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چالشهای فراروی مراکز خصوصی درمان اعتیاد؛

نگرانیهای اقتصادی

Financial Concerns for Non-Governmental Sector in Drug
Addiction Treatment

موقعيتژئوپليتيك ايران در مجاورت با افغانستان ،به عنوان
يكي از بزرگترين توليدكنندگان ترياك در دنيا از يك سو و تركيه به
عنوان دروازهی ترانزيت به غرب از ســوي ديگر ،كشور ما را به يكي از
آســيبپذيرترين كشورهاي دنيا از نظر اعتياد به مواد مخدر تبديل كرده
اســت .عالوه بر اين ،با دســتيابي كارتلهاي مافيايي به شيوهاي آسان
توليد مواد محرك ،ســرفصل جديدي از اعتياد در كشــور گشوده شده
اســت .هر ساله ميليونها دالر از سوي دولت به امر كنترل عرضهی مواد
مخدر اختصاص داده میشــود و البته جان بسیاری از فرزندان اين مرز و
بوم نیز با افتخار تقديم اين مبارزه شده است .بيش از سههزار مركز براي

مشاوره و درمان سرپايي با صرف هزينههاي بسيار ،تأسيس شده و هزاران
نفر از پزشــك و پرستار گرفته ،تا روانشناس و مددكار ،درگير درمان و
بازتواني مبتاليان به افيون و محرك شدهاند .روشن است که ما هزينههاي
فراواني متحمل مي شــويم تا كشــور را پاك نگه داريم ،اما آيا به همان
نســبت موفق بودهايم؟ آيا توانســتهايم از واردات يا توليد مواد بكاهيم؟
آيا قادر بودهايم با كنترل عرضه ،ميزان شــيوع و بــروز بيماري اعتياد را
كم كنيم؟ در حوزهی درمان و ســامت چطور؟ آيا سطح پيشگيري از
اعتياد ( )PHCدر كشور اجرا شده است؟ طرح توسعهی متادوندرماني تا
چه اندازه در كاهش مصرف مواد مخدر و كنترل عوارض و بازگشــت
به ســامت مبتاليان مؤثر بوده اســت؟ مراكز  ،DICگروههاي خودياري
و انــواع كمپها و انجمنهاي پرهيزمــدار در كجاي كار قرار دارند؟ به
راستي راهبرد و برنامهی بلندمدتي براي كنترل اعتياد تهيه كردهايم؟

هيچ پاســخ روشني به اين ســؤاالت نميتوان داد ،زيرا با وجود دهها
ن دولتي و غيردولتي ،هنوز شورايي
نهاد ،ستاد ،وزارت ،مؤسسه و انجم 
در ســطح عالي؛ جهت تحليل ميداني و كالن وضعيت نداريم .چنين
شــورايي با ارائهی پالن مشخص در سطوح مختلف ،از نقش آموزش
در پيشــگيري گرفته تا كنترل مرزها ،توليد و عرضهی مواد ،درمان،
مددرســاني و ايجاد شــغل بعد از بهبودي براي مبتاليان ،همچنين
محاســبهی هزينه  -فايده در اولويتبندي طرحها و ارائهی آمارهاي
مختلف ميتواند با تمركز در تصميمگيري ،بسياري از تشكيالت ذكر
شــده را حذف و از موازي كاري و صرف هزينه بكاهد .متأســفانه در
اين مقال ،فرصتي براي پرداختن به همهی اين دغدغهها وجود ندارد.
اما موضوعي كه به ويژه در يك ســال اخير باعث نگراني جدي اهالي
اين حوزه شــده و هميــن اندك رمق باقيمانــده را با تهديد مواجه
ســاخته ،مقولهی اقتصاد درمان اســت .مقولهاي كــه بيش از همه
ســپيدجامگان اين رشته را متأثر كرده است و البته شنيدهها حاكي
از تعطيلي تدريجي مراكز درماني ســوء مصــرف مواد و عدم رغبت
پزشكان و روانشناســان براي طي دورههاي آموزشي مربوط به آن
است .تا همين دو سه سال قبل ،از سوي همكاران براي گذراندن اين
دورهها و تأسيس مراكز درماني عالقه وافري وجود داشت و كشور در
شناســاندن بيماري اعتياد و ارائهی مداخالت درماني ،حتي در نقاط
دورافتاده بسيار موفق عمل كرد .ولي وضعيت به تدريج دگرگون شده
است و متأسفانه بيم آن ميرود که هر آنچه رشته شده پنبه شود.
ماجرا از بحث بین وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي بر سر مديريت
متادون كلينيكها شروع شد .وزارت بهداشت معتقد بود متادون يك
داروســت و اعتياد يك بيماري ،بنابراين به نظارت معاونت درمان و

ســازمان غذا و دارو (كه در آن زمان يك معاونت بود) نیازمند است.
البته برنده هم مشخص بود ،وزارت بهداشت .اما با این وجود ،وزارت
بهداشــت به دلیل نداشتن طرح و برنامهای معین در بستری بیماران
اعتیاد ،نتوانســت مديريت مراكز تحت نظر ســازمان بهزيستي را به
دست آورد .چرا كه از مدتها قبل ،تأسيس بيمارستان تك تخصصي
را ،كه ميتوانســت گزينهی فوقالعادهاي برای درمان اعتیاد باشــد،
منتفــی نمــودهو در نتیجه ظرفیت بخشهاي روانپزشــكي مراکز
درمانیبا پذیرش مضاعف روبهرو شده بود.
فضای مثبتی که براي توسعهی متادون درماني به وجود آمده بود ،به
اســتقبال درمانگران و در نتیجه تشكيل دورههای آموزشی بيشتری
در دانشــگاههاي علوم پزشکی شهرها و استانهای کشور منجر شد.
از این رو ســيل عظيمي از داوطلبان دورههــاي تكميلي درمانی ،به
تدريج در نوبت ثبت نام قرار گرفتند و اقتصاد آموزش شــكل گرفت.
بــا بروز پارهاي از نارضايتيها و در نبود ســازماندهي مناســب براي
توســعهی دانشگاهی حوزهی مداخالت ســوء مصرف مواد و اعتیاد،
بخش خصوصي به ميدان آمد و بسيار زود توانست که كنترل آموزش
را در دست گیرد .اما در مقابل ،مديريت دانشگاهي به جاي استقبال
از اين حركت ،اعطاي گواهينامهی پايان دوره را منوط به مشــارکت
خــود و اختصاص بخشــي از عوايد حاصل از آن نمــود ،كه این امر
سبب دلزدگي بخش خصوصي گردید .بدین ترتیب هزينهی طي اين
دورههای آموزشی براي داوطلبان نگونبخت بيشتر شد.
در همین فاصلهی زمانی ،وزارت بهداشت آیيننامهی جديدي را جهت
تأســيس مراكز درمان سوء مصرف مواد تهيه و منتشر كرد كه در آن
پيشبينيهاي الزم از ارتفاع پله و سقف كلينيك گرفته تا وجود هاون
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و كپســول آتشنشــاني صورت گرفته بود .بنابراين فارغالتحصيالن،
ديگر دغدغهاي نداشــتند .كافي بود گواهينامهی پایان دوره و پروانه
مطب را بدهند و فقط شش ماه صبر كنند تا يك برگ کاغذ  A4تحت
عنوان «موافقت اصولي» را دريافت کنند.
به هر جهت ،كلينيكها يكي پس از ديگري تأسيس ميشدند و همه
خوشحال از ايجاد شغلی بودند که نه فقط براي پزشكان و پرستاران
بود بلكه روانشناســان و مــددكاران را نیز در بر میگرفت ،آنها كه
معلوم نبود اگر چنین فرصتهایی دست نمیداد ،چه بايد ميكردند.
در قدم بعدی ،مراكز باسابقهاي كه «پُر بيمار» بودند ،تحت برخورد
قرار گرفتند .به همین دلیل ،ريشســفيدان سپيدجامه در «انجمن
صنفــي درمانگران اعتياد» گرد هم آمدند و چاره انديشــيدند كه به
مجلس پناه ببرند .بحث مفصلی در كميســيون بهداشــت و درمان
مجلس در گرفت و مســئولین متعددی از ستاد مبارزه با مواد مخدر،
وزارت بهداشــت و انجمن صنفی به گفتگو نشستند .در نهایت ،مقرر
شد که هر پزشك بتواند ماهیانه تا يك صد بيمار را به ازای هر نوبت
ويزيت نمايد .بنابراين كلينيكهاي ُپـربيمار اقدام به استخدام پزشك
نمودند .اما دو ماه بعد اعالم شد كه به ازاي هر يك صد بيمار ،نه يك
پزشك ،بلكه يك «تيم درمان» احتياج است .بنابراين روانشناسان و
مددكاران بيشتري نيز استخدام شدند .اما باز هم سیاستگذاریهای
درمانی تغییر یافت و آیيننامههاي پیشــین اشــتباه خوانده شوند و
در عوض اعالم گردید که هر مركز در هر شــيفت تنها ميتواند يك
صد بيمار داشته باشد .بنابراين كلينيكهاي پُربيمار بايد مازاد تعداد
بيماران خود را به ســاير مراكز ارجاع ميدادند و بيمار از هرگونه حق
انتخاب پزشك محروم گردید.
در این میان ،سیاست جدید از طریق سهمیهی داروی کلینیکهای
درمانی اعمال گشــت .پیشتر ،ســهميهی هر كلينيك بر اساس دوز
نگهدارنده120 ،ميليگرم متادون در روز ،به ازای هر بيمار (70000
واحد براي يك صد بيمار) بود که این رقم به  90ميليگرم (54000
واحد متادون براي يك صد بيمار) در روز كاهش يافت.
این سیاســتگذاریهای متغیر و نابهنگام همراه با رویکرد نظارتی بر
مراكــز درمان اعتياد بهکار میرود که اغلب مشــتمل بر بدبینیهای
مجرمانه و تنگنظري اقتصادي صورت مي گيرد ،چنانکه گويي ايشان
مجــوز خود را از كارتلهاي مافيايي گرفتهاند .به راســتي يك مركز
درماني چگونه ميتواند با اين همه محدوديت سر پا بماند؟
اگر وزارت بهداشــت ،خواهان كنترل عرضهی متادون اســت ،پس
چــرا بدون برنامهریزی ،مجوز تأســيس كلينيك صادر ميكند؟ چرا
مانند داروخانهها متعهد به رعايت فواصل نيست؟ هماكنون مواردي
از فعاليــت دو کلينيك در يك ســاختمان و در يك طبقه نیز وجود
دارد .اگر هم وزارت بهداشت ،خواهان توسعهی متادون درماني است
پــس چرا اينهمه به كلينيكها فشــار مــي آورد؟ كجاي دنيا و در
كدام رشته ،پزشكي را از ويزيت بيمار محروم کرده و براي وي سقف
فعاليــت تعیین میکنند؟ آيا ميتوان از جراح خواســت بيش از يك
عمــل در روز انجام ندهد؟ آيا ميتوان از داروخانه خواســت تنها 7
نسخه در روز بپيچد؟
در شهري مانند تهران ،هزينهی اجارهی ماهانهی يك واحد آپارتمان
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اســت .عالوه بر این ،حقالزحمهی پرســتار ،روانشــناس ،مددكار،
منشــي ،خدمات و نيز هزينهی آب ،بــرق ،تلفن ،گاز ،ماليات و اياب
وذهاب نيــز حداقل  2/5ميليون تومان بــدان اضافه میکند ،كه با
احتســاب هزینهی خريد دارو ،کل هزینههــای ماهانهی این مرکز
درمانــی به نزديك پنج ميليون تومان میرســد .در مقابل ،اگر طبق
تعرفه از هر بيمار ،ماهيانه هفتاد هزار تومان گرفته شود ،در نهايت با
احتساب يك صد بيمار ،هفت ميليون تومان درآمد ايجاد خواهد شد.
در حالي كه روشن است اين محاسبه در عمل چنين نخواهد بود .اوالً
ماهها طول مي كشد تا بین 30تا 40بيمار به کلینیک جذب شود ،به
ويژه آنکه با افزايش تعداد كلينيكهای درمانی ،توزيع نسبي بيماران
و کاهش ســهم هر کلینیک به وجود آمده است .ثانیاً حتی بيماري
كه برای مثال روزانه فقط  25mgقرص معادل  5ccشــربت متادون
دريافت ميکند ،حاضر به مراجعه به كلينيك نخواهد شد ،زيرا براي
تأمين  150ccمتادون در يك ماهه و خارج از سيســتم درماني ،فقط
نصف اين تعرفه هفتاد هزار توماني را خواهد پرداخت .نتيجهی كلي
آن خواهد شد كه كلينيكها همان  54/000واحد سهميهی دريافتي
خود را نيز مصــرف نخواهند كرد و با اين وضع چارهاي جز عرضهی
مستقيم به عطاريها نخواهند داشت.
البته داســتان قرص متفاوت است .به ويژه آنکه چنان ناياب شده كه
نزد عطاران معتبر به «طالي تخدير» معروف گشته است .اينجاست
كه روشن ميشــود چرا در هيچ كجاي دنيا مانند كشور ما ،پزشكان
به اندازهی بيماران در حســرت دريافت متادون نيســتند .اين بدان
معنا اســت كه در توزيع متادون بازار ،بســيار منطقيتر از وزارتخانه
عمــل كرده و البته موفقتر هم بوده اســت .بدیــن ترتیب با چنین
سیاستگذاری نادرســتی ،بيمار به جاي مراجعه به مراكز درماني با
كارت ملي و شناســنامه ،تشكيل پرونده ،انتظار جهت ويزيت توسط
جماعتي پزشك و روانشناس با حرفهاي تكراري و نصيحتآميز و
ارائهی نمونهی ادرار جهت تســت و مابقي معذورات ،راه آســانتر را
مراجعه به عطاري ســر كوچه یافته و پروتكل  Take Homeرا نيز از
همان ابتدا به صورت اشانتيون دريافت ميدارد .اين عاقبتي است كه
در اثر سياستها و برنامهریزیهای نادرست ايشان ايجاد شده است.
از این رو پیشــنهاد میشود که يك شوراي عالي در وزارت بهداشت
تشــکیل گردد که از یک طرف از فعالیــت متناقض نهادهای موازي
جلوگیری نماید و از طرف دیگر ،با تعيين خطمشــي و اســتراتژي
مشخص به امور مهمي چون آموزش باليني ،جامعهشناسي ،بيولوژي
و ژنتيك اعتياد بپردازد و در عین حال ،امکان تأسیس بيمارستانهای
تخصصي اعتياد را فراهم آورد ،چرا که این مراکز در كشــوري مانند
ايران و در مورد بیمارانی با ســايكوز القائي شيشه ،امری ضروری به
نظر میرســد .همچنین ،این شــورا میتواند درمان اعتياد را نیز به
ب كار وارد نماید و با تسهيل سرويسدهي به كارگران ماهر
حوزهی ط 
ت کشور را حفظ نماید ،زیرا در بسیاری از موارد،
خطهای توليد ،صنع 
این بیماران شاغل هيچگاه با پاي خود به كلينيك مراجعه نميكنند.
پس اين وظيفهی تیمهای درمانی اســت كه سراغ وي بروند ،با خود
دارو ببرند و به حل مشكالت روحي و رواني او كمك رسانند و سعي
نمــوده تا كار و زندگيش را حفظ كنند .در نهایت امیدوارم که مراکز
تصمیمگیری و سیاســتگذاری به خود بيايند و به رسالت خويش و
سوگندي كه ياد كردهاند وفادار بمانند تا بتوانند امانتي را كه در دست
گرفتهاند ،حفظ نمايند.

