
)مراکز سرپایی(مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد:عنوان طرح

خدماتی:نوع فعالیت

 بسمه تعالی

اعتیاد یک بیماری سخت اجتماعی است که در کلیه جوامع بشری از دیرباز تاکنون وجود :مقدمه

متاسفانه با کاھش ارتباطات .صنعتی شدن گام بر می دارد داشته،بخصوص اکنون که جھان به سوی

یکی از روش ھای حل این مشکل، درمان و .اجتماعی، این معضل روز به روز  نمود بیشتری پیدا می کند

  .مبارزه با اعتیاد است که در این رابطه می توان از مراکز درمان اعتیاد سرپایی یاری گرفت

توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بھزیستی  مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد

شیوه از شیوه ھای درمانی و  ٣تاسیس می گردند و معتادان را تحت نظارت آن سازمان،توسط حداقل 

این شیوه ھا شامل گروه درمانی، خانواده .بازتوانی به صورت سرپایی یا بستری مداوا می نمایند

درمان دارویی می  ھی،روان درمانی فردی،کار درمانی،رفتار درمانی ودرمانی،مشاوره فردی یا گرو

الزم . ھدف از تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی به معتادین و کاھش حجم فعالیت دولت می باشد.باشند

  .به ذکر است اینگونه مراکز نیز مانند مراکز پیشگیری باید به تعدادی از فعالیت ھای فوق الذکر بپردازند

    

  دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا-

  داشتن سرمایه کافی-

  :داشتن مکان مناسب با امکانات ذیل-

  .متر مربع ٨اتاق مسئول فنی مرکز، حداقل  - ١

  متر مربع ١٢سالن انتظار، حداقل - ٢

  .متر مربع ٨اتاق معاینه پزشک یا روانپزشک، حداقل - ٣

  متر مربع ٨مشاوره یا روان درمانی یا کاردرمانی، حداقل اتاق - ٤

  متر مربع ١٢اتاق جلسات آموزشی یا مشاوره گروھی یا گروه درمانی، حداقل - ٥

  اتاق داروھای ضروری و خدمات پرستاری حداقل شش متر مربع- ٦

  آبدارخانه و سرویس ھای بھداشتی به نحو متعارف- ٧

:رایط وامکانات الزم جهت ایجاد مرکزش



  متر مربع ٦حداقل اتاق پذیرش و خدمات مددکاری - ٨

  .الزامی است) مجوز بھره برداری(تھیه و اختصاص فضای فیزیکی مذکور برای دریافت پروانه فعالیت:١نکته

در فضای فیزیکی معرفی شده برای دریافت مجوز بھره برداری ،فعالیت ھایی غیر از درمان و :٢نکته

  .بازتوانی مجاز نیست

بازتوانی سرپایی که در حکم کلینیک یا مطب پزشکی بوده، مشمول مزایای مقرر  مراکز درمانی و:٣نکته

  .در قانون اجازه تاسیس مطب در ساختمانھایی با کاربری مسکونی خواھند بود

  

  .لوازم پزشکی شامل دستگاه فشارخون،گوشی،تخت معاینه،ترازو،وسایل خدمات پرستاری-

  اری پرونده ھای پزشکی مراجعان،قفسه نگھد...)میز و صندلی،(لوازم اداری-

  .خط تلفن مستقل-

  )برای مرکز بستری(تخت و کمد مناسب-

  ...)وایت بورد، منابع علمی و (وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع فعالیت-

  .مواد ولوازم بھداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده محیط،مواد گندزدا،صابون مایع و سطل زباله درب دار-

  )حداقل کپسول آتش نشانی(حریق سیستم اطفاء-

  .سیستم حرارتی و برودتی مناسب-

    

  

  .متخصص روانپزشکی حداقل یک نفر بر اساس برنامه تنظیمی، حداقل سه روز در ھفته-

  نفر پزشک عمومی حداقل یک-

  .حداقل  یک نفر) کارشناسی ارشد(روانشناس بالینی-

  )مشاوره کار سال سابقه ٣ارشد یا کارشناس مشاوره، با حداقل کارشناس (مشاور-

  ، حداقل یک نفر)کارشناس(مددکار اجتماعی-

  حداقل یک نفر) سال سابقه کار ٣کارشناس با حداقل (پرستار-

:تجهیزات

:نیروي انسانی مورد نیاز



  

  سازمان بھزیستی-

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  مخدر ستاد مبارزه با مواد-

  

    

با توجه به فراگیر بودن معضل اعتیاد در جوامع صنعتی خصوصا شھرھای بزرگ و درگیر بودن خانواده ھا با 

این  مسایل ویژه،افراد معتاد با پنھان نمودن اعتیاد خود سھم بزرگی در ریشه دار شدن و عمیق تر شدن

در نتیجه . لذا درمان این گونه بیماران بررسی عمیق تر و طوالنی تری را می طلبد.معضل دارا می باشند

  .لزوم تاسیس ھر چه بیشتر این مراکز احساس می گردد

  

  

  آگھی ھای رسانه ھای جمعی-

  مراکز بازپروری-

    

  

  .معتادین را به ھمراه داردو سریع تر  تیاد، درمان ھر چه بھترمبارزه با معضل اجتماعی اع

    

  

درمان اعتیاد در سطوح مختلف صورت می گیرد و افراد می توانند متناسب با وضعیت اجتماعی و ھمچنین 

شغلی این مراکز را با توجه به لذا می توان ظرفیت .در نظر گرفتن بودجه و توان مالی، اقدام به درمان کنند

  .برابر افزایش داد ٣بودجه و توان مالی تا 

    

  

  

:سازمانها و مراکز مرتبط

:بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی

:شیوه بازاریابی

:نتایج حاصل از راه اندازي مرکز

:برآورد میزان اشتغالزایی



    

  

  ریال ١٥٠٠٠٠٠٠٠:   برآورد ھزینه راه اندازی مرکز-

  ریال ١٠٠٠٠٠٠٠٠):   ابزار، وسایل کار، اجاره ساختمان یا محل کار(میزان سرمایه ثابت-

  ریال ٥٠٠٠٠٠٠٠):   مواد اولیه دارویی، دستمزد، انرژی(میزان سرمایه در گردش -

  

:ابعاد اقتصادي طرح



عنوان طرح:مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد(مراکز سرپایی)

نوع فعالیت:خدماتی

بسمه تعالی

مقدمه:اعتیاد یک بیماری سخت اجتماعی است که در کلیه جوامع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته،بخصوص اکنون که جهان به سوی صنعتی شدن گام بر می دارد.متاسفانه با کاهش ارتباطات اجتماعی، این معضل روز به روز  نمود بیشتری پیدا می کند.یکی از روش های حل این مشکل، درمان و مبارزه با اعتیاد است که در این رابطه می توان از مراکز درمان اعتیاد سرپایی یاری گرفت.

مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس می گردند و معتادان را تحت نظارت آن سازمان،توسط حداقل 3 شیوه از شیوه های درمانی و بازتوانی به صورت سرپایی یا بستری مداوا می نمایند.این شیوه ها شامل گروه درمانی، خانواده درمانی،مشاوره فردی یا گروهی،روان درمانی فردی،کار درمانی،رفتار درمانی و درمان دارویی می باشند.هدف از تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی به معتادین و کاهش حجم فعالیت دولت می باشد. لازم به ذکر است اینگونه مراکز نیز مانند مراکز پیشگیری باید به تعدادی از فعالیت های فوق الذکر بپردازند.

 (
شرایط وامکانات لازم جهت ایجاد مرکز:
)

	

-دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا

-داشتن سرمایه کافی

-داشتن مکان مناسب با امکانات ذیل:

1- اتاق مسئول فنی مرکز، حداقل 8 متر مربع.

2-سالن انتظار، حداقل 12 متر مربع

3-اتاق معاینه پزشک یا روانپزشک، حداقل 8 متر مربع.

4-اتاق مشاوره یا روان درمانی یا کاردرمانی، حداقل 8 متر مربع

5-اتاق جلسات آموزشی یا مشاوره گروهی یا گروه درمانی، حداقل 12 متر مربع

6-اتاق داروهای ضروری و خدمات پرستاری حداقل شش متر مربع

7-آبدارخانه و سرویس های بهداشتی به نحو متعارف

8-اتاق پذیرش و خدمات مددکاری حداقل 6 متر مربع

نکته1:تهیه و اختصاص فضای فیزیکی مذکور برای دریافت پروانه فعالیت(مجوز بهره برداری) الزامی است.

نکته2:در فضای فیزیکی معرفی شده برای دریافت مجوز بهره برداری ،فعالیت هایی غیر از درمان و بازتوانی مجاز نیست.

 (
تجهیزات:
)نکته3:مراکز درمانی و بازتوانی سرپایی که در حکم کلینیک یا مطب پزشکی بوده، مشمول مزایای مقرر در قانون اجازه تاسیس مطب در ساختمانهایی با کاربری مسکونی خواهند بود.



-لوازم پزشکی شامل دستگاه فشارخون،گوشی،تخت معاینه،ترازو،وسایل خدمات پرستاری.

-لوازم اداری(میز و صندلی،...)،قفسه نگهداری پرونده های پزشکی مراجعان

-خط تلفن مستقل.

-تخت و کمد مناسب(برای مرکز بستری)

-وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع فعالیت(وایت بورد، منابع علمی و ...)

-مواد ولوازم بهداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده محیط،مواد گندزدا،صابون مایع و سطل زباله درب دار.

-سیستم اطفاء حریق(حداقل کپسول آتش نشانی)

-سیستم حرارتی و برودتی مناسب.

 (
نیروی انسانی مورد نیاز:
)	



-متخصص روانپزشکی حداقل یک نفر بر اساس برنامه تنظیمی، حداقل سه روز در هفته.

-پزشک عمومی حداقل یک نفر

-روانشناس بالینی(کارشناسی ارشد) حداقل  یک نفر.

-مشاور(کارشناس ارشد یا کارشناس مشاوره، با حداقل 3 سال سابقه کار مشاوره)

-مددکار اجتماعی(کارشناس)، حداقل یک نفر

-پرستار(کارشناس با حداقل 3 سال سابقه کار) حداقل یک نفر

 (
سازمانها و مراکز مرتبط:
)

-سازمان بهزیستی

-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-ستاد مبارزه با مواد مخدر

 (
بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی:
)

	

 (
شیوه بازاریابی:
)با توجه به فراگیر بودن معضل اعتیاد در جوامع صنعتی خصوصا شهرهای بزرگ و درگیر بودن خانواده ها با مسایل ویژه،افراد معتاد با پنهان نمودن اعتیاد خود سهم بزرگی در ریشه دار شدن و عمیق تر شدن این معضل دارا می باشند.لذا درمان این گونه بیماران بررسی عمیق تر و طولانی تری را می طلبد. در نتیجه لزوم تاسیس هر چه بیشتر این مراکز احساس می گردد.





-آگهی های رسانه های جمعی

-مراکز بازپروری

 (
نتایج حاصل از راه اندازی مرکز:
)	



مبارزه با معضل اجتماعی اعتیاد، درمان هر چه بهتر و سریع تر معتادین را به همراه دارد.

 (
برآورد میزان اشتغالزایی:
)	



درمان اعتیاد در سطوح مختلف صورت می گیرد و افراد می توانند متناسب با وضعیت اجتماعی و همچنین در نظر گرفتن بودجه و توان مالی، اقدام به درمان کنند.لذا می توان ظرفیت شغلی این مراکز را با توجه به بودجه و توان مالی تا 3 برابر افزایش داد.

	





 (
ابعاد اقتصادی طرح:
)	



-برآورد هزینه راه اندازی مرکز:   150000000 ریال

-میزان سرمایه ثابت(ابزار، وسایل کار، اجاره ساختمان یا محل کار):   100000000 ریال

-میزان سرمایه در گردش (مواد اولیه دارویی، دستمزد، انرژی):   50000000 ریال





