
 "داوطلب درمان انرعایت محرمانگی اطالعات و هویت فردی معتاد"

یکی از نقش های حیاتی در حوزه درمان اعتیاد ، کنترل و بکارگیری مقررات و استانداردهای حرفه ای برای حفاظت 

 متقاضیان درمان اعتیادمحرمانگی اطالعات افراد داوطلب درمان می باشد. تعریف سطوح دسترسی به اطالعات هویتی 

می تواند با چالش هایی روبرو و مواجه از جمله مسایلی است که مدیران مراکز اقامتی درمان و بازتوانی معتادان را 

اقع تامین کننده در و و بازتوانی معتاداندرمان اقامتی در مراکز  مددجویانسازد. رعایت محرمانگی مدارک و اطالعات 

خواهد بود . ثبت مشخصات  اعتیادامنیت اطالعات منحصر بفرد آنان بوده و متضمن اعتماد فرد معتاد به سیستم درمان 

و  6بند  –مجازات های اسالمی قانون  648ماده "طبق درمان انتشار آن به خارج از مراکز امکان فردی افراد معتاد و 

می تواند نقض حقوق و حریم آیین نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان   4ماده  –منشور حقوق بیمار  7

 بهثبت و انتشار هویت معتادان متقاضی درمان امکان بازتاب اجتماعی همچنین .  "خصوصی بیمار محسوب شود

های دولتی و غیردولتی  دستگاهخارج از مراکز درمانی بر انگیزه و رفتار معتادان و خانواده آنان بویژه ، افراد شاغل در 

بعلت نگرانی از امکان افشای هویت آنان و یا ایجاد سوء سابقه و دسترسی مراجع و طیف سنی جوانان و افراد سرشناس 

انتظامی و قضایی به اطالعات آنان تاثیر بسیار منفی بدنبال خواهد داشت و به یقین این مسئله موجب کاهش تعداد 

 غیرمجاز بشدت افزوده خواهد شد.  مراکزمجاز و بالعکس بر تعداد متقاضیان به  درمانداوطلبان درمان در مراکز 

که درمان  "1390اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب  15با استناد به ماده "

ازه داده شده که به مراکز درمانی مراجعه کنند ، اما این امر داوطلبانه را مورد توجه قرارداده و در آن به افراد معتاد اج

می تواند تاثیر منفی بر ( برچسب خوردن  )به دلیل نگرانی افراد معتاد از ثبت مشخصات خود خارج از مراکز درمان 

 مراجعه متقاضیان درمان در مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی معتادان داشته باشد.  

 


