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معاونت درمان

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
معاونین محترم درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سراسر کشور)
موضوع:  سامانه ثبت اطالعات مراکز درمان سوء مصرف مواد ایران (آیداتیس)*

« بـخـشـنـامـه »
با سالم و احترام؛ 

به استناد مصوبه جلسه ٤٣ کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین پیرو بخشنامه 

مشترک معاون محترم وقت درمان و رئیس محترم وقت سازمان غذا و دارو به شماره ٦٥٥/١٣٦٩٦ تاریخ ١٣٩١/١٠/٢٣و پیرو 

نامه شماره ٤٠٠/١٤٨٧ تاریخ ٩٠/٢/٣ معاون محترم وقت درمان و در اجرای ماده ١٥ سیاستهای نظام اداری ابالغی مقام 

معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مواد ٣٦ و ٣٧ قانون خدمات کشوری مصوب مجلس محترم شورای اسالمی، سامانه کشوری 

اطالعات درمان سوء مصرف مواد ایران (آیداتیس) در وزارت متبوع به منظور اتوماسیون نمودن پرونده درمان و حذف فیزیکی 

پرونده، ثبت اطالعات مراکز درمانی و متقاضیان درمان، اجرای وظایف و تکالیف سازمانی نظارت بر روند درمان و نحوه اجرای 

پروتکلهای درمان ، راهاندازی و به بهرهبرداری رسیده است؛ لذا :

معاونتهای محترم درمان و غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور میتوانند با استفاده از نام کاربری وگذر واژه  (١

اختصاصی که قبالً در اختیار آنها قرار داده شده است به این سامانه دسترسی پیدا کنند.

این سامانه در جهت جلوگیری از اِفشای هویت مراجعین از سطح امنیتی مطلوبی برخوردار بوده و از نظام کُدگذاری  (٢

١٨ رقمی خاصی استفاده میکند. ضمناً سِرورهای این سامانه در محل ستاد مرکزی این وزارتخانه مُستقر میباشد. 

به منظور ایجاد وَحدت رَویه در ثبت اطالعات بیماران، معاونتهای درمان و غذا و دارو دانشگاهها موظفند تا ١٥ روز  (٣

پس از ابالغ این بخشنامه ،نسبت به جمعآوری سایر سامانههای فعال که در حال اخذ اطالعات بیماران (نام بیمار، 

کدملی و ...) هستند، اقدام نموده و سامانه آیداتیس را جایگزین آن نمایند. 

معاونتهای درمان و غذا و دارو، میتوانند به اطالعات مورد نظر از قبیل درخواست دارویی، دریافت فاکتور دارویی،  (٤

تأیید یا رَد فاکتور دارویی، گزارش فاکتورهای صادره و اطالعات نُسخ از طریق سامانههای "مدیریت زنجیره تأمین 

فرآوردههای سالمت محور و سامانه الکترونیک نُسخ در بستر HIX" دست یابند.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                    شماره: .....................
                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

٦٥٥/٨٦١٧٩
١٣٩٦/٠٧/١٢

دارد

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

معاونت درمان

مِالک عملکرد تحویل داروی مراکز صرفاً ثبت اطالعات بیمار و گزارش مصرف الکترونیک دارو در سامانه مذکور بوده و  (٥

از ١٥ روز پس از ابالغ این بخشنامه، الزم االجرا است.

ارائه خدمات در مراکز درمان اختالالت مصرف مواد، در بیماران دارای اندیکاسیون درمان با داروهای آگونیست و  (٦

آگونیست؛ آنتاگونیست به شرح ذیل میباشد :

پذیرش حداکثر تعداد ١٠٠ بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون با متوسط دوز روزانه ١٠٠ میلیگرم در هر نوبت کاری

پذیرش حداکثر تعداد ٥٠ بیمار تحت درمان با اُپیوم تینکچر با متوسط دوز روزانه ١٨ سی سی در هر نوبت کاری

پذیرش حداکثر تعداد ٣٠ بیمار تحت درمان با قرص بوپرنورفین، با متوسط دوز ٨ میلیگرم در هر نوبت کاری که از تعداد 

مذکور می بایست ٣٠ درصد به قرص بوپرنورفین نالوکسان اختصاص یابد.

تبصره : کمیته منطقهای نظارت بر داروهای آگونیست در موارد استثناء ، برای مراکزی که دالیل قانع کننده  

ارائه نمایند، میتواند بر اساس مستندات، متوسط دوز را افزایش دهد.

٧) با توجه به الزام تحویل داروهای آگونیست از طریق سامانه آیداتیس، معاونت غذا و داروی دانشگاهها موظف به اخذ و 

بایگانی دفاتر دارویی مراکز در اولین مراجعه می باشند. ضمناً، برای تعیین موجودی فعلی داروهای مراکز (که در دفتر 

دارویی مندرج می باشد) «فرم موجودی اولیه» در سامانه آیداتیس در دسترس قرار دارد که توسط مسئول فنی 

مرکز تکمیل و به تأیید معاونت غذا و داروی دانشگاه خواهد رسید./
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