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به علت اختالل مصرف مواد در مركز درماني ..........................................تحت درمان قرار گرفتهام،بدین-

وسیلهاعالممیدارمکهاطالعاتالزمدربارهدرماننگهدارندهبامتادونوسایرگزینههایدرمانیممکنبهمندادهشدهومواردزیر
موردتأییدمنقراردارد :
 -1رضایت آگاهانه خود را برای دریافت برنامه درمان نگهدارنده با متادون ارائه شده توسط مرکز درمانی و کارکنان درمانی آن
برای درمان اختالل مصرف مواد افیونی خود اعالم مینمایم .مداخالت درمان برنامهریزی شده برای من توضیح داده شده است
و من مطلع شدم که درمان من در چارچوب مقررات و آییننامههای درمان اختالالت مصرف مواد ابالغ شده توسط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صورت میگیرد.
 -2برای من توضیح داده شد که درمان نگهدارنده با متادون ممکن است همچون درمانهای دارویی دیگر در صورتی که مطابق
تجویز پزشک مصرف نشود آسیبرسان باشد .عوارض جانبی محتمل و خطرات و منافع سایر درمانهای دارویی برای من
توضیح داده شد.
 -3من مطلع شدم که الزم است جزئیات درمان خود را به پزشکانی که به دلیل سایر مسایل طبی مرا مورد درمان قرار میدهند
اطالع دهم به این صورت درمانگر من با آگاهی از داروهایی که مصرف میکنم ،میتواند بهترین مراقبت ممکن را عرضه نماید
و از تجویز داروهایی که با درمان دارویی من تداخل داشته یا سیر بهبودی مرا متأثر میکند اجتناب نماید.
 -4خطرات و عوارض مصرف مواد و سایر داروها هنگامی که تحت درمان نگهدارنده با متادون هستم برای من توضیح داده شد.
 -5اثر درمان نگهدارنده با متادون بر روی توانایی رانندگی و کار با ماشینآالت برای من توضیح داده شد.
 -6من مطلع شدم که میتوانم هر زمان که اراده نمایم به صورت داوطلبانه از این برنامه درمانی خارج شوم و مصرف داروهای
تجویزشده را قطع نمایم .در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایم ،داروی من تحت نظارت طبی متناسب قطع خواهد شد.
 -7برای بیماران مؤنث در سنین باروری :مطلع شدم که اگر در حال حاضر باردارم ،در طول درمان با این دارو باردار شدم یا در
حال شیردهی هستم ،باید موضوع را به درمانگر خود اطالع دهم تا مراقبت و ارجاع متناسب برای من قابل انجام باشد.
 -8از قوانین و مقررات درمان اختالل مصرف مواد خود به شرح ذیل مطلع شدم و خود را متعهد به رعایت آنها میدانم.
تصمیمگیری در خصوص روش درمان و نحوة مصرف دارو ،به صورت مشترک توسط اینجانب و اعضاي گروه درماني مرکز

الف-
(شامل روانپزشك ،پزشك ،روانشناس ،پرستار و سایر کارکنان درماني درمانگاه) گرفته میشود و پیروي از هرگونه توصیه و پیشنهادي
كه توسط بیماران (به غیر اعضاء گروهخودیاري)یاسایرافرادارایه شود ،غیرمجاز و خطرناك خواهد بود.

ب -مراجعه به مرکز درمانی جهت دریافت خدماتعرضهشدهمستلزم رعایت انضباط ،نظم و ترتیب بوده و همة افراد موظف به رعایت
آن خواهند بود.
پ -رعایت بهداشت و پاكیزگي مرکز درمانی الزامیست و هرگونه رفتار مغایر آن نظیر انداختن آب دهان ،ته سیگار ،لیوان مصرف شده و
همچنین استعمال سیگار در فضاي آن ممنوع است.
ت -هرگونه درگیري كالمي و فیزیكي با کارکنان مرکز یا سایر بیماران و حمل سالحهای سرد ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین
برخورد خواهد شد.
ث -خرید و فروش متادون ،بوپرنورفین یا هر نوع دارو ،هرگونه مواد مخدر ،هر نوع مادة شیمیایي یا اجناس دیگر در مرکز درمانی و
محوطه اطراف آن غیرقانوني است و فرد متخلف عالوه بر اخراج از درمان مورد پیگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
ج -ایجاد هرگونه مزاحمت برای کارکنان مرکز ،بیماران و خانوادههایاهمراهانغیرمجازبودهوبامتخلفبرابرمقررات مرکز و قوانین
برخورد خواهد شد.
چ -هرگونه شكایت یا اعتراض نسبت به نحوة درمان یا طرز رفتار کارکنان مرکز یا سایر بیماران ميبایستكتباًبهمسئولفنيمركز
ارائهگردد.قطعاًمركزموظفاستبهاینشكایاترسیدگي،ونتیجهرابهبیمارمنعكسنماید .
ح-ارائة هرگونه اطالعات غلط ،ابهام انگیز،ارائهتوصیهدرماني،تجویزدارو ،پیشنهاد مصرف دارو یا دادن دارو به بیماران،
هايبیمارانیاسایرمراجعانمرکزدرمانیبههیچوجهجایزنبودهوبهدلیلبوجودآمدنخطراتجسميـروانيوحتيجاني،


خانواده
فردمتخلفعالوهبراخراجازدرمانموردپیگیريقانونيقرار خواهد گرفت  .

نام و امضاء

نام و امضاء

:

:

بیمار

همراه بیمار

فرم شماره  -1فرم اطالعات پایه
نام و نام خانوادگي.............................................................. :
تاریخ پذیرش...... / ..... / ..... :
شماره پرونده............................................... :

محل
الصاق

نشانی محل سکونت.......................................................................................................................... :

عکس

...............................................................................................................................................................
تلفن ثابت............................................................ :
تلفن همراه......................................................... :
شرایط تماس...................................................................................................................................... :
مصاحبهکننده......................................................... :
تاریخ مصاحبه....................................................... :

در سامانه اطالعات خدمات درمان و کاهش آسیب مبنای گزارشدهی مراجعان یک «کد اختصاصی منحصر به فرد» بوده که نحوه ایجاد
و کار با آن متعاقبا ً از طریق راهنمای سامانه به اطالع همکاران خواهد رسید.

فرم شماره  -2فرم ارزیابی پایه
یک -اطالعات كلي
 -1نام و نامخانوادگي:

 -2شماره پرونده:

 -3نام مصاحبهگر:

 -4تاریخ مصاحبه:

روز

ماه

 -5جنسیت :مرد  زن 

 -6سن............... :

 -7سال تولد............................. :

 -8تحصیالت( :تعداد سالهای تکمیل شده تحصیل) ....................

 -9وضعیت تأهل:
در حال حاضر متأهل هستم .
ام(وليهنوزطالقنگرفتهامومتأهلهستم).

متاركه كرده
بیوه هستم (در حال حاضر نیز ازدواج نكردهام).
ام(درحالحاضرنیزازدواجنكردهام).


گرفته
طالق
هیچگاه ازدواج نكردهام.

 -11منبع ارجاع:
خود بیمار یا خانواده 
مرکز درمان اعتیاد دیگر در اجتماع 
مرکز درمان اعتیاد دیگر در زندان 
مواجع قانونی (پلیس یا دادگاه) 
سایر ( مشخص کنید)................................................:

سال

دو – تاریخچه مصرف مواد
 -1جدول تاریخچه مصرف مواد
نام ماده

ردیف
1

تنباکو

2

حشیش

3

مشروبات الکلی

4

تریاک و شیره

5

هروئین

6

ِکراک هروئین

7

متادون غیرقانونی

8

بوپرنورفین غیرقانونی

9

مسکنهای افیونی تزریقی
(نورجزیک ،تمجزیک) ...

11

داروهای افیونی خوراکی
(کدئین ،ترامادول ،دیفنوکسیالت)

11

متآمفتامین (شیشه)

12

اِکستیسی (قرص اِکس)

13

کوکائین

14

داروهای آرامبخش و خوابآور

15

استروئیدهای آنابولیک

16

مواد توهمزا ( ،LSDقارچ و) ...

17

مواد استنشاقی (چسب ،تینر و...
)

سن در
اولین بار
مصرف؟

تعداد سالهای
مصرف
مستمر؟

تعداد روزهای
مصرف در ماه
قبل؟

ُکد روش
مصرف در
*
ماه قبل؟

مالحظات

*کد روش مصرف :خوراكي  / 1 مشامي / 2 استنشاقی  / 4 تدخین  / 3 تزریق غیر وریدي  / 4 تزریق وریدي 5 

 -2ماده یا مواد اصلی مشکلآفرین از دید بیمار که باعث مراجعه درمانی شده ،کدام است؟
( ُکد یا ُکدهای مربوطه را از جدول باال در این بخش درج نمایید) ...................................................
 -3در ماه گذشته ارزش مواد مخدر مصرفی شما به طور متوسط روزانه چقدر بوده است؟  .......................تومان
 -4به طور متوسط چقدر از این هزینه را خود شما نقداً پرداخت کردهاید؟  .......................تومان

 -5تا کنون چند بار به خاطر بیشمصرفی مواد (اُوردوز) به بیمارستان یا مرکز درمانی مراجعه کردهاید؟  ......بار

سه -تاریخچه اقدامات پیشین درمان
 -1آیا در طول عمر خود اقدام به درمان برای وابستگی به مواد کردهاید؟ بله  خیر 
 -2جدول تعداد دفعات اقدام به درمان به تفکیک نوع روش درمانی

روش درمان

ردیف

1

درمان نگهدارنده با متادون

2

درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

3

درمان با کمک تنتور اُپیوم

4

درمان نگهدارنده با نالترکسون

5

سمزدایی سرپایی تحت نظر پزشک (برای مثال با بوپرنورفین یا
کلونیدین)

6

سمزدایی بدون نظارت درمانگران

7

سمزدایی بستری بدون بیهوشی

8

سمزدایی بستری تحت بیهوشی ()UROD

9

بازتوانی اقامتی ()TC

11

درمان اقامتی (کمپ)

11

درمان در مراکز تأدیبی (زندان ،مراکز اقامتی اجباری)

12

سایر ،مشخص کنید .......................................

تعداد
دفعات
اقدام؟
(دوره)

طوالنیترین دوره
پرهیز از مصرف
مواد غیرقانونی؟
(روز)

 -3آیا در ماه گذشته تحت درمان بودهاید؟ بله  خیر 
 -4اگر بله ،کد آن را از جدول باال انتخاب کنید؟ ..........................
 -5در سال گذشته چند دوره در مراکز قانونی موجود در اجتماع تحت نظر درمانگران حرفهای درمان گرفتهاید؟  .........دوره
 -6آیا تا کنون در جلسات  NAشرکت کردهاید؟ بله  خیر 
 -7اگر بله ،مجموعاً چند ماه؟  .................ماه

چهار -سابقه رفتارهای پرخطر
 -1آیا در طول عمر خود سابقه تزریق مواد داشتهاید؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی 
 -2اگر بله ،سن شما در زمان اولین تزریق چند سال بود؟  .......سال
 -3آیا در سال گذشته مواد را به صورت تزریقی استفاده کردهاید؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی 

 -4در ماه گذشته ،چند بار مواد را به صورت تزریقی استفاده کردهاید؟  ............بار
 -5در ماه گذشته چند از بار با وسایل تزریقی که قبالً فرد دیگري از آن استفاده كرده بود( ،سرنگ ،سوزن ،پنبه ،فیلتر ،مالقه ،آب)
تزریق داشتهاید؟  ............بار
 -6آیا تا کنون با کسی رابطه جنسی داشتهاید؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی 
 -7اگر بله ،در ماه گذشته ،چند بار رابطه جنسی داشتید؟  ............بار
 -8چند بار آن با کاندوم بوده است؟  ............بار
 -9در ماه گذشته ،چند بار با فردی غیر از همسر خود رابطه جنسی داشتهاید؟  ............بار
 - 11چند بار آن با کاندوم بوده است؟
 -11چند بار آن در ازای پول یا مواد بوده است؟  ............بار
 -91تا کنون در طی عمر خود چند بار زندانی شدهاید؟  ............بار
 - 13چند بار آن مرتبط با مواد بوده است؟  ............بار
 -14چند بار آن غیرمرتبط با مواد بوده است؟  ............بار
 -15در سال گذشته چند بار زندانی شدهاید؟  ............بار
 -16در ماه گذشته چند بار پرخاشگری فیزیکی (چه در داخل منزل چه در خارج آن) داشتهاید؟  ............بار
 -17چند بار آن منجر به مداخله پلیس شده است؟  ............بار
 -18در طی عمر خود آیا اقدام به فروش مواد کردهاید؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی 
 -19در ماه گذشته چطور؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی 

پنج -وضعیت طبی و روانپزشکی
 -1آیا از بیماري مزمن طبي كه نیازمند مداخله طبی باشد یا با زندگي معمول شما تداخل داشته باشد ،رنج ميبرید؟
بله  مشخص کنید ..................................................... :خیر 
 -2آیا در حال حاضر داروي خاصي برای بیماریهای طبی خود مصرف ميكنید؟
بله  مشخص کنید ..................................................... :خیر 
 -3آیا به دارویي حساسیت دارید؟ بله  مشخص کنید ..................................................... :خیر 
 -4آیا تا کنون آزمایش اچآیوی انجام دادهاید؟
بله و پاسخ آن منفی بوده است 
بله و پاسخ آن را نمیداند 

بله و پاسخ آن مثبت بوده است 
خیر 

عدم تمایل به پاسخگویی 

 -5آیا تا کنون آزمایش اچسیوی انجام دادهاید؟
بله و پاسخ آن منفی بوده است 
بله و پاسخ آن را نمیداند 

بله و پاسخ آن مثبت بوده است 
خیر 

عدم تمایل به پاسخگویی 

 - 6جدول غربالگری مشکالت روانپزشکی
طول
عمر؟

ردیف سئوال
1

احساس افسردگی یا غمگینی جدی ،نااُمیدی ،از دست دادن عالئق ،بی-
حوصلگی شدید در انجام اُمور روزانه داشتهاید؟

2

اضطراب جدی ،نگرانی بیش از حد یا بیقراری داشتید؟

3

حاالت توهم داشتهاید؟ یعنی چیزهایی را ببینید یا بشنوید که وجود خارجی
ندارند؟

4

در کنترل رفتار پرخاشگرانه مشکل داشتهاید؟ (حمالت خشم یا خشونت)

5

اقدام به خودزنی داشتهاید؟

6

افکار جدی خودکشی داشتهاید؟

7

اقدام به خودکشی کردهاید؟

ماه
گذشته؟

 – 7سابقه درمانهای روان پزشکی
ردیف سئوال
1

سابقه درمان سرپایی برای مشکالت روان-
پزشکی؟

2

سابقه درمان بستری برای مشکالت روان-
پزشکی؟

طول
عمر؟

ماه
گذشته؟

مالحظات

 - 8آیا در حال حاضر داروي روانپزشکی خاصي مصرف ميكنید؟بله  مشخص کنید:
 .....................................................خیر 

مالحظات

شش -وضعیت خانوادگی و اجتماعی
 -1آیا شما مهارت شغلی خاصی دارید؟ بله  مشخص کنید .......................................................................... :خیر 
 -2آیا شما گواهینامه رانندگی معتبر دارید؟ بله  خیر  توضیحات........................................... :
 -3وضعیت شغلي شما در طي سه ماه اخیر چگونه بوده است؟
شاغل تمام وقت (حداقل  5روز كار در هفته ،روزي  8ساعت) 
بازنشسته ،ازكار افتاده یا مستمري بگیر 
داراي درآمد بدون كار 

شاغل پاره وقت منظم 

شاغل پاره وقت نامنظم 
خانهدار


محصل ،طلبه ،دانشجو یا سرباز 

بیكار 

 -4در ماه گذشته از هر یک منابع زیر چقدر درآمد داشتهاید؟
1

اشتغال یا درآمد ناشی از سرمایهگذاری؟

.............................
تومان

2

بازنشستگی یا بیمه ازکاراُفتادگی؟

.............................
تومان

3

کمک مؤسسههای خیریه (کمیته امداد ،بهزیستی
و) ...

.............................
تومان

4

کمک خانواده ،بستگاه یا دوستان

.............................
تومان

 -5در ماه گذشته ،چند روز کار در ازای مزد یا درآمد داشتهاید؟  ..................روز
 -6در ماه گذشته ،چند روز را به خاطر بیماري یا غیبت غیرموجه سركار نرفتهاید؟  ..................روز
 -7در حال حاضر وضعیت سکونت شما چگونه است (بیشتر اوقات در ماه گذشته)؟
زندگی در یک مکان مسکونی 
زندگی در فضای بیرون (بیسرپناه) 

زندگی در یک سرپناه (شلتر) 
سایر  مشخص کنید................................................. :

 -8در حال حاضر شما با چه کسی زندگی میکنید (بیشتر اوقات در ماه گذشته)؟
با خانواده 

با دوستان یا همکاران 

تنها 

سایر  مشخص کنید................................................. :

 -9در ماه گذشته ،چند روز با اعضاي خانواده زندگي كردهاید؟  ..................روز
 -11در ماه گذشته ،چقدر با اعضاي خانواده مشكل داشتهاید؟
اصالً 

اندکی 

در حد متوسط 

زیاد 

بسیار زیاد 

 -11آیا شما در حال حاضر با کسی زندگی میکنید که مواد مصرف میکند؟ بله  خیر 
 -12در حال حاضر چقدر از حمایت عاطفی و روانی خانواده برخوردار هستید؟
اصالً 

اندکی 

در حد متوسط 

زیاد 

بسیار زیاد 

توضیحات تکمیلی درباره وضعیت خانوادگی و اجتماعی :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

فرم شماره سه -فرم ارزیابی دورهای
 -1وضعیت تأهل در ماه گذشته :متأهل  متاركه  بیوه  مطلقه  هرگز ازدواج نکرده 
 -2جدول تاریخچه مصرف مواد
ردیف

نام ماده

تعداد روزهای
مصرف در ماه قبل

کد روش مصرف در ماه قبل

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
کد روش مصرف  :خوراکی = / 1مشامی = / 2تدخینی = / 3استنشاقی =  / 4تزریق غیر وریدی = / 4تزریق وریدی = 5
 -3در ماه گذشته ارزش مواد مخدر مصرفی شما به طور متوسط روزانه چقدر بوده است؟  .......................تومان
 -4به طور متوسط چقدر از این هزینه را خود شما نقداً پرداخت کردهاید؟  .......................تومان
 -5در ماه گذشته ،چند بار مواد را به صورت تزریقی استفاده کردهاید؟  ............بار
 -6در ماه گذشته چند بار با وسایل تزریقی که قبالً فرد دیگري از آن استفاده كرده بود( ،سرنگ ،سوزن ،پنبه ،فیلتر ،مالقه ،آب)
تزریق داشتهاید؟  ............بار
 -7در ماه گذشته ،چند بار رابطه جنسی داشتید؟  ............بار
 -8چند بار آن با کاندوم بوده است؟  ............بار
 -9در ماه گذشته ،چند بار با فردی غیر از همسر خود رابطه جنسی داشتهاید؟  ............بار
 -11چند بار آن با کاندوم بوده است؟
 -11چند بار آن در ازای پول یا مواد بوده است؟  ............بار
 -1در ماه گذشته چند بار پرخاشگری فیزیکی (چه در داخل منزل چه در خارج آن) داشتهاید؟  ............بار
 -2چند بار آن منجر به مداخله پلیس شده است؟  ............بار
در ماه گذشته آیا اقدام به فروش مواد کردهاید ؟ بله  خیر  عدم تمایل به پاسخگویی

جدول غربالگری مشکالت روانپزشکی
سئوال
ردیف
ُ
احساس افسردگی یا غمگینی جدی ،ناامیدی ،از دست دادن عالئق ،بی-
1
حوصلگی شدید در انجام اُمور روزانه داشتهاید؟

ماه گذشته؟
بله  خیر 

اضطراب جدی ،نگرانی بیش از حد یا بیقراری داشتید؟
حاالت توهم داشتهاید؟ یعنی چیزهایی را ببینید یا بشنوید که وجود خارجی
ندارند؟

بله  خیر 
بله  خیر 

2
3

مالحظات

در کنترل رفتار پرخاشگرانه مشکل داشتهاید؟ (حمالت خشم یا خشونت)
4
اقدام به خودزنی داشتهاید؟
5
افکار جدی خودکشی داشتهاید؟
6
اقدام به خودکشی کردهاید؟
7
 -1وضعیت شغلي شما در طي سه ماه گذشته چگونه بوده است؟
شاغل پاره وقت نامنظم 
شاغل پاره وقت منظم 
شاغل تمام وقت (حداقل  5روز كار در هفته ،روزي  8ساعت) 
خانهدار

محصل ،طلبه ،دانشجو یا سرباز 
بازنشسته ،ازكار افتاده یا مستمري بگیر 
بیكار 
داراي درآمد بدون كار 
 -2در ماه گذشته از هر یک منابع زیر چقدر درآمد داشتهاید؟
.............................
اشتغال یا درآمد ناشی از سرمایهگذاری؟
1
تومان
.............................
بازنشستگی یا بیمه ازکاراُفتادگی؟
2
تومان
کمک مؤسسههای خیریه (کمیته امداد ،بهزیستی و............................. ...
3
تومان
)
.............................
کمک خانواده ،بستگاه یا دوستان
4
تومان
 -3در ماه گذشته ،چند روز کار در ازای مزد یا درآمد داشتهاید؟  ..................روز
بله  خیر 
بله  خیر 
بله  خیر 
بله  خیر 

 -4در ماه گذشته ،چند روز را به خاطر بیماري یا غیبت غیرموجه سركار نرفتهاید؟  ..................روز
 -5در حال حاضر وضعیت سکونت شما چگونه است (بیشتر اوقات در ماه گذشته)؟
زندگی در یک مکان مسکونی 
زندگی در فضای بیرون (بیسرپناه) 

زندگی در یک سرپناه (شلتر) 
سایر  مشخص کنید................................................. :

 -6در حال حاضر شما با چه کسی زندگی میکنید (بیشتر اوقات در ماه گذشته)؟
سایر  مشخص کنید................................................. :
با دوستان یا همکاران  تنها 
با خانواده 
 -7در ماه گذشته ،چند روز با اعضاي خانواده زندگي كردهاید؟  ..................روز
 -8در ماه گذشته ،چقدر با اعضاي خانواده مشكل داشتهاید؟
زیاد  بسیار زیاد 
در حد متوسط 
اندکی 
اصالً 
 -9در حال حاضر چقدر از حمایت عاطفی و روانی خانواده برخوردار هستید؟
زیاد  بسیار زیاد 
در حد متوسط 
اندکی 
اصالً 

فرم چهار -فرم دستورات پزشک
ردیف

1

2

3

4

5

تاریخ

یادداشت پزشک

مهر و امضاء
پزشک

فرم پنج  -فرم روانشناس
فرم روانشناسی ویادداشت های روانشناس
نام ونام خانوادگی بیمار :.................................شماره پرونده :.......................

الف  -مداخالت روانشناختی:
1 -مصاحبه انگیزشی :

تاریخ مصاحبه

/

/

-2آموزش
2,1 -آموزش مقابله با میل به مصرف

تاریخ آموزش

/

/

2,2 -افزایش انگیزش وتعهد براي پرهیز

تاریخ آموزش

/

/

2,3 -آموزش مهارتهاي امتناع وجرات مندي

تاریخ آموزش

/

/

2,4 -تصمیم هاي به ظاهر نا مرتبط

تاریخ آموزش

/

/

2,5 -طرح همه جانبه براي مقابله

تاریخ آموزش

2,6 -آموزش مهارتهاي حل مسئله

تاریخ آموزش

2,7 -آموزش اداره مورد

تاریخ آموزش

/

/

/ /

/

/

ب -جلسات گروه درمانی:
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

د -جلسات مشاوره خانوادگی:
تاریخ

شرکت کنندگان

نام ونام خانوادگی روانشناس
امضاء

مسئول جلسه

فرم شش– فرم پرستار
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

روز هفته

تاریخ

نتیجه آزمایش ادرار
شیشه
مورفین

دوز داروی توضیع شده

امضاء یا اثر انگشت بیمار

فرم هفتم – فرم مددکار

تاریخ تنظیم گزارش:

نام مرکز درمان:

نام و نام خانوادگی مددکار اجتماعی:

ارجاع دهنده مددجو به مرکز:
تاریخ تولد:

محل تولد:

نام پدر:

نام و نام خانوادگی مددجو:
شماره شن اسنامه:

محل صدور:

قومیت:

وضعیت تأهل:

میزان تحصیالت:

شغل:

میزان درآمد:
بیمه دارد 

ندارد 

نوع ماده مصرفی:

میزان مصرف:

روش مصرف:

مدت وابستگی:

وضعیت مسکن:

شخصی 

استیجاری 

میزان رهن و اجاره:

مدرک فنی و حرفهای :

دارد

ندارد 

آدرس و شماره تلفن محل سکونت:
آدرس و شماره تلفن یکی از بستگان که در صورت ضرورت بتوان توسط او با مددجو در ارتباط بود:
مشخصات فرد یا افرادی که شخص با آنها زندگی میکند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت با مددجو

تاریخ تولد

تماس

میزان تحصیالت

حمایتهای اجتماعی:

 فرد یا افرادی که در صورت بروز مشکل به شما کمک میکنند و به آنها اعتماد دارید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت با مددجو

شماره تلفن و آرس

 آیا تاکنون تحت پوشش سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی قرار گرفتهاید؟
 نوع و میزان کمک و حمایت دریافتی:
مددجو چه نگرشی در مورد مشکلش دارد؟
تاریخچه درمان وابستگی مددجو:
شرح مختصری از بازدید منزل در صورت لزوم:

ارزیابی مشکل از دید مددکار:

طرح و نقشه کمکی (به ترتیب اولویت):

نتایج (سه ماه بعد از تکمیل فرم)*

تاریخ پیگیری حضوری:
تاریخ پیگیریهای تلفنی:
*در قسمت نتایج پس از سه ماه حاصل کار شامل وضعیت فعلی ،کارهای انجام شده و تغییرات صورت گرفته در برنامه بعدی ثبت شود.

