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انجمن سمشناسی و مسمومیتهای ایران با استفاده از توان چند ششدت ای اعضدای ودود بدرای او دین بداش دش ازدوش از سدا ۱۹۳۱
م
برنام های آموزشی طب اعتیاد شا دش قا ب برنام های اوتاهم ت حرف ای و با مزاشات تمام ششت هایی ا دش اوشیکو وم آموزشی آنان ابعداد
مختلف دشمان سوءمصرف و سمزدایی پیشبینی ش ه بود تهی و ب تصویب شسانی  .قوانین آموزش م اوم دش دوشههای اوتاهمد ت حرفد ای
ح اقل  ۹3ساعت آموزش نظری و  ۱3ساعت آموزش عملی شا الزم میدانست ا همگی دش طراحی دوشه حاظ ش ه بود و همزمدان نیدز بدا
پیگیریهای ب عمل آم ه ۵3 ،امتیاز آموزش م اوم برای تمامی دوشهها اوتصاص یافت.
معهذا ،باتوج ب نقایص فراوان برنام های اوتاهم ت حرف ای و ام استفاده بودن این برنام ها برای گروههای ه ف ،برنامد مهداشت آمدوزی
خ
این ششت با وسواس تمام و مزاشات افراد ذیصالح و با حضوش نماین گان این انجمن و سدایر انجمدنهدای تخصصدی دش معاوندت آموزشدی
وزاشت متبوع برگزاش و مصوب ش و بر اساس اطالعات واصل تاانون دش بسیاشی از دانزگاههای ازوش اجرا ش ه اسدت .وجد مزخصد ایدن
دوشهها ،توج ب ایفیت و مهاشت آموزی پزشکان و شوانزناسان بود ا گرچ باتوج ب نو بودن برنامد هدای مهداشت آمدوزی اجدرای آن بدا
د
دشواشیهایی همراه بود ،اما وجود برنام های عملی و حضوش دش با ین بیماشان ،سبب افزایش ایفیت آنها ش ه است .ب یهی است ا باتوج
ب اجرای برنام های مهاشت آموزی دش تهران و شهرستانها و با توج ب بازووشدهای موجود ،نیاز ب بازنگری دش این دوشهها وجود داشت ا
دعدوت
مراز ملی مهاشت آموزی دش سا گذشت با استفاده از اشزیابیهای انجام ش ه اق ام ب تزکیل او ین جلس بازنگری دش سا  ۱۹۳۱با ا
از تمامی ذینفعان نمود.
برغم اق امات فوق ،دش س ماه آور سا  ،۱۹۳۱سلسل جلساتی دش وصوص تهی دستوشا عمل اجرای دوشههای آموزشدی دشمدان اودتال
و
مصرف مواد ویژه پزشکان و شوانزناسان دش آن حوزه برگزاش ش و ب نبا آن دش تیرماه سدا جداشی دعدوتنامد ای بدرای شدرات دش جلسد
برشسی "دستوشا عمل برگزاشی دوشههای آموزشی ویژه دشمان گران اعتیاد" برای این انجمن اشسا ش  .دش دسدتوشا عمل اشسدا ی عدالوه بدر
ااهش زمان و تغییر نحوه اجرای دوشه" ،فلوشیپ هدای سدمشناسدی بدا ینی و مسدمومیتهدا" اد از اعضدا فعدا انجمدن سدمشناسدی و
ن
مسمومیتهای ایران هستن  ،بروالف شون چن ین سا و مرسوم ،از واج ین شرایط دبیری علمدی دوشه آموزشدی دشمدان داشویدی اودتال
مصرف مواد افیونی حذف ش هان ا موجبات ناشاحتی و اعتراض این عزیزان شا فراهم نموده است .دش این وصوص توج جندابعدا ی شا بد
توضیحات زیر جلب مینمایم:
د
همانگون ا مستحضری  ،بیماشی اعتیاد ) (Addictionدش عین حا ا یک اوتال شوانی است ،بد د یدل ماهیدت مصدرف مدزمن برودی
داشوها و مواد شیمیایی ،یک مسمومیت مزمن نیز تلقی می شود و ب همان میزان ا م اوالت شوان پزشکی و شوانشناسدی دش دشمدان ایدن
بیماشی موثر است ،نقش داشودشمانی نیز غیرقابل انکاش است .ب همین است ال دش بسیاشی از ازوشهای توسع یافتد و مترقدی اد شفدران
علمی محسوب میشون  ،اعتیاد دش زمدره ششدت هدای  Multidisciplinaryطبقد بند ی مدیشدود و دش فرآیند تزدخیص و دشمدان آن،
متخصصین مختلف ششت های پزشکی دش یک ااش تیمی مزاشات مینماین .
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ب ین ترتیب ،پرواضح است ا هر دوشه آموزشی مرتبط با این موضوع ،بای ب دوش از تعصدبات صدنفی و بدا نگرشدی دانزدگاهی و آاادمیدک
ت وین و بگون ای اق ام شود ا وروجی آن موجبات شضایت واطر هم افراد دشگیر دش این ششت شا فراهم آوشد .دذا باتوجد بد ندام "دوشه
آموزشی دشمان داشویی اوتال مصرف مواد افیونی" ا صراحتا ب آموزش دشمان داشویی اشاشه داشد ،این انجمدن پیزدنهادات زیدر شا بدرای
اصالح دستوشا عمل اعالم مینمای :
 )۱افزودن فلوشیپهای سمشناسی با ینی و مسمومیتها عضو هیات علمی دانزگاه با  3سا سابق ااش ب عنوان دبیر علمی برنام .
 )۵اصالح زمان و نحوه اجرای دوشه براساس مصوبات حوزه معاونت آموزشی وزاشت متبوع با پیشبینی  %3۵ااش عملی و حاظ بازووشدهدای
دانزگاهها.
دش پایان شجاء واثق داشم ا با دشایت جنابعا ی ،اق ام شایست دش شاستای حل مزکل بعمل وواه آم .
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