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دستورالعملشرایط و ضوابط اختصاصی مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی بیماران روانی مزمن)
(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 كشور ،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
 :1-1بيمار رواني مزمن
به بيماري اطالق مي شودكه عالئم باليني و رفتاري مشخص بيماري رواني وي به مدت حد اقل  6سال در فرد قابل تشخيص
بوده و يا بيمار به دليل بيماري رواني سابقه بستري شدن در بيمارستان به مدت بيش از يک بار در طي دو سال گذشته را
داشته و در حال حاضر نيز از نظر عملكرد اجتماعي و شغلي و يا هر دو دچار مشكل باشد.اين نوع بيماري ها شامل
اسكيزو فرني ،اختالالت خلقي ،عاطفي و مانند آنها بوده و مالک تشخيص آنها آخرين نسخه ي راهنماي تشخيصي و آماري
بيماري هاي رواني(در زمان تنظيم اين دستورالعمل نسخه ي  DSM-5و دهمين طبقهبندي بينالمللي بيماريها )ICD-18مي
باشند.تشخيص مزمن بودن اختالل و يا وجود افت كلي عملكرد ،با روانپزشک معالج (با توجه به سوابق پزشكي ،معاينه و آزمون
هاي انجام شده) وتاييد كميسيون پزشكي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت (با حضور حداقل يک نفر روانپزشک) مي
باشد.
 :1-6مركز غيردولتي روزانه درماني و توانبخشي بيماران رواني مزمن
به مركزي اطالق مي گردد كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي تأسيس گرديده و در آنبه
صورت روزانه به بيماران ،خدمات توانبخشي در ابعاد مختلف پزشكي ،رواني اجتماعي،آموزشي و حرفه اي و نيز به خانواده ي

بيماران ،خدمات آموزشي  ،ارائه مي شود.
ماده 6
شرايط تخصصي متقاضي ومسئول فني

 : 6-1شرايط تخصصي متقاضي:


دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي روانپزشكي و يا پزشكي عمومي ،كارشناسي ارشد و باالتر در رشته هاي
روان شناسي ،روان پرستاري ،كاردرماني ،مديريت و مشاوره توانبخشي از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم
تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با معدل حداقل  15در دو مقطع تحصيلي متوالي



سابقه كار مرتبط با بيماران رواني مزمن حداقل به مدت  6سال



: 6-6شرايط تخصصي مسئول فني:


دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي در رشته هاي روانپزشكي و يا پزشک عمومي دوره ديده (دوره هاي مرتبط با بيماران
رواني مزمن) ،دكتراي روانشناسي ،كارشناس ارشد روانشناسي ،دكتراي كاردرماني ،كارشناسي ارشد كاردرماني،
كارشناسي ارشد روان پرستاري از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي با معدل حداقل  15در دو مقطع تحصيلي متوالي
سابقه كار مرتبط با بيماران رواني مزمن حداقل به مدت  9سال 



تبصره :براي افرادي كه پيش از ابالغ اين دستورالعمل و بر مبناي مفاد دستورالعمل هاي پيشين موفق به اخذ پروانه هاي
موافقت اصولي و مسئول فني گرديده اند ،شرايط مندرج در دستورالعمل هاي زمان اخذ مجوز،

جاري خواهد بود .

ماده9
ضوابط پذيرش وشرايط ترخيص
 : 9-1ضوابط پذيرش


بيماران رواني مزمن با تشخيص كميسيون پزشكي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت و در محدوده ي سني  15تا
 28سال مجاز به پذيرش در اين مراكز مي باشند.



بيماران رواني مزمن داراي بيماري عفوني و مسري ،پس از طي دوره ي سرايت بخشي با تاييديه پزشک پذيرش
خواهند شد.



بيماران رواني مزمن معتاد پس ازسم زدائي و ترک كامل اعتياد مجاز به پذيرش مي باشند.



پذيرش بيماران رواني از هر دو جنس در مركز با رعايت ضوابط مربوطه بالمانع است.

 : 9-6شرايط ترخيص


دستيابي بيماران به سطح عملكرد رواني اجتماعي نسبتا مطلوب ،استقالل و خودكفايي نسبي و يا آمادگي براي ورود
به سطوح باالتر 



عدم تمايل فرد و يا خانواده به دريافت خدمات از مركز 

تبصره :مراكز 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.


ماده 4

فرايند ارائه ي خدمات درمركز
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 (توانبخشي ،آموزشي و اجتماعي)



تعيين اهداف توانبخشي فرد ،به منظور توانمندسازي  ،جبران محدوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به سطح
باالتري از مشاركت در زندگي فردي و اجت ماعي و نهايتا افزايش كيفيت زندگي؛ در يک بازه ي زماني مشخص – توسط
تيم تخصصي -در جلسه ي گروهي



تدوين و طراحي برنامه ي توانبخشي ،منطبق با اهداف فوق و با مشخص شدن شرح وظايف هريک از اعضاي تيم 



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



ارزيابي دوره اي هر شش ماه يک بار و تدوين برنامه درماني جديد مطابق با پيشرفت ها و تغييرات در محدوديت هاي
بيمار و تعيين علل احتمالي عدم پيشرفت در درمان (در صورت لزوم)



برگزاري جلسات  Case Conferenceبه صورت حداقل هر  4ماه يكبار -با حضورمربيان و كليه افراد تيم
توانبخشيو بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي ،به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد در روند
توانبخشي و تعريف مجددبرنامه 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 فرد به سطوح باالتر 

تبصره:در صورت نياز بيمار و يا خانواده وي به جلسه  Case Conferenceدعوت شوند.

ماده5
خدمات آموزشي ،توانبخشي
 : 5-1خدمات توانبخشي پزشكي
شامل مداخالت درماني است كه در جهت پيشگيري از عود بيماري انجام مي شود.

 : 5-6خدمات توانبخشي رواني اجتماعي
شامالقداماتي است كه ازطريق ايجاد بستر مناسب ،تا حد امكان شرايط حضور بيماران رواني در جامعه را فراهم
مي سازد.
 : 5-9خدمات توانبخشي آموزشي
شامل آموزش مهارت هاي زندگي به بيماران و آموزش به خانواده ها در قالب جلسات مستمر و اطالع رساني در زمينه
بيماري هاي رواني ،درمانبيماران بهبود يافته و يا موضوعات ديگر مي باشد.
 :5-4خدمات توانبخشي حرفه اي
مجموعه اقداماتي است كه در جهت حرفه آموزي بيمار و به منظور اشتغال و به كارگماري وي انجام مي شود ،به گونه اي كه

بيمار بتواند از طريق آن كار ضمن كسب درآمد و تامين معاش به منزلت شخصي و اجتماعي مناسب دست يابد.اين خدمت در
مراكز روزانه به صورت مقدماتي و در كارگاه هاي حمايتي توليدي به طور كاملتر ارائه مي شود.
 : 5-5خدمات فرهنگي هنري


آموزش هنر براساس معيارها و برنامه هاي توانبخشي جهت نيل به اهداف توانمندسازي



انجام فعاليت هاي منظم ورزشي با توجه به اهداف توانبخشي و توانمندسازي 



تشكيل تيم هاي فرهنگي – ورزشي جهت حضور بيماران در رقابت هاي ورزشي يا هنري و جشنواره هاي مختلف 


تبصره  : 1ساعت فعاليت (و نه لزوما حضور بيمار در مركز) در اين مراكز ساعت  0صبح الي  19و روزهاي پنجشنبه از ساعت 0
صبح 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.
تبصره  :4در صورت وجود ظرفيت خالي يارانه اي در شيفت صبح و امكان تكميل كادر تخصصي و نيروي انساني در شيفت
بعدازظهر ،مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و ساعات كاري حاكم بر شيفت صبح ،نسبت به پذيرش بيماران
يارانه بگير در شيفت بعدازظهر اقدام نمايد.
تبصره  :5يارانه كامل در هرماه (در صورت تامين از سوي سازمان) به ازاي حداقل حضور  15روزه و برخورداري بيمار از خدمات
مركز ،تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :2سرو ميان وعده براي خدمت گيرندگان شيفت صبح و عصر و ناهار براي افرادي كه هنگام ظهر در مركز حضور دارند،
الزامي است.


ماده2
نيروي انساني
 : 2-1نيروي انساني تخصصي


مسئول فني :به صورت تمام وقت



كارشناس كاردرماني :يک نفر حداقل  9روز در هفته



كارشناس روانشناسي باليني :يک نفر به صورت تمام وقت 



كارشناس پرستاري :يک نفر حداقل  9روز در هفته 



كارشناس مددكاري اجتماعي  :يک نفر حداقل  6روز در هفته



مربي حرفه آموزي  :يک نفر حداقل  9روز در هفته



مربي امور هنري و ورزشي:هفته اي  18ساعت 



تبصره  :1ارجاع بيمار در بدو پذيرش و به صورت دوره اي (در بازه هاي زماني مورد نياز) به مطب روانپزشک و تامين هزينه ي
ويزيت وي از وظايف مركز مي باشد .اجباري به اجراي اين تبصره براي بيماراني كه خود تحت نظر روانپزشک قرار دارند ،وجود
ندارد .در حالت اخير ،مركز بايد به طرق مقتضي از ويزيت مرتب روانپزشک از بيمار اطمينان حاصل نمايد.

تبصره  :6هريک از نيروي انساني تخ صصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني ،مي تواند به عنوان مسئول فني معرفي
شود.


 : 2-6نيروي انساني غير تخصصي


آشپز يک نفر ( در صورت عقد قرارداد با شركت هاي تهيه ي غذا ،نيازي به بكارگيري آشپز وجود ندارد)



خدمه  :يک نفر 


تبصره  :9تعداد كاركنان پيشنهادي در اين دستورالعمل مربوط به مركز با ظرفيت  58نفر بيمار بوده و لذا در مراكز با ظرفيت
باالتر و يا پايين تر به نسبت تعداد نيروي انساني مشخصخواهد گرديد.
تبصره:4كليه كاركنان هر مركزموظف به شركت در دوره هاي آموزشي مرتبطكه از سوي سازمان بهزيستي كشور مشخص مي
شود خواهند بود.

ماده 2
شرح وظايف نيروي انساني
 : 2-1كارشناس كاردرماني


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



تشكيل پرونده ،نوشتن شرح حال و تاريخچه ،تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از بيماران دريافت
كننده ي خدمت 



ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني (مستندسازي اقدامات در پرونده) 



ارزيابي بيمار با همكاري تيم توانبخشي



تدوين برنامه ي توانبخشي بيماران با همكاري ساير اعضاي تيم



تدوين برنامه ها و فعاليت ها و ارايه و توضيح برنامه هاي كاردرماني بيمارجهت اجرا به مربيان و نظارت برعملكرد
ايشان با همكاري روان شناس باليني



آموزش استفاده از تكنيک هاي تطابقي



حفظ و تقويت عملكرد ،قدرت عضالني و تحرک فيزيكيبيمار در قالب تكنيک هاي تمرين درماني و فعاليت هاي
هدفمند



ارزيابي و تقويت مهارت هاي حرفه اي به منظور كمک به فرد براي انجام كارهاي داوطلبانه يا پاره وقت متناسب با
توانمندي ها و عاليق



تقويت مهارتهاي شناختي ،قدرت انگيزه ،افزايش تحمل كاري و تقويت ارتباطات اجتماعي



آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل

 : 2-6كارشناس روانشناسي باليني


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



تشكيل پرونده ،نوشتن شرح حال و تاريخچه ،تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از بيماران دريافت

كننده ي خدمت 


ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني (مستندسازي اقدامات در پرونده) 



ارزيابي باليني با بهره گيري از مالک هاي تشخيصي آخرين نسخه ويرايش راهنماي تشخيصي و آماري بيماري
هايرواني و نيز آزمون ها



همكاري با تيم توانبخشي در تدوين برنامه توانبخشي بيمار ،انتخاب مربيان و تدوين برنامه ها و فعاليت ها و نظارت
برعملكرد ايشان با همكاري تيم توانبخشي



مصاحبه و مشاوره با بيمار و خانواده



ارتقاء كيفيت ارتباط بيمار و خانواده



انتقال تجارب بيماران و خانواده هاي موفق به ساير بيماران و خانواده ها ،از طريق برگزاري جلسات مشترک



گروه درماني



آموزش مهارت هاي زندگي

 : 2-9كارشناس پرستاري


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



تشكيل پرونده ،نوشتن شرح حال و تاريخچه ،تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از بيماران دريافت
كننده ي خدمت 



ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني (مستندسازي اقدامات در پرونده) 



كمک به حفظ سالمتي جسماني بيمار از طريق كنترل عاليم حياتي



نظارت بر نحوه ي مصرف داروها و كنترل عوارض دارويي



آموزش خانواده در زمينه چگونگي مصرف دارو توسط بيمار و شناخت عالئم عود



نظارت بر رعايت بهداشت فردي و اجتماعي



گزارش هرگونه تغيير در سطح سالمت بيمار



پيگيري امور پاراكلينيكي

 : 2-4كارشناس مددكاري اجتماعي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



تشكيل پرونده ،نوشتن شرح حال و تاريخچه ،تعيين اهداف و برنامه درماني آموزشي براي هريک از بيماران دريافت
كننده ي خدمت 



ثبت گزارشات و نتايج مداخالت درماني (مستندسازي اقدامات در پرونده) 



ارزيابي وضعيت فردي و اجتماعي بيمار و خانواده



شناسايي منابع موجود جهت ارتقا وضعيت فردي و اجتماعي بيمار



سوق دادن بيمار و خانواده به بهره گيري از منابع فوق



پيگيري مسائل حقوقي



آماده نمودن خانواده براي پذيرش و ترخيص بيمار از مركز و يا ارجاع وي به كارگاه حمايتي توليدي

 : 2-5مربي حرفه آموزي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



اجراي برنامه هاي توانبخشي حرفه اي تدوين شده توسط كاردرمانگر و روان شناس باليني مركز



ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله

 : 2-2مربي امور هنري و ورزشي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



ارزيابي و كسب آگاهي از توانايي هاي بيماران و ارائه برنامه هنري و ورزشي آنان



ارائه آموزش هاي الزم براي دستيابي به مهارت هاي هنري و بدني



ايجاد حس همكاري در بيماران جهت ادامه و پيگيري برنامه هاي هنري و ورزشي با هماهنگي با كاردرمانگر و
روانشناس باليني مركز



برگزاري كالس هاي آموزشي با همكاري كاردرمانگر و روانشناس باليني مركز در ارتباط با ويژگي ها و نيازهاي بيماران،
براي همكاران و خانواده آنان



آموزش مهارت هاي زندگي به بيماران در قالب فعاليت هاي هنري و ورزشي



همكاري با تيم توانبخشي جهت تعيين عاليق و ايجاد انگيزه در بيماران



ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله

ماده0
فضاي فيزيكي


اتاق مسئول فني ،حداقل  9مترمربع 



فضاي كاردرماني و حرفه آموزي به صورت مشترک ،حداقل  48متر مربع 



اتاق روانشناسي و مددكاري به صورت مشترک ،حداقل  18متر مربع 



اتاق پرستاري حداقل  16متر مربع 



سالن گروه درماني ،تماشاي تلويزيون و غذاخوري به صورت مشترک ،حداقل  68متر مربع 



فضاي مناسب فعاليت هاي هنري و ورزشي 



آشپزخانه 



سرويس بهداشتي به ازاي هر  65نفر يک سرويس 



حياط مشجر حداقل  58مترمربع 

ماده9
تجهيزات و لوازم تخصصي
 : 9-1پزشكي و پرستاري


ترالي اورژانس 



گوشي پزشكي يک عدد 



فشار سنج يک عدد 



چكش رفلكس يک عدد 



تخت معاينه و پاروان يک عدد 



چراغ قوه يک عدد 



ترازو يک عدد 



كپسول اكسيژن آماده يک عدد 



قفسه نگهداري دارو يک عدد 



داروهاي مصرفي با تاريخ مصرف يک عدد 



وسايل تزريق و سرم

 : 9-6كاردرماني


ميز كارگاهي يک عدد 



ميز شش نفره يک عدد 



صندلي  16عدد 



فايل ،قفسه كتاب و كتاب به تعداد الزم 



لوازم صوتي و تصويري 



لوازم مورد نياز فعاليت هاي هنري و اوقات فراغت نظير ادوات موسيقيوسايل نقاشي،خطاطي،شمع سازي،گل
سازي،گلدوزي ،عروسک سازي،تأترو ...



لوازم مورد نياز فعاليت هاي ورزشي نظير فوتبال،واليبال ،بدمينتون،تنيس روي ميز ،شطرنج،ايروبيک و ....



لوازم مورد نياز فعاليت هاي حرفه اي نظير رايانه،نجاري ،معرق ،باغباني ،خياطي،حصير بافي ،قالي بافي و ...



انواع بازي ها نظير منچ ،لگو  ،پازل  ،دو مينو و ...

 : 9-9روان شناسي و مددكاري


فايل 



آزمون هاي روان سنجي 



ميز و صندلي 


 : 9-4هنري و ورزشي


بر اساس برنامه تدوين شده توسط تيم توانبخشي و نظر كارشناسان و مربيان مربوطه

