
 

 DSTاصالحیه پروتکل 

 1/3/1331 خ:قابل اجرا از تاری

 

 شیره کشیدنی:-تریاک کشیدنی .1

 .شودیم( استفاده 3-6) یبرنامهبرای این مواد، از 

 .گیردیم انجام سییس 3روزانه -سی سی یکهر وعده شروع دارو با مقدار  که ترتیبینابه

 روزانه -سییس 2هر وعده ؛ یعنی شودیم دو برابرپس از گذشت سه روز، این مقدار 

 دارو را افزایش سییس 5/7روزانه -سی سی 5/2هر وعده پس تا سقف س، سییس 6 

 یم و بعد کاهش را طبق جدول انجامروز یا دو پله توقف دار 22 ،و طبق روال قبل دهیمیم 

 .دهیمیم

 تریاک خوراکی:  .2

 1651معادل گرم  65/1 کهیدرصورت. گرددیمابتدا میزان مصرف خوراکی فرد مشخص  

 سییسمعادل یک  ،تریاک گرمیلیم صدیک)و یا کمتر از آن بود، با در نظر گرفتن  گرمیلیم

کاهش طبق و برنامه  گرددیم TDSمشخص و سپس  OTاست؛ میزان داروی  (OTشربت 

 .گیردیمجدول انجام 

 .شودیمیا خاخام اجرا  (9 – 5/16) یپروژهگرم بود،  65/1باالتر از  مصرف شخص کهیدرصورت

 :استنشاقی(-تزریق-دودی) ینهروئ  .3

 شروع OT سییس 6روزانه -سی سی 2هر وعده برنامه دارویی شخص از روز نخست، با 

 -سییس 5/3هر وعده . سپس دارو را حداکثر تا میزان ماندیمروز ثابت  21و به مدت  شودیم

روز توقف داشته و بعد  22روی این پله ، بر یتدرنها. دهیمیمافزایش  سییس 5/11روزانه 

 .رسانیمیمرا به صفر  OTطبق جدول کاهش 
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 کوکائین – جوانایمار – لگ – حشیش – شامل: شیشه هامحرکپروتکل انواع  -4

 B2و قرص  قرص اکستازی –

 پله
تعداد وعده 

 در روز

مقدار مصرف در 

 CCهر وعده به 

جمع مصرف در 

 CCروز به 

 Daily 3/0 3/0 هفته اول

 BID 3/0 6/0 هفته دوم

 TDS 3/0 9/0 پله اول

 TDS 4/0 2/1 پله دوم

 TDS 6/0 8/1 پله سوم

 TDS 8/0 4/2 پله چهارم

 TDS 1 3 پله پنجم

 TDS 2/1 6/3 پله ششم

 TDS 5/1 5/4 هفتمپله 

 TDS 5/1 5/4 (تثبیت) هشتمپله 

 TDS 2/1 6/3 همنپله 

 TDS 1 3 پله دهم

 TDS 8/0 4/2 دهمیازپله 

 TDS 6/0 8/1 پله دوازدهم

 TDS 4/0 2/1 دهمسیزپله 

 TDS 3/0 9/0 دهمچهارپله 

 BID 3/0 6/0 دهمپانز پله

 DAILY 3/0 3/0 هفته آخر

 

 روز ادامه داشته باشد. 21تا  2بین  تواندیمآخر  یهفته 
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 :قرص(-شربتمتادون ).  5

 .باشدیمزیر  قراربه کنندیمبرای افرادی که از شربت متادون استفاده  DSTمتد 

یا کمتر از شربت متادون و  سییس 5/16روزانه با مصرف  یشخص کهیدرصورت :حالت اول

 .گرددیمتجویز طبق موارد زیر  OTداروی به همان میزان وارد کنگره شد؛ دقیقاً  آن

به سه وعده مساوی ؛ یعنی شودیم TDSمیزان مصرف شربت متادون شخصی  :مرحله اول

برای رند شدن مقدار را طبق جدول گرد  توانیمیماین شرایط  .)درکنیمیمتقسیم  در روز

 کنیم(

 ادامه سازگاری منظوربه شربت متادونرا به مدت یک هفته با همان  آمدهدستبهمقدار 

 .دهیمیم

 متادون صبح

 متادون ظهر

 متادون شب

 

می  جایگزین OT شربت میزانبه همان  را برداشته و وعده ظهر شربت متادون :مرحله دوم

 .دهیمیماین برنامه را ادامه  مدت یک هفتهو به  کنیم

 متادون صبح

 OT ظهر

 متادون شب

 OTشربت  یزانرا برداشته و به همان م صبحمصرف شربت متادون در وعده  :مرحله سوم 

 .یابدیمدیگر نیز به همین ترتیب ادامه  یک هفته. کنیمیم جایگزین

 OT صبح

 OT ظهر

 متادون شب
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 میزانآن به همان  یجابهو  شودیمحذف  شبمصرف شربت متادون در وعده  :مرحله چهارم

روی این برنامه جهت سازگاری  روز و یا دو پله 22. سپس به مدت دهیمیم OTشربت 

 .دهیمیمانجام  DSTو بعد عملیات کاهش را طبق جدول  کنیمیمتوقف 

 OT صبح

 OT ظهر

 OT شب

 

ابتدا  وارد شود. روزانه شربت متادون سییس 5/16شخص با مصرف باالتر از  کهیدرصورت :حالت دوم

دو هفته طی حداکثر  و نماییمیم TDSمقداری کاهش و  زمانهمشربت متادون مصرفی شخص را 

شربت متادون انجام  یجابه OTمراحل جایگزینی سپس  .رسانیمیم سییس 5/16به میزان نزدیک به 

 .شودیم

 

 ترامادول:.  6

 قرص هر یجابهبا این تفاوت که  گرددیممانند پروتکل متادون محاسبه و اقدام  یقاًدقبرنامه ترامادول 

 .شودیمدر نظر گرفته  OTشربت  سییس 5/1معادل  ترامادول گرمییلیمصد 

 و باالبرده سییس 6تا سقف  توانیمیمبود  سییس 6 کمتر از شدهمحاسبه OTمیزان  کهیدرصورت

 کاهش را انجام دهیم. بعدازآنسپس توقف و 

 

  شربت  سییس 1شربت متادون و  سییس 1؛ معادل گرمییلیم 5یک قرص متادونOT باشدیم. 

  شربت  سییس 2شربت متادون و  سییس 2؛ معادل گرمییلیم 21یک قرص متادونOT باشدیم 

  شربت  سییس 8شربت متادون و  سییس 8؛ معادل گرمییلیم 21یک قرص متادونOT باشدیم. 

  شربت  سییس 5/1؛ معادل گرمییلیم 111یک قرص ترامادولOT باشدیم. 

  شربت  سییس 1؛ معادل گرمیلیم 211یک قرص ترامادولOT باشدیم. 
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 :خوراکی شیره . 7

 کردن جایگزین برای ولی. گرددمی محاسبه خوراکی تریاک همانند دقیقاً خوراکی شیره برنامه

 .شودمی استفاده متادون جایبه OT شربت جایگزینی قانون از OT شربت با خوراکی شیره

 صورتبه آن، شدن TDS و فرد خوراکی شیره مصرف میزان شدن مشخص از پس که صورتبدین

 جایگزین OT شربت بعد و گرددمی حذفزیر  هایجدولطبق  مصرفی شیره هایوعده هفتگی

 .شودمی

 (2 شماره جدول)                   (                                             1جدول شماره)                           

 هفته دوم  هفته اول

 شیره صبح شیره صبح

 OT ظهر شیره ظهر

 شیره شب شیره شب
 

 (2 شماره جدول)                         (                                      3جدول شماره)                                     

 هفته سوم
 هفته چهارم 

 OT صبح OT صبح

 OT ظهر OT ظهر

 OT شب شیره شب
 

 مشروبات الکلی:انواع .  1

گردد.  TDS، ابتدا بایستی مقدار الکل مصرفی روزانه شخص محاسبه و OTبرای درمان الکل با داروی 

فرد مرتب و منظم  کهدرصورتی. کنیممیر کرد و بعد قطع پروز الکل شخص را تی 61سپس طی مدت 

 جایگزین نماییم. را همانند متد شیشه OTشربت  توانیممیبود و در تمامی جلسات حضور داشت 

 .باشدمیروزانه  سیسی 6در درمان الکل  OTمیزان سقف 

 آن انواعبایستی فقط برای کسانی که کامالً به الکل و  OTتوضیح اینکه، درمان افراد الکلی با شربت 

 قرار بگیرد. مورداستفاده اندشدهمعتاد 

صرف با یک افرادی که م کنندمییعنی فرق زیادی است بین افرادی که گاهاً از مشروبات الکلی استفاده 

 روزانه الکل دارند!
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 خوارمشروبولی فرد  شودمیفرد الکلی اگر مصرف او قطع گردد، پس از مدتی گرفتار تشنج شدید 

 .ممکن است با قطع الکل کمی کالفه شود و یا شب خوابش نبرد

 DSTدر متد  هاوعدهروزانه  یفاصله

 1ساعات مدل  هاوعده
↓ 

 2ساعات مدل 
↓ 

 3ساعات مدل 
↓ 

 7 6 5 صبح

 3 2 1 ظهر

 11 11 9 شب
 

 .ساعت وعده شب بنا به تشخیص راهنما می تواند تا یک ساعت پایین بیاید 

 

 :تکرار پله، افزایش پله 

 تواندیماست که به تشخیص راهنما در هر مقطعی از سفر اول  پذیرامکان، تکرار پله باریکفقط 

 انجام شود.

 .باشدمیمجاز  پله 2تا حداکثر  باریکافزایش پله در طول سفر فقط 

 

  در خصوص افرادی است که با مصرف فقط یک ماده مراجعه  شدهعنوان هایبرنامهتمامی

مختلف باشند، مصرف غالب در میزان  یهماددو یا چند  زمانهمبا مصرف  کهدرصورتی. کنندمی

 .باشدمیمالک ما  OTتجویز 

 

  با صالحدید خود به  تواندمی؛ راهنما شدهارائه هایپروتکل یکلیهالزم به ذکر است در مورد

 میزان یک پله باالتر و یا یک پله پایین سقف را تغییر دهد.
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 (سیسی 5/16)حداکثر DSTمتد  OTالگوی تیپرینگ  

 
 توضیح:

مرتب، منظم و بدون غیبت باشد،  ،که رهجوصالحدید در شرایطی مطرح می گردد  .1

 ردد.نصورت بصورت هفتگی دارو تجویز می گدر غیرای

 سی سی می باشد. 3حداکثر  (هرچند هفته)تلرانس برای هر نامه  .2

 شود. محاسبهروز  8 رایرهجو ب اول نامه هفته. 3

 .باشد داشته ادامه روز 21 تا 2 تواندمی (OT سیسی 3/1روزانه ) آخر پله. 2

 

 

(7) 

 هفته               

 پله      
روز در وعده تعداد  

مقدار 

مصرف 

 هر وعده

جمع 

مصرف 

 در روز

 دوره صدور نامه
جمع نامه 

 یک هفته

5/5 سه وعده TDS پله اول cc 5/16 cc 132 یک هفته 

5/2 سه وعده TDS پله دوم cc 5/13 cc 5/92 یک هفته 

5/3 سه وعده TDS پله سوم cc 5/11 cc 5/73 یک هفته 

 63 هفته ای 2راهنما  صالحدید 3cc 9cc سه وعده TDS پله چهارم

cc 5/7 5/2 سه وعده TDS پله پنجم cc  5/52 هفته ای 2صالحدید راهنما 

 22 هفته ای 2صالحدید راهنما  2cc 6cc سه وعده TDS پله ششم 

5/1 سه وعده TDS پله هفتم cc 5/2 cc  5/31 هفته ای 3صالحدید راهنما 

2/1 سه وعده TDS پله هشتم cc 6/3 cc 25/2 هفته ای 3 صالحدید راهنما 

 21 هفته ای 3صالحدید راهنما  1cc 3cc سه وعده TDS پله نهم

8/1 سه وعده TDS پله دهم cc 2/2 cc  16/8 هفته ای 3صالحدید راهنما 

6/1 سه وعده TDS پله یازدهم cc 8/1 cc  12/6 هفته ای 3صالحدید راهنما 

2/1 سه وعده TDS دوازدهمپله  cc 2/1 cc 
 هفته ای 6صالحدید راهنما 

8/2 

3/1 سه وعده TDS سیزدهمپله  cc 9/1 cc 6/3 

3/1 دو وعده  BID چهاردهمپله  cc 6/1 cc 
 هفته ای 6صالحدید راهنما 

2/2 

3/1 یک وعده  DAILY پانزدهم آخرپله  cc 3/1 cc 2/1 


