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

خدماتی:نوع فعالیت

بسمه تعالی

:مقدمه

عضل اعتیاد در کلیه کشورھا از دیرباز تاکنون وجود داشته و از قدیمی ترین روش ھای از آن جایی که م

خانواده در حل این ترک اعتیاد بستری نمودن فرد معتاد می باشد،لذا با توجه به امکانات موجود 

توسط )مراکز بستری(مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد.مشکل،لزوم ایجاد مراکز بستری خودنمایی می نماید

اشخاص حقیقی و حقوقی با کسب مجوز از سازمان بھزیستی تاسیس می گردند و معتادان را تحت 

ستری و درمان می نی،بنظارت ان سازمان ،توسط حداقل سه شیوه از شیوه ھای درمانی و بازتوا

گروه درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی یا گروھی،روان درمانی :ھا شاملاین شیوه .نمایند

ھدف از تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد .درمان دارویی می باشند ،رفتار درمانی وفردی،کاردرمانی

به معتادان و کاھش حجم فعالیت دولت زتوانی توسط بخش غیر دولتی ،گسترش ارایه خدمات درمانی و با

 .می باشد

    

  دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا-

  داشتن سرمایه کافی-

تخت،با  ٢٠تا ظرفیت ) سم زدایی(داشتن فضای فیزیکی مورد نیاز مراکز بستری درمان و بازتوانی-

  :مشخصات ذیل

  متر مربع برای ھر نفر ٤نفر و حداقل  ٣- ٦اتاق خواب با گنجایش - ١

  نفر بیمار ١٠متر مربع به ازای ھر  ١٢یک اتاق با حداقل مساحت :اتاق جلسات آموزشی- ٢

  متر مربع ٢٠کتابخانه،یک اتاق با مساحت حداقل در حدود - ٣

  متر مربع ٨اتاق مشاوره،یک اتاق با مساحت حداقل - ٤

  متر مربع ٦یک اتاق با مساحت حداقل :آزمایشگاه- ٥

  متر مربع ٨یک اتاق با مساحت حداقل :بخش پذیرش- ٦

  مترمربع ١٢فضایی با مساحت حداقل :بخش اداری- ٧

:شرایط و امکانات الزم جهت ایجاد مرکز



  متر مربع ١٢یک اتاق با مساحت حداقل :اتاق مالقات خانواده- ٨

  سالنی متناسب با حداکثر تعداد پذیرش:سالن اجتماعات- ٩

  یرشسالنی متناسب با حداکثر تعداد پذ:سالن نھارخوری-١٠

  فضایی متناسب با حداکثر تعداد پذیرش:آشپزخانه-١١

فضایی با مساحت مناسب،به طوری که حداقل نیمی از بیماران بتوانند ھمزمان به :فضای ورزشی-١٢

  .فعالیت ھای ورزشی بپردازند

  نفر بیمار ١٠یک سرویس به ازای ھر :ستشویی و توالت-١٣

  نفر بیمار ١٥حمام،دوش،رخت کن،یک سرویس به ازای ھر -١٤

  متر مربع ١٢یک اتاق با مساحت حداقل :اتاق پرسنل درمانی-١٥

  متر مربع ٨اتاق داروھای ضروری و خدمات پرستاری حداقل به مساحت -١٦

  انبار و تاسیسات-١٧

  مکانی به عنوان رختشوی خانه-١٨

  

  

  سازمان بھزیستی جھت صدور مجوز-

  )تبلیغات( رسانه ھا-

    

  

و برنامه ) نفره٩٠،٦٠،٣٠(تعداد و نوع نیروی انسانی متخصص در مراکز بستری با توجه به ظرفیت مرکز

درمانی بازتوانی که موسس با ذکر جزئیات در طرح توجیھی خود ارایه نموده،متفاوت و به شرح زیر می 

  :باشد

یا پزشک عمومی با حداقل (نفر معتاد در ھر شیفت کاری  ٣٠ازای ھر  یک نفر به:متخصص روانپزشکی- ١

  )سال سابقه کار ٣

سال سابقه کار به  ٣روانشناس بالینی با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارای - ٢

  )نفر بیمار،یک نفر ١٥به ازای ھر (اعتیاد، انیدن دوره در کارگاه تخصصی درمانھمراه گواھی گذر

:مرجع ذیربط جهت راه اندازي مرکز

:نیروي انسانی مورد نیاز



نفر معتاد،در ھر شیفت کاری که ھر ساله باید گواھی گذرانیدن  ٣٠ک عمومی،یک نفر به ازای ھر پزش- ٣

  .دوره ھای تخصصی درمان اعتیاد را دریافت نماید

  نفر معتاد ١٥کارشناسی،یک نفر به ازای ھر  مددکار اجتماعی با داشتن حداقل مدرک- ٤

سال سابقه  ٣کارشناسی یا کارشناسی ارشد،با تحصیلی  روانشناس بالینی با داشتن حداقل مدرک- ٥

  نفر ١٥کار،یک نفر به ازای ھر 

  نفر معتاد در ھر شیفت کاری ١٥پرستار یا بھیار،یک نفر به ازای ھر - ٦

در صورتی که در مراکز بستری،سم زدایی ھم انجام پذیرد،تعداد پرستار و پزشک عمومی آن ھا به :تبصره

  .دو برابر افزایش خواھد یافت

  

  

  وزارت بھداشت،درمان و آموزش پزشکی-

  سازمان بھزیستی-

  نیروی انتظامی-

  

    

  

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

 پنھان نمودن اعتیاد خود سھم بزرگی در ریشه دار شدن وعمیق تر شدن اینافراد معتاد با مسایل ویژه،

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

.لزوم تاسیس ھر چه بیشتر اینمراکز احساس می گردد

  

    

  آگھی در رسانه ھای جمعی-

ھمکاری با بھزیستی و نیروی انتظامی-

  

  

:سازمان ها و مراکز مرتبط

:بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی

:شیوه بازاریابی



  

    

  نفر ٨٠الی  ٤٠ایجاد اشتغالزایی -

  حل ریشه ای معضل اعتیاد-

  

    

  

و از جمله این روش ھا ایجاد مراکز بستری .درمان اعتیاد در سطوح مختلف نیاز به روش ھای گوناگون دارد

بررسی ھای به عمل آمده،در صورت اختصاص بودجه کافی و  با توجه به.نگھداری معتادین می باشد

  .تاسیس این مراکز،امکان اشتغالزایی بیشتری فراھم می شود

    

  ریال ١٥٠٠٠٠٠٠٠:    برآورد ھزینه راه اندازی مرکز-

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

ریال ٥٠٠٠٠٠٠٠):   لیه دارویی،دستمزد،انرژیومواد ا(میزان سرمایه در گردش -

:نتایج حاصله از راه اندازي مرکز

:برآورد میزان اشتغالزایی

:ابعاد اقتصادي طرح



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

نوع فعالیت:خدماتی

بسمه تعالی

مقدمه:

از آن جایی که معضل اعتیاد در کلیه کشورها از دیرباز تاکنون وجود داشته و از قدیمی ترین روش های ترک اعتیاد بستری نمودن فرد معتاد می باشد،لذا با توجه به امکانات موجود خانواده در حل این مشکل،لزوم ایجاد مراکز بستری خودنمایی می نماید.مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد(مراکز بستری)توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس می گردند و معتادان را تحت نظارت ان سازمان ،توسط حداقل سه شیوه از شیوه های درمانی و بازتوانی،بستری و درمان می نمایند.این شیوه ها شامل:گروه درمانی،خانواده درمانی،مشاوره فردی یا گروهی،روان درمانی فردی،کاردرمانی،رفتار درمانی و درمان دارویی می باشند.هدف از تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد توسط بخش غیر دولتی ،گسترش ارایه خدمات درمانی و بازتوانی به معتادان و کاهش حجم فعالیت دولت می باشد.

 (
شرایط و امکانات لازم جهت ایجاد مرکز:
)

	

-دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا

-داشتن سرمایه کافی

-داشتن فضای فیزیکی مورد نیاز مراکز بستری درمان و بازتوانی(سم زدایی) تا ظرفیت 20 تخت،با مشخصات ذیل:

1-اتاق خواب با گنجایش 6-3 نفر و حداقل 4 متر مربع برای هر نفر

2-اتاق جلسات آموزشی:یک اتاق با حداقل مساحت 12 متر مربع به ازای هر 10 نفر بیمار

3-کتابخانه،یک اتاق با مساحت حداقل در حدود 20 متر مربع

4-اتاق مشاوره،یک اتاق با مساحت حداقل 8 متر مربع

5-آزمایشگاه:یک اتاق با مساحت حداقل 6 متر مربع

6-بخش پذیرش:یک اتاق با مساحت حداقل 8 متر مربع

7-بخش اداری:فضایی با مساحت حداقل 12 مترمربع

8-اتاق ملاقات خانواده:یک اتاق با مساحت حداقل 12 متر مربع

9-سالن اجتماعات:سالنی متناسب با حداکثر تعداد پذیرش

10-سالن نهارخوری:سالنی متناسب با حداکثر تعداد پذیرش

11-آشپزخانه:فضایی متناسب با حداکثر تعداد پذیرش

12-فضای ورزشی:فضایی با مساحت مناسب،به طوری که حداقل نیمی از بیماران بتوانند همزمان به فعالیت های ورزشی بپردازند.

13-ستشویی و توالت:یک سرویس به ازای هر 10 نفر بیمار

14-حمام،دوش،رخت کن،یک سرویس به ازای هر 15 نفر بیمار

15-اتاق پرسنل درمانی:یک اتاق با مساحت حداقل 12 متر مربع

16-اتاق داروهای ضروری و خدمات پرستاری حداقل به مساحت 8 متر مربع

17-انبار و تاسیسات

18-مکانی به عنوان رختشوی خانه

 (
مرجع ذیربط جهت راه اندازی مرکز:
)



-سازمان بهزیستی جهت صدور مجوز

-رسانه ها (تبلیغات)

 (
نیروی انسانی مورد نیاز:
)	



تعداد و نوع نیروی انسانی متخصص در مراکز بستری با توجه به ظرفیت مرکز(90،60،30نفره) و برنامه درمانی بازتوانی که موسس با ذکر جزئیات در طرح توجیهی خود ارایه نموده،متفاوت و به شرح زیر می باشد:

1-متخصص روانپزشکی:یک نفر به ازای هر 30 نفر معتاد در هر شیفت کاری (یا پزشک عمومی با حداقل 3 سال سابقه کار)

2-روانشناس بالینی با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دارای 3 سال سابقه کار به همراه گواهی گذرانیدن دوره در کارگاه تخصصی درمان اعتیاد،(به ازای هر 15 نفر بیمار،یک نفر)

3-پزشک عمومی،یک نفر به ازای هر 30 نفر معتاد،در هر شیفت کاری که هر ساله باید گواهی گذرانیدن دوره های تخصصی درمان اعتیاد را دریافت نماید.

4-مددکار اجتماعی با داشتن حداقل مدرک کارشناسی،یک نفر به ازای هر 15 نفر معتاد

5-روانشناس بالینی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد،با 3 سال سابقه کار،یک نفر به ازای هر 15 نفر

6-پرستار یا بهیار،یک نفر به ازای هر 15 نفر معتاد در هر شیفت کاری

تبصره:در صورتی که در مراکز بستری،سم زدایی هم انجام پذیرد،تعداد پرستار و پزشک عمومی آن ها به دو برابر افزایش خواهد یافت.

 (
سازمان ها و مراکز مرتبط:
)



-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-سازمان بهزیستی

-نیروی انتظامی

 (
بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی:
)

	



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 وعمیق تر شدن این معضل دارا می باشند.لذا درمان این گونه بیماران بررسی عمیق تر و طولانی تری را می طلبد و در نتیجه لزوم تاسیس هر چه بیشتر اینمراکز احساس می گردد.

 (
شیوه بازاریابی:
)	

	

-آگهی در رسانه های جمعی

-همکاری با بهزیستی و نیروی انتظامی





 (
نتایج حاصله از راه اندازی مرکز:
)

	

-ایجاد اشتغالزایی 40 الی 80 نفر

-حل ریشه ای معضل اعتیاد



 (
برآورد میزان اشتغالزایی:
)	



درمان اعتیاد در سطوح مختلف نیاز به روش های گوناگون دارد.از جمله این روش ها ایجاد مراکز بستری و نگهداری معتادین می باشد.با توجه به بررسی های به عمل آمده،در صورت اختصاص بودجه کافی و تاسیس این مراکز،امکان اشتغالزایی بیشتری فراهم می شود.

 (
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

