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TÀI LIỆU THẢO LUẬN – CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN LỆ 
THUỘC MA TUÝ  

 

Giới thiệu 

 

Tài liệu thảo luận này nhằm mục đích khuyến khích Chính phủ các nước cũng như các đối 
tác khác thống nhất nhất hành động để thực hiện các dịch vụ điều trị cai nghiện lệ thuộc ma 
tuý dựa trên bằng chứng để đáp ứng nhu cầu của người dân tại các nước này. Căn cứ vào 
quy mô của vấn đề này ở nhiều xã hội và mức độ giới hạn của các nguồn lực hiện có, cần 
phải có một phương pháp lập kế hoạch tổ chức các dịch vụ này thật rõ ràng và chặt chẽ. Cần 
xây dựng các loại hình dịch vụ có thể tiếp cận tối đa số lượng các cá nhân với mức tác động 
lớn nhất mà lại ở mức chi phí thấp nhất. Điều này có khả năng đạt được cao nhất thông qua 
các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ rộng rãi tại cộng đồng mà có thể cung cấp dịch vụ cho các 
cá nhận tại cộng đồng của chính họ trong những khoảng thời gian dài hơn. Trong khi tài 
liệu hiện nay yêu cầu phải có những hành động nhằm thúc đẩy từng nguyên tắc trong tổng 
số chín nguyên tắc, cần phải xác định ưu tiên đối với những nguyên tắc này nhằm đáp ứng 
tình hình và hoàn cảnh của từng địa phương và những nguyên tắc này cũng cần được thực 
hiện theo các bước tiến triển phù hợp với nguồn lực sẵn có cũng như các giai đoan phát 
triển của hệ thống cai nghiện. 

Ước tính có 205 triệu người trên thế giới sử dụng ma tuý bất hợp pháp, bao gồm 25 triệu 
người lệ thuộc vào ma tuý bất hợp pháp. Con số này gây nên vấn đề về sức khoẻ công cộng, 
phát triển kinh tế - xã hội và an ninh đối với cả những nước công nghiệp hoá cũng như các 
nước đang phát triển. Vai trò quan trọng của công tác điều trị và phòng ngừa lệ thuộc ma 
tuý với tư cách là một phần trong công tác giảm cầu và sức khoẻ công cộng đã được nhấn 
mạnh nhiều lần trong các thoả thuận quốc tế. Tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng 
hợp lý giữa việc thực thi luật pháp và các phương pháp tiếp cận về giảm cầu/sức khoẻ công 
cộng gần đây nhất đã được nhấn mạnh trong Tuyên bố Chính trị và Tuyên bố về những 
Nguyên tắc hướng dẫn về giảm cầu ma tuý tại Phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên 
Hợp Quốc năm 1998 (UNGASS), đặt lên hàng đầu một phương pháp tiếp cận toàn diện 
trong chính sách về ma tuý. Thêm vào đó, trong những thập kỷ gần đây, những thành tựu 
quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực hiểu biết về lệ thuộc ma tuý và các phương pháp tiếp 
cận về phòng ngừa và điều trị cai nghiện lệ thuộc. Tài liệu liên tịch giữa Cơ quan phòng 
chống tội phạm Liên Hợp Quốc - Tổ chức Y tế Thế giới (UNODC-WHO) này nhằm trình 
bày rõ những nguyên tắc quan trọng làm cơ sở cho công tác cai nghiện hiệu quả. 

Lệ thuộc/nghiện ma tuý được coi là một sự rối loạn về mặt sức khoẻ do nhiều nhân tố gây 
nên, thường theo sau một đợt tái nghiện và thuyên giảm bệnh kinh niên. Không may là ở 
nhiều xã hội, nghiện ma tuý vẫn chưa được công nhận là một vấn đề về sức khoẻ và nhiều 
người nghiện ma tuý bị kỳ thị và không được tiếp cận cai nghiện và phục hồi.Trong những 
năm gần đây, mô hình tâm lý – xã hội – sinh học đã công nhận nghiện ma tuý là một vấn đề 
nhiều mặt đòi hỏi chuyên môn về nhiều ngành kiến thức. Một phương pháp tiếp cận đa 
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ngành mang tính khoa học về sức khoẻ có thể được áp dụng đối với việc nghiên cứu, phòng 
ngừa và cai nghiện. 

Trong những thập kỷ vừa qua, nghiện ma tuý đã được xem xét, phụ thuộc vào các tín 
ngưỡng hay các quan điểm về tư tưởng khác nhau: liệu đó chỉ là một vấn đề xã hội, chỉ là 
một vấn đề về giáo dục hay tâm hồn, chỉ là một hành vi tội lỗi cần phải bị trừng phạt, hay 
chỉ đơn thuần là một vấn đề về dược lý. Quan điểm cho rằng nghiện ma tuý có thể được coi 
là một “bệnh tự nhiễm”, dựa trên sự lựa chọ tự do của cá nhân dẫn tới lần thử sử dụng ma 
tuý bất hợp pháp lần đầu tiên, đã góp phần tạo nên sự kỳ thị và phân biệt đối xử đi đôi với 
tình trạng lệ thuộc vào ma tuý. Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học cho thấy rằng sự phát 
triển của căn bệnh này là kết quả của một sự tương tác đa nhân tố phức tạp giữa việc tiếp 
xúc với ma tuý lặp đi lặp lại và các nhân tố về sinh học và môi trường. Những nỗ lực điều 
trị và phòng ngừa sử dụng ma tuý thông qua các biện pháp xử phạt hình sự hà khắc đối với 
những người sử dụng ma tuý đều thất bại bởi vì những biện pháp trừng phạt này không tính 
tới những sự thay đổi về thần kinh mà tình trạng lệ thuộc vào ma tuý gây ra đối với các 
tuyến động lực trong não bộ. 

Cần phải cung cấp cho công tác cai nghiện ma tuý một phương pháp dựa trên cơ sở khoa 
học, có hệ thống và đủ điều kiện như là phương pháp đã được xây dựng để điều trị những 
căn bệnh kinh niên mà vài thập kỷ trước đây được coi là không chữa được. Nhiều trong số 
những căn bệnh này ngày nay có thể phòng ngừa và chữa được nhờ có các biện pháp y học 
mang tính thực hành cao và những chiến lược chữa bệnh nghiêm ngặt cũng như các nghiên 
cứu khoa học luỹ tích. 

Tình trạng lệ thuộc vào ma tuý và sử dụng ma tuý bất hợp pháp đi đôi với những vấn đề về 
sức khoẻ, đói nghèo, bạo lực, những hành vi phạm tội và sự đào thải của xã hội. Ngoài các 
chi phí về chăm sóc sức khoẻ và các chi phí khác đi đôi với các hậu quả của việc sử dụng 
ma tuý, lệ thuộc vào ma tuý còn bao hàm cả những chi phí về mặt xã hội dưới dạng mất 
năng suất lao động và thu nhập gia đình, bạo lực, các vấn đề về an ninh, các tai nạn giao 
thông và tai nạn nghề nghiệp, và những mối liên quan đến tình trạng tham nhũng/hủ hoá. 
Tất cả dẫn tới các chi phí khổng lồ về kinh tế và sự lãng phí các nguồn nhân lực không thể 
chấp nhận được. 

Sử dụng ma tuý, đặc biệt là tiêm chích ma tuý (IDU) có liên quan chặt chẽ tới lây nhiễm 
HIV và bệnh viêm gan B và C qua con đường dùng chung kim tiêm. Những người sử dụng 
ma tuý không tiêm chích cũng có nguy cơ lây truyền HIV thông qua việc gia tăng hành vi 
tình dục nguy cơ cao. Những số liệu về quy mô số dân tiêm chích ma tuý của 130 nước cho 
thấy có gần 10 triệu người tiêm chích ma tuý trên khắp thế giới. Phải tới 10% những ca bị 
nhiễm HIV toàn cầu là do hành vi tiêm chích ma tuý không an toàn, và nếu tính cả khu 
Châu phi thuộc cận sa mạc Sahara, có tới 30% các ca nhiễm HIV toàn cầu là do tiêm chích 
ma tuý không an toàn. Dùng chung dụng cụ tiêm chích bị nhiễm bẩn là con đường lây lan 
HIV chủ yếu ở nhiều khu vực, bao gồm Đông Âu, Trung Á, Nam Á và Đông Nam Á và một 
số nước ở Châu Mỹ La tinh. 
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Nghiện ma tuý là một căn bệnh phòng ngừa được và chữa được và hiện nay cũng đã có sẵn 
những biện pháp can thiệp về phòng ngừa và điều trị hiệu quả. Các kết quả tốt nhất sẽ đạt 
được khi có một phương pháp tiếp cận đa ngành toàn diện bao gồm các biện pháp can thiệp 
về tâm lý xã hội và dược lý đa dạng nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau. Ngay cả khi 
đã tính đến tất cả các yêu cầu cần có cho việc điều trị dựa trên bằng chứng thì chi phí của 
việc điều trị này cũng thấp hơn nhiều so với các chi phí gián tiếp do nghiện ma tuý không 
được điều trị gây ra (nhà tù, thất nghiệp, thi hành luật pháp, các hậu quả về sức khoẻ). Các 
nghiên cứu khoa học cho thấy rằng chi phí vào công tác điều trị sẽ tiết kiệm về mặt giảm số 
lượng nạn nhân của các vụ phạm tội, cũng như giảm chi phí cho hệ thống luật pháp hình sự. 
Tỉ lệ tiết kiệm tối thiểu là 3:1, và khi tính rộng hơn các chi phí đi đôi với tội phạm, sức khoẻ 
và năng suất xã hội, tỉ lệ tiết kiệm so với chi phí đầu tư tăng tới mức 13:1. Những khoản tiết 
kiệm này có thể cải thiện tình hình khó khăn trong đó các cơ hội về giáo dục, việc làm và 
phúc lợi xã hội đều bị suy giảm cũng như làm tăng khả năng phục hồi kinh tế giai đoạn kiệt 
quệ cho các giai đoạn, góp phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Những cá nhân 
tham gia vào hệ thống luật pháp hình sự có thể có nguy cơ cao hơn về mặt sức khoẻ và các 
hậu quả về mặt xã hội của tình trạng lệ thuộc vào ma tuý. Hành vi sử dụng ma tuý trong nhà 
tù bao gồm những hình thức có hại hơn dẫn tới tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây truyền 
như HIV và viêm gan. Không nên xem nhẹ tác hại tiềm năng mà việc giam giữ có thể gây 
ra.  

Một chính sách của Tổ chức Y tế Thế giới / Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của 
Liên Hợp Quốc / Chương trình phòng, chống AIDS của Liên Hợp Quốc (WHO / UNODC / 
UNAIDS) quán triệt về việc giảm lây nhiễm HIV thông qua điều trị cai nghiện lệ thuộc vào 
ma tuý đã đề nghị đưa điều trị cai nghiện lệ thuộc vào các chương trình phòng ngừa 
HIV/AIDS  cho những người tiêm chích ma tuý căn cứ vào khả năng giảm hành vi sử dụng 
ma tuý nói chung, tần suất tiêm chích và các mức độ của hành vi rủi ro đi kèm thông qua cai 
nghiện. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cai nghiện trong nhà tù hay các biện pháp thay thế 
việc giam giữ trong nhà tù khác có thể làm giảm việc sử dụng ma tuý sau khi được thả và 
giảm nguy cơ tái phạm tội. 

Tài liệu này nêu lên chín nguyên tắc chủ chốt cho việc phát triển các dịch vụ để điều trị 
những rối loạn do sử dụng ma tuý. Phải thừa nhận rằng trong một số trường hợp, các nguồn 
lực sẽ khá hạn chế và cần xác định ưu tiên về phân bổ nguồn lực. Điều quan trọng là trong 
những tình huống như vậy, cần thiết lập sự ứng phó với những rối loạn trong sử dụng ma 
tuý với tư cách là "những toà nhà đang xây" trên đó nhiều biện pháp can thiệp đa dạng và 
tinh vi hơn có thể được xây dựng và đưa vào hệ thống cai nghiện khi các nguồn lực yêu cầu 
trở nên sẵn có. Dựa vào những nguồn lực về con người và tài chính sẵn có cũng như mức độ 
chất lượng của hệ thống y tế hiện có của mỗi nước, những hành động mà tài liệu hiện tại 
này đề xuất thực hiện có thể được triển khai một cách dần dần từng bước, có tính đến các 
hợp phần đưa ra trong mỗi nguyên tắc làm khuôn khổ chung. 
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NGUYÊN TẮC 1: TÍNH SẴN CÓ VÀ TIẾP CẬN ĐƯỢC CỦA CAI NGHIỆN LỆ 
THUỘC 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Lệ thuộc vào ma tuý và các vấn đề liên quan về sức khoẻ và xã hội có thể điều trị được một 
cách hiệu quả đối với phần lớn các trường hợp nếu người ta có thể liên tục tiếp cận được 
các dịch vụ về cai nghiện và phục hồi có thể chi trả được và sẵn có với thời gian hợp lý. Để 
đạt được mục tiêu này, tất cả các rào cản góp phần làm giới hạn khả năng tiếp cận các dịch 
vụ điều trị cai nghiện cần được giảm thiểu để mọi người đều có thể tiếp cận loại hình cai 
nghiện phù hợp nhất với nhu cầu của họ. 

Các hợp phần 

Có nhiều yếu tố đóng góp cho khả năng tiếp cận điều trị: 

Khả năng tiếp cận, phân phối và các mối liên hệ về mặt địa lý. 

• Hệ thống chăm sóc y tế và các mạng lưới y tế công cộng, kết hợp với các dịch vụ xã 
hội và rộng hơn nữa là cộng đồng, có thể cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và cai 
nghiện thiết yếu và hỗ trợ cho những người bị những rối loạn về sử dụng ma tuý 
trong cộng đồng của họ. Các dịch vụ xã hội và các cơ sở khác (ví dụ: trường học, 
các tổ chức xã hội dân sự, và các nhóm tự lực) có thể là những địa chỉ liên lạc đầu 
tiên cho những bệnh nhân tiềm năng và giúp họ tiếp cận với việc điều trị. 

• Trong một hệ thống cai nghiện toàn diện, một mạng lưới quy mô lớn gồm các trang 
thiết bị cai nghiện được phân phối mà có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau của 
những cá nhân tìm kiếm việc điều trị sẽ có thể đáp ứng đầy đủ tại mỗi cộng đồng.  

• Các dịch vụ về cai nghiện và phòng ngừa cơ bản cho những rối loạn do sử dụng ma 
tuý cần trong tầm tay của những người có các mức thu nhập khác nhau. 

• Trong khuôn khổ quy trình chăm sóc thường xuyên, những người nghiện ma tuý nên 
được tiếp cận với các dịch vụ về cai nghiện thông qua các kênh tiếp nhận khác nhau. 

• Các dịch vụ tiếp cận cộng đồng, là một phần trong quy trình chăm sóc thường 
xuyên, cần tiếp cận các nhóm giấu mặt chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc sử 
dụng ma tuý, những nhóm này thường không có động cơ điều trị hay bị tái nghiện 
sau khi đã trải qua một chương trình cai nghiện. Những dịch vụ hướng tới cộng 
đồng này đặc biệt quan trọng nhằm sớm thu hút những người có vấn đề về sử dụng 
ma tuý và gây dựng việc tiếp xúc với nhóm người bị những rối loạn nghiêm trọng, 
những người mà không tìm kiếm các dịch vụ cai nghiện vì bị kỳ thị và cách ly khỏi 
xã hội. 
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Giờ mở cửa linh hoạt và thường xuyên. Thủ tục và tiếp nhận ngay trong một ngày hoặc thời 
gian chờ đợi các dịch vụ có tổ chức ngắn cũng như cung cấp các dịch vụ trung gian ngay 
lập tức, bao gồm thông tin cho các bệnh nhân. Số giờ mở cửa nhiều và đa dạng sẽ tạo điều 
kiện tiếp cận dịch vụ cho những cá nhân phải đi làm hoặc có trách nhiệm lo cho gia đình. 

Khuôn khổ pháp lý:  Các yêu cầu về đăng ký những người nghiện ma tuý trong hồ sơ chính 
thức, nếu đi đôi với nguy cơ bị trừng phạt, thì có thể làm nản chí những bệnh nhân muốn 
tham gia các chương trình điều trị, do đó sẽ giảm khả năng tiếp cận dịch vụ của họ. 

Tính sẵn có của các dịch vụ yêu cầu thấp. Sự linh hoạt trong cách tổ chức các dịch vụ điều 
trị sẽ làm cho nhiều cá nhân hơn đang có nhu cầu có thể tiếp cận. được dịch vụ. .  Điều này 
bao gồm tính sẵn có của các dịch vụ với yêu cầu thấp về tiêu chuẩn thu nhận bệnh nhân và 
bỏ bớt đi những tiêu chí lựa chọn không cần thiết. 

Khả năng chi trả. Phí trả cho các dịch vụ cai nghiện và phục hồi có thể tạo nên một rào cản 
đáng kể đối với những bệnh nhân trong nhiều trường hợp không có nguồn thu nhập. Do đó, 
có bảo hiểm cho họ hoặc đưa chăm sóc lệ thuộc ma tuý vào hệ thống chăm sóc y tế công 
cộng rất quan trọng nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận cho những người cần được điều trị 
nhất. 

Sự thích hợp về văn hoá và dễ sử dụng.  Những kiến thức hiện nay cho thấy một bầu không 
khí cai nghiện mang tính nhạy cảm về mặt văn hoá, tốt nhất là đa chuyên nghiệp, mang tính 
định hướng đồng đội và khuyến khích sự tham gia của bệnh nhân vào hoạt động điều trị sẽ 
hỗ trợ cho việc bệnh nhân tiếp cận và ở lại trong suốt quá trình điều trị, và cuối cùng kết quả 
điều trị sẽ được cải thiện. 

Đáp ứng các nhu cầu khác nhau và tính đa dạng của khung cảnh. Tính sẵn có của các dịch 
vụ chuyên ngành và các khung cảnh tại nơi cai nghiện nhằm chăm sóc cho những trường 
hợp phức tạp hơn, ví dụ như những bệnh nhân bị lệ thuộc vào ma tuý và những rối loạn về 
thể chất và tâm thần có liên quan là thiết yếu nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ. 

Sự hưởng ứng của hệ thống pháp luật hình sự đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện 
khả năng tiếp cận những dịch vụ cai nghiện của những cá nhân bị ảnh hưởng của lệ thuộc 
ma tuý: các cán bộ hành pháp, toà án và nhà tù có thể hợp tác chặt chẽ với hệ thống y tế 
nhằm khuyến khích các cá nhân bị lệ thuộc vào ma tuý tham gia cai nghiện.  

Tính nhạy cảm về giới của các dịch vụ. Các dịch vụ đáp ứng được những nhu cầu cai 
nghiện cụ thể liên quan tới giới có thể tăng khả năng tiếp cận dịch vụ bằng cách ứng phó 
với sự kỳ thị phân biệt, các nhu cầu về chăm sóc trẻ em và các vấn đề về mang thai. 

Những hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng: 

1.   Hệ thống các dịch vụ có mặt tại cả những khu vực thành thị lẫn nông thôn, và được xây 
dựng trên nền tảng hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Các hợp phần cơ bản bao gồm: 
tiên phong tiếp cận cộng đồng, yêu cầu xét chọn thấp, xác định sớm can thiệp ngắn trong 
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các dịch vụ về sức khoẻ ban đầu và chăm sóc xã hội, các dịch vụ cai nghiện lệ thuộc cơ bản 
và hệ thống pháp luật hình sự giới thiệu bệnh nhân chuyển tuyến tới các dịch vụ cai nghiện.  

2.   Các khuôn khổ pháp lý bảo đảm cho những người tìm kiếm cai nghiện được bảo vệ khỏi 
những hình thức xử phạt tiềm năng. 

3.   Có các cơ chế chuyển lên tuyến trên hoặc xuống tuyến dưới giữa các dịch vụ khác nhau 
trong hệ thống và chuyển tuyến từ hoặc đến các đơn vị khác, nhằm hỗ trợ việc chăm sóc 
liên tục. 

4.   Giảm thiểu số lượng người phải chờ đợi và thời gian chờ đợi, có sẵn những sự đáp ứng 
trung gian. 

5.   Thái độ của cán bộ phục vụ là hoan nghênh và không phán xét. 

6.   Các dịch vụ chú ý tới và tôn trọng những chuẩn mực về văn hoá. 

7.   Xem xét quan điểm của bệnh nhân trong khâu thiết kế và xây dựng dịch vụ. 

8.   Chi phí dịch vụ sau cùng là trong khả năng chi trả của bệnh nhân và có thể miễn nếu 
cần. 

9.   Các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho phụ nữ và trang thiết bị cho trẻ em con 
của những bệnh nhân bị lệ thuộc vào ma tuý được xây dựng có mối liên quan chặt chẽ tới 
các chương trình cai nghiện phụ thuộc. 
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NGUYÊN TẮC THỨ 2: LẬP KẾ HOẠCH VỀ SÀNG LỌC, ĐÁNH GIÁ, CHẨN 
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Các bệnh nhân bị ảnh hưởng của những rối loạn về sử dụng ma tuý thường có rất nhiều nhu 
cầu điều trị về các lĩnh vực cá nhận, kinh tế và xã hội mà các lĩnh vực này lại không thể giải 
quyết được nếu chỉ xem xét tới các triệu chứng nghiện của họ một cách tiêu chuẩn hoá. Đối 
với bất cứ vấn đề nào khác về chăm sóc sức khoẻ, các quá trình về chẩn đoán và đánh giá 
toàn diện là cơ sở cho phương pháp tiếp cận hiệu quả và mang tính cá nhân đối với việc lập 
kế hoạch điều trị và thu hút khách hàng tham gia vào quá trình điều trị.   

 

Các hợp phần 

 Sàng lọc   là một thủ tục đánh giá hữu ích nhằm xác định các cá nhân nào có hành vi 
sử dụng ma tuý nguy hiểm hoặc có hại, những cá nhân nào bị lệ thuộc vào ma tuý cũng như 
các hành vi nguy cơ có liên quan (truyền virút thông qua con đường dùng chung kim tiêm 
và/hoặc hoạt động tình dục không an toàn, hành vi bạo lực tiềm năng, nguy cơ tự tử). Có 
những công cụ tiêu chuẩn để đánh giá việc sử dụng ma tuý và tính nghiêm trọng của hành vi 
này đối với một cá nhân nhằm giúp xem xét mức độ can thiệp trợ giúp yêu cầu. Những công 
cụ này có thể được áp dụng trong những môi trường khác nhau (hệ thống chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu, các dịch vụ về sức khoẻ học đường và tư vấn, các chương trình hỗ trợ công 
nhân tại nơi làm việc). 

 Đánh giá và chẩn đoán   là những yêu cầu cốt lõi cho sự khởi đầu của việc điều trị. 
Những tiêu chí chẩn đoán mà thường được sử dụng trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần  là 
những tiêu chí mang tính tham khảo để có được chẩn đoán rối loạn của việc sử dụng ma 
tuý. Bác sĩ tâm thần sẽ thực hiện việc chẩn đoán những rối loạn tâm thần và theo dõi tiếp 
theo là lý tưởng nhất, trong khi nếu được đào tạo đầy đủ, những chuyên gia về chăm sóc sức 
khoẻ khác cũng có thể xác định thành công và xử lý được những rối loạn trong sử dụng ma 
tuý và những bệnh về tâm thần có liên quan.  

 Đánh giá toàn diện  tính đến giai đoạn và mức độ nghiêm trọng của bệnh, tình trạng 
sức khoẻ thể chất và tâm thần, các đặc điểm về cá tính và tính khí cá nhân, tình trạng việc 
làm và nghề nghiệp, hoà nhập gia đình và xã hội, tình trạng pháp lý. Nó cũng xem xét thêm 
đến các nhân tố về môi trường và phát triển, bao gồm thời kỳ thơ ấu và vị thành niên, tiểu 
sử gia đình và các mối quan hệ, các hoàn cảnh về xã hội và văn hoá, sự tham gia cai nghiện 
trước đây. Một quá trình đánh giá đầy đủ sẽ tạo môi trường cho việc xây dựng một đồng 
minh trị liệu nhằm thu hút bệnh nhân vào quá trình điều trị. 

 Kế hoạch cai nghiện, được xây dựng cùng với bệnh nhân, đặt ra những mục tiêu dựa 
trên các nhu cầu được xác định của bệnh nhân và đề ra những biện pháp can thiệp nhằm đáp 
ứng những mục tiêu này. Một kế hoạch chăm sóc hay cai nghiện là sự mô tả bằng văn bản 
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về loại hình cai nghiện được cung cấp và quá trình cai nghiện dự tính. Các kế hoạch chăm 
sóc đề ra những yêu cầu cụ thể của mỗi bệnh nhân và dịch vụ sẽ đáp ứng những nhu cầu đó 
thế nào. Sau đó kế hoạch này sẽ được giám sát và sửa đổi định kỳ theo yêu cầu nhằm đáp 
ứng tình hình thay đổi của bệnh nhân đó. Trong khi các kết quả nghiên cứu hiện nay không 
ủng hộ việc kết hợp tiểu sử của bệnh nhân với các phương pháp tiếp cận cai nghiện cụ thể, 
thì có bằng chứng cho thấy kết hợp giữa việc đáp ứng và các biện pháp can thiệp đối với 
các nhu cầu của khách hàng tuân theo một quá trình chẩn đoán nghiêm túc với việc đánh giá 
bao quát sẽ giúp cải thiện kết quả cai nghiện. 

 

Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng:  

1. Các cán bộ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, cũng như các chương trình hỗ trợ nhân viên, 
cán bộ y tế/tư vấn trong các loại hình dịch vụ xã hội, tại trường học và hệ thống pháp luật 
hình sự ý thức được những lợi ích của việc sàng lọc, phát hiện sớm hành vi sử dụng ma tuý, 
các biện pháp can thiệp ngắn và được đào tạo để quản lý những công cụ sàng lọc và những 
gói can thiệp đi kèm. 

2. Những hành vi rủi ro của bệnh nhân đi đôi với những rối loạn trong sử dụng ma tuý 
được đánh giá tại các nơi có liên quan (các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, các dịch 
vụ về tiếp cận cộng đồng, các dịch vụ khẩn cấp, các dịch vụ xã hội, v.v...) và xây dựng kế 
hoạch đáp ứng theo sau. 

3. Tiến hành chẩn đoán chính xác về tình trạng lệ thuộc ma tuý và các tình trạng bệnh 
lý khác trước khi bắt đầu cai nghiện lệ thuộc, đặc biệt là điều trị về mặt dược lý. 

4. Các phác đồ lâm sàng quy định về những yêu cầu đối với việc đánh giá toàn diện 
bệnh nhân và xây dựng kế hoạch điều trị, theo dõi tiến triển của bệnh nhân, sửa đổi các kế 
hoạch chăm sóc bằng văn bản và các cán bộ có liên quan được đào tạo để hoàn thành những 
nhiệm vụ này. 

5. Yêu cầu tất cả các cán bộ tham gia vào kế hoạch điều trị lưu trữ tài liệu và tiêu 
chuẩn hoá tất cả các bước điều trị nhằm đảm bảo chất lượng điều trị cho tất cả các bệnh 
nhân 
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NGUYÊN TẮC THỨ 3: ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN LỆ THUỘC DỰA TRÊN BẰNG 
CHỨNG 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả dựa trên các bằng chứng và các kiến thức khoa học 
được tích luỹ về bản chất của tình trạng lệ thuộc vào ma tuý nên là định hướng cho các biện 
pháp can thiệp và những hoạt động đầu tư cho công tác điều trị cai nghiện lê thuộc. Tiêu 
chuẩn chất lượng cao yêu cầu đối với việc phê chuẩn các biện pháp can tiệp về dược lý và 
tâm lý xã hội trong tất cả các nguyên tắc y học khác cần được áp dụng trong lĩnh vực lệ 
thuộc ma tuý  

 

Các hợp phần 

 Có một loạt các biện pháp can thiệp về dược học và tâm lý xã hội dựa trên bằng 
chứng liên quan tới các giai đoạn khác nhau trong tiến trình nghiện và quá trình cai nghiện. 
Không có biện pháp cai nghiện nào là phù hợp đối với tất cả các bệnh nhân, các biện pháp 
can thiệp về cai nghiện khu biệt và đúng đối tượng sẽ đáp ứng tốt nhất cho những nhu cầu 
cụ thể của mỗi điều kiện y tế. Ví dụ: các trường hợp ở mức độ vừa phải có thể được giải 
quyết tại những cơ sở chăm sóc ban đầu (ví dụ: bác sĩ đa khoa được đào tạo về lĩnh vực có 
liên quan), trong khi các bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, đặc biệt những người 
có nhiều bệnh tật khác, có thể yêu cầu các biện pháp can thiệp đa ngành, bao gồm đánh giá 
và chăm sóc về tâm thần. 

 Thời gian điều trị đầy đủ. Trong điều trị những căn bệnh kinh niên phức tạp và 
phòng ngừa tái nghiện, người ta thấy các chương trình điều trị kéo dài là chiến lược hiệu 
quả nhất và có thể cần thiết cho các dạng lệ thuộc vào ma tuý nghiêm trọng hơn. Do đó, 
điều quan trọng là các dịch vụ cai nghiện phải xây dựng các phương pháp tiếp cận nhằm hỗ 
trợ tạo điều kiện cho bệnh nhân ở lại điều trị lâu dài. 

 Việc kết hợp các phương pháp điều trị về tâm lý xã hội và dược lý có thể cải thiện 
kết quả điều trị và cần được giới thiệu tới các bệnh nhân như là một phần trong phương 
pháp tiếp cận toàn diện. Định hướng điều trị tổng thể, chữa bệnh cho cả một con người, chứ 
không chỉ chữa nghiện đã chứng tỏ có kết quả tốt hơn về mặt phòng ngừa tái nghiện. 

 Các đội ngũ đa ngành  bao gồm các bác sĩ y tế, các bác sĩ tâm thần, các bác sĩ tâm 
lý, các cán bộ làm công tác xã hội, các tư vấn viên và các y tá có thể đáp ứng tốt nhất các 
nhu cầu của bệnh nhân, cũng bởi bản chất đa nhân tố của tình trạng lệ thuộc vào ma tuý. 
Điều trị và chăm sóc cho các điều kiện về thể chất (bệnh gan, các lây nhiễm, chỗ đau, 
v.v…) và các rối loạn về tâm thần đồng phát mà sử dụng cả thuốc lẫn các biện pháp can 
thiệp về tâm lý xã hội có thể cải thiện đáng kể kết quả điều trị. 
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 Các biện pháp can thiệp ngắn.  Các  cá nhân mới thử sử dụng hoặc thỉnh thoảng mới 
sử dụng  các chất  có thể được lợi từ phương pháp sàng lọc và các biện pháp can thiệp ngắn, 
là sự lựa chọn phòng ngừa tiết kiệm và có hiệu quả, cũng trong các giai đoạn ban đầu của 
những rối loạn về sử dụng các chất. 

 Các biện pháp can thiệp hướng tới cộng đồng và yêu cầu thấp có thể tiếp cận những 
bệnh nhân không có động lực tham gia vào các hình thức điều trị có tổ chức. Những biện 
pháp can thiệp này đưa ra một loạt các biện pháp toàn diện nhằm ngăn ngừa các hậu quả về 
mặt sức khoẻ và xã hội do tình trạng lệ thuộc vào ma tuý gây ra và đã cho thấy tính hiệu quả 
trong việc phòng ngừa sự lây nhiễm HIV/AIDS và những nhiểm khuẩn qua đường máu 
khác. 

 Các dịch vụ cơ bản cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu nhằm ngăn chặn hoặc giảm việc sử 
dụng ma tuý cần được phân bổ và sẵn có rộng rãi trong cộng đồng, bao gồm cắt cơn giải 
độc, liệu pháp dược lý về chất chủ vận á phiện để chữa tình trạng lệ thuộc vào á phiện được 
hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội, các chiến lược về cai nghiện phục hồi, tư vấn và hỗ trợ xã hội. 

 Hội chứng cai được giám sát về mặt y học được yêu cầu sử dụng cho các bệnh nhân 
là những người lệ thuộc nặng vào một số chất nào đó (ví dụ như á phiện, các chất an 
dịu/gây ngủ và rượu) và có thể phải chịu đựng những biến chứng của hội chứng cai. Cắt cơn 
giải độc là một bước chuẩn bị để bắt đầu một chương trình hướng tới không sử dụng ma tuý 
kéo dài. 

 Thuốc duy trì với tính hiệu quả và hiệu lực đã được chứng minh trong phòng ngừa 
tái nghiện và ổn định tình trạng của những bệnh nhân lệ thuộc vào ma tuý hiện mới chỉ sẵn 
có cho tình trạng lệ thuộc á phiện. Những loại thuốc này thuộc hai nhóm chính: các chất chủ 
vận á phiện có tác dụng lâu và các chất đối kháng. Liệu pháp dược lý dùng chất chủ vận á 
phiện là một trong những sự lựa chọn cai nghiện hiệu quả nhất đối với tình trạng lệ thuộc á 
phiện trong khi methadone hay buprenorphine được dùng theo từng liều đơn trong một 
khoảng thời gian từ vài tháng đến vài năm. Thay vào đó, một nhóm những bệnh nhân 
nghiện á phiện đang được cai nghiện và có động lực cai cao có thể được kê đơn dùng thuốc 
chứa chất đối kháng (naltrexone) trong quá trình tiếp tục điều trị phòng ngừa tái nghiện. 

 Các biện pháp can thiệp về tâm lý và xã hội  đã chứng tỏ tính hiệu quả trong cai 
nghiện và phòng ngừa tái nghiện trong các cơ sở cai nghiện nội trú và ngoại trú. Các liệu 
pháp tâm lý như liệu pháp về hành vi nhận thức, phỏng vấn tạo động lực và xử lý những 
trường hợp bất ngờ, đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn. Các biện pháp hỗ trợ về mặt xã 
hội như các chương trình tạo việc làm, đào tạo hướng nghiệp, tư vấn và hỗ trợ về pháp luật 
đã chứng tỏ tính hiệu quả trong hỗ trợ tái hoà nhập xã hội.  

 Các nhóm hỗ trợ tự lập bổ sung cho những sự lựa chọn điều trị chính thống và có thể 
hỗ trợ cho các biện pháp can thiệp về tâm lý xã hội mang tính tiêu chuẩn. 

 Sự liên quan về mặt văn hoá - xã hội  Các chiến lược và phương pháp cai nghiện dựa 
trên bằng chứng cần thích ứng với những điều kiện, hoàn cảnh địa phương, quốc gia, khu 
vực đa dạng, và cần tính đến các yếu tố văn hoá và kinh tế. 
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 Chuyển giao kiến thức và nghiên cứu lâm sàng đang được tiến hành ở những bối 
cảnh và những khu vực khác nhau là thiết yếu cho việc cải thiện lâu dài các chương trình 
cai nghiện hiện có cho các bệnh nhân. 

 Đào tạo  cho các chuyên gia cai nghiện ngay từ khi khởi nghiệp, bao gồm đào tạo 
trong trường đại học và tiếp tục đào tạo là thiết yếu nhằm phổ biến những phương pháp dựa 
trên bằng chứng. 

 

Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng:  

1. Các nguồn lực sẵn có được đầu tư cho các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng 

2. Một hệ thống điều trị toàn diện cung cấp một loạt các biện pháp can thiệp mang tính 
dược lý và tâm lý xã hội mang tính kết hợp và dựa trên bằng chứng với mục tiêu điều trị 
cho cả một con người. Loạt biện pháp này bao gồm các can thiệp với cường độ khác nhau, 
từ hoạt động cộng đồng, yêu cầu tuyển chọn thấp và các can thiệp ngắn tới điều trị có hệ 
thống và dài hạn. 

3. Thời gian cho các biện pháp can thiệp về điều trị được quyết định bởi các nhu cầu cá 
nhân, và không có giới hạn định sẵn nào đối với thời gian điều trị. 

4. Bất cứ khi nào có thể, các dịch vụ đều được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên đa 
chuyên ngành được đào tạo đầy đủ để tiến hành các biện pháp can thiệp dựa trên bằng 
chứng. 

5. Các dịch vụ cơ bản bao gồm cắt cơn giải độc, liệu pháp dược lý về chất chủ vận á 
phiện để chữa nghiện á phiện được hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội, các chiến lược về cai nghiện 
phục hồi, tư vấn và hỗ trợ xã hội đều có sẵn trong cộng đồng. 

6. Những trường hợp phức tạp hơn, bao gồm những bệnh nhân bị những rối loạn thể 
chất và tâm thần nghiêm trọng cùng một lúc sẽ nhận được sự chăm sóc đầy đủ, có thể thông 
qua việc giới thiệu chuyển tuyến tới các dịch vụ chuyên môn. 

7. Các biện pháp can thiệp về tâm lý và xã hội đã chứng tỏ tính hiệu quả trong cai 
nghiện và phòng ngừa tái nghiện trong các cơ sở cai nghiện nội trú và ngoại trú, đặc biệt là 
liệu pháp về hành vi nhận thức, phỏng vấn tạo động lực và xử lý những trường hợp bất ngờ, 
đào tạo việc làm và hướng nghiệp, tư vấn và lời khuyên về pháp luật.  

8. Các biện pháp can thiệp được điều chỉnh cho thích ứng với môi trường văn hoá - xã 
hội mà trong đó chúng được áp dụng, được cập nhật liên tục phù hợp với những thành tựu 
trong nghiên cứu và những nghiên cứu đa dạng được tiến hành trên tất cả các khu vực trên 
thế giới. 
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NGUYÊN TẮC THỨ 4: CAI NGHIỆN LỆ THUỘC, NHÂN QUYỀN VÀ NHÂN 
PHẨM CỦA NGƯỜI BỆNH 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Các dịch vụ cai nghiện lệ thuộc nên tuân thủ những nghĩa vụ về nhân quyền cũng như công 
nhận nhân phẩm vốn có của tất cả các cá nhân. Điều này bao hàm việc đáp ứng quyền được 
hưởng tình trạng sức khoẻ tốt nhất và hạnh phúc tốt đẹp nhất cũng như được đảm bảo không 
bị phân biệt đối xử. 

Các thành tố 

 Những người nghiện ma tuý không nên bị phân biệt đối xử vì hành vi sử dụng ma 
tuý trước đây và hiện tại của họ. 

 Cùng các tiêu chuẩn điều trị đúng quy cách cũng nên được áp dụng đối với cai 
nghiện ma tuý như các điều kiện chăm sóc sức khoẻ khác. Những tiêu chuẩn này bao gồm 
quyền tự quản, tự quyết về phía bệnh nhân, cũng như nghĩa vụ phải có tâm và không được 
có ác tâm về phía cán bộ cai nghiện. 

 Việc tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc và điều trị, bao gồm các biện pháp phòng 
ngừa các hậu quả về mặt sức khoẻ và xã hội của việc sử dụng ma tuý, cần được đảm bảo 
trong tất cả các giai đoạn của bệnh, và cho cả các bệnh nhân không có động lực từ bỏ ma 
tuý hoặc tái nghiện sau khi điều trị, cũng như trong thời gian bị giam giữ trong tù. 

 Như bất cứ thủ tục y tế nào khác, trong các điều kiện nói chung thì cai nghiện lệ 
thuộc, dù là về mặt tâm lý xã hội hay dược lý, cũng không nên ép buộc đối với bệnh nhân. 
Chỉ trong những tình hình khủng hoảng mang tính ngoại lệ gây nguy cơ cao đối với bản 
thân bệnh nhân hoặc những người khác thì mới áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối 
với những điều kiện và khoảng thời gian cụ thể theo quy định của pháp luật. 

 Khi việc sử dụng và tàng trữ ma tuý dẫn tới tình trạng bị xử phạt hình sự, việc cung 
cấp hình thức điều trị như biện pháp thay thế cho ngồi tù hay hình thức xử phạt hình sự 
khác đặt ra sự lựa chọn cho bệnh nhân/tội phạm, và mặc dù việc này bao hàm mức độ 
cưỡng ép cai nghiện nhưng bệnh nhân đó vẫn có quyền từ chối điều trị và thay vào đó chọn 
cách bị xử lý hình sự.  

Sự phân biệt đối xử  không nên tồn tại vì bất cứ lý do nào, cho dù là lý do về giới, bối cảnh 
dân tộc, tín ngưỡng, niềm tin chính trị hoặc điều kiện về sức khoẻ, kinh tế, luật pháp hay xã 
hội. 

 Các quyền con người của những người nghiện ma tuý không nên bao giờ bị giới hạn 
vì lý do cai nghiện và phục hồi. Những hành vi, biện pháp trừng phạt vô nhân đạo và làm 
mất thể diện sẽ không bao giờ là một phần của quá trình cai nghiện ma tuý. 
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Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng:  

1. Cơ sở pháp lý cần đảm bảo tuân thủ những quyền con người trong các dịch vụ cai 
nghiện và phục hồi. 

2. Các thủ tục về dịch vụ yêu cầu các cán bộ phải thông báo đầy đủ cho các bệnh nhân 
biết về các quá trình và thủ tục điều trị, xây dựng các kế hoạch chăm sóc cá nhân cùng với 
bệnh nhận, có được sự đồng tình công khai từ phía bệnh nhân trước khi sử dụng biện pháp 
can thiệp, bảo đảm cho sự lựa chọn rút khỏi việc điều trị tại bất cứ thời điểm nào. 

3. Sự bí mật của bệnh nhân cần được tôn trọng: những dữ liệu về bệnh nhân mang tính 
bảo mật nghiêm ngặt và đòi hỏi phải có uỷ quyền bằng giấy trắng mực đen của bệnh nhân 
thì mới được đem ra sử dụng vì bất cứ mục đích nào.   

4. Các cán bộ được đào tạo đầy đủ trong lĩnh vực điều trị phù hợp hoàn toàn với những 
tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và phải có thái độ tôn trọng và không kỳ thị. 

5. Việc cung cấp các dịch vụ điều trị y tế không phụ thuộc vào sự tuân thủ cai nghiện. 

6. Các biện pháp can thiệp về phòng ngừa và điều trị dựa trên bằng chứng cho những 
rối loại do sử dụng ma tuý và những hậu quả về sức khoẻ có liên quan cũng có sẵn ở trong 
các nhà tù. 

7. Đối với các nghiên cứu về cai nghiện, các uỷ ban theo dõi về các vấn đề đạo đức rà 
soát và duyệt những nguyên tắc hướng dẫn về nghiên cứu, cũng như đối với tất cả các 
nguyên tắc y tế khác. 
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NGUYÊN TẮC THỨ 5: ĐỊNH HƯỚNG VÀO CÁC PHÂN NHÓM VÀ ĐIỀU KIỆN 
ĐẶC BIỆT 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Một số phân nhóm trong số một nhóm cá nhân lớn hơn bị ảnh hưởng bởi những rối loại do 
sử dụng ma tuý có nhu cầu được đặc biệt xem xét và thường xuyên được chăm sóc chuyên 
môn. Những nhóm có những yêu cầu cụ thể này bao gồm vị thành niên, phụ nữ, phụ nữ 
mang thai, những người có các bệnh về y học và tâm thần, gái mại dâm, những người dân 
tộc thiểu số và những cá nhân ngoài lề xã hội. Một người có thể thuộc trên một nhóm và có 
nhiều nhu cầu. 

Việc thực hiện các chiến lược đầy đủ và cung cấp điều trị thích hợp cho những bệnh nhân 
này thường đòi hỏi những phương pháp tiếp cận đúng đối tượng đích và mang tính chất khu 
biệt về liên hệ với các dịch vụ và đăng ký tham gia điều trị, các biện pháp can thiệp lâm 
sàng, các cơ sở điều trị và việc tổ chức dịch vụ sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những 
nhóm này. 

Các hợp phần 

 Vị thành niên: Lý tưởng nhất là cần đào tạo chuyên ngành cho các tư vấn viên, các 
cán bộ hoạt động cộng đồng và những chuyên gia khác tham gia vào công tác điều trị cho vị 
thành niên bị những rối loạn do sử dụng ma tuý, các bác sĩ tâm thần và bác sĩ tâm lý cho trẻ 
em/vị thành niên nên là một phần trong những đội ngũ đa ngành này. Có thể sẽ phản tác 
dụng nếu để những bệnh nhân thanh niên đang ở trong những giai đoạn đầu của những rối 
loại do sử dụng ma tuý tiếp xúc với những người ở những giai đoạn cao hơn của bệnh này 
thông qua bối cảnh/môi trường điều trị. Do đó, bất cứ khi nào có thể thì nên cân nhắc việc 
tách môi trường điều trị cho vị thành niên và cha mẹ của họ riêng. Sự phối hợp chặt chẽ với 
các giai đoạn và trường học, nếu thích hợp, sẽ có lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện các 
biện pháp can thiệp. 

 Phụ nữ.  Nhiều chương trình và dịch vụ cai nghiện đã được xây dựng nhằm đáp ứng 
những nhu cầu của những nam giới trưởng thành. Ở nhiều nền văn hoá, những phụ nữ có 
vấn đề về ma tuý thường bị kỳ thị mạnh mẽ, mặc dù họ phải gánh chịu trách nhiệm chăm 
sóc một gia đình lớn. Kết quả là, việc phụ nữ tiếp cận việc điều trị bị hạn chế đáng kể. 
Thêm vào đó, phụ nữ thường có những nhu cầu cụ thể về tình trạng tâm lý và các bệnh về 
tâm thần. Việc sử dụng ma tuý liên tục sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản và tình dục của 
họ. Cần có các dịch vụ đáp ứng nhu cầu về giới trong đó coi trọng nhu cầu của phụ nữ trong 
mọi phương diện từ thiết kế chương trình tới thực hiện dịch vụ, bao gồm địa điểm, cán bộ, 
xây dựng chương trình, thân thiện với trẻ em, nội dung và cơ sở vật chất. 

 Những phụ nữ mang thai.  Ở nhiều nền văn hoá, một phần ba những người nghiện 
ma tuý là phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ. Vì vậy, khả năng mang thai cần được xem xét và 
các phương pháp thử thai tuỳ chọn cần sẵn có. Những trường hợp mang thai trong bộ phận 
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dân cư này cần luôn được coi là có nguy cơ cao, dẫn tới việc điều trị cho họ là một lĩnh vực 
chuyên ngành, yêu cầu một phương pháp tiếp cận đa chuyên ngành, bao gồm chăm sóc 
trước sinh. Những tiêu chuẩn dựa trên bằng chứng về liệu pháp dược lý điều trị lệ thuộc á 
phiện trong thời gian mang thai là có sẵn. Cần ủng hộ việc nuôi con bằng sữa mẹ nếu người 
phụ nữ đó muốn nếu không cấm chỉ định. Việc chăm sóc chuyên môn này như một cơ hội 
để tác động sớm trên cơ sở quản lý từng trường hợp nhằm giảm đi những yếu tố rủi ro phát 
sinh. 

 Những người có nhiều bệnh cùng một lúc (Viêm gan B và C, HIV, lao và bệnh xơ 
gan).  Những người nghiện cũng cần được hưởng mức độ tiếp cận chăm sóc và điều trị đối 
với những bệnh tật khác như bất cứ người nào khác tại nước họ. Đối với những bệnh nhân 
bị lệ thuộc vào á phiện, việc cung cấp liệu pháp duy trì bằng chất chủ vận có thể nâng cao 
sự tuân thủ những quy định về điều trị HIV, lao và viêm gan. Tư vấn cá nhân hoặc tư vấn 
với những thành viên trong gia đình bệnh nhân, nếu được yêu cầu, là một hợp phần quan 
trọng của phương pháp tiếp cận toàn diện. 

 Những người bị các bệnh về tâm thần: Các nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân 
nghiện ma tuý có tỉ lệ cao về những rối loạn trong tính cách, dễ xúc động và những rối loạn 
về tâm thần khác. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc duy trì điều trị bệnh nhân và các kết 
quả điều trị đều có liên quan tới việc chẩn đoán và điều trị đầy đủ những bệnh về tâm thần 
này. Kết quả là, các dịch vụ cai nghiện có thể cải thiện tính hiệu quả thông qua việc sàng lọc 
để tìm những rối loạn về tâm thần đi kèm và hình thức điều trị về tâm dược lý đầy đủ đối 
với những rối loạn này, có xem xét tới những mối tương tác có thể giữa ma tuý và ma tuý. 

 Mại dâm:  Một tỉ lệ đáng kể những cá nhân nghiện ma tuý có tham gia hoạt động 
tình dục như phương tiện để kiếm tiền mua ma tuý. Những cá nhân này bị đặt vào những 
nguy cơ bị viêm nhiễm, bị biến thành nạn nhân, bạo lực, và bị đào thải khỏi xã hội. Những 
biện pháp can thiệp cho nhóm cụ thể này cần ưu tiên những hoạt động cộng đồng và đưa ra 
một loạt các biện pháp toàn diện nhằm phòng ngừa lây nhiễm HIV và viêm gan, và các 
bệnh lây lan qua đường tình dục khác. Cần giúp đỡ họ ổn định đời sống thông qua hỗ trợ xã 
hội và các chương trình cai nghiện phục hồi.     

 Những người dân tộc thiểu số  có thể gặp phải những trở ngại đặc biệt trong việc 
tiếp cận dịch vụ, bao gồm những khó khăn về ngôn ngữ. Cần phải tính tới những điểm này 
cũng như những sự khác biệt về văn hoá và tín ngưỡng khi tổ chức các trang thiết bị điều 
trị. Những cán bộ hoà giải/trung gian về văn hoá có thể tham gia vào việc tiếp cận những 
bệnh nhân này và giúp đỡ họ tham gia điều trị. 

 Những người lang thang/ngoài lề: Cần hỗ trợ trọn gói về mặt xã hội cho những bệnh 
nhân nghiện sống ngoài đường, thất nghiệp, vô gia cư và bị gia đình từ chối để họ để họ có 
được phương tiện ổn định cuộc sống. Nhà ở tập thể, hoá đơn, thức ăn miễn phí và cơ hội 
việc làm tạm thời kết hợp với các dịch vụ xã hội song song với các dịch vụ cai nghiện sẽ hỗ 
trợ cho các bệnh nhân ổn định cuộc sống. 
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Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng:  

1. Việc cung cấp các dịch vụ về điều trị và phác đồ lâm sàng xem xét yêu cầu của các 
bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt. 

2. Các hoạt động đánh giá bệnh nhân cần toàn diện nhằm tạo điều kiện cho những biện 
pháp can thiệp rộng về y học và tâm lý xã hội. 

3. Hình thành việc kết hợp các loại dịch vụ hoặc ít nhất là các thủ tục chuẩn hoá cho 
việc chuyển tuyến nhằm cung cấp sự chăm sóc không bị gián đoạn cho những bệnh nhân bị 
nhiều bệnh đồng thời và giảm thiểu nguy cơ mất bệnh nhân, cũng do việc không tuân thủ. 

4. Đào tạo đặc biệt cho những người làm việc với các bệnh nhân tâm thần, người dân 
tộc thiểu số, phụ nữ và phụ nữ mang thai. 

5. Các chính sách và hướng dẫn điều trị hỗ trợ cho việc hoà nhập và kết nối tình trạng 
nghiện ma tuý với các dịch vụ về truyền nhiễm nhằm đảm bảo công tác điều trị dựa trên 
bằng chứng và dễ tiếp cận đối với cả hai. 

6. Các dịch vụ về điều trị được thiết kế theo hướng đáp ứng nhu cầu của những người 
bị rối loạn do sử dụng ma tuý từ những nhóm dân tộc thiểu số, cần có các cán bộ văn hoá và 
phiên dịch viên thường trực bất cứ khi nào cần nhằm giảm thiểu những rào cản văn hoá và 
ngôn ngữ đối với những người dân tộc thiểu số. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGUYÊN TẮC THỨ 6: CAI NGHIỆN VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Tình hình tội phạm liên quan tới ma tuý đang gia tăng. Nhiều người bị bỏ tù vì những hành vi 
phạm tội liên quan tới ma tuý, bao gồm những hành vi phạm tội do ảnh hưởng của các tác 
dụng về dược lý của loại ma tuý; những hành vi phạm tội mà động cơ là cần tiền để tiếp tục 
phục vụ cho nhu cầu sử dụng ma tuý; những hành vi phạm tội liên quan tới chính việc phân 
phối ma tuý. Một tỉ lệ lớn những người bị xét xử theo hệ thống pháp luật hình sự là những 
người nghiện ma tuý. 

Nói chung, sử dụng ma tuý nên được coi là một tình trạng về chăm sóc sức khoẻ và những 
người sử dụng ma tuý cần được điều trị trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ chứ không phải 
trong hệ thống pháp luật hình sự nếu có thể. 

Những biện pháp can thiệp cho những người nghiện ma tuý trong hệ thống pháp luật hình sự 
cần coi điều trị là hình thức thay thế cho việc giam giữ và nên tổ chức cai nghiện ma tuý cả 
trong tù lẫn sau khi được ra tù. Việc phối hợp hiệu quả giữa hệ thống điều trị y tế/lệ thuộc ma 
tuý và hệ thống pháp luật hình sự cần phải giải quyết hai vấn đề song song tồn tại là tội phạm 
ma tuý và nhu cầu chăm sóc và cai nghiện cho những người nghiện ma tuý. 

Những kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cai nghiện ma tuý có hiệu quả cao trong việc làm 
giảm tội phạm. Việc chăm sóc và cai nghiện thay thế cho giam giữ hoặc chăm sóc và cai 
nghiện được thực hiện trong tù, sau đó cung cấp hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng sau khi ra tù 
sẽ làm giảm nguy cơ tái nghiện ma tuý, nguy cơ lây nhiễm HIV và tái phạm tội. Như vậy sẽ có 
lợi đáng kể cho sức khoẻ cá nhân cũng như an ninh công cộng và tiết kiệm chi phí xã hội. 
Cung cấp cai nghiện như hình thức thay thế giam giữ là một biện pháp mang tính hiệu quả cao 
về chi phí cho xã hội. 

Các hợp phần 

 Những phương án chuyển đổi từ hệ thống pháp luật hình sự sang điều trị cai nghiện.   
cai nghiện như một hình thức thay thế cho việc giam giữ hay những trừng phạt hình sự khác 
cần sẵn có cho những tội phạm nghiện ma tuý. Những phương án như vậy đưa những người 
nghiện ma tuý từ hệ thống pháp luật hình sự sang các chương trình y tế và cai nghiện phục 
hồi, cho phép cai nghiện ma tuý theo trát bắt buộc của toà án thay vì trừng phạt hình sự. Nếu 
việc cai nghiện bị gián đoạn, xử lý hình sự sẽ được áp dụng. Bằng cách này, cai nghiện được 
đưa ra như là một hình thức thay thế cho việc giam giữ hoặc xử phạt hình sự, nhưng không áp 
đặt nếu không có sự đồng ý. 

 Các nguyên tắc về nhân quyền như đã mô tả trong một phần riêng chắc chắn được áp 
dụng cho những người bị buộc tội liên quan tới các chất bất hợp pháp. Những người nghiện 
ma tuý trong tù có quyền được nhận sự chăm sóc sức khoẻ và cai nghiện mà được đảm bảo 
trong các trung tâm cai nghiện tại cộng đồng. 
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 Tính liên tục của các dịch vụ. Những biện pháp can thiệp cụ thể nhằm giảm hành vi 
nguy cơ cao đối với các bệnh truyền nhiễm cần có trong nhà tù. Nếu các tù nhân gặp các hội 
chứng cai, việc điều trị cần được tiến hành sau khi đã có những can thiệp lâm sàng. Đối với 
những tù nhân đã được cai nghiện trước khi bị giam thì điều trị y tế, đặc biệt là liệu pháp dược 
lý, không nên bị gián đoạn sau khi vào tù. Những trang thiết bị đặc biệt dành cho phụ nữ mang 
thai và bà mẹ có con nhỏ cần được cung cấp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho việc giam giữ. 

 Những biện pháp can thiệp về tâm lý xã hội, bao gồm đào tạo hướng nghiệp có thể hỗ 
trợ cho việc tái hoà nhập cộng đồng sau nghi ra tù. 

 Tiếp tục chăm sóc tại cộng đồng  sau khi mãn hạn tù mang tính chất quyết định nhằm 
giúp tội phạm nghiện ma tuý tái hoá nhập cộng đồng một cách có ý nghĩa. Nếu không được 
tiếp cận về giáo dục, cơ hội việc làm, nhà ở, bảo hiểm và chăm sóc y tế bao gồm cai nghiện, 
những người đã cai nghiện có nguy cơ tái nghiện và tử vong có liên quan cao hơn và cũng làm 
tăng gánh nặng cho cộng đồng của họ. 

 Giam giữ và cưỡng bức lao động  đều không được khoa học công nhận là phương pháp 
điều trị cho những rối loạn do sử dụng ma tuý. 

Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng:  

Cơ sở pháp lý cho phép việc thực hiện một cách đầy đủ các lựa chọn về chăm sóc và điều trị 
cho những tội phạm, đặc biệt là cai nghiện như một hình thức thay thế cho giam giữ cũng như 
điều trị về tâm lý xã hội và dược lý trong các nhà tù. 

Các cơ chế nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa hệ thống pháp luật hình sự và hệ thống cai nghiện 
ma tuý có sẵn và được vận hành. Những cơ chế như vậy và công tác phối hợp sẽ thúc đẩy việc 
thực hiện và giám sát các kế hoạch chuyển đổi như một hình thức thay thế việc giam giữ. 

3. Những tù nhân sử dụng ma tuý được cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc và điều 
trị, bao gồm dịch vụ phòng ngừa lây nhiễm những căn bệnh truyền qua đường máu, cai nghiện 
ma tuý về dược lý và tâm lý xã hội, cai nghiện phục hồi, chuẩn bị cho thời điểm ra tù, và liên 
hệ với các dịch vụ tại cộng đồng. 

4. Các cán bộ nhà tù và pháp luật hình sự cần phải nhận thức được các nhu cầu của những 
tội phạm nghiện ma tuý và cần được đào tạo để hỗ trợ thực hiện các biện pháp can thiệp về 
điều trị và phòng ngừa trong bối cảnh nhà tù. 

5. Các cán bộ chuyên trách cai nghiện (hoặc là cán bộ làm công tác y tế tại nhà tù hay cán 
bộ ngoài nhà tù) cần được đào tạo thích hợp về cung cấp các dịch vụ cai nghiện dựa trên bằng 
chứng và các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Họ cần luôn tỏ thái độ tôn trọng, không phán 
xét và không kỳ thị. 

6. Cần thiết lập mối liên kết và giới thiệu chuyển tuyến tới các dịch vụ tại cộng đồng 
nhằm đảm bảo cho bệnh nhân trong hệ thống pháp luật hình sự được điều trị liên tục. 
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NGUYÊN TẮC THỨ 7: SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỚI 
BỆNH NHÂN 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý 

Một can thiệp dựa vào cộng đồng đối với vấn đề sử dụng và lệ thuộc ma tuý có thể hỗ trợ và 
khuyến khích sự thay đổi hành vi trực tiếp trong cộng đồng. Điều này có nghĩa là việc cung 
cấp dịch vụ sẽ chuyển hướng từ cách làm việc chỉ đạo sang cách làm việc hợp tác, trong đó sự 
tham gia tích cực của các bên (các cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, lĩnh vực tư nhân, 
lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức tôn giáo và thầy thuốc đông y), các thành viên của cộng đồng 
(gia đình) và nhóm đối tượng đích là cần thiết để thiết lập quyền sở hữu và một mạng lưới kết 
hợp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng. 

 

Các hợp phần 

 Sự tham gia tích cực của bệnh nhân  nhằm khuyến khích tính tự chủ và trách nhiệm, 
thay đổi hành vi cá nhân và nâng cao chất lượng  và việc sử dụng các dịch vụ y tế. 

 Tính minh bạch đối với cộng đồng.  Càng ngày người ta càng nhận thấy rằng quá trình 
thiết lập dịch vụ cần phải được thực hiện minh bạch và được xây dựng dựa trên những mối 
quan tâm khác nhau của cộng đồng. Cộng đồng và người sử dụng dịch vụ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng một phương pháp tiếp cận đảm bảo được tính minh bạch và 
trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đến cung cấp dịch vụ. 

 Các can thiệp hướng vào cộng đồng có thể làm tăng sự hỗ trợ của cộng đồng đối với 
những người có vấn đề về ma tuý và phát huy ý kiến ủng hộ của công chúng và chính sách y 
tế. Thông tin và việc trao quyền cho cộng đồng cũng sẽ góp phần làm giảm phân biệt đối xử 
và kỳ thị của xã hội. Xoá bỏ phân biệt đối xử với những người bị ảnh hưởng là điều quan 
trọng để tăng sự tiếp cận dịch vụ và tái hoà nhập với xã hội. 

 Lồng ghép điều trị lệ thuộc ma tuý trong các can thiệp chăm sóc sức khoẻ và xã hội sẽ 
không chỉ tạo điều kiện điều trị cho nhiều bệnh nhân, mà còn khuyến khích sự thay đổi định 
kiến trong xã hội để thừa nhận rằng lệ thuộc ma tuý là một rối loạn đa (nhiều) lý do. 

 Sự kết nối.  Có thể tạo ra sự liên kết giữa dịch vụ cai nghiện  ma tuý và  các dịch vụ 
bệnh viện, ví dụ như phòng cấp cứu, bệnh truyền nhiễm và khoa nội, và với các dịch vụ xã hội 
đặc biệt như dịch vụ nhà cửa, dạy nghề và hướng nghiệp. Lồng ghép điều trị tâm lý và điều trị 
lệ thuộc ma tuý sẽ làm tăng khả năng ngăn chặn những rối loạn tâm lý của bệnh nhân và giảm 
tỉ lệ tử vong. 

 Các tổ chức phi chính phủ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phối hợp với 
hệ thống y tế công cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân lệ thuộc ma tuý. Các tổ chức này đặc biệt 
hữu ích trong quá trình mở rộng điều trị và hướng dẫn các can thiệp phục hồi hoặc tái hoà 
nhập. 
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Các hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng: 

1.  nhóm đối tượng đích, gia dình của họ, lãnh đạo cộng đồng và các tổ chức ở địa phương 
tham gia tích cực vào khâu lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các dịch vụ điều trị lệ thuộc ma 
tuý. 

2.  các dịch vụ được lồng ghép với hệ thống y tế công và chăm sóc xã hội, và thiết lập các mối 
liên kết với các đối tác phù hợp trong cộng đồng. 
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NGUYÊN TẮC   8:   QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TUÝ  

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý  

Dịch vụ điều trị cai nghiện ma tuý yêu cầu phương thức quản lý điều trị có hiệu quả, hiệu lực 
và chịu trách nhiệm để giúp đạt được các mục tiêu. 

Tổ chức dịch vụ cần phản ảnh bằng chứng nghiên cứu hiện tại và đáp ứng lại nhu cầu của 
người sử dụng dịch vụ. Các chính sách, chương trình, thủ tục và cơ cấu phối hợp  phải được 
xác định trước và được làm rõ với các thành viên đội điều trị, ban quản lý và nhóm mục tiêu. 

 

Các hợp phần 

Chính sách dịch vụ và các phác đồ làm rõ và giúp hiểu chung về triết lý, các mục đích và mục 
tiêu, quản lý chiến lược, hướng điều trị,  nhóm mục tiêu, các chương trình và các thủ tục của 
chương trình điều trị. Chúng chủ yếu cung cấp các chi tiết như là kế hoạch nhân sự, quản lý và 
phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận thông tin và thông tin chuyển tuyến và các chính sách, môi 
trường tự nhiên, chỗ ăn ở và các chính sách vận hành. 

Các phác đồ điều trị là các văn bản bao gồm các chi tiết liên quan đến thủ tục đánh giá, lập kế 
hoạch chăm sóc và cung cấp điều trị. Chúng gồm các thông tin về tiêu chuẩn tham gia điều trị 
của bệnh nhân, lập kế hoạch chăm sóc và đánh giá, hoàn thành việc chăm sóc, cũng như bản 
trình bầy rõ ràng về những người sẽ liên quan đến các giai đoạn điều trị khác nhau. 

Cán bộ nhân viên có chất lượng: xác định rõ vai trò và trách nhiện của các cán bộ nhân viên và 
cần liên tục đào tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ. Cần có các cơ chế đánh giá nhân viên và 
phát triển sự nghiệp cho nhân viên, bao gồm định hướng, giáo dục, đào tạo và thời gian để có 
thể đào tạo nâng cao hơn nhằm mục đích duy trì tiêu chuẩn cao. 

Cần có giám sát và các dạng hỗ trợ khác để ngăn ngừa sự kiệt sức của các nhân viên. Mỗi 
nhóm nghề sẽ cần đào tạo cụ thể để có thể làm việc thành công với những người bị rối loạn do 
nghiện ma tuý, và các chính sách quốc gia có thể thiết lập các tiêu chuẩn đối với việc tiếp tục 
đào tạo để có thể tiêu chuẩn hoá và cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho nghề điều trị cai nghiện ma 
tuý bằng liệu pháp lệ thuộc. Sát nhập các dịch vụ điều trị cai nghiện ma tuý vào hệ thống chăm 
sóc y tế tuyến cơ sở của cần có sự giới thiệu đào tạo đầy đủ về những rối loạn do nghiện ma 
tuý trong chương trình đào tạo y tế nói chung. Bên cạnh các chương trình cho người chưa tốt 
nghiệp, đã tốt nghiệp, sau đại học, các khoá giảng dậy có bài giảng điện tử có thể nâng cao 
hơn việc đào tạo cho nghề điều trị. 

Nguồn tài chính.  Cần có nguồn quỹ duy trì ở mức độ đầy đủ để đảm bảo thực hiện dịch vụ, và 
có sẵn cơ chế quản lý tài chính và kế toán thích hợp. Khi có thể, chi phí cho việc đào tạo nhân 
viên và cho việc đánh giá nên bao gồm trong ngân sách có liên quan. 

Hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới giữa các dịch vụ điều trị cai nghiện ma tuý có các 
chương trình khác nhau và các cá nhân, tổ chức liên quan như: bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên 
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khoa ( bác sỹ chuyên khoa về bệnh tâm thần, bác sỹ chuyên khoa về các bệnh lây nhiễm….)  
và các dịch vụ xã hội cần được thiết lập và duy trì hoạt động để giới thiệu chuyển tuyến có 
hiệu quả và tiếp tục chăm sóc bệnh nhân. 

Hệ thống quản lý là một yếu tố cốt lõi của dịch vụ điều trị để hiểu rõ nhu cầu phục vụ của 
khách hàng và cung cấp sự đánh giá và phản hồi về hoạt động của dịch vụ và hệ thống để đánh 
giá chất lượng. Hệ thống ghi chép bao gồm thông tin về khách hàng, dịch vụ mang lại cho 
khách hàng, quản lý nguồn nhân lực, thu nhập của nhân viên và phải đảm bảo giữ bí mật cho 
khách hàng 

Nâng cấp dịch vụ. Do tính chất của việc sử dụng ma tuý và các vấn đề có liên quan luôn luôn 
thay đổi theo thời gian nên các dịch vụ có liên quan sẽ cần thích ứng và định hướng lại chương 
trình để đáp ứng các nhu cầu phát sinh của khách hàng. Các dịch vụ cũng cần được xây dựng 
dựa trên phản hồi của bệnh nhân, họ hàng của họ và cộng đồng, và cũng cần dựa trên kết quả 
quản lý và đánh giá để cải tiến chất lượng và hoạt động dịch vụ. 

 

Những hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng: 

1.   các dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra với việc tổ chức, quản lý và 
thực hiện điều trị. 

2.   các chính sách và các văn bản về dịch vụ luôn có sẵn và tất cả các nhân viên đều biết và 
thực hiện. 

3.   có đủ nhân nhiên làm việc tại trung tâm điều trị cai nghiện và họ có đầy đủ chuyên môn và 
tiếp tục được đào tạo dựa trên thực tế, nhận được các chứng chỉ, hỗ trợ và giám sát 

4.   các chính sách lựa chọn, tuyển dụng, thuê nhân viên và quản lý thực hiện được cụ thể hoá 
rõ ràng và thông báo cho tất cả mọi biết. 

 5.  nguồn quỹ duy trì có sẵn ở mức độ đầy đủ và có cơ chế quản lý tài chính và kế toán thích 
hợp. 

6.   mạng lưới các dịch vụ điều trị lệ thuộc liên kết với các dịch vụ xã hội và các dịch vụ y tế 
đa khoa và chuyên khoa để có sự chăm sóc liên tục đối với bệnh nhân. 

7.   các hệ thống quản lý cung cấp sự đánh giá và phản hồi về dịch vụ và hoạt động của hệ 
thống để đảm bảo chất lượng 

8.   hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ sẵn có và đảm bảo rằng khách hàng được duy trì giữ bí 
mật. 

 9.   các dịch vụ nhận biết các xu hướng dùng ma tuý trong cộng đồng và thích ứng các 
chương trình của mình để đảm bảo chúng luôn đáp ứng nhu cầu. 

10. các chương trình, quy định và thủ tục của dịch vụ được định kỳ xem xét lại trên cơ sở các 
phản hồi liên tục, quá trình đánh giá và quản lý. 
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NGUYÊN TẮC 9: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU TRỊ: PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH, LẬP 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ PHỐI HỢP CÁC DỊCH VỤ 

 

Tổng quan và cơ sở pháp lý  

 Cần có định hướng có hệ thống đối với những rối loạn do sử dụng ma tuý và các bệnh 
nhân cần điều trị, cũng như lập kế hoạch và thực hiện các dịch vụ đòi hỏi các chuỗi hành động 
lô gic, từng bước, giúp kết nối chính sách với việc đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch và thực hiện 
điều trị, để quản lý và đánh giá. 

 

Các hợp phần 

 Bước cơ bản là các cơ quan có liên quan trong chính phủ lập chính sách điều trị cho 
các rối loạn do sử dụng ma tuý, điều này cần thiết cho sự phát triển của hệ thống điều trị và 
thực hiện can thiệp có hiệu quả. Một chính sách điều trị tốt là dựa trên cơ sở bằng chứng tính 
hiệu lực và hiệu quả chi phí. Các chính sách chính phủ định hướng cho sự phát triển của điều 
trị nghiện ma tuý và chăm sóc những người bị rối loạn do sử dụng ma tuý. Chính sách hiệu 
quả liên quan đến nhiều lĩnh vực, và xác định vai trò và các trách nhiệm của tất cả các đối tác 
có liên quan, bao gồm y tế, phúc lợi, lao động, pháp luật hình sự và xã hội dân sự. 

 Liên kết với các hình thức ngăn ngừa. Các dịch vụ và hệ thống điều trị mở rộng bước 
tiến khi được phát triển cùng và kết nối với các hình thức can thiệp ngăn ngừa nhằm mục đích 
cung cấp hiểu biết, kỹ năng và các cơ hội cho thanh niên, người lớn và cộng đồng để tránh các 
hành vi mạo hiểm và chọn lối sống lành mạnh. Tất cả các sự can thiệp ngăn ngừa này, bao 
gồm can thiệp có mục tiêu hướng vào nhóm dân số có nguy cơ sử dụng ma tuý cao, bổ sung 
đối với các dịch vụ dành cho các cá nhân bắt đầu sử dụng ma tuý. Sự liên kết giữa hình thức 
can thiệp ngăn ngừa và dịch vụ cai nghiện tạo điều kiện chuyển tuyến tới các dịch vụ tư vấn và 
điều trị cho các cá nhân bắt đầu sử dụng chất. 

 Đánh giá tình hình. Hiểu loại người tìm kiếm giúp đỡ, mẫu hình sử dụng ma tuý và 
cách họ thay đổi theo thời gian ở một nhóm dân số, và việc giới thiệu chuyển tuyến các loại 
điều trị khác nhau rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cai nghiện ma tuý có hiệu quả. 

 Sự phối hợp   giữa các ngành khác nhau (y tế, phúc lợi xã hội, xét xử tội phạm) và sự 
cân bằng giữa các dịch vụ chuyên khoa và chăm sóc ban đầu có thể tạo các kết quả tốt nhất. 
Hơn thế nữa, trong hệ thống điều trị toàn diện, các mức độ dịch vụ đa dạng luôn có sẵn. 

 Tiếp tục chăm sóc. Chính sách cai nghiện ma tuý tốt sẽ phác thảo cho các cơ cấu phối 
hợp dịch vụ. Vì người nghiện ma tuý có nhu cầu sức khoẻ, tinh thần, nhu cầu xã hội đa dạng, 
cần phối hợp chăm sóc dùng các dịch vụ y tế và phúc lợi khác nhau nhằm đảm bảo các thể 
thức và dịch vụ giao dịch hoà hợp, nhằm tiếp tục chăm sóc và thu được kết quả điều trị tích 
cực. 

25 



 Phương pháp kỹ luật đa dạng.  Hệ thống điều trị toàn diện như vậy liên quan đến các 
nhóm nghề đa dạng bao gồm bác sỹ điều trị/bác sỹ bệnh tâm thần, y tá, các nhà tâm lý học, 
nhân viên xã hội, bác sỹ chuyên khoa, nhân viên pháp luật (cán bộ phụ trách phạm nhân tạm 
tha/cán bộ quản chế,  cán bộ nhà tù). Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) đóng vai trò rất quan 
trọng ở nhiều quốc gia và dịch vụ của họ hoà hợp với hệ thống điều trị tổng thể rất quan trọng. 

 Xây dựng năng lực. Chính phủ và các cơ sở đào tạo cần lập kế hoạch nhằm đảm bảo có 
sẵn đội ngũ nhân viên được đào tạo trong tương lai. Để làm được điều này cần đưa việc đào 
tạo điều trị cai nghiện vào chương trình học ở các trường y khoa và y tá. 

 Đánh giá, quản lý và đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo chất lượng mạng lưới điều trị 
cai nghiện, cần phát triển hệ thống quản lý điều trị với quy tắc điều trị rõ ràng, tiếp tục quản lý 
tình trạng bệnh nhân, các sự kiện bất lợi và đánh giá độc lập không liên tục. 

Những hành động nhằm thúc đẩy nguyên tắc này 

Cần đảm bảo rằng: 

1. các tài liệu chính sách mô tả triết lý, mục tiêu, định hướng, nguồn quỹ của hệ thống điều trị 
cũng như vai trò và trách nhiệm của các đối tác khác nhau luôn sẵn có và được phổ biến cho 
tất cả các đối tác liên quan. Thông tin về số lượng, loại và sự phân bố các dịch vụ có sẵn và 
được dự tính sẽ hữu ích cho mục đích lập kế hoạch và phát triển. 

2. liên kết giữa hình thức ngăn ngừa sử dụng ma tuý, điều trị cai nghiện ma tuý và ngăn ngừa 
các hậu quả y tế và xã hội do sử dụng ma tuý được thiết lập và vận hành. 

3. lập kế hoạch điều trị dựa trên sự đánh giá và mô tả tính chất và khía cạnh của vấn đề ma tuý 
cũng như đặc điểm của nhóm dân số có nhu cầu điều trị. 

4.  xác định vai trò của các tổ chức địa phương, khu vực, quốc gia trong các lĩnh vực khác 
nhau chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ điều trị cai nghiện ma tuý và tái hoà nhập cộng đồng,  
thiết lập cơ chế phối hợp có hiệu quả. 

5.  kết hợp chăm sóc ban đầu và dịch vụ chuyên khoa cho người cai nghiện ma tuý luôn sẵn 
sàng, vì nó liên quan đến nhu cầu của nhóm dân số bị nghiện và các nguồn lực địa phương. 

 6. các dịch vụ cần có các nhân viên có tinh thần kỷ luật, bao gồm:  bác sỹ điều trị/bác sỹ bệnh 
tâm thần, bác sỹ tâm lý, y tác, cán bộ xã hội và các nghề khác. 

7.   có sẵn cơ chế thực hiện đào tạo ban đầu đầy đủa và tiếp tục đào tạo phát triển cho những 
người làm nghề điều trị cai nghiện và tái hoá nhập cộng động. 

8.  tiêu chuẩn chất lượng của dịch vụ điều trị cai nghiện ma tuý được thiết lập và cần tuân 
theo, cần xác định cơ chế quản lý điều trị, đánh giá, giám sát. 
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