مدير كل محترم امور اجتماعي استانداري استان
جانشين محترم رئيس و دبير شوراي هماهنگي بارزه با مواد مخدر
مدير كل محترم سازمان بهزيستي استان
رياست محترم سازمان آموزش فني و حرفه اي استان
مدير كل محترم سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي
رئيس محترم بهداري نيروي انتظامي استان
مدير محترم گروه روانپزشكي
معاونت محترم امور غذا و دارو
معاونت محترم امور بهداشتي
مديران محترم شبكه هاي بهداشت ودرمان استان
مسئولين فني مراكز درمان سوء مصرف مواد شهرستان اروميه

عل
سالم یکم با صلوات رب محمد (ص) و آل محمد  ،احتراما جدول تعرفه های موقت درمان سوء مصرف مواد سال  29مصوبه جلسه مورخه 29/6/92
کمیته تخصصی درمان و حمایتهای اجتماعی معتادین این استان ابالغ می گردد  ،خواهشمند است دستور فرمایید مفاد جدول
مذکور با قید فوریت به مراکز مجاز درمان ( دولتی و خصوصی ) موضوع ماده  52قانون مبارزه با مواد مخدر اعالم گردد.
تعرفه
مرکز/واحد
دولتی (
لایر)

تعرفه
مرکز/واحد
خصوصی
(لایر)

5626666

شرح خدمت بر اساس دستور العمل های
ابالغی

طول دوره
درمان

درمان نگهدارنده با متادون ) (MMTبا احتساب
هزینه دارو

بازاء هر ماه

609666

درمان نگهدارنده با تنتور اوپیوم )(OPTبدون
احتساب هزینه دارو

بازاء هر ماه

000666

5526666

درمان نگهدارنده بابوپره نورفین ) (BMTبدون
احتساب هزینه دارو

بازاء هر ماه

060666

666666

سم زدایی با بوپره نورفین بدون احتساب هزینه دارو

دوره  0تا 95
روزه

009666

5266666

سم زدایی با کلونیدین بدون احتساب هزینه دارو

دوره  0تا 56
روزه

202666

5966666

درمان نگهدارنده با نالتروکسان بدون احتساب هزینه

بازاء هر ماه

000666

206666

این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

دارو
مداخالت روانشناختی فردی بر مبنای الگوی
ماتریکس بازاء هر جلسه حد اقل  02دقیقه

یک جلسه

555666

960666

مداخالت روانشناختی گروهی بر مبنای الگوی
ماتریکس بازاء هر جلسه تا یک ساعت بازاء هر نفر

یک جلسه

06666

05666

مرکز اجتماع درمان مدار  TCاقامتی

بازاء هر ماه

2006666

0026666

مرکز اجتماع درمان مدار  TCغیراقامتی

بازاء هر ماه

-

2026666

مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد

بازاء هر ماه

-

0266666

با تشكر

دكتر ايرج محبي
معاون درمان

این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد.

