شرکتبی میبیمار هزینه ماهانه ارزیا

های بیمه بخش خدمات مالی، به ازای هزینه خدمات شما برای شرکت -سیستم بهداشت کانتی سانتا کالرا   بازپرداخت داشته باشند.

  شود.های واقعی به بیمار بازپرداخت مییافت شده مازاد بر هزینههای درها و/یا هزینهصورتحساب صادر خواهد کرد؛ پرداخت

  

  CAL:-MEDIآوری بازپرداخت از سیاست برنامه جمعCal-Medi  ایالتی برای آن دسته از بیمارانی است که برای دریافت مزایا

  شود.دهند، هزینه ماهانه آنها ارزیابی میخود را از دست می Medi-Calدر مورد بیمارانی که مزایای   اند.تأیید شده

  

  های اضطراری یا فجایع:تأمین در صورت بروز وضعیت

این است که در صورت بروز فاجعه   SUTS (Addiction Medicine and Therapy, AMT)سیاست برنامه دارو و درمان اعتیاد 

  کند، به مراقبت از بیمار ادامه دهد.ساخت که یک یا چند کلینیک را غیرفعال میطبیعی یا انسان

  

 در صورت بروز وضعیت اورژانسی یا اعتصاب کاری، توزیع دارو و سایر اقدامات اساسی تا حد امکان ادامه خواهد یافت. 

  

    یماران درمورد مراکز تجویز جایگزین بر روی درب ورودی کلینیک درج خواهد شد.های مربوط به بدستورالعمل

  

 به دلیل بروز یک فاجعه اضطراری تعطیل شوند، با کلینیک سنترال ولی به شماره AMTهای در صورتی که تمام کلینیک

ممکن است به   اضطراری به کجا مراجعه کنید.تماس بگیرید تا پیامی در این باره بشنوید که برای دریافت دوز  885-5400 (408) 

کنند، یا اگر قادر به مراجعه حضوری به ها کار نمیاگر تلفن   مایلی فرستاده شوید. 50یک کلینیک متادون خارج از کانتی در فاصله 

 کلینیک متادون خارج از کانتی نیستید، به اتاق اورژانس مرکز پزشکی ولی مراجعه کنید.

  

های سانتا کالرا کانتی در دسترس نباشند و مجبور به دریافت اگر به دلیل بروز یک فاجعه گسترده هیچ یک از کلینیک  بسیار مهم!

دوز در یک کلینیک در کانتی دیگری باشید، باید کارت شناسایی متادون خود را در هر یک از مراکز دریافت دوز جایگزین ارائه  

دوز خود، باید یک کپی از طرح درمانی فعلی امضا شده خود و/یا یک بطری داروی مصرف کرده همچنین برای تأیید دقیق    دهید!

  دارای برچسب کلینیک صحیح و دقیق به همراه داشته باشید.

  

  های رادیویی و تلویزیونی محلی ارائه خواهد شد.ها همچنین از طریق ایستگاهاطالعات مربوط به بسته شدن کلینیک

 

  بیمار:حقوق 

، شرکت در درمان و حقوق بیماربه بیمارانی که شکایتی در مورد نقض   شود.اطالعات مربوط به حقوق بیمار در هر کلینیک درج می

  شود.ای برای بررسی اظهارات کتبی آنها ارائه می تصمیمات دادرسی عادالنه پیش از خاتمه داشته باشند، رویه

  

( خود مشکلی دارید، از شما خواسته substance use treatment services, SUTSمواد )اگر در خصوص خدمات درمان مصرف 

توانید در هر زمان شکایت یا درخواست با این حال، می  های خود با ارائه دهنده/برنامه خود صحبت کنید.شود تا در مورد نگرانیمی

ایت و درخواست تجدیدنظر ذینفع یا از طریق تماس با طرح مراقبت تجدیدنظر خود را به صورت شفاهی یا کتبی با استفاده از فرم شک 

توانید این فرم را با همچنین می  مطرح کنید. 5666-792 (408)شماره ذینفع ( با Managed Care Plan, MCPمدیریت شده )

  دهنده خود به این آدرس پست کنید:های نامه دارای آدرس در مرکز ارائه استفاده از پاکت

 

Quality Improvement Division – Managed Care Plan 

Substance Use Treatment Services 

976 Lenzen Avenue, 3rd Floor  

San Jose, CA 95126  
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   هر بیمار از حق زیر برخوردار است:  اعالمیه حقوق بیمار:

  

  به شکلی محترمانه و توأم با مالحظه مراقبت دریافت کنید. .1

های درمانی احتمالی و نتیجه احتمالی آنها به خوبی آگاه باشید و در مورد این اطالعات با پزشک صحبت بیماری، روشدر مورد  .2

  کنید.

  کنند را بدانید.نام و نقش افرادی که شما را درمان می .3

تورالعملهای برنامه رضایت یا امتناع خود را نسبت به درمان بر اساس قانون و طبق پارامترهای فعالیت صحیح پزشکی و دس .4

  اعالم کنید.

  در تدوین طرح درمانی خود شرکت کنید. .5

گفتگو در خصوص پرونده، مشاوره، معاینه و درمان توسط کارکنان و  تمام مالحظات در مورد حریم خصوصی صورت بگیرد. .6

    برای حفاظت از حریم خصوصی تا حداکثر میزان ممکن صورت بگیرد.

  همه ارتباطات و سوابق مربوط به مراقبت از شما محرمانهانتظار داشته باشید که  .7

  تلقی شود، مگر اینکه اجازه انتشار اطالعات را داده باشید یا گزارش دادن آنها بر اساس قانون یا ضرورت پزشکی الزم باشد.

اگر تصمیم بگیرید در   یید.رضایت یا عدم رضایت خود را برای شرکت در تحقیقات پیشنهادی تأثیرگذار بر مراقبتتان اعالم نما .8

  داد.تحقیق شرکت نکنید، مؤثرترین مراقبتی را دریافت خواهید کرد که برنامه به هر شکل دیگر نیز ارائه می 

بینانه مراقبت به شما اطالع های واقعشوید، گزینهمند میهای تکمیلی بهرهاگر درمان دیگر برای شما مناسب نیست یا از کمک .9

  داده شود.

  های خود اطالع داشته باشید.های کلینیک مربوط به مراقبت از بیمار، درمان و مسئولیتها و رویهسیاستاز  .10

هایی هستند که بر شما و درمانتان تأثیر ها و درگیریرسان شما در حل و فصل اختالفات، نارضایتیاز منابع کلینیک که یاری .11

  گذارند، آگاهی داشته باشید.می

  طور مستقیم نزد ایالت شکایت کنید.جویی چه در داخل سازمان و چه به فیبدون ترس از تال .12

  های پرداخت خدمات ارائه شده اطالعاتی کسب کنید.ها و روشدرباره هزینه .13

هایی که کنندههای بهداشتی یا پرداخت دهندگان مراقبتدر خصوص روابط تجاری بین این برنامه، مؤسسات آموزشی، سایر ارائه .14

  ممکن است بر درمان و مراقبت شما تأثیر بگذارند مطلع باشید.

در محیطی عاری از سوءاستفاده، درمان و مراقبت دریافت کنید: این مسئله شامل سوءاستفاده مالی، سوءاستفاده جسمی یا عاطفی،  .15

  سوءاستفاده جنسی یا آزار و اذیت است.

  کند.د، هیچگونه رویه جداسازی و محدود کردن را اعمال نمیبدانید که این برنامه درمان اعتیا .16

  

  های زیر را برعهده دارد:هر بیمار مسئولیت  های بیمار:مسئولیت

  

  ارائه اطالعات صادقانه و دقیق در مورد سالمتتان از جمله اقدامات درمانی گذشته و سابقه اعتیاد. .1

توانید دوره درمان را طی کنید، اگر اعتقاد دارید که نمی  کنید.را درک نمیها پرسیدن سؤال وقتی اطالعات یا دستورالعمل .2

  وظیفه دارید به پزشک یا مشاور خود اطالع دهید.

ای را به کنند تا مراقبت مؤثر و عادالنهکارکنان برنامه سخت تالش می  توجه داشتن به نیاز سایر بیماران، کارکنان و برنامه. .3

  ارائه دهند.همه بیماران و جامعه 

پرداخت صورتحسابتان براساس خدمات ارائه شده که ممکن است شامل پرداختهای منظم مشخص، ارائه اطالعات بیمه یا تأیید  .4

  باشد. Medi-Calواجد شرایط بودن برای مزایای 

ر برنامه بستگی های دریافت شده دسالمت شما فقط به مراقبت  آگاهی یافتن از تأثیر سبک زندگی بر سالمت شخصی شما. .5

  گیرید نیز بستگی دارد.ندارد، بلکه در دراز مدت به تصمیماتی که در زندگی روزانه خود می

  



  

 

                                                      FA-5348 AMT PATIENT BHSD HANDBOOK Updated 1-15-20 - Translated by TransPerfect 02/20 کالراسانتا سیستم بهداشت کانتی 

 BHSD خدمات درمان سوءمصرف مواد 

 1/15/20cgبازنگری                                                     23از  16صفحه                                   AMTکتابچه راهنمای بیمار 

 محرمانگی گروهی:

آوری را افشا کند که برای درمان مؤثر مواد مخدر کند تا موارد شخصی و گاه شرممحرمانگی به هر فرد تحت درمان کمک می

محرمانگی باعث اطمینان از این مسئله خواهد شد که هریک از اعضا در گروه درمانی بتوانند احساس کنند قول متقابل   ضروری است.

  ها محرمانه باقی خواهند ماند.که این افشاگری 

  

  دست آمده ازکنندگان و کلیه اطالعات بهدهم تمام ارتباطات صورت گرفته توسط شرکتمن قول می

دهم با توجه به قول متقابل دیگران مبنی من قول می  حین درمان گروهی مواد مخدر را محرمانه نگه دارم.کننده در یا درباره هر شرکت

  بر اینکه اطالعات شخصی مرا محرمانه نگه دارند، تمام ارتباطات گروه را محرمانه نگه دارم.

  

  همه بیماران حق برخورداری از عدم تبعیض  حق بیمار در خصوص عدم تبعیض:

  ساس جنسیت، هویت جنسیتی، سن، نژاد، قومیت، رنگ پوست، ملیت، مذهب، گرایش جنسی، ناتوانی یا توانایی پرداخت را دارند.بر ا

  

 های نارضایتی و شکایت )نحوه اعالم نارضایتی/شکایت(:رویه

های اعالم نارضایتی/شکایت در تمام فرم  کارکنان تالش خواهند کرد نارضایتی یا شکایت در کلینیک بیمار را حل و فصل کنند.

هر بیمار در صورت عدم رضایت از خدمات دریافتی حق دارد شکایت یا نارضایتی خود   ها در دسترس قرار دارد.های کلینیکالبی

، ق بیمارحقوبه بیمارانی که شکایتی در مورد نقض   شود.اطالعات مربوط به حقوق بیمار در هر کلینیک درج می  را مطرح کند.

  شود.ای برای بررسی اظهارات کتبی آنها ارائه میشرکت در درمان و تصمیمات دادرسی عادالنه پیش از خاتمه داشته باشند، رویه

  

های خود با شود تا در مورد نگرانی( خود مشکلی دارید، از شما خواسته میSUTSاگر در خصوص خدمات درمان مصرف مواد )

توانید در هر زمان شکایت یا درخواست تجدیدنظر خود را به صورت شفاهی یا با این حال، می  ود صحبت کنید.ارائه دهنده/برنامه خ

شماره ذینفع ( با MCPکتبی با استفاده از فرم شکایت و درخواست تجدیدنظر ذینفع یا از طریق تماس با طرح مراقبت مدیریت شده )

دهنده خود به های نامه دارای آدرس در مرکز ارائه د این فرم را با استفاده از پاکتتوانیهمچنین می  مطرح کنید. 792-5666 (408)

  این آدرس پست کنید:

  

Quality Improvement Division – Managed Care Plan  

Substance Use Treatment Services 

Floor  rd976 Lenzen Avenue, 3 

San Jose, CA 95126 

  

  حق دارد Cal-Mediهر ذینفع  :CAL-MEDIحقوق دادرسی عادالنه ذینفع 

اطالعیه درج شده را بررسی کنید یا برای  درخواست دادرسی ایالتی نماید. Medi-Calدر صورت کاهش، خاتمه یافتن یا رد مزایای 

مراجعه کرده  20لطفاً به بخش دادرسی عادالنه پیش از خاتمه در صفحه   تماس بگیرید. 5253-952-800-1کسب اطالعات با شماره 

  خود را بررسی کنید. Medi-Calیا کتابچه راهنمای ذینفع 

  

  متوقف شدن تدریجی درمان:

های متوقف شدن تدریجی شامل برنامه  شود و متناسب با نیازهای بیمار است.تادون به آهستگی انجام میمتوقف شدن تدریجی درمان م

کنار گذاشتن ناگهانی متادون ممکن است ناراحتی جسمی و روانی   نظارت مکرر با تنظیم میزان یا حفظ آن در هر زمان الزم است. 

  ایجاد کند.

  

 

 

  گیری اختیاری از درمان:کناره

گیری پانزده روز در اختیار آنها قرار توانند در هر زمان به مشارکت خود در برنامه درمانی خاتمه دهند و حداقل دوره کنارهیماران میب

  گیری کند، حتی اگر خاتمه آن خالف توصیه مدیر پزشکی یا پزشک برنامه باشد.تواند داوطلبانه کنارهبیمار می گیرد.می
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  اری از درمان:گیری غیراختیکناره

صورت بگیرد، چنانچه مدیر پزشکی یا پزشک برنامه به این نتیجه برسند که  بالفاصلهگیری بیمار از درمان متادون ممکن است کناره

گیری اجباری کنارهاین وضعیت   .تهدیدآمیز جسمی را برایکارکنان یا سایر بیماران ایجاد کندتواند وضعیت ادامه حضور بیمار می

عالوه بر این، مدت زمان انتظار اجباری حداقل یک سال قبل از پذیرش   .و امکان تقاضای تجدید نظر در مورد آن وجود نداردبوده 

  ها و دالیل در زیر آمده است.فهرست علت  شود.مجدد در نظر گرفته می

  

  خاص خاتمه یابد. علتبرنامه به یک  مشارکت بیمار در یک برنامه ممکن است به طور غیراختیاری توسط مدیر پزشکی یا پزشک

شود، مگر اینکه: پزشک تشخیص دهد که به لحاظ بالینی الزم است زودتر انجام روزه انجام می 15گیری در دوره زمانی حداقل کناره

  تر را در پرونده بیمار یا بیمار درخواست کتبی بیمار درج نماید.شود و دالیل دوره زمانی کوتاه

  

  شوند:خاتمه درمان محسوب می هایعلتموارد زیر جزو 

  

  ثبت نام فعلی در یک برنامه متادون دیگر؛ ثبت نام متعدد .1

  ارتکاب خشونت یا تهدید به خشونت علیه کارکنان برنامه یا بیماران )خاتمه اجباری؛ عدم تجدید نظر(. .2

-Mediتأخیر در ارائه تأییدیه واجد شرایط بودن برای مزایای ها؛ یا عدم ارائه یا عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت هزینه .3

Cal عدم تجدید نظر( -؛ یا عدم ارائه به موقع و دقیق اطالعات بیمه )خاتمه اجباری  

  پرسه زدن در پارکینگ یا در مجاورت کلینیک .4

  آوردن هر نوع سالح به محل کلینیک .5

برای استفاده یا فروش مواد مخدر غیرقانونی در کلینیک یا در مجاورت در اختیار داشتن، استفاده و یا فروش یا تالش  .6

  آن.

  انحراف متادون؛ هرگونه فروش یا عرضه یا تالش برای فروش یا عرضه متادون به شخص دیگر. .7

  هرگونه تالش برای خارج کردن متادون از کلینیک بدون مجوز مناسب. .8

  با متادون برای سالمتی بیمار مضر است.تصمیم پزشک معالج مبنی بر اینکه ادامه درمان  .9

  آمدن به کلینیک تحت تأثیر دارو یا الکل .10

  تحقیر، رفتار مبتذل یا بدرفتاری کالمی نسبت به هر کسی که در کلینیک و اطراف آن حضور دارد .11

  عدم مراجعه به کلینیک طبق جدول زمانی برای دریافت دوز روزانه متادون .12

  ه روز متوالیعدم دریافت درمان طی چهارد .13

  سیگار کشیدن در داخل یا هرجای دیگری در محل کلینیک .14

    آشغال ریختن در داخل یا خارج از کلینیک .15

های درمانی، قوانین و مقررات برنامه یا همکاری با کارکنان به منظور برآورده کردن مقررات عدم رعایت مفاد طرح .16

ت در جلسه مشاوره یا وقت مالقات پزشکی؛ عدم مصرف دوز؛ استفاده به عنوان مثال: عدم شرک  کانتی، ایالتی یا فدرال.

از مواد مخدر غیرقانونی و داروهای تجویز نشده؛ سوءاستفاده از داروهای تجویز شده؛ سوءمصرف الکل؛ و هر رفتار  

   غیرقابل قبول دیگر.

  های ادرار برای آزمایشعدم ارائه مکرر نمونه .17

  ن ادرار ارائه شده برای آزمایش.تغییر یا تالش برای تغییر داد .18

  عدم انجام بررسی پزشکی یا معاینه ضروری ساالنه. .19

  عدم انجام آزمایش سل و/یا ارائه عکس اشعه ایکس قفسه سینه، در صورت لزوم. .20

  های اولیه، متخصصان و غیره.مراقبت -دهندگان پزشکی عدم اعالم رضایت به همه ارائه  .21

  ، کارکنان یا اموال بیمار.سرقت یا آسیب زدن به برنامه .22

  پارک کردن غیرقانونی در منطقه اطراف کلینیک. .23

  

گیری را ذکر خاتمه غیراختیاری در دست انجام، کتباً برای بیمار صادر خواهد شد که دلیل خاتمه و مدت زمان پیش بینی شده کناره

تواند وکالت را به وکیل یا طرف دیگر و/یا بیمار می  خواهد بود.کند و این مسئله شامل حق بیمار برای دادرسی و حق داشتن وکیل می

پوشی بیمار از قبل از چشم   مدت زمان مربوط به درخواست پذیرش مجدد در اطالعیه کتبی مشخص خواهد شد.  شاهد پشتیبان بسپارد.

  گیرد.میحق دادرسی عادالنه یا تصمیم هیئت دادرسی، هیچ اقدام غیراختیاری توسط برنامه صورت ن
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  های عادالنه:دادرسی   :CAL-MEDIبیماران دارای 

مشخص و با ارائه درخواست کتبی حق دارد خواهان برگزاری دادرسی عادالنه پیش از  علتبیمار در موارد خاتمه غیراختیاری به 

به استثنای مواردی که ادامه مشارکت باعث ایجاد وضعیت تهدیدآمیز جسمی برای کارکنان یا سایر بیماران شده یا هزینه خاتمه شود )

 ) .پرداخت نشده باشد

  

درخواست دادرسی عادالنه پیش از خاتمه  ساعت پس از اطالعیه کتبی 72باید ظرف  کننده در درمان نگهداری متادونبیمار شرکت

تصمیم هیئت باید حداکثر تا   ریزی شود.دادرسی باید ظرف هفت روز کاری از تاریخ درخواست بیمار برای دادرسی برنامه بدهد.

تواند بدون ترس از بیمار می  شود.ینیک نگهداری میسوابق دائمی دادرسی در کل  اولین روز کاری بعد از جلسه دادرسی صادر شود.

  جویی خواهان دادرسی عادالنه پیش از خاتمه شود و مستقیماً نزد ایالت درخواست تجدید نظر کند.تالفی

  

بیمار  شود.میها به مدت یک سال حفظ های دادرسی کپی  شود.ها به وی ارائه میدر صورت درخواست بیمار یک نسخه از دادرسی 

نسبت به تصمیم هیئت منصفه  22، قانون آیین دادرسی مدنی و عنوان 1094.5تواند با استفاده از ابالغیه الزامی بر اساس بخش می

صورت کتبی بیمار همچنین حق دارد در صورت درخواست، تصمیم مربوط به درخواست، تجدیدنظر را به  درخواست تجدید نظر کند.

    دریافت کند.

  

  در پایان این کتابچه راهنمای بیمار، رویه کامل حق شما برای دادرسی عادالنه پیش از خاتمه آمده است.توجه: 

  

 اطالعات مهم درباره کاهش خطر ایدز

  

 ایدز، سوزن و رابطه جنسی:

  داشته باشند. HIVرسد نیز ویروس ممکن است افرادی که سالم به نظر می .1

مبتال  HIVکند ممکن است قبالً به هرکسی )اعم از مرد یا زن( که اقدام به تزریق مواد مخدر می فرض را بر این بگیرید که .2

  شده باشد.

( هنگام خارج کردن کاندوم، B  استفاده کنید. 9-( همیشه از کاندوم و نانوکسینولaکنید: هنگامی که رابطه جنسی برقرار می .3

  یعات جنسی را وارد بدن خود نکنید.یک از ما( هیچcدستان خود را کامالً بشویید، 

  های خود را در اختیار دیگران بگذارید:اگر قصد دارید سوزن  .4

a). .در حالی    قبل از تمیز کردن سوزن و سرنگ با مایع سفیدکننده، آنها را کامالً با آب تمیز و تازه بشویید و از آب پر کنید

این کار را سه بار تکرار   مجدداً از آب استفاده نکنید.  ضربه بزنید.که سرنگ پر از آب است، آن را تکان بدهید و به آن 

  کنید.

b). ثانیه در سرنگ  30مایع سفیدکننده را هر بار حداقل   طور کامل با مایع سفیدکننده پر کنید.سوزن و سرنگ را به

مایع سفیدکننده را   به بزنید.در حالی که سرنگ پر از مایع سفیدکننده است، آن را تکان بدهید و به آن ضر  نگهدارید.

  این کار را سه بار تکرار کنید.  رقیق نکرده یا دوباره از آن استفاده نکنید.

c). .این کار را سه بار تکرار کنید.  سوزن و سرنگ را با پر کردن آنها با آب تازه و تمیز بشویید  

  

 از طریق برنامه و بدون پرداخت هزینه اضافی در دسترس است. HIVآزمایش ناشناس جهت 

 به مشاور خود یا یکی از کارکنان پرستاری مراجعه کنید.

  

 اطالعات مهم درباره سل:

  

مرحله اول عفونت   سل دو مرحله دارد.  شود.( یک بیماری طوالنی مدت و مسری است که توسط یک نوع باکتری ایجاد میTBسل )

  توانند سل را به دیگران سرایت دهند.شوند و نمیبیشتر افراد آلوده هرگز بیمار نمی  ها به بدن است.به معنی ورود باکتری سل است که

  

   زند.ها آسیب میبیماری سل اغلب به ریه   بیماری سل.  رسند:اما برخی از افراد به مرحله دوم می
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همه افراد مبتال به سل این عالئم را   ی، کاهش وزن و گاهی سرفه خونی است.عالئم این بیماری سرفه، تب، تعریق شبانه، خستگ 

آزمایش   اند یا خیر.های سل وارد بدن شما شده ( روشی برای تشخیص این مسئله است که آیا باکتریPPDآزمایش پوستی سل )  ندارند.

اید با گرفتن عکس اشعه ایکس قفسه سینه مشخص شود که شما مثبت است، ب PPDاگر   مثبت سل به معنای آلوده بودن به باکتری است.

  اند یا خیر.های شما شدهها باعث آسیب دیدن ریهآیا باکتری

  

به   شود.باکتری توسط شخصی که بیماری سل دارد از طریق سرفه یا عطسه پخش می  شوید.در صورت تنفس باکتری به سل مبتال می

توان از لباس، ظرف، مالفه یا مواد غذایی نمی  ه یا عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانید.همین دلیل مهم است که در هنگام سرف

  مشترک به سل مبتال شد.

  

با   ها بعد اتفاق بیفتد.این مسئله ممکن است بالفاصله یا سال   اید، ممکن است به بیماری سل مبتال شوید.اگر به باکتری سل آلوده شده

این داروها به راحتی قابل مصرف هستند و توسط سازمان بهداشت   توان از بیماری سل جلوگیری کرد.داروهای خاصی می استفاده از 

    شوند.طور رایگان ارائه میعمومی به

  

افرادی که بیشتر در   طور منظم و برای تمام طول مدت درمان تجویز شده توسط پزشک مصرف شود.با این حال، این داروها باید به 

سایر افرادی که در معرض خطر زیادی هستند عبارتند از:    آنها مثبت باشد. HIVمعرض خطر ابتال به سل هستند افرادی هستند که 

ست، کشند، الکلی هستند، سیستم ایمنی آنها دچار مشکل اکنند، کراک میاند یا استفاده میافرادی که از مواد مخدر تزریقی استفاده کرده

  اند.های پرخطر کار کردههایی با گروهاند یا در محیطمدتی را در زندان یا بازداشتگاه گذرانده

  

  

 شود.های ما یک برنامه پیشگیری از سل اجرا میهای آنها، کارکنان و عموم مردم، در کلینیکبرای محافظت از بیماران، خانواده
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 ها و اطالعات مهم در مورد بنزودیازپین 

 ( بهترین درمان برای شما است یا خیر MATاینکه آیا درمان با کمک دارو )

 )مشاور باید این بخش را با بیمار مرور کند( 

  

این وظیفه با کارکنان  ( وظیفه همه است.medication assisted treatment, MATحفظ ایمنی در حین ثبت نام در برنامه درمان با کمک دارو )

مصرف متادون یا سابوکسون به همراه مواد مخدر غیرمجاز    یابد.د، اما به بیماران و نزدیکان و دوستانشان نیز گسترش می شوکلینیک آغاز می

آور و یا سایر ها(، مواد خواب ممکن است در اثر مصرف چندین ماده مخدر مانند الکل، مسکن یا آرامبخش )بنزودیازپین  بسیار خطرناک است.

کننده شوند سرکوب بسیاری از این داروها هنگامی که به تنهایی استفاده می  متادون یا سابوکسون، مشکالت جدی رخ دهد. رعالوه ب  مواد افیونی

  شوند، ممکن است اثرات آنها تقویت شده تاحدی که موجب مرگ شود.افسردگی نه چندان قوی هستند؛ با این حال وقتی با متادون ترکیب می 

   ای برخوردار است.آید اصل "پیشگیری بهتر از درمان است" از اهمیت ویژه مسئله متادون به میان میبنابراین، وقتی 

   

 ها سیاست مربوط به بنزودیازپین 

کنند، جهت مصرف بنزودیازپین غربالگری شده و از  سیاست سازمان بر این است که بیمارانی که از درمان به کمک داروهای تأیید شده استفاده می

هنگامی که در مورد استفاده از بنزودیازپین نگرانی وجود داشته باشد، پزشک برنامه بیمار را   نظر وابستگی به بنزودیازپین ارزیابی گردند.

مه کنار دهند، از این برناگیرند و به سوءمصرف بنزودیازپین ادامه میبیمارانی که این طرح را نادیده می کند.ارزیابی کرده و طرحی را تدوین می

  گذاشته خواهند شد. 

  

 بیماران دارای سابقه سوءمصرف بنزودیازپین 

طی مدت زمان درمان از نظر کنند بیماران دارای سابقه سوءمصرف/اعتیاد بنزودیازپین و افرادی که بنزودیازپین را بنا به تجویز مصرف می

در مورد سایر بیماران، مشاور و پزشک برنامه دفعات غربالگری    .دگیرن ها )از جمله کلونازپام( مورد غربالگری قرار می بنزودیازپین

   کنند.بنزودیازپین را تعیین می

  

 اختالل در عملکرد شناختی و حرکتی

ر  دهیم که دهای حرکتی شوند، هشدار می توانند باعث اختالل در قضاوت، تفکر و مهارت بخش می ها و سایر داروهای آرام از آنجا که بنزودیازپین

هنگام استفاده از هریک از این داروها در حین درمان با متادون یا سابوکسون در خصوص انجام کارهای خطرناک که نیاز به هوشیاری ذهنی 

 CNSهمچنین، مصرف همزمان الکل یا سایر داروهای ضدافسردگی    آالت یا رانندگی با وسیله نقلیه موتوری احتیاط کنید.دارند، مثل کار با ماشین

( مشکالت هماهنگی را ایجاد MATبخشی بیشتر شود و در هنگام درمان با کمک دارو )تواند باعث تأثیر آرامدر طول درمان با بنزودیازپین می

  را از این مسئله مطلع کنید. MATبخش، یکی از پزشکان برنامه شما مسئولیت دارید در صورت مصرف هرگونه داروی آرام   کند.

  

 هاپین تجویز بنزودیاز

پزشک برنامه توانایی فرد جهت شرکت در برنامه، مصرف دارو طبق تجویز و مناسب بودن دارو همراه با متادون یا سابوکسون را ارزیابی 

  شود فرم رضایت کتبی را به منظور ارائه اطالعات به هر یک از پزشکان معالج و تجویزکننده خود امضا کنند.از بیماران خواسته می   کند.می

بنابراین، در این شرایط، امتناع از امضای    شود پزشک کلینیک نتواند متادون یا سابوکسون را به شکلی امن تجویز کند.فقدان این مجوز باعث می 

    تواند دلیلی برای کنار گذاشتن از درمان به کمک دارو باشد.نامه کتبی میرضایت 

  

های مجدداً پیچیده شده کنند که توسط پزشک برنامه تأیید شده است، باید اصل نسخه و تمام نسخه های تجویزی را مصرف می افرادی که بنزودیازپین

ها دلیلی برای لغو اجازه بردن دارو به  عدم استفاده از دارو به صورت تجویز شده و/یا عدم ثبت به موقع نسخه   را در پرونده کلینیک ثبت نمایند.

  منجر به کنار گذاشته شدن از درمان به کمک دارو شود.شود و ممکن است منزل محسوب می 

  

 های درمانی سطح باالتر مراقبت 

پردازند در طول توقف تدریجی بنزودیازپین یا بعد از آن، به درمان با سطح شدت بیشتر ارجاع خواهند ها میافرادی که به سوءمصرف بنزودیازپین

ها خودداری کرده و به سوءمصرف از  ت درمان سوءمصرف/وابستگی بنزودیازپیندر مورد افرادی که از پذیرش سطح صحیح شد  شد.

     شوند.تدریج قطع شده و از درمان کنار گذاشته می ها ادامه دهند، تجویز متادون یا سابوکسون به بنزودیازپین

   

ت پزشک برنامه در هر زمان درمان به کمک  کننده تلقی شود، ممکن اسها به لحاظ پزشکی نگراناگر استفاده همزمان از بنزودیازپین
 داروی شما را قطع کند.
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  های دادرسی عادالنه پیش از خاتمهتوضیحات و رویه 

  

 سیاست:

  

A.  شما به عنوان یک بیمار خدمات درمان سوءمصرف موادBHSD( برنامه دارو و درمان اعتیاد ،AMT در صورتی که ،)

توصیه کنند که کنار گذاشتن غیراختیاری در مورد شما صورت بگیرد، از حق دادرسی  کارکنان قبل از اتمام دوره درمان 

  عادالنه پیش از خاتمه برخوردار هستید.

B. .هدف از دادرسی عادالنه پیش از خاتمه، بررسی عادالنه بودن تصمیم مربوط به کنار گذاشتن غیراختیاری شما است  

C.  یا خشونت/تهدید به خشونت کنار گذاشته شود، دادرسی عادالنه پیش از خاتمه در صورتی که فرد به دلیل عدم پرداخت هزینه

  برگزار نخواهد شد.

  

   رویه

  

A. دهنده روند دادرسی عادالنه  های توضیحفرم  شود.دالیل کنار گذاشته شدن غیراختیاری توصیه شده کتباً به شما اطالع داده می

( در اطالعیه کنار گذاشته Medi-Cal)حقوق ذینفعانان  22پیش از خاتمه، درخواست تجدید نظر و حقوقی دادرسی عنوان  

     شدن غیراختیاری گنجانده خواهد شد.

    

B. د نظر کنید، باید فرم تجدید نظر در مورد در صورتی که مایل هستید در مورد کنار گذاشته شدن غیراختیاری درخواست تجدی

 72ارسال کنید و این درخواست تجدیدنظر را ظرف  BHSD SUTSخاتمه )پیوست( را تکمیل و به بخش بهبود کیفیت 

یکی از کارکنان بخش  ساعت )به استثنای آخر هفته و تعطیالت( از زمان دریافت اطالعیه کنار گذاشته شدن ارسال نمایید.

کند و های جلسه دادرسی داخلی را بررسی می ت که به تجدیدنظرهای پیش از خاتمه اختصاص داده شده است، یافتهبهبود کیفی

   این تصمیم به شما اطالع داده خواهد شد.  نماید.ساعت تصمیم خود مبنی بر تأیید یا لغو این تصمیم را صادر می  72ظرف 

  

C.  ارائه شده را به مسئول دادرسی عادالنه پیش از خاتمه اطالع دهد و هم مشاور شما وظیفه دارد هم درخواست تجدید نظر

  ریزی کند.کنندگان در جلسه دادرسی عادالنه را برنامهحضور شرکت

  

D.  روز کاری )به استثنای آخر هفته و تعطیالت( از زمان دریافت درخواست تجدیدنظر، یک تاریخ، ساعت و مکان  7ظرف

      شود.زمان، تاریخ و مکان دادرسی کتباً به شما اطالع داده می  ریزی خواهد شد.برای جلسه دادرسی شما برنامه

  

E.  مسئول دادرسی عادالنه پیش از خاتمه یک مدیرSUTS این مسئول شخصی است که ریاست جلسه دادرسی را به    .است

  کند.عهده دارد و تصمیم نهایی را در مورد کنار گذاشته شدن غیراختیاری صادر می 

  

F. اید، در جلسه دادرسی شما برای کمک به شخص یکی از کارکنان کلینیک خارج از کلینیکی که شما از آن کنار گذاشته شده

  عینی اطالعات ارائه شده توسط شما و مشاورتان در هیئت حضور خواهد داشت. مسئول به منظور ارزیابی

  

G.  شما حق دارید از وکیل یا شخص دیگری برای وکالت خود استفاده کنید، حق دارید شهادت بدهید و سخنان شهود ارائه شده

  توسط برنامه را بررسی کنید.

  

H. نها براساس شواهد ارائه شده تصمیم خواهد گرفت که توصیه کنار گذاشته مسئول دادرسی عادالنه پیش از خاتمه در این جلسه ت

  شدن غیراختیاری شما را تأیید یا رد کند.

  

I. ای الزم برای  اگر تصمیم شخص مسئول تأیید کنار گذاشته شدن غیراختیاری باشد، حق درخواست تجدیدنظر و مراحل رویه

در خصوص  DHSده خواهد شد )این مسئله شامل درخواست تجدیدنظر به پیگیری این درخواست تجدید نظر به شما اطالع دا

  شود((.اعمال می Medi-Calخواهد بود )فقط در مورد ذینفعان  22رد مزایا بر اساس عنوان 
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J. ( ماه تقویمی از تاریخ جلسه دادرسی  12شود و به مدت دوازده )جلسات دادرسی عادالنه پیش از خاتمه بر روی کاغذ ثبت می

مسئول دادرسی عادالنه سوابق نگهداری شده را در یک مکان تجاری قفل شده نگه خواهد    هت ارجاع نگهداری خواهد شد.ج

  داشت که فقط مسئول یا شخص تعیین شده توسط وی به آن دسترسی داشته باشد.

  

K.  شود.گزارش دادرسی عادالنه درج میسابقه کتبی تصمیم مسئول دادرسی عادالنه قبل از خاتمه به طور خالصه در فرم  

شود، یک نسخه به شود، یک نسخه توسط مسئول نگهداری مینسخه اصل این گزارش خالصه در پرونده شما قرار داده می

  شود و یک نسخه به شما داده خواهد شد.سرپرست برنامه ارائه می
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  افشای خطرات قلبی

  
  

شما، در مورد اطالعات جدیدی که راجع به ارتباط متادون با برخی از مشکالت ریتم )قلبی( کشنده به دست آمده  در حین مراجعه حضوری  

  است صحبت خواهیم کرد.

  

کشد تا عضله قلب شما بین دفعات ضربان  شود، این بدان معناست که بیش از حد طبیعی طول می  QTتواند باعث طوالنی شدن متادون می 

تواند منجر به تغییرات خطرناک در ضربان قلب و تنفس سطحی و کند شود که ممکن است آن این مسئله می   ده به کار شود.قلب مجدداً آما 

 .را احساس نکنید تا زمانی که دیگر خیلی دیر شده باشد

  

است ناشی از دارو یا وضعیت   اید، یا ممکنممکن است ناهنجاری در سیستم الکتریکی قلب مشکلی باشد که از بدو تولد با آن درگیر بوده

تواند میزان برخی از دالیل احتمالی می   خوبی درک نشده است.در حال حاضر، دلیل )دالیل( تأثیر متادون بر قلب به   ای باشد.پزشکی زمینه

خون باشد که در صورت  سایر دالیل ممکن است ناهنجاری در الکترولیت   دوز باال، سطح باالی فشار خون و تعامل با سایر داروها باشد.

تواند باعث ایجاد عالوه بر این، یک وضعیت قلبی دیگر نیز می  دهد.های پزشکی مانند بیماری کبد و دیابت رخ می وجود سایر وضعیت 

  مشکل شود.

  

کنیم به بهترین ی میهای دیگر، سعما همانند همه درمان  کنیم.ما از حضور شما برای طرح سؤاالت و گفتگو در مورد خطرات استقبال می

کنید، مشکالت قلبی که دارید و یا مواردی که در مهم است که عالوه بر هر دارویی که مصرف می   تعادل بین خطرات و مزایا دست پیدا کنیم.

  خانواده شما وجود دارد را به پزشک متادون خود اطالع دهید.

  

" را نشان دهد، ممکن است  QTشما "طوالنی شدن  EKGاگر   انجام شود. EKGهای بیشتر یک ممکن است دستور دهیم برای انجام بررسی

کنید مشورت نماییم، مانند پزشک های خون بیشتری انجام شود و بخواهیم با پزشکان دیگری که به آنها مراجعه می دستور دهیم آزمایش 

اگر سطح متادون   متخصص )قلب( و عروق تا دالیل این مسئله شناسایی شده خطر بروز مشکالت قلبی را کاهش دهیم.های اولیه یا مراقبت 

  در خون شما باالتر از حد درمانی متوسط باشد، ممکن است برای کاهش خطر عوارض قلبی، دوز شما را کاهش دهیم.

  

، EKGدر  QTثانیه باشد، سیاست برنامه الزام دارد تا زمان عادی شدن میلی 500را نشان دهد که بیش از   QTشما طوالنی شدن  EKGاگر 

تدریج متوقف شود، در عوض گزینه امتحان کردن بوپرنورفین به شما پیشنهاد اگر الزم باشد مصرف متادون به  دوز متادون شما کاهش یابد.

  شود.می

  

  های پزشکی ممکن را به شما ارائه دهیم.بهترین مراقبت از توجه شما متشکریم، زیرا ما دائماً در تالش هستیم تا 

  

  

  


