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دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی معلوالن
( غیردولتی روزانه ویژه اختالالت دهانی ،بلع و تغذیه)
(ظرفیت  05نفر)

مقدمه
نظر به اينكه بر اساس قانون تشكيل سازمان بهزيستي و بند  9ماده  62قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب
 08/11/62مجلس شوراي اسالمي ،صدور پروانه فعاليت براي ايجاد مراكز توانبخشي با هدف گسترش و ارتقاء سطح كيفي
ارائه خدمات آموزشي ،توانبخشي ،مراقبتي به گروه هدف در جهت نيل به توانمندسازي آنان و كاهش تصدي گري دولت ،بر
عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد ،اين دستورالعمل در اجراء قوانين فوق ،با هم انديشي متخصصان و كارشناسان
مرتبط در سازمان بهزيستي كشو ر ،بهزيستي استان ها ،انجمن مراكز غيردولتي توانبخشي و انجمن هاي علمي ،در سال
 1992بازنگري و تنظيم شده و پس از تصويب در شوراي مديران حوزه توانبخشي ،به منظور اجراء ابالغ مي گردد.

ماده1
تعاريف
 -1-1فرد معلول (توانخواه) با اختالالت دهاني ،بلع و تغذيه
به توانخواهي اطالق مي گردد كه داراي مشكالت دهاني و دنداني،به داليل مختلف از جمله بيماري هاي سيستم اعصاب
مركزي ،ديستروفي عضالني ،نارس بدنيا آمدن نوزاد ،آلزايمر ،سرطان هاي ناحيه سر و گردن ،مصرف دارو و  ...بوده و در
نتيجه در مراحل مختلف خوردن و آشاميدن نظير گرفتن غذا ،مكيدن ،جويدن و بلعيدن داراي مشكل و ديسفاژي دهاني -
حلقي است .مشكالت فوق باعث مي شوند كه فرايند خوردن به خوبي انجام نشده و فرد دچار عوارض ناشي از سوء تغذيه و
بيماري هاي سيستم تنفسي و غيره شود.
 -1-6مركز غيردولتي روزانه ويژه اختالالت دهاني ،بلع و تغذيه
به مركزي اطالق مي گردد كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي به صورت روزانه و
سرپايي داير گرديده و در آن خدمات تخصصي ارزيابي ،تشخيص ،مشاوره ،درمان ،آموزش خانواده و مراقبين در زمينه
اختالالت دهاني و مشكالت بلع و تغذيه توانخواهان و مشكالت جسمي همراه ،براساس ضوابط و مقررات مربوطه ارائه
مي گردد.

ماده 6
شرايط تخصصي متقاضي و مسئول فني

 - 6-1شرايط تخصصي متقاضي:


دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي دندانپزشكي و يا پزشكي ،كارشناسي ارشد در رشته هاي گفتاردرماني ،كاردرماني،
فيزيوتراپي ،مشاوره و مديريت توانبخشي 



سابقه كار مرتبط با توانخواهان حداقل به مدت  9سال


- 6-6شرايط تخصصي مسئول فني:


دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي دندانپزشكي ،كارشناسي ارشد در رشته هاي گفتاردرماني ،كاردرماني 



سابقه كار مرتبط با توانخواهان حداقل به مدت  6سال

تبصره  :در صورت نبود مسئول فني با مدرک باالتر از كارشناسي در منطقه ،مدرک كارشناسي در رشته هاي گفتاردرماني،
كاردرماني ،فيزيوتراپي با حداقل دو سال سابقه كار مرتبط ،به شرط انتشار فراخوان در نشريات معتبر استاني و با هماهنگي
دفتر تخصصي مربوطه در سازمان بهزيستي كشور قابل قبول مي باشد.

ماده9
ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص
 - 9-1ضوابط پذيرش


توانخواهان با هر نوع معلوليت و در هر رده ي سني با مشكالت دهان و دندان



توانخواهان با اختالل عملكرد منطقه دهاني ) ،(oral function disorderحركات ضعيف مكيدن ،بستن ناقص لب ها،
عدم ثبات گونه و فک ،عدم هماهنگ ي ريتميک بين مكيدن ،بلعيدن و تنفس ،اختالل در مراحل رشدي تغذيه (رفلكس
هايي مانند ) chewing / swallowing / sucking



توانخواهان داراي اختالالت حسي منطقه دهاني ) hypersensitivityو (hyposensitivity



توانخواهان داراي انواع آسيب هاي نورولوژيک مربوط به اعصاب دوازده گانه مغزي نواحي دهان به صورت ساختاري و
عملكردي



توانخواهان با فساد دنداني و ديسپالزي ميناي دندان



توانخواهان با اختالالت  neurodevelopmentهمراه (اختالالتي كه در اين طبقه قرار مي گيرند ،معموالً در
ساختارهاي مرتبط با عملكرد تغذيه و گفتار ناهنجاري هاي آناتوميک ندارند اما مشكالت حسي -حركتي ،عصبي –
عضالني ،وجود رفلكس هاي پاتولوژيک ،آپراكسي دهاني ،عدم وجود رفلكس هاي تغذيه كه متعاقب بيماري هاي با
منشاء عصبي بوجود مي آيد و  ...منجر به اختالل بلع و تغذيه مي گردند)



توانخواهان با نيازهاي خاص تغذيه اي (اختالالت متابوليک همراه مانند فنيل كتونوريا ) ، (PKUگاالكتوزمي و يا
بيماري ديابت همراه)



توانخواهان با اختالالت رفتاري تغذيه اي نظير پيكا (هرزه خواري) و ...



توانخواهان با اختالالت رشدي (كاهش وزن ،اضافه وزن و ) ...



توانخواهان با اختالالت همراه در رابطه با تداخل دارو و غذا 

 -9-6شرايط ترخيص


كاهش مشكالت دهاني ،دنداني توانخواهان و ارتقا سطح سالمت ايشان



كاهش اختالالت عصبي -عضالني وكاهش اختالل در كنترل زبان و بلع



بهبود كنترل حركتي مراحل بلع از طريق تعديل تون عضالني و تسهيل كيفيت حركت



ارائه ي مراقبت هاي تغذيه اي بهنگام در اختالالت همراه با نيازهاي تغذيه اي خاص (اختالالت متابوليک ،ديابت و )...و
پيشگيري از عوارض ناشي از اختالالت فوق



رفع اختالالت رشدي و ارتقاء سطح تكامل توانخواهان



رفع اختالالت رفتاري -تغذيه اي توانخواهان



رفع اختالالت رواني مرتبط با تغذيه در توانخواهان



تسهيل وضعيت مطلوب و امن تغذيه از راه دهان در توانخواهان

تبصره  :1مراكز ملزم به فراهم نمودن بستر مناسب جهت تحقق شرايط ترخيص براي گروه هدف و ارائه گزارش ساليانه در
اين خصوص به اداره بهزيستي شهرستان و استان مي باشند.
تبصره  :6نياز توانخواه به حضور بيش از  2ماه در مركز ،بايد به تاييد كميته ي توانبخشي استان برسد .در صورت كفايت
خدمات مركز ،توانخواه با نظر كميته ي مزبور ،ترخيص خواهد شد.


ماده 4
فرايند ارائه ي خدمات در مركز
پس از طي مراحل پذيرش ،فرايند ارائه ي خدمات در مركز به ترتيب ذيل صورت مي پذيرد:


ارزيابي تخصصي اوليه توسط اعضاي تيم تخصصي



تشكيل پرونده ي تخصصي ( درماني -توانبخشي ،آموزشي و حمايتي)



تعيين اهداف درماني ،توانبخشي ،آموزشي و حمايتي فرد؛ در يک بازه ي زماني مشخص ،توسط تيم تخصصي



تدوين و طراحي برنامه ي درماني ،توانبخشي ،آموزشي و حمايتي فرد ،با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي
تيم 



ارزيابي دوره اي هر ش ماه يک بار براي توانخواهاني كه نياز به خدمات در بازه هاي زماني طوالني دارند



برگزاري جلسات  Case Conferenceحسب ضرورت ،با حضور كليه افراد تيم توانبخشي و بررسي نتايج ارزيابي
هاي دوره اي ،به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد در فرآيند دريافت خدمات و تعريف مجدد
برنامه ي فوق در صورت پسرفت فرد 



ضبط و ذخيره فيلم جلسات ارزيابي هاي اوليه و دوره اي (هر  2ماه) به صورت الكترونيک (لوح فشرده ،هارد و )...
براي مشخص شدن روند توانبخشي فرد



آماده سازي فرد و خانواده جهت دستيابي به سطوح باالتر 



اجراي برنامه ها و ثبت كليه ي اقدامات ،نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پرونده ي تخصصي 


تبصره  :1فعاليت اين مراكز به صورت سرپايي و روزانه بوده و توانخواهان پذيرش شده در مركز خدمات مورد نياز خود را
براساس برنامه هاي تنظيم شده توسط متخصصين دريافت مي نمايند.
تبصره  :6ظرفيت مندرج در پروانه فعاليت صرفاً به ظرفيت يارانه اي (يارانه بگير) مركز اشاره دارد.
تبصره  :9براي توانخواهان خدمت گيرنده دو بسته ي خدماتي شامل موارد ذيل تعريف مي شود:


بسته ي خدمتي يک :گفتاردرماني ،فيزيوتراپي و مشاور تغذيه معادل يارانه ي كامل 



بسته ي خدمتي دو :خدمات دندانپزشكي شامل كليه خدمات دندانپزشكي كه باعث ارتقا سطح بهداشت و سالمت
دهان و دندان ها و بهبود عملكرد فرد در غذا خوردن ،صحبت كردن و بهبود ظاهر وي مي گردد .

تبصره  :4تنوع خدمات دندانپزشكي بر اساس ليست خدمات بيمه ايران تعيين مي گردد .
تبصره  :5هزينه ي خدمات دندانپزشكي بر اساس تعرفه بيمه مكمل « بيمه ايران » محاسبه ،تعيين و هر سال به استان ها
ابالغ خواهد گرديد.
تبصره  :2ارائه همزمان بسته ي خدمتي يک و دو ،به توانخواهان مجاز است.
تبصره  :2در طول سال ،هر توانخواه مي تواند حداكثر از  0يارانه ي كامل براي دريافت خدمات استفاده نمايد.
تبصره  :0يارانه بيهوشي به مركزي تعلق مي گيرد كه راسا نسبت به اخذ مجوز مربوطه از وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي ،اقدام نموده باشد.
تبصره  :9با توجه به دشواري هاي ارائه خدمات در اين نوع از مراكز 18 ،درصد از مبلغ كل يارانه ،در راستاي ارتقاء كيفيت
خدمات مركز در نظر گرفته خواهد شد.

ماده5
خدمات آموزشي ،توانبخشي


اقدامات پزشكي ،دندانپزشكي ،پيشگيري و بهداشتي



ارائه خدمات تخصصي توانبخشي (گفتاردرماني ،كاردرماني و فيزيوتراپي) مورد نياز هر فرد در راستاي درمان
اختالالت مورد نظر 



مشاوره تغذيه 



آموزش خانواده و مراقبين

تبصره  :1ساعت فعاليت در اين مراكز ساعت  0صبح الي  19و روزهاي پنجشنبه از ساعت  0صبح الي  16مي باشد.
تبصره  :6اين مراكز در صورت نياز و با هماهنگي سازمان بهزيستي مي توانند در شيفت بعدازظهر نيز ارائه ي خدمت
نمايند .ساعت كار در شيفت بعداز ظهر  19تا  10مي باشد.
تبصره :9فعاليت بعدازظهر مراكز مي تواند ادامه فعاليت شيفت صبح و يا فعاليتي با موضوع فعاليت هاي صبح و با مجوز
سازمان هاي ذيربط باشد.

ماده2
نيروي انساني
 - 2-1نيروي انساني تخصصي


مسئول فني :به صورت تمام وقت 



مسئول واحد پذيرش و مدارک پزشكي :يک نفر به صورت تمام وقت 



دندانپزشک :حداقل يک نفر به صورت تمام وقت 



گفتار درمانگر :يک نفر به صورت پاره وقت 



كارشناس تغذيه :يک نفر به صورت پاره وقت (سه روز در هفته) 



كارشناس كاردرماني :يک نفر به صورت پاره وقت (سه روز در هفته)



كارشناس فيزيوتراپي :يک نفر به صورت پاره وقت (سه روز در هفته) 



دستيار دندانپزشک (بر حسب تعداد و زمان حضور دندانپزشک) 


تبصره  :1هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني ،مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي
شود.
تبصره  : 6تعداد دندانپزشک و دستيار دندانپزشک ،بايد متناسب با امكانات و تجهيزات بخش دندانپزشكي و نياز مراجعين
افزايش يابد .
تبصره  : 9با توجه به نياز توانخواه ان ،چنانچه الزم باشد درمان ها و جراحي ها ،تحت بيهوشي انجام شود مركز بايستي
مجوز الزم را از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دريافت نموده و بديهي است كه تمام مقررات موجود در
دستورالعمل صادره از سوي وزارت موصوف برآن حاكم مي باشد .
تبصره  : 4تعداد نيروي انساني مورد نياز در هر شيفت با توجه به ظرفيت مركز ،و نوع تخصص نيروي انساني با توجه به
شهرس تان محل تأسيس متفاوت مي باشد .تعداد پرسنل پيشنهادي در اين دستورالعمل ،مربوط به مركز با ظرفيت  58نفر
مي باشد .لذا در مراكز با ظرفيت باالتر و يا پايين تر از  58نفر بايد تعداد پرسنل متناسب با تعداد مراجعين مشخص گردد.
در شهرهاي ديگر غير از كالن شهرها ،نوع تخصص نيروي انساني متناسب با بخش هاي موجود مركز قابل تطبيق مي باشد.
تبصره  :5كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور
مشخص مي شود خواهند بود.
 - 2-6نيروي انساني غير تخصصي


خدمه يک نفر 

ماده 2
شرح وظايف نيروي انساني
- 2-1دندانپزشک


بررسي و مداخله در درمان و رفع مشكالت دندانپزشكي توانخواهان 



ثبت سير پيشرفت و يا پسرفت درمان و حفظ وارتقاء سالمت توانخواهان 



تشكيل پرونده و ثبت اقدامات ،نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري 



انجام مراحل پذيرش و ترخيص توانخواهان تحت نظارت مسئول فني


 -2-6مسئول واحد پذيرش و مدارک پزشكي

– 2-9دستيار دندانپزشک


آماده كردن فرد براي عمليات دندانپزشكي



گرفتن ساكشن هنگام عمليات دندانپزشكي



دادن وسيله مورد نياز به دندانپزشک



ضدعفوني كردن وسايل دندانپزشكي

– 2-4كارشناس گفتاردرماني


ارزيابي اوليه اختالل بلع ( باليني يا بهره گيري از تجهيزات الزم و موجود )



آموزش الزم به خانواده يا مراقبين



تعين بهترين وضعيت در غذا خوردن



آموزش تمرين هاي مناسب براي جلوگيري از اختالل بلع در ناحيه دهاني – حلقي



ارائه خدمات مرتبط با رفع مشكالت تنفسي و كنترل آبريزش دهان



تعيين قوام ،غلظت و سايز غذا و لقمه



آموزش احتياط الزم براي جلوگيري از پيشرفت عوارض اختالل بلع



ثبت برنامه و اهداف درماني ،ثبت مداخالت درماني ،نتايج حاصله و اقدامات الزم جهت پيگيري

- 2-5كارشناس تغذيه


ارزيابي تخصصي



تنظيم برنامه ي غذايي متناسب



آموزش خانواده ي توانخواهان در زمينه برنامه ي غذايي مناسب و وضعيت محيطي و بدني مطلوب فرد در زمان تغذيه



مشاهده ي وضعيت تغذيه توانخواهان در مركز و رفع موارد داراي مشكل

– 2-2كارشناس كاردرماني


ارزيابي مراحل غذا خوردن



تشخيص مرحله مشكل دار بلع و كمک به رفع آن



آماده كردن جسمي و ذهني و رواني فرد براي غذا خوردن



ارزيابي پوزيشن مناسب فرد در غذا خوردن



تجويز و تهيه وسيله كمكي مناسب مورد نياز فرد موقع غذا خوردن



آموزش غذا خوردن مستقل به فرد

 – 2-2كارشناس فيزيوتراپي


ارزيابي پوسچر ستون فقرات



تقويت عضالت پوسچرال مورد نياز



بررسي فانكشن مفاصل فک



تقويت ،ريليز كردن عضالت جونده

ماده0
فضاي فيزيكي



اتاق مسئول فني حداقل  9مترمربع



اتاق پذيرش و نگهداري مدارک پزشكي :شام ل فضايي براي پذيرش ،تشكيل پرونده و نگهداري اطالعات مربوط به
توانخواهان و تجهيزات رايانه اي ذخيره كننده اطالعات



اتاق دندانپزشكي :به ازاي هر  18مراجع در روز ،حداقل  15مترمربع



اتاق گفتاردرماني و تغذيه :حداقل  9مترمربع



اتاق كاردرماني و فيزيوتراپي حداقل  9متر مربع



اتاق انتظار براي مراجعين :حداقل  16مترمربع



اتاق دارو و تجهيزات :براي نگهداري وسايل درماني نظير دارو ،سرنگ ،سرسوزن ،سرم و ...



اتاق تجهيزات و لوازم مورد نياز مركز :براي نگهداري وسايل پزشكي استريل و غيراستريل (به جز داروها) نظير
صندلي چرخدار ،برانكارد ،تجهيزات ترانسفر و وسايل نظافت مركز



سرويس بهداشتي :به تعداد مورد نياز ،كه بايد گنجايش ويلچر را داشته باشد و فضا و وسايل مناسب سازي شده
باشند.



محل شستشوي تي و وسايل نظافت



آبدارخانه



اتاق استراحت و رختكن به تفكيک بانوان و آقايان

تبصره :1فضاي فيزيكي دندانپزشك ي با توجه به ظرفيت مركز و براساس تعداد يونيت ها و بخش هاي مصوب محاسبه
مي گردد.
تبصره :6در صورتيكه مركز مجوز بيهوشي از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دريافت نموده باشد ،تطبيق فضاي
اتاق عمل براساس استانداردهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي الزامي مي باشد.
تبصره :9در صورت وجود دستگاه پانوركس و لترال سفال ،اتاق راديولوژي با فضاي مناسب براساس استانداردهاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي الزاميست.

ماده9
تجهيزات و لوازم تخصصي
 -9-1تجهيزات دندانپزشكي:


يونيت دندانپزشكي 



ست جراحي 



ست اندو 



ست پروتز 



ست ترميم 



اتوكالو 



دستگاه پک كردن استريل 



وسايل مصرفي دندانپزشكي 



داروهاي دندانپزشكي 

 - 9-6تجهيزات گفتار درماني



تخت معاينه



آبسالنگ



ابزار هاي تحريک حس و حركت ناحيه دهان



آينه معاينه دهان

 -9-9تجهيزات كاردرماني


تخت معاينه



آبسالنگ



وسايل تحريک حس سطحي و عمقي ناحيه دهان



وسايل مورد نياز ساخت آتل و اسپلينت مورد نياز

 -9-4تجهيزات فيزيوتراپي


تخت معاينه



دستگاه مادون قرمز يا هات پک

 -9-5تجهيزات راديولوژي


دستگاه راديولوژي پورتابل 



پاراوان سربي

