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( غیردولتی روزانه آموزشی و توانبخشی معلوالن ضایعه نخاعی)
(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.

ماده 1
تعاريف
-1-1معلول (توانخواه) ضايعه نخاعي
فردي است كه به علت آسيب يا ضايعه در نخاع يا ستون فقرات دچار فلج كامل يا نسبي نيمه تحتاني تنه و اندام هاي
تحتاني (پاراپلژي) و يا دچار فلج كامل يا نسبي نيمه فوقاني و تحتاني تنه و اندام هاي فوقاني و تحتاني (كوادري پلژي)
و ساير عوارض ناشي از آسيب به نخاع نظير از دست دادن كنترل حسي و حركتي ،دفع ادرار و مدفوع و كاهش خون
رساني به بافت ها و در نتيجه تشكيل زخم فشاري و غيره گرديده است.
 -1-6مركز غيردولتي روزانه آموزشي توانبخشي معلوالن ضايعه نخاعي
مركزي است كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با كسب مجوز از سازمان بهزيستي ،به منظور فراهم آوردن مجموعه
كاملي از مراقبت هاي توانبخشي و آموزشي مورد نياز افرادي كه دچار ضايعه نخاعي و عوارض ناشي از آن شده اند،
تاسيس گرديده است.

ماده 6
شرايط تخصصي متقاضي و مسئول فني
 : 6-1شرايط تخصصي متقاضي:


دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي پزشكي و يا كارشناسي ارشد در رشته هاي فيزيوتراپي ،كاردرماني،

ارتوپدي ،مشاوره و مديريت توانبخشي از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با معدل باالتر از  11در دو مقطع تحصيلي متوالي


سابقه كار مرتبط با توانخواهان جسمي حركتي و يا ضايعه نخاعي حداقل به مدت  6سال

 : 6-6شرايط تخصصي مسئول فني:


دارا بودن حداقل مدرک دكترا در رشته تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي و يا دكتراي عمومي،
كارشناسي در رشته هاي فيزيوتراپي يا كاردرماني از دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،با معدل باالتر از  11در دو مقطع تحصيلي متوالي



سابقه كار مرتبط با توانخواهان جسمي حركتي و يا ضايعه نخاعي حداقل به مدت  6سال

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.

ماده 9
ضوابط پذيرش و شرايط ترخيص
 :9-1ضوابط پذيرش


توانخواهان ضايعه نخاعي به علل تروماتيک (تصادف ،سقوط ،صدمات و ضربات) و علل غيرتروماتيک منجر
به تخريب طناب نخاعي (تومور ،سرطان نخاع ،MS ،ALS ،ميليت عرضي ،مننگوسل ،سيرنگوميلي) ،داراي
وضعيت ثابت از لحاظ جراحي مغز و اعصاب و بدون مشكالت تهديد كننده حيات



توانخواهان ضايعه نخاعي با عوارض ثانويه ناشي از معلوليت

 :9-6شرايط ترخيص


رسيدن به سطحي از توانمندي جسمي و رواني الزم براي داشتن مشاركت فعال در خانواده و جامعه



فراهم بودن بستر مناسب در خانواده براي برقراري ارتباط موثر و مداوم با فرد



فراهم بودن شرايط تداوم توانبخشي و درمان از طريق مراكز پيگيري درمان و توانبخشي در منزل و كارگاه
هاي توليدي حمايتي

تبصره  : 1ترخيص از هر يک از مراكز توانبخشي به تشخيص تيم توانبخشي مركز به سرپرستي و تأييد مسئئول فنئي
خواهد بود.
تبصره  : 6در صورت رضايت خانواده و مراجع براي ترخيص و يا عدم تمايل به ادامه حضور در مركئز ،بئا اطئالع سئتاد
بهزيستي شهرستان ،ترخيص امكان پذير است.

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 و آموزشي)



تعيين اهداف توانبخشي فرد ،به منظور توانمندسازي ،جبران محدوديت هاي عملكردي و دستيابي وي به
سطح باالتري ا ز مشاركت در زندگي فردي و اجتماعي 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 توانبخشي و ثبت كليه ي اقدامات ،نتايج حاصله و اقدامات پيگيري در پرونده ي تخصصي



برگزاري جلسات  Case Conferenceبه صورت هر سه ماه يک بار -با حضور كليه افراد تيم توانبخشي -و
بررسي نتايج ارزيابي هاي دوره اي ،به منظور مشخص شدن وضعيت پيشرفت و يا پسرفت فرد در روند
توانبخشي و باز تعريف 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



برنامه ريزي ترخيص براي افرادي كه روند فوق را با موفقيت طي نموده اند ،شامل:



آماده سازي فرد و خانواده و ارائه ي برنامه ي پيگيري براي دستيابي به سطوح باالتر

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

ماده 1
خدمات آموزشي ،توانبخشي


ارائه خدمات توانبخشي (فيزيوتراپي ،كاردرماني )..... ،مورد نياز هر فرد تا رسيدن به حداكثر بازتواني ممكن
حسي حركتي عضالت درگير و غيردرگير



مشاوره روانشناسي و بررسي مشكالت روحي رواني فرد و خانواده و حمايت الزم رواني و اجتماعي افراد
جهت سازگاري با آسيب خود



ارائه خدمات آموزشي نظير آموزش فعاليت هاي روزمره زندگي ،مهارت هاي روزانه زندگي ،انتقال و ساير
مراقبت هاي فردي الزم



اجراي برنامه هاي ورزشي مناسب براي توانخواهان



آماده سازي توانخواهان ضايعه نخاعي و آموزش آنان جهت استفاده از وسايل كمک توانبخشي (ويلچر،
عصا ،واكر و )..



آموزش در زمينه توانايي تصميم گيري ،توانايي حل مشكالت ،توانايي تفكر خالق و برقراري ارتباط موثر،
سازگاري پس از آسيب و فائق آمدن بر بحران هاي روحي و استرس ها



آموزش حرفه اي متناسب با سطح آسيب نظير آموزش رايانه ،فعاليت هاي هنري و ….



آموزش خانواده ،دوستان و مراقبين



مشاوره تغذيه اي با در نظر گرفتن شرايط جسمي و فيزيولوژيک فرد

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 :9ف عاليت 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 ،مركز مي تواند با رعايت كليه ضوابط و مقررات و
ساعات كاري حاكم بر شيفت صبح ،نسبت به پذيرش توانخواه يارانه بگير در شيفت بعدازظهر اقدام نمايد.
تبصره  :1يارانه كامل در هرماه (در صورت تامين از سوي سازمان) به ازاي حداقل حضور  16روزه و برخورداري
توانخواه از خدمات مركز ،تعلق خواهد گرفت.
تبصره  :2ارائه حداقل  9ساعت خدمات آموزشي و توانبخشي به توانخواهان ،در هر روز ،مورد انتظار است.
تبصره :2ارائه خدمات تخصصي توانبخشي تكميلي در منزل (مطابق شيوه نامه ابالغي) امكان پذير است.
تبصره  :0سرو ميان وعده ي با كيفيت (مطابق شيوه نامه ابالغي از سوي سازمان) براي خدمت گيرندگان شيفت صبح
و عصر الزامي است.

ماده 2
نيروي انساني
 :2-1نيروي انساني تخصصي


مسئول فني :بصورت تمام وقت



كارشناس پرستاري :يک نفر بصورت تمام وقت



كارشناس فيزيوتراپي:يک نفر بصورت تمام وقت



كارشناس كاردرماني :يک نفر بصورت تمام وقت



كارشناس گفتاردرماني :در صورت نياز مراجعين به گفتاردرماني بصورت پاره وقت يک روز در هفته



كارشناس روانشناسي :يک نفر دو روز در هفته



كارشناس تغذيه :يک نفر سه ماه يكبار



مربي آموزشي :يک نفر بصورت تمام وقت



مربي امور هنري ،ورزشي :يک نفر هفته اي  0ساعت

تبصره  :1ارجاع توانخواه در بدو پذيرش به مطب پزشک عمومي( ،به منظور چک كردن وضعيت سالمت توانخواه) و
تامين هزينه ي ويزيت وي از وظايف مركز مي باشد.
تبصره  :6هريک از نيروي انساني تخصصي در صورت انطباق شرايط با مسئول فني ،مي تواند به عنوان مسئول فني
معرفي شود.
تبصره  : 9در مناطق محروم از ن يروي انساني متخصص ،مي توان به جاي دو كارشناس كاردرمانگر و فيزيوتراپيست ،با
نظر و هماهنگي معاونت توانبخشي استان ،از يک كارشناس (كاردرمانگر و يا فيزيوتراپيست) و يک كمک كارشناس
استفاده كرد .تحصيالت فرد كمک كارشناس نبايد كمتر از ديپلم بوده و وي موظف به ارائه خدمت در همراهي
كارشناس مذكور (و نه به صورت مستقل) مي باشد.
 2-6نيروي انساني غيرتخصصي



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



خدمه يک نفر

تبصره  :1تعداد كاركنان پيشنهادي در اين دستورالعمل مربوط به مركز با ظرفيت  18نفر توانخواه بوده و لذا در مراكز
با ظرفيت باالتر و يا پايين تر به نسبت بايد تعداد نيروي انساني مشخص گردد.
تبصره  :6كليه كاركنان هر مركز موظف به شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط كه از سوي سازمان بهزيستي كشور
مشخص مي شود خواهند بود.

ماده 2
شرح وظايف نيروي انساني
 -2-1كارشناس فيزيوتراپي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



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



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



ارزيابي



هدايت خاصيت انعطاف پذيري سيستم عصبي ( نوروپالستيسيتي) در جهت صحيح



بهبود انعطاف پذيري در مفاصل (جهت جلوگيري از كوتاهي هاي عضالني و خشكي مفاصل به علت
بي حركتي)



ارزيابي قدرت عضالت اندام ها به صورت فعال ،به منظور ارتقاء فرد از يک سطح پايين تر به سطح باالتر



آموزش هاي حركتي و تمرينات متمركز



آموزش وضعيت هاي صحيح ايستادن و راه رفتن به فرد و خانواده



ارزيابي حسي و به كار گيري تكنيک هاي بازگشت حسي



آموزش نحوه انجام تمرينات عملكردي با توجه به شرايط فرد



تنظيم يک برنامه منظم جهت افزايش هماهنگي و تعادل ميان گروه هاي عضالني در وضعيت هاي مختلف
كه با توجه به شرايط و پيشرفت فرد تغيير مي يابد.

 -2-6كارشناس كاردرماني


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



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



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



ارزيابي حسي و حركتي



بهبود توانايي هاي حسي حركتي



بازآموزي مهارت هاي مورد نياز براي انجام فعاليت هاي روزمره مانند نظافت شخصي ،آماده كردن غذا  ،و …



آموزش استراتژي هاي جبراني در انجام فعاليت ها



برنامه ريزي حركتي براي توانخواه و شكستن فعاليت ها به اجزاي كوچكتر و آموزش ترتيب و توالي حركات



كمک به فرد در توسعه و استفاده از اوقات فراغت خود به منظور ارتقاء سالمت ،استقالل آنها ،و كيفيت
زندگي آنها



ارزيابي حرفه اي و آموزش مهارت هاي شغلي به منظور كمک به فرد براي بازگشت به شغل



آموزش به خانواده به منظور پيگيري اقدامات درماني درمنزل



تهيه اسپيلنت و وسايل كمک توانبخشي و يا ارجاع به مراكز ديگر

 -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 افراد
دريافت كننده ي خدمت 



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



كمک به حفظ سالمتي جسماني از طريق كنترل عاليم حياتي



نظارت بر نحوه ي مصرف داروها



نظارت بر رعايت بهداشت فردي و اجتماعي



گزارش هرگونه تغيير در سطح سالمت



پيگيري امور پاراكلينيكي

 -2-4كارشناس روانشناسي باليني


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



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



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



ارزيابي باليني



همكاري با تيم توانبخشي در تدوين طرح توانبخشي فرد



مصاحبه و مشاوره با فرد و خانواده



انتقال تجارب توانخواهان موفق به ساير توانخواهان از طريق برگزاري جلسات مشترک



گروه درماني



آموزش مهارت هاي زندگي به فرد و خانواده (مهارت هاي برقراري ارتباط ،حل مسئله ،مقابله با فشار رواني،
مديريت بحران و).....

 -2-1مربي امور هنري ،ورزشي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



ارزيابي و كشف استعدادهاي هنري هريک از توانخواهان در شاخه هاي هنرهاي نمايشي ،تجسمي،
موسيقايي



تدوين برنامه آموزشي در شاخه هاي هنري فوق الذكر با درنظر گرفتن نيازها ،توانمندي ،استعداد و

عالقمندي آن ها و با مشورت با ساير اعضاي تيم توانبخشي


اجراي برنامه هاي آموزشي هنري تدوين شده براي هريک از توانخواهان بصورت فردي يا گروهي



تشكيل پرونده هنري براي هريک از توانخواهان و درج گزارش ماهيانه

 -2-2مربي آموزشي


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



اجراي برنامه هاي آموزشي و توانبخشي تدوين شده توسط تيم تخصصي ،تحت نظارت كارشناسان مربوطه



ثبت و گزارش اقدامات و نتايج حاصله

 -2-2كارشناس تغذيه


حضور در مركز منطبق با دستورالعمل 



ارزيابي تخصصي



تنظيم برنامه ي غذايي متناسب



آموزش خانواده ي افراد مبتال به فلج مغزي 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 مشكالت



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

ماده0
فضاي فيزيكي
فضاي مركز بايد جهت دسترسي و سهولت تردد توانخواهان كامال مناسب سازي شده و داراي فضاهاي زير باشد:


اتاق مسئول فني :با مساحت حداقل 16متر مربع



اتاق فيزيوتراپي :با مساحت حداقل 10متر مربع



اتاق كاردرماني و آموزش فعاليت هاي روزمرة زندگي ) :) ADLبا مساحت حداقل 68متر مربع



اتاق پانسمان و اقدامات پرستاري سرپايي :با مساحت حداقل  16متر مربع است و در آن اقداماتي نظير
پانسمان و تزريقات صورت مي گيرد.



واحد توانبخشي آموزشي :با مساحت حداقل  16متر مربع



اتاق روانشناس :با مساحت حداقل  9متر مربع



اتاق انتظار



اتاق وسايل :برا ي وسايل پزشكي استريل و غيراستريل به جز داروها و نگهداري تجهيزات اختصاصي مورد
نياز روزانه در مركز نظير برانكارد ،صندلي چرخدار ،تجهيزات ترانسفر و ساير تجهيزاتي كه ممكن است
براي مدتي استفاده نشوند تدارک ديده شده است و نيز اين اتاق ،محلي براي نگهداري وسايل مورد
استفاده در نظافت بخش ميباشد.



سرويس بهداشتي :به تعداد مورد نياز كه سرويس بهداشتي بايد گنجايش ويلچر را داشته باشد.

ماده9
تجهيزات و لوازم تخصصي
 -9-1تجهيزات پزشكي وكمک توانبخشي


تخت معاينه



دستگاه اندازه گيري فشارخون



گوشي پزشكي



درجه اندازه گيري حرارت بدن



پاراوان



ساكشن



كپسول اكسيژن



ترالي اورژانس



لوازم خدمات پرستاري



لوازم پزشكي بهداشتي مصرف شدني



تشک مواج



ويلچر



واكر ساده و چرخدار



انواع عصا

 -9-6وسايل مورد نياز فيزيوتراپي و كاردرماني


دستگاه اولتراسوند




TNS
مادون قرمز



تحريک الكتريكي



فريم و ضمايم



پارالل و آينه



چرخ شانه



دوچرخه ثابت



پولي وضمائم و ست دست ورز



انواع عصاها و واكر



خميردرماني



نردبان انگشتي



ودج تقويت كوادريسپس



تخت درمان كاردرماني



وسايل آموزش  ADLو IADL



توپ  CPدر اندازه هاي مختلف



وسايلي جهت تحريت حس عمقي و المسه



وسايل جهت تقويت حركات ظريف انگشتان



انواع پازل



استوانه هاي رنگي



صندلي كوادري سپس



هات پک



وسايل تقويت اندام فوقاني

