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 تشخیص و مراقبت خدمات لوچارت ف

 الکل و دخانیات ،مواداختالالت مصرف 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارجاع به کارشناس سالمت روان 

 خطر متوسط

 خطر پایین

 مثبت

به واحدخدمات  سال 59 تا15ورود فرد 

 1درمانی-بهداشتی 

 

 

 5پیگیری  اول
 خطر باال

 مراجعه به کارشناس مراقب سالمت خانواده/ بهورز

 خطر باال

 منفی

 خطر پایین

 خطر متوسط4

 اطالعارایه بازخورد مثبت و 

رسانی درباره خدمات 

 آموزشی 

درباره  رسانیاطالعرایه بازخورد مثبت و ا

، خدمات آموزشی پیشگیرانه )خود مراقبتی

فرزند پروری(های زندگی، مهارت  

 مراقبتی آموزش خود -

 های زندگیآموزش مهارت -

 فرزندپروریهای آموزش مهارت -

 و کاهش آسیب

 

 ( CBI) رفتاری کوتاه-مداخله شناختی

 6دخانیات: درمان دارویی در صورت نیاز

 سایر مواد: ارجاع به مراکز اختصاصی درمان و کاهش آسیب

 

شناسایی اختالالت مصرف مواد در افراد » سال بخش  15برای افراد زیر .  1 خطر پایین خطر باال

 راهنما را ببینید.« سال 15زیر 

گری در غربال»گری اولیه در بارداری بخش برای مالحظات خاص غربال.  2

 راهنما را ببینید. « بارداری

تعیین گری تکمیلی درگیری با مصرف دخانیات، الکل و مواد و برای غربال.  3

 مراجعه نمایید.   وطه در راهنماسطوح خطر به بخش مرب

 مداخله پیشین ه ای پس از سه ماه ازارزیابی دورپیگیری شامل فراخوان و .  4

 شود.می انجام توسط کارشناس سالمت رواناست که 

« شناسایی، مراقبت و پیگیری»نحوه تعیین نیاز به درمان دارویی، در فصل .  5

 راهنمای پزشک توضیح داده شده است.

در صورت ارایه خدمات آموزشی به موارد خطر پایین الزم است کارشناس .  6

جهت اطالع رسانی و ثبت در پرونده  بهورز /روان به کارشناس مراقب سالمت

 جع بازخورد ارایه دهد.مرا

 

 

 

 

 پیگیری دوم5

مداخله مختصر 

 (BI)روانشناختی

(BI)(مصرفBI) 

متوسط خطر  

 غربالگری تکمیلی3

 ارجاع به کارشناس 

 سالمت روان 

 منفی مثبت

 ارجاع به پزشک

 رفتاری کوتاه-مداخله شناختی :دخانیات

با مداخله مختصر روانشناختی  :مواد الکل و

 (BI)هدف ارجاع 

 ارزیابی تشخیصی

 و گری اولیهغربال

ارزیابی مواجهه با دود 

 دسته دوم دخانیات

 

 تکمیلی از نظر مصرف در ماه گذشتهبرای دخانیات: ارزیابی 

 برای همه مواد: ارایه بازخورد درباره خطرات ماده مصرف و

درباره خدمات درمانی اطالع رسانی توصیه درباره پرهیز از مصرف و  

 منفی




