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آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام چگونه است؟  +هزینه آزمایش عدم اعتیاد سال 99

متن مقاله را در لینک زیر بخوانید:
https://kampfarmaniyeh.com/p/1144

در این مقاله کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه در رابطه با موضوع آزمایش عدم اعتیاد
صحبت میکنیم و سعی میکنیم به طور کامل این موضوع را بررسی کرده و به سواالت و

موضوعاتی از قبیل روش های انجام تست اعتیاد چیست؟ هزینه آزمایش عدم اعتیاد
برای استخدام چگونه محاسبه میشود؟ معرفی مراکز آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام
و همه چیز درباره تست عدم اعتیاد پاسخ دهیم .با ما همراه باشید.
آنچه در این مقاله میخوانید:
روش های انجام تست اعتیاد
آزمایش تشخیص اعتیاد کدامیک از مواد مخدر را نشان میدهد؟
همه چیز درباره آزمایش اعتیاد در منزل
هزینه آزمایش عدم اعتیاد سال 99
آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام شامل چیست ؟
هزینه آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام
مراکز آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام
چه نکاتی قبل از انجام تست اعتیاد باید رعایت شود؟
روش های انجام تست اعتیاد
کسانی که اقدام به ترک اعتیاد میکنند برای اثبات ترک و قطع مصرف خود باید تست
عدم اعتیاد بدهند اما برای انجام این تست روشهای مختلفی وجود دارد که در اینجا به
طور مفصل به آنها میپردازیم:
تست اعتیاد از طریق ادرار
پس از این که فرد معتاد مواد مخدر مصرف کرد این مواد وارد جریان گردش خون او
میشود و از طریق ادرار دفع میشود به همین دلیل اعتیاد از طریق ادرار قابل تشخیص
است .این روش به دلیل آسان و سریع بودن یکی از رایجترین تست های اعتیاد است و
در کشور ما هم این روش بیشتر از سایر روش ها استفاده میشود.

زمانی که فرد معتاد برای گرفتن نمونه به آزمایشگاه مراجعه کرد نمونه از وی گرفته میشود
و برای تشخیص اعتیاد بررسی میشود .البته کیت های تست ادرار را میتوان در
محیطهایی غیر از آزمایشگاه هم خریداری و استفاده کرد.
در مورد تست اعتیاد ادرار نمیتوان گفت نتیجه به طور قطع درست است چرا که بیشتر
مواد مخدر توسط بدن متابولیز میشود و در نتیجه مواد مخدر تشخیص داده نمیشود و
یا اینکه احتمال دستکاری جواب تست توسط برخی افراد وجود دارد و یا حتی استفاده از
برخی داروها توسط خود شخص نتیجه تست را تغییر میدهد .به دلیل احتمال تقلب در
این روش وجود دارد انجام آن در حضور مراقب صورت میگیرد.
انواع مواد مخدر تا مدت زمان خاصی در ادرار قابل تشخیص هستند که این مدت زمان
به عوامل متعددی از جمله نوع ماده مخدر مصرفی ،تعداد دفعات مصرف و چگونگی
مصرف .به عنوان مثال برای ماده ماری جوانا که با نام علف هرز هم شناخته میشود
حداقل زمان تشخیص  2ساعت و حداکثر تا  40روز است.
اما ماده مخدر حشیش در بازه زمانی یک روز پس از مصرف تا  4هفته بعد از آن قابل
تشخیص است و یا مصرف ماده مخدر هروئین تا حدود  3یا  4روز پس از تشخیص داده
میشود.

تست اعتیاد از طریق آزمایش خون

روش تست اعتیاد با آزمایش خون گرچه هزینه بیشتری دارد اما ضریب اطمینان باالتری
هم نسبت به سایر روشها دارد.
روش آزمایش خون دارای پیچیدگیهای خاص خود هم هست .در این روش نمونه خون
از بیمار گرفته میشود و در آزمایشگاه بررسی میگردد .در این روش عالوه بر این که
متابولیتهای غیرفعال تشخیص داده میشود ،نوع اعتیاد هم مشخص میشود.
نکتهای که باید برای تشخیص درست انواع مواد مخدر توسط روش آزمایش خون رعایت
شود این است که فاصله زمانی مصرف مواد مخدر و تست اعتیاد از طریق حتما خون
رعایت شود.
تست اعتیاد از طریق مو
زمانی که مواد مخدر وارد بدن می شود تمام سلولهای بدن درگیر و آلوده به این مواد
میشوند .فولیکول مو هم آلوده شده و برای تست اعتیاد مناسب است .آزمایش از طریق
مو هم مانند روش تست خون از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است اما این نوع آزمایش
اعتیاد در ایران به ندرت استفاده میشود.

برای گرفتن این تست کمتر از  40میلی گرم مو کافی است .البته استفاده از مو در این
روش مختص موی سر نیست و میتوان از موی هر نقطه از بدن استفاده کرد.
در این روش فولیکول مو تجزیه و تحلیل میشود و تصاویر پیچیدهای از مصرف موادمخدر
در طول زمان تهیه میگردد .انواع مواد مخدر مانند آمفتامینها ،کوکائین ،متادون،
ترامادول ،تریاک ،حشیش و  ....در این نوع تست تا  90روز بعد از مصرف قابل تشخیص
است.
تست اعتیاد از طریق بزاق
از این روش بیشتر زمانی که امکان انجام تست های دیگر وجود ندارد ،استفاده میشود.
آسانی انجام و سرعت از مزیتهای این روش است .زمان انجام تست اعتیاد از طریق
بزاق بسیار کوتاه و حدود  5تا  7دقیقه است.
در مواردی که ماموران پلیس با فردی مواجه میشوند که میخواهند سریع بدانند فرد
اخیرا مصرف داشته است یا نه از تست بزاق استفاده میکنند .در برخی از کشورها از جمله
فرانسه از بزاق برای تشخيص اعتياد رانندگان استفاده میشود.
کیت های بزاقی تشخیص اعتیاد هم در بازار وجود دارند .عملکرد این کیت ها مشابه با
رپید تست های دیگر مواد مخدر است و تفاوت آنها در نمونه گیری و استفاده میباشد.
البته روشهای دیگری مانند تستهای غربالگری روانشناسی ،استفاده از ابزارهای
خودگزارشی هم برای تشخیص اعتیاد وجود دارد.
آزمایش تشخیص اعتیاد کدامیک از مواد مخدر را نشان میدهد؟
کیت هایی که قبال برای تست اعتیاد استفاده میشد فقط نتیجه را به دو صورت منفی و
مثبت نشان میداد به این ترتیب حتی اگر شخصی معتاد هم نبود اما به دلیلی قرص
کدئین مصرف میکرد نتیجه برای او مثبت نشان داده میشد اما در حال حاضر با آمدن
کیت های جدید به بازار که قابلیت تشخیص بیش از  10نوع ماده مخدر را دارند این
مسئله برطرف شده است.

با وجود کیت های جدید تشخیص مصرف انواع مواد مخدر مانند حشیش ،تریاک ،ماری
جوانا به راحتی امکانپذیر است.

همه چیز درباره آزمایش اعتیاد در منزل
بسیاری از خانوادهها نگران فرزندان و نوجوانان خود هستند و میخواهند از طریق روشی
بتوانند از اعتیاد فرزندان خود باخبر شوند.
برای تشخیص اعتیاد در منزل و بدون نیاز به رفتن به آزمایشگاه میتوان از کیت ها
استفاده کرد .این کیتها در انواع مختلف یک کاره ،سه کاره ،پنج کاره و ده کاره موجود
هستند .در واقع آزمایش اعتیاد در منزل شبیه آزمایش خانگی بارداری است و در هر دو
خطوط رنگی نشان میدهد که نتیجه مثبت است یا منفی.
هزینه آزمایش عدم اعتیاد سال 99
تست اعتیاد ممکن است برای موارد مختلفی از جمله استخدام ،ازدواج ،گرفتن گواهینامه
پایه دو ،قرارداد و موارد دیگر الزم باشد.
تعداد پارامترها و موادی که درخواست میشود تا بررسی شود در هزینه تست اعتیاد تاثیر
دارد .به این ترتیب هر چه درخواست بررسی تعداد ماده مخدر بیشتری شود هزینه هم
باالتر میرود.
آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام شامل چیست ؟

یکی از فاکتورهای مهم استخدام نیرو برای کارفرمایان عدم اعتیاد فرد متقاضی شغل است.
دلیل این افراد هم این است که کسی که مواد مخدر مصرف میکند بهروهوری کمتری دارد
و ممکن است کارهایی که به او محول میشود را به درستی انجام ندهد .از این رو بسیاری
از ارگانهای دولتی و سازمان های خصوصی و شرکتها برای استخدام شرط انجام تست
عدم اعتیاد دارند.
این تست میتواند به کارفرما اطمینان دهد که فرد متقاضی استخدام مصرف کننده مواد
مخدر نیست .البته برخی از کارفرمایان بعد از استخدام و در حین کار هم به صورت دورهای
این آزمایش را از کارکنان خود میخواهند.

هزینه آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام
فرد متقاضی استخدام باید تعداد تست های الزم را در برگه آزمایش مشخص کند .این
تست ها شامل موارد زیر میشود:



تست اپیوم
تست اپیوم و مواد روانگردان



آزمایش پنج تستی



آزمایش ده پارامتری اعتیاد



آزمایش اعتیاد با نام مواد مورد ارزیابی

هزینه تست اعتیاد با تعرفه دولتی نسبت به مراکز خصوصی متفاوت است و توسط وزارت
بهداشت و درمان تعیین میگردد.
تست اپیوم که برای تشخیص سوء مصرف مواد مخدری مانند هروئین ،تریاک و شیره
استفاده میشود طبق تعرف سال  99هزینهای حدود  20تا  30هزار ناموت دارد.
درخواست برای بررسی موادی مانند مورفین و روانگردانها بیشتر است .این مواد در
آزمایشگاه توسط روش تست سه کاره اعتیاد بررسی و تشخیص داده میشوند.
هزینه تست اعتیاد این نوع مواد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و در سال 99
هزینهای برابر با  40هزار ناموت دارد.
هزینه تست اعتیاد  5پارامتری نسبت به  3پارامتری بیشتر است و فاکتورهای بیشتری
هم بررسی میشود.
این تست برای تشخیص مواد دیگری همچون ماری جوانا ،گل ،حشیش ،امفتامین
ومتامفتامین بررسی میشود .هزینه تست اعتیاد  5کاره چیزی بین  60تا  80هزار ناموت
است.
برای برخی سمتهای شغلی به دلیل این که از حساسیت باالیی برخوردار هستند
درخواست انجام تست  10کاره توسط کارفرما داده میشود .طبیعتا به خاطر انجام
فاکتورهای بیشتر در این نوع تست هزینه انجام آن نسبت به موارد قبلی که ذکر کردیم
باالتر است .در صورتی که این تست از طریق ادرار انجام شود هزینه ای حدود  100هزار
ناموت و در صورتی که از طریق خون انجام شود هزینهای برابر با  150هزار ناموت در سال
 99دارد.

تست اعتیاد توسط پزشکی قانونی هم انجام میشود .هزینه تست اعتیاد در سال  99را
میتوانید با مراجعه به سایت سازمان پزشکی قانونی مشاهده کنید.

هزینه آزمایش تست اعتیاد به عهده چه کسی است؟
هزینه تست اعتیاد برای استخدام به عهده فرد متقاضی استخدام است اما پس از
استخدام طبق قانون هزینه تست اعتیاد که به صورت دورهای انجام میشود بر عهده
کارفرما است و مدت زمان انجام آزمایش جز ساعات کاری فرد محسوب میشود.
مدت زمان اعتبار گواهی عدم اعتیاد برای استخدام چقدر است؟
کسانی که متقاضی استخدام هستند باید توجه داشته باشند که تست عدم اعتیاد مدت
اعتبار دارد و مدت اعتبار آن هم از تاریخ صدور یک ماه است و در صورتی که از این تاریخ
بگذرد فرد باید دوباره آزمایش را تکرار کند .حتی در برخی موارد دیده شده که کارفرما
مدت زمان را کمتر از یک ماه درخواست میکند.

مراکز آزمایش عدم اعتیاد برای استخدام
فهرست آزمایشگاههای تست عدم اعتیاد در تهران
 .1خيابان وليعصر باالتر از میدان ونک جنب بیمارستان ناجا ،خیابان شهید یاسمی
تلفن۸۸۱۲۳۵۳۳۰ –1 :
 .2خیابان گرگان ،میدان گرگان ،آزمایشگاه شهید نامجو تلفن۷۷۵۴۴۷۳۲ :
 .3خيابان قزوين ،بعد از پل امامزاده معصوم ،دوراهی قپان ،ابتدای خيابان امين
الملک آزمایشگاه هاشمی نژاد
45 .4متری رسالت ،خيابان کرمان جنوبی ،کوچه شهيد سخاوت زرين قبا ،آزمایشگاه
دگمه چی تلفن ۲۲۵۲۵۱۴۰ :

 .5خیابان انقالب ،پل چوبی ،خیابان بهارستان ،خیابان فخرآباد ،مقابل اداره برق پالک
 ،۶۷درمانگاه شهيد نوری تلفن۷۷۵۰۹۹۰ – ۷۷۶۰۰۰۷۵ :
 .6ضلع جنوبی پارک شهر ،خيابان بهشت ،آزمایشگاه علوم پزشکی تلفن۵۵۶۳۹۷۲۴ :
 .7میدان راه آهن ،خیابان بهداری بیمارستان بهارلو تلفن ۵۵۶۸۱۰۱۷ :
 .8شهر ری ،فدائیان اسالم ،تقاطع آزادگان ،روبری دستمال حریر تلفن33743222 :
 .9میدان شهدای آبسرد ،خیابان ایران ،کوچه حمیدرضا پوزرگری ،تلفن33564646 :
 .10خیابان یوسف آباد ،خیابان  ۴۵مرکز بهداشتی درمانی مسجد سادات تلفن:
۸۸۶۱۸۶۸۶
 .11بلوار کشاورز ،خیابان شهید عبداهلل زاده ،روبروی سازمان آب تلفن88691248 :
 .12خيابان انقالب خيابان بهار شمالی بيمارستان امام سجاد (ع)
 .13خیابان کهن درمانگاه احمدی تلفن77543086 :
 .14میدان توحید ،ابتدای خیابان ستارخان ،خیابان کوثر بن بست شاد مرکز درمانی
توحید
 .15فرحزاد ،ایثارگران شمالی ،خیابان امامزاده ابوطالب جنب گلزار شهدا مرکز درمانی
فرحزاد
 .16شهرک ولی عصر ،خیابان شهید بهرامی ،روبروی بانک صادرات آزمایشگاه ولی عصر
تلفن ۶۶۲۰۲۹۹ – ۶۶۲۲۴۷۵۵ :

مراکز تست عدم اعتیاد ناجا در تهران
 .1دانشکده علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران ،خیابان وحدت اسالمی ضلع
جنوبی پارک شهر خیابان بهشت تلفن ۴-۵۵۶۳۹۷۲۳ :
 .2آزمایشگاه مرکزی بهداری کل ناجا ،خیابان ولیعصر جنب بیمارستان بقیه االعظم
بهداری ناجا تلفن۲-۸۷۹۷۷۷۱ :
 .3آزمایشگاه تشخیص اعتیاد بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا ،خیابان ولیعصر
بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا تلفن۹-۸۷۹۰۰۹۳ :

 .4آزمایشگاه تشخیص اعتیاد بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا ،خیابان انقالب خیابان
بهار شمالی بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا تلفن۷۵۳۰۰۰۱-۷۵۲۱۱۱۱ :
چه نکاتی قبل از انجام تست اعتیاد باید رعایت شود؟
افرادی که میخواهند تست عدم اعتیاد را به دالیل مختلف مانند استخدام و یا ازدواج
انجام دهند الزم است قبل از انجام این کار نکاتی را رعایت کنند تا نتیجه صحیح و قابل
استناد باشد.
 -1عدم استفاده از برخی داروها
از مصرف داروهایی مانند کدئین ،استامنوفین ،بوپرنورفین و برخی داروهای افسردگی که
اثری مانند مواد مخدر دارند اجتناب کنید زیرا در صورت مصرف جواب تست مثبت شده
و در نهایت باعث از دست رفتن فرصت شغلی شما میگردد.
این قبیل قرص ها مدت زمان زیادی از طریق آزمایش ادرار قابل تشخیص هستند بنابراین
تا  48ساعت قبل از آزمایش این قرص ها را مصرف نکنید.
-2ناشتا بودن
برخی افراد سوال میکنند که برای آزمایش عدم اعتیاد باید ناشتا بود؟ در پاسخ باید
بگوییم بهتر است برای انجام تست اعتیاد ناشتا باشید.
البته ناشتا بودن الزام نیست اما در صورتی که آزمایش های دیگر مانند آزمایش مربوط
به سالمتی و قند خون هم انجام میدهید بهتر است ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید تا
در وقت خود صرفه جویی کرده باشید.

آزمایش عدم اعتیاد برای ازدواج
یکی از الزامات و قوانینی که در کشور ما در رابطه با ازدواج وجود دارد انجام تست عدم
اعتیاد قبل از ازدواج است که باید توسط هر دو طرف انجام شود و نتیجه آن به محضر

تحویل داده شود تا عقد انجام شود.
در آزمایش اعتیاد فقط اعتیاد به مورفین بررسی میشود این در حالیست که مورفین فقط
در موادی مانند هروئین و تریاک وجود دارد لذا جواب منفی به هیچ وجه تضمینی برای
عدم اعتیاد فرد به دیگر انواع مواد مخدر نیست و خانوادهها باید دقت داشته باشند به
نتیجه آزمایش اعتیاد اکتفا نکنند و شناخت کاملی از طرف مقابل خود بدست آورند.

برای مشاوره همین حاال با مرکز ترک اعتیاد فرمانیه تماس بگیرید
تلفن02122295499 - 02122290484 :
همراه09106886964 :

