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وزارة الصحة العامة



العالج بالبدائل ملتعاطي املخدرات
 

 السيما المخدرات على المدمنين أعداد في ”تزايدا األخيرة السنوات شهدت   
 كمسؤولة دورها من ”وانطالقا المشكلة هذه تفاقم ،وأمام الهيروين مادة على
 لمنظمة اإلقليمية اللجنة بتوصيات التزامها ومن المجتمع هذا سالمة عن

 كتكملة المخدرات استخدام مخاطر من للحد خطط باعتماد العالمية الصحة
 لجنة تشكيل الى العامة الصحة وزارة بادرت ، عليها الطلب من للحد

 بالشكل  وتنظيمه لبنان إلى بالبدائل العالج إدخال آليات في البحث مهمتها
.العلمية النظم ومع ،ثقافتنا حاجتنا مع يتناسب الذي



العالج بالبدائل ملتعاطي املخدرات       

:ضمت اللجنة ممثلين عن كافة الجهات المعنية بموضوع المخدرات 
وزارة الصحة العامة
وزارة الداخلية
مكتب االمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
البرنامج الوطني لمكافحة االيدز
جمعية االطباء النفسيين
الجمعيات االهلية

     



العالج بالبدائل ملتعاطي املخدرات       
باشرت وزارة الصحة العامة بتقديم خدمة العالج بالبدائل لمتعاطي  المخدرات 

. ۲۰۱۱/ ۱۱/۲۲بتاريخ 
/۱يخضع هذا البرنامج ألحكام القرار رقم  



موجبات االفرقاء املعنيني بتقدمي خدمة العالج بالبدائل
:  االطباء اإلختصاصيون في األمراض النفسية و العقلية، شرط. ۱

 الخضوع لدورة تدريبية خاصة بموضوع العالج بالبدائل مثبتة بإفادة
صادرة عن نقابة األطباء 

 التعاون مع فريق عمل متعدد االختصاصات ضمن مستشفى اومركز صحي
متخصص او جمعية اهلية

 التقيد بمضمون البروتوكول الوطني للعالج بالبدائل



:  الجمعيات االهلية، شرط.۲
ان تكون حاصلة على علم وخبرمن وزارة الداخلية
 ان يكون لديها فريق عمل متعدد االختصاصات يتمتع بخبرة في مجال تقديم

:العالج بالبدائل يشمل على االقل

موجبات االفرقاء املعنيني بتقدمي خدمة العالج بالبدائل



موجبات املستفيدين من العالج 
 يتوجب على المريض المستفيد من العالج بالبدائل ان يقدم الى دائرة

:المخدرات في وزارة الصحة العامة المستندات التالية

 المريض تقرير موقع من طبيبين احدهما الطبيب المعالج يصف حالة
ويتضمن اسمه،عمره ،عنوانه ،نوع العالج الموصوف له ومدة العالج

 استمارة
 إختبار البول للمواد األفيونية
 صورة عن الهوية

              



احلصول على الدواء 

 تؤمن المستشفيات الحكومية الكميات المناسبة من الدواء الذي يسلّم إلى
:المريض تحت إشراف الصيدلي المسؤول في المستشفى الملزم ب

  الخضوع لدورة تدريبية في موضوع العالج بالبدائل
 التقارير الطبية و الفحوصات الدورية(أرشيف المرضى(
لقانون المخدرات” تقديم احصاءات بالكميات المصروفة تطبيقا.



:هي” االدوية املسجلة واملستعملة حاليا



:            هي” االدوية اليت سجلت مؤخرا 



:                     ”االدوية اليت سجلت مؤخرا



NO

Governmental 
Hospital 

Pharmacy OK

Rejection

Archiving of Moph Approval
Rx and delivery notice signed 

آلية العمل 



االشراف على تطبيق القرار
۱ القرار تطبيق على االشراف يتولى/



االشراف على تطبيق القرار

     



االشراف على تطبيق القرار

     



االشراف على تطبيق القرار

     



االشراف على تطبيق القرار

     



االشراف على تطبيق القرار

     



























االشراف على تطبيق القرار



االشراف على تطبيق القرار

و التواصل الدائم مع  يراقب المرضى باستمرار عبر ال  
األطباء و الصيادلة 



اإلحصاءات 



اإلحصاءات 



اإلحصاءات 



اإلحصاءات 



اإلحصاءات 



اإلحصاءات 



:يخضع برنامج العالج بالبدائل للتقييم الدوري     
تقارير تقدم وتناقش مع  لجنة ال •
إقتراحات و خطوات تتخذ بهدف تطويره و بلوغ النتائج التي يسعى إلى  •

.تحقيقها

”و أخريا
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