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دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی سالمندان
(ظرفیت  05نفر)
نظر به اینکه بر اساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی و بند 9ماده  62قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
 05/11/62مجلس شورای اسالمی ،صدور پروانه فعالیت برای ایجاد مراکز توانبخشی با هدف گسترش و ارتقاء سطح کیفی ارائه
خدمات آموزشی ،توا نبخشی ،مراقبتی به گروه هدف در جهت نیل به توانمند سازی آنان و کاهش تصدی گری دولت ،بر عهده
سازمان بهزیستی کشور میباشد ،این دستور العمل در اجراء قوانین فوق ،با هم اندیشی متخصصان و کارشناسان مرتبط در
سازمان بهزیستی کشور ،بهزیستی استانها ،انجمن مراکز غیر دولتی و انجمن های علمی ،در سال  1992جهت اجرا تنظیم و
بازنگری گردیده است.

ماده 1
تعاریف اختصاصی
 :1-1سالمند
بههه فههردی امههالق مههی گههردد کههه دارای  25سههال و بههابتر باشههد  .از نظههر سههنی بههه سههه گههروه سههالمند
جههوان ( 25-25سههال) ،سههالمند میانسههال ( 21-05سههال) و سههالمند پیههر ( 01بههه بههاب) تقسههیم مههی گردنههد و از
نظههر میههزان وابسههتگی بههه  9گههروه سههالمندان دارای لههداقل وابستگی،وابسههتگی نسههبی ولههداک ر وابسههتگی
تقسیم میشوند
 : 1-1-1سالمند با لداقل وابستگی
سههالمندی اسههت کههه در انجهها فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی ) (ADLلههداقل نیههاز بههه کمهه

ونظههارت

راداشته باشد و مبق مقیاس بارتل دارای نمره  20-99می باشد .
 :1 -1-6سالمند با وابستگی نسبی
سههالمندی اسههت کههه در انجهها بعبههی و یهها بخشههی از فعالیههت ههها ی روزمههره زنههدگی خههود نیههاز بههه کمهه
دارد و مبق شاخص بارتل دارای نمره  05-27می باشد .
 : 1-1-9سالمند با لداک ر وابستگی
سههالمندی اسههت کههه در انجهها فعالیههت هههای روزمههره زنههدگی ) (ADLبیشههترین میههزان نیههاز بههه کمهه
ونظارت راداشته باشد و مبق مقیاس بارتل دارای نمره  5-79می باشد .
 : 1-1-7سالمند دارای نیازهای خاص
سههالمندی اسههت بهها لههداک ر وابسههتگی کههه از لمههاس جسمی،لسههی وشههناختی دارای نیازهههای ویهه ه
ای از نظر مراقبت ،مداخالت درمانی وتوانبخشی باشد .
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 :1-1-0افراد دارای پیری زودرس (05-09ساله)
بههه افههرادی امههالق مههی گههردد کههه دارای بیماریههها واخههتالبت شههاین زودرس سههالمندی ماننههد بیمههاری
هههای قلبههی ،آرتریههت روماتوئیههد ،و.......مههی باشههند .درایههن دسههتورالعمل بههه ایههن گههروه نیههز سههالمند امههالق مههی
شود.
 :1-6مرکز شبانه روزی توانبخشی و مراقبتی سالمندان
مرکزی است که توسط شخص لقیقی یا لقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور ،تأسیس شده و تمت نظارت و
مطابق دستورالعملهای این سازمان به سالمندان واجد شرایط بهمورشبانهروزی ،خدمات توانبخشی -مراقبتی ارائه میشود.
این خدمات شامل اقدامات پزشکی و پرستاری ،خدمات توانبخشی پزشکی (توانپزشکی) ،توانبخشی اجتماعی ،توانبخشی
لرفهای ،توانبخشی آموزشی ،اقدامات مراقبتی غیرمهارتی (آموزش بهمنظور انجا فعالیتهای روزمره زندگی) و برنامههای
اوقات فراغت است.

ماده 6
شرایط تخصصی متقاضی (مؤسس)
 : 6-1دارا بههودن مههدرت دکتههرای پزشههکی ،کارشناسههی ارشههد مههدیریت توانبخشههی ،کارشناسههی رشههته
ههههای پرسهههتاری – فیزیه هوتراپی – کاردرمهههانی  -مهههددکار اجتمهههاعی  –-روانشناسهههی  -مهههدیریت خهههدمات
بهداشتی و درمانی -بهداشت  ،ارتوپدی فنی ورشته های مرتبط با توانبخشی
تبصههره :در مواردیکههه موسههس شخصههیت لقههوقی باشههد بایههد لههداقل یکههی از اعبههای هی ههت مههدیره دارای
شرایط عمومی وتخصصی متقاضیان دریافت موافقت اصولی باشد.

ماده 9
شرایط تخصصی مس ول فنی


دارا بههودن مههدرت تمصههیلی لههداقل پزشهه

عمههومی ،کارشناسههی پرسههتاری ،کارشناسههی ارشههد

رشههته هههای فیزیههوتراپی ،کاردرمههانی ،سالمندشناسههی و مههدیریت توانبخشههی باپایههه کارشناسههی
فیزیوتراپی ،کاردرمانی  ،روانشناسی وارتوپدی فنی
تبصههره  :1متخصصههین مههب سالمندی،پزشههکان دوره دیههده مههب سههالمندی و کارشناسههان ارشههد دوره دیههده
سالمند شناسی در اولویت قراردارند.
تبصههره :6درصههورت عههد وجههود نیههروی انسههانی واجههد شههرایط کارشناسههی ارشههد وبههابتر دراسههتان  ،افههراد بهها
مههدرت تمصههیلی کارشناسههی رشههته هههای مهه کور ،پههس از تاییههد بهزیسههتی اسههتان مههی تواننههد عهههده دار
این مس ولیت شوند.
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ماده 7
ضوابط پ یرش و شرایط ترخیص
 : 7-1ضوابط پ یرش
 7-1-1لداقل سن جهت پ یرش  25سال می باشد.
تبصههره  :پهه یرش افههراد زیههر  25سههال ( 09-05سههال سههن ) دارای اخههتالبت وبیمههاری هههای زودرس وشههاین
سههالمندی ماننههد آرتههروز ،بیمههاری هههای قلبههی ،پارکینسههون بهها معرفههی وتاییههد کتبههی از کمیتههه توانبخشههی
استان یا شهرستان بال مانن است .
 : 7-1-6سههالمندان بهها بیمههاری روانههی مههزمن کههه بیمههاری آنههان قبههل از  25سههالگی بههروز کههرده باشههد در ایههن
مراکز پ یرفته نخواهند شد.
 : 7-1-9اخهه رضههایت نامههه کتبههی از سههالمند  ،در صههورتیکه بنهها بههه تشههخیص پزشهه

مرکههز از سههالمت

روان برخوردار باشد یا متعهد ویا قیم وی در موقن پ یرش الزامی است.
 : 7-1-7درزمههان پهه یرش ،داشههتن نههوار قلههب و عکههس رادیولههونی ازقفسههه سههینه و نتیجههه آزمایشههات
کامل کلینیکی برای تست ابتال به هپاتیت  ،ایدز و سل ضروری میباشد.
 : 7-1-0ارائههه خههدمات بههدو پهه یرش توسههط مرکههز توانبخشههی مشههتمل بههر معاینههه،ارزیابی اولیههه و اخهه
نظریههه پزشهه

مرکههز دال بههر عههد وجههود بیمههاری ،قرنطینه(لههداقل یهه

هفتههه) ،تزریههق واکسههن

هپاتیههت ،انجهها مههی پهه یرد .بههدیهی اسههت در صههورت ابههتال بههه بیمههاری واگیههر دار  ،راهنمههایی جهههت
پیگیههری درمههان بیمههاری مسههری بههه خههانواده یهها سرپرسههت صههورت مههی گیههرد وپههس ازمههی دوره سههرایت
بخشی  ،اقدامات بز جهت پ یرش انجا گردد.
 7-1-2در مههوارد پهه یرش اضهههطراری گهههروه ههههدف ( معرفهههی از مراجهههن قبهههایی و )...تههها کسهههب نتهههای
آزمایشات  ،فردسالمند می بایست در اتاق قرنطینه تمت مراقبت قرار گیرد.
 : 7-1-2جهههت پاسههخگویی بههه مراجههن قبههایی ،مرکههز ملههز بههه همکههاری جهههت پهه یرش سههالمندان مههی
باشد.
 : 7-6شرایط ترخیص
 : 7-6-1رسیدن به سطمی از توانمندی جهت زندگی در سطح خانواده و اجتماع
 : 7-6-6فههراهم بههودن بسههتر مناسههب در خههانواده از مریههق ارتبههاآ فعههال و مههوتر آنههان بههرای بازگشههت و
تداو لبور سالمند در خانواده
 : 7-6-9فهههراهم بهههودن شهههرایط تهههداو توانبخشهههی از مریهههق مراکهههز روزانهههه آموزشهههی و توانبخشهههی
سالمندان و ارائه خدمات توانبخشی در منزل ومراقبت در منزل
تبصههره  : 1مراکههز ملههز بههه تههالش در جهههت فههراهم نمههودن بسههتر مناسههب جهههت تمقههق شههرایط تههرخیص
بههرای گههروه هههدف و ارائههه گههزارش فصههلی در ایههن خصههوص بههه اداره بهزیسههتی شهرسههتان و اسههتان مههی
باشند.
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تبصههره  :6در صههورتی کههه فههرد سههالمند یهها متعهههد وی/قههیم قههانونی یهها خههانواده وی ،متقاضههی تههرخیص از
مرکز باشند ،مرکز می بایست نسبت به ترخیص سالمند اقدا ومراتب را به بهزیستی اعال نمایند.

ماده 0
خدمات آموزشی  ،توانبخشی و مراقبتی
 : 0-1اقدامات پزشکی و پرستاری


بههه مجموعههه ای از خههدمات بهداشههتی درمههانی و پرسههتاری امههالق مههی گههردد کههه بههه سههالمندان ارائههه مههی
شههود تهها از عههوار

ناشههی از افههزایش سههن و تلییههرات فیزیولونیهه

بههدن بکاهههد و تهها لههد امکههان باعهه

کههاهش و یهها بههه تعویههق انههداختن معلولیههت هههای ناشههی ازاخههتالبت دوران سههالمندی شههود و یهها درجهههت
درمان بیماریهای موجود اقدا نماید.


ویزیت دوره ای پزش



خدمات مراقبتی مهارتی و پرستاری  67ساعته و انجا هرگونه ترزیقات  ،سر درمانی و...



کنترل عالئم لیاتی لداقل یکبار در روز



ارجاع به موقن به مراکز بیمارستانی درمواقن ضروری با هماهنگی متعهد یا خانواده سالمند

عمومی لداقل یکبار در ماه

 : 0-6اقدامات توانبخشی
 : 0-6-1اقدامات توانپزشکی
مجموعههه خههدمات فیزیههوتراپی ،کاردرمههانی مههی باشههد کههه در جهههت ارتقههاء کیفیههت زنههدگی سههالمند بههه
صورت فردی یاتیمی توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجا می شود.


ارائه خدمات فیزیوتراپی لداقل7جلسه در ماه برای هر سالمندنیاز به دریافت خدمت



ارائه خدمات کاردرمانی لداقل 7جلسه در ماه برای هر سالمندنیاز به دریافت خدمت

تبصههره  : 1بهها توجههه بههه ممههدودیت جلسههات ارائههه خههدمات توانپزشههکی و نیههاز مسههلم سههالمندان جهههت بهههره
وری از خههدمت در بههازه زمههانی بیشههتر ،بخشههی از تمرینههات و فعالیههت هههای درمههانی بههرای سههالمندان بهها
لههداق ل وابسههتگی و سههالمندان بهها وابسههتگی نسههبی بهها نظههر کارشههناس مربومههه مههی توانههد بههه صههورت گروهههی
در قالب کالس آموزشی بند  0-6-7این دستورالعمل صورت پ یرد.
تبصهههره  : 6ترجیماٌ خهههدمات بصهههورت انفهههرادی ودرصهههورت کمبهههود وقهههت ونیازههههای مشهههترت بهههه صهههورت
گروهی انجا گردد.
 :0-6-6اقدامات توانبخشی لرفهای
فراینهههدی اسهههت کهههه مهههی آن توانمنهههدیهای لرفهههه ای سهههالمندان تقویهههت و در جههههت ارتقهههاء عملکردههههای
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جسمی ،شناختی و اجتماعی آنان مورد استفاده قرار می گیرد.


استفاده از امکانات آموزشی لداقل  2ساعت در هفته جهت سالمندان با لداقل وابستگی



استفاده از امکانات آموزشی لداقل 6ساعت در هفته جهت سالمندان با وابستگی نسبی

 :0-6-9اقدامات توانبخشی اجتماعی
بههه مجموعههه خههدمات مههددکاری وروانشناسههی کههه جهههت افههزایش سههازگاری اجتمههاعی سههالمند در لههل
مشکالت اجتماعی .لسب نیاز ارائه می گردد.
بههدیهی اسههت ارائههه خههدمات مههددکاری و روانشناسههی باتوجههه بههه نیههاز سههالمند میباشههد ومیتوانههد در
سههالمندان بهها لههداقل وابسههتگی و سههالمندان بهها وابسههتگی نسههبی بهها نظههر کارشههناس مربومههه بههه صههورت
گروهی در قالب کالس آموزشی بند  0-6-7این دستورالعمل صورت پ یرد.
 :0-6-7اقدامات توانبخشی آموزشی
بههه مجموعههه آمههوزش هههایی امههالق مههی شههود کههه مههی آن اصههول زنههدگی سههالم بههرای سههالمندان نظیههر مراقبههت
ههههای شخصهههی ،پیشهههگیری از عهههوار

دوران سهههالمندی ،بهههاز آمهههوزی مهارتههههای خودیهههاری ومهارتههههای

ارتبهههامی ،مههههارت اسهههتفاده از وسهههایل کمه ه

توانبخشهههی  ،پرهیهههز از رفتارههههای پرخطهههر ،تل یهههه سهههالم،

هنردرمههانی و ...توسههط اعبههای تههیم توانبخشههی بههه صههورت گروهههی یهها انفههرادی بهها هههدف بهبههود و ارتقههاء
مهارت ها درانجا فعالیت های روزمره  ،ابزاری زندگی لسب نیاز ارائه می شود.


تشکیل کالس های آموزشی لداقل هفته ای 9روز برای هری

از سالمندان با لداقل وابستگی



تشکیل کالس های آموزشی لداقل هفته ای 6روز برای هری

از سالمندان با وابستگی نسبی



آمهههوزش وبهههازآموزی مههههارت ههههای خهههود یهههاری ،مههههارت اسهههتفاده از وسهههایل کمههه

توانبخشهههی

و....بربالین جهت سالمندان با لداک ر وابستگی وسالمندان دارای نیاز خاص
 : 0-9اقدامات فوق برنامه
خههدمات فههوق برنامههه شههامل فعالیههت هههای ورزشههی ،تفریمههی ،فرهنگههی وبرگههزاری برنامههه هههای مههرتبط بهها
مناسبت ها و ایا خاص می باشد.


انجا فعالیتهای ورزشی وتفریمی روزانه



برگزاری مناسبت ها لداقل  6بار درماه

تبصههره : 9مسهه ول فنههی مرکههز مههی بایسههت بههه نمههوی برنامههه ریههزی نمایههد کههه کلیههه سههالمندان بهها توجههه بههه
مشههکالت لرکتههی  ،لسی،شههناختی...، ,ونیههز عالقمنههدی آنههان بتواننههد از برنامههه هههای مرکههز بهههره منههد
گردند.
 : 0-7اقدامات غیرمهارتی
 بهداشت و نظافت شخصی بصورت روزانه و استمما لداقل دو بار در هفته
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 شستشوی البسه  ،ملمفه و  .....لداقل دو بار در هفته
 در صههورت لههزو درخواسههت البسههه مناسههب و درخههور شههرایط سههالمند لههداقل دو دسههت در سههال
ازمتعهد یا خانواده سالمند
تبصههره  : 7رعایههت بنههدهای فههوق منههوآ بههه ت بیههت وضههعیت سههالمند مههی باشههد ،بههالطبن در مههوارد سههالمندان
دارای نیههاز هههای خههاص بهها نظههر متخصصههین یههربط و اولویههت تههامین رفههاه سههالمند شههرایط متفههاوت خواهههد
بود.

ماده 2
تعداد وشرایط لبور نیروی انسانی
 :2-1نیروی انسانی تخصصی
 : 2 -1-1لبور مس ول فنی در ساعات اداری شیفت صبح الزامی است.
 : 2-1-6پزشهه

عمههومی ترجیمههای دارای مههدرت دانشههگاهی سههالمند شناسههی یهها مههب سههالمندی یهه

نفههر 6

روز در هفته وآنکال در اوقات و روزهای دیگر
 : 2-1-9روانشههناس بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی یهه

نفههر  9روز در هفتههه ،بهها تعیههین روزهههای

لبور مبق قرارداد
 : 2-1-7مهههددکاراجتماعی بههها مهههدرت تمصهههیلی لهههداقل کارشناسهههی در رشهههته مهههددکاری اجتمهههاعی یههها
خدمات اجتماعی ی

نفر  9روز در هفته  ،با تعیین روزهای لبور مبق قرارداد

 : 2-1-0کارشناس تل یه ی

نفر(هر سه ماه یکبار )

 : 2-1-2پرستار با مدرت تمصیلی لداقل کارشناسی ی

نفر در تما ایا هفته به ازای هر شیفت

 :2 -1-2مراقههب ترجیمههاٌ دارای مههدرت مههددیاری سههالمند کههه دوره آموزشههی ت ههوری و عملههی را گ رانههده
باشد به ازای هر  2نفر سالمند وابسته به تخت یا  15نفر سالمند مستقل  1نفر در هر شیفت
تبصههره  :1لبههور پزشهه

در مواقههن بمرانههی واپیههدمی بیماریههها تهها رفههن بمههران در تمهها شههیفتها بصههورت

شبانه روزی الزامی است.
تبصره  :6انطباق جنسیتی مراقبین باسالمندان الزامی است.
تبصههره :9در صههورتیکه مرکههز علیههرغم اعههال فراخههوان عمههومی در روزنامههههههای ک یرابنتشههارجهت جهه ب
کارشههناس پرسههتاری بهها کمبههود نیههروی انسههانی پرسههتار مواجههه باشههد ،مرکزمجههاز اسههت بهها همههاهنگی و تائیههد
معاونههت امههور توانبخشههی اسههتان از نیههروی انسههانی بهیههار ،کمهه

پرسههتار بامههدرت تمصههیلی مههورد تاییههد

وزارت بهداشههت ودرمههان وآمههوزش پزشههکی ،کارشههناس امههداد و نجههات ،کارشههناس فوریههت هههای پزشههکی
وکارشههناس مامهها یههی در شههیفتهای عصههر وشههب اسههتفاده نمایههد .بههدیهی اسههت لبههور کارشههناس پرسههتاری
در شیفت صبح الزامی است.
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 : 2-1-0فیزیوتراپیسههت بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی یهه

نفههر  6روز در هفتههه روزانههه لههداقل

 7ساعت (.روزها وساعات لبور مبق قرار داد)
 :2-1-9کارشههناس کاردرمههانی بهها مههدرت تمصههیلی لههداقل کارشناسههی یهه

نفههر  6روز در هفتههه روزانههه

لداقل  7ساعت ( روزها وساعات لبور مبق قرار داد)
تبصهههره  :7در منهههامق ممهههرو از نظهههر نیهههروی انسهههانی تخصصهههی ،در گهههروه کارشناسهههان فیزیهههوتراپی و
کاردرمههانی و در گههروه روانشناسههی و مههددکاری و یهها در مههوار خههاص از جملههه مرخصههی و نبههود جانشههین بههرای
از آنها با هماهنگی بهزیستی استان  ،وظایف به فرد دیگر در گروه منتقل شود

هری

تبصههره  :0لبههور مههدد کههار و روانشههناس در مرکههز مههی بایسههت بههه گونههه ای هماهنهه

شههود کههه  2روز هفتههه را

پوشش دهند.
تبصههره :2لتههی ابمکههان برنامههه لبههور فیزیوتراپیسههت و کارشههناس کاردرمههانی در مرکههز مههی بایسههت بههه
شههود کههه هههم پوشههانی زمههانی نداشههته باشههند و عههد لبههور یکههی از آنههان توسههط نیههروی

گونههه ای هماهنهه

انسانی دیگر پوشش داده شود.
: 2-1-15کارشههناس بهداشههت بهها داشههتن لههداقل مههدرت تمصههیلی لیسههانس بهداشههت هههر شههش مههاه
یکبار
 : 2-6نیروی انسانی غیر تخصصی
 :2-6-1آشپز
 :2-6-6کم

آشپز

 :2-6-9خدمه

ی

نفر

ی

نفر

ی

نفر

تبصههره  :2در مراکههز شههبانه روزی بههیش از ظرفیههت اسههمی  05نفههر ( تهها سههقف  155نفههر) یهه
کمهه

نفههر بهیههار یهها

پرسههتار بههه نیههروی انسههانی در هههر شههیفت اضههافه گههردد .در ظرفیههت هههای بههابی  155نفههر  ،نیههروی

انسانی پرستار به همان نسبت اضافه می گردد .
بدیهی است افزایش سایر نیروها متناسب با تعداد سالمندان افزایش می یابد.
تبصههره  : 0در مراکههز بهها ظرفیههت اسههمی بههابتراز 05نفههر ،بههه نیههروی انسههانی غیرتخصصههی  ،یهه

نفرنیههروی

انسانی نگهبان یا سرایدار اضافه می گردد .

ماده2
شرح وظایف نیروی انسانی
 2-1وظایف مس ول فنی
مسهه ول فنههی مرکههز عههالوه بههر بنههدهای  6-0مههاده  0دسههتور العمههل اجرایههی موضههوع بنههدهای  1-16مههاده 62
قههانون تنظههیم بخشههی از مقههررات مههالی دولههت مصههوب شههورای معههاونین مههور  02/9/2موظههف بههه رعایههت
موارد یل می باشد :
 .1سرپرسهههتی و نظهههارت کامهههل برارائهههه خهههدمات آموزشه هی  ،مراقبته هی و توانبخشه هی مرکهههز و رعایهههت
استاندارد های علمی ولرفه ای مندرج در دستورالعمل های سازمان بهزیستی
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 .6اداره امور داخلی مرکز
 .9لفظ سالمت جسمی و روانی گروه هدف و اقدا در جهت بازتوانی و توانمند سازی آنان
 .7جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور فنی مرکز
 .0اعههال گههزارش مشههکالتی کههه در رونههد مراقبههت و توانبخشههی گههروه هههدف ایجههاد اخههتالل نمایدبههه
اداره بهزیستی شهرستان مربومه
 .2اعال نیاز های مرکز به مؤسس و درخواست تأمین آنها
 .2تبت گزارش روزانه و لفظ مستندات مربومه
 .0نظههارت دقیههق بههر تشههکیل پرونههده هههای پرسههنلی  ،همینههین پرونههده هههای لمههایتی (اجتمههاعی)،
پزشههکی و توانبخشههی بههرای گههروه هههدف در مرکههز و درج اقههدامات بههه عمههل آمههده و خههدمات ارائههه
شده در آنها.
 .9لبور فعال و مستمر در ساعات اداری و در صورت نیاز و ضرورت در سایر اوقات شبانه روز
 .15لفههظ و رعایههت اسههتانداردهای خههدماتی ،بهداشههتی و فنههی مرکههز اعههم از سههاختمانی ،تجهیزاتههی،
ایمنی ،بهداشتی داروئی ،توانبخشی و...
 .11همکههاری بهها کارشناسههان نههاظر اعزامههی از معاونههت امههور توانبخشههی سههازمان بهزیسههتی کشههور
،اسههتان و شهرسههتان ههها ،کمیسههیون صههدور پروانههه هههای بهزیسههتی و دفتههر بازرسههی و لراسههت
سازمان
 .16اعههال بیماریهههای واگیردارخههدمت گیرنههدگان (سههل ،وبهها ،هپاتیههت ،ایههدز و )...مبههق دسههتورالعمل
های وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به بهزیستی شهرستان
 .19ار سههال گههزارش کتبههی خههدمت گیرنههدگان فههوت شههده در مرکههز بهها کرزمههان و علههل فههوت آنههها بههه
بهزیستی شهرستان
 .17انجا مکاتبات رسمی و اداری
 .10رعایت و تسلط کامل بر مفاد کلیه دستورالعملها ،ضوابط و مقررات ابالغی از سازمان
 .12بررسههی و رسههیدگی بههه شههکایات مطرولههه از مرکههز کههه در لههوزه اختیههارات مسهه ول فنههی قههرار
دارد
 .12رعایههت و نظههارت بههر الگوهههای مراقبتههی ،توانبخشههی ،آموزشههی و غهه ایی مههورد تأییههد و ابالغههی از
سازمان بهزیستی به مراکز
 .10نصههب اسههامی پرسههنل مرکههزو رشههته تخصصههی هههر فههرددر اتههاق مسهه ول فنههی ،برنامههه کههاری مرکههزو
برنامههه روزانههه در خصههوص نمههوه مههدیریت اوقههات فراغههت توانخواهههان در تههابلو اعالنههات و نیههز
برنامه غ ایی درآشپزخانه مرکز
 .19لفظ لریم شخصی و برخورد مناسب و توا با تکریم گروه هدف
 .65نظارت بر نموه ترخیص و تمویل گروه هدف
 .61اخ ه تصههمیمات بز در ارتبههاآ بهها امههورمرتبط بهها نیازهههای گههروه هههدف بهها توجههه بههه گزارشههات ارائههه
شده توسط مس ولین شیفت ها
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 .66برنامههه ریههزی جهههت آگههاه سههازی کارکنههان جدیههد الههورود بههه مقههررات اداری و اسههتانداردهای
مراقبتی و توانبخشی
 .69برنامه ریزی به منظور تقسیم کار برای کلیه پرسنل بخش بر اساس نیاز گروه هدف
 .67نظارت و کنترل دارو ها و تجهیزات( از نظر تاریخ مصرف و )...
 .60هماهنگی جهت تهیه ما یمتاج مرکز اعم از دارو ها  ،مواد غ ایی ،بهداشتی و ...
 .62برنامههه ریههزی آموزشههی جهههت افههزایش سههطح آگههاهی گههروه هههدف در زمینههه اصههول مراقبههت هههای
فردی
 .62کنترل و نظارت بر نموه پ یرش و ترخیص گروه هدف
 .60برنامههه ریههزی و ایجههاد همههاهنگی جهههت لبههور نیروهههای تخصصههی مههورد نیههاز مطههابق بهها
دستورالعملهای ابالغی
 .69برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت لبوریا ارجاع به پزشکان تخصصی مورد نیاز
 .95ارسال آمار ماهیانه به بهزیستی استان جهت اخ یارانه
 .91نظارت وکنترل پرونده های آموزشی ،توانبخشی ،پزشکی گروه هدف
 .96برنامه ریزی جهت امور فوق برنامه و فعالیتهای تفریمی
 : 2-6شرح وظایف پزش :


ویزیت و دستور انجا آزمایشات ،رادیوگرافی ،سونوگرافی



دارو درمانی و تعیین خط مشی درمانی



نظارت بر اجرای درمان های پزشکی و نموه استفاده از لواز بهداشتی



آموزش فرددر زمینه مسائل بهداشتی و درمانی



ارجاع برای اقدامات پزشکی تخصصی در صورت نیاز



مستندسازی اقدامات در پرونده پزشکی

: 2-9شرح وظایف بهیار


انجا امور مراقبت مبق دستور پرستار



تأمین نیازهای مراقبتی سالمندان وابسته شامل  :نظارت و کم



تل یه سالمندانی که دارای لوله معده هستند با نظارت پرستار

به مراقب در لما دادن



تنقیه بنا به دستور پزش



تعویض کیسه کلستومی



گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل ادرار – مدفوع و خلط تمت نظارت پرستار



استفاده از کیسه آب گر و یخ در لفظ درجه لرارت مبیعی بدن



مراقبت در لفظ نظم و نظافت



آمههاده کههردن وسههایل بز جهههت امههور مراقبتههی توسههط پرسههتار ( ماننههد وسههایل پانسههمان و  ) ...و

و با نظارت پرستار
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جمن آوری آنها پس از اتما کار  ،شستشوی وسایل و در صورت لزو استریل کردن آنها


آمههاده کههردن بیمههار بههرای معاینههه پزشهه

شههامل  :برقههراری ارتبههاآ  ،دادن وضههعیت مناسههب بههه بیمههار ،

لفههظ ممههیط مناسههب بههرای معاینههه  ،برداشههتن پوشههش و در معههر

قههرار دادن عبههو مههورد معاینههه ،

در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه


کنترل و تمویل البسه  ،ملمفه  ،پتو  ،روتختی و  ....از مس ول رختشویخانه



کنترل مواد شوینده و تسهیل در تمویل آن



پیشگیری از بروز لوادث التمالی در لفظ امنیت فرد



کم



انجا سایر امور مموله مبق دستور ما فوق

در امر توانبخشی سالمند مبق دستور تیم توانبخشی

 : 2-7شرح وظایف مراقب


اعههال هرگونههه تلییههر در وضههعیت جسههمی یهها روانههی سههالمند از جملههه ایجههاد قرمههزی  ،کبههودی  ،تههور
 ،نقاآ دردنات  ،و شکایت ها و مشکالت سالمند به مافوق



کم



کمهه

و یا انجا جابه جایی سالمند دارای ناتوانی
و یهها انجهها کلیههه امههور شخصههی سههالمند ( غهه ا خههوردن  ،لبههاس پوشههیدن  ،اسههتمما  ،شسههتن

دست و صورت  ،مسوات زدن ،شستن دندان مصنوعی ،توالت رفتن  ،به خود رسیدن )


مرتب کردن البسه  ،ملمفه و وسایل شخصی سالمند ( لوله  ،لیف  ،مسوات  ،شانه و )...



کم



تعههویض پوشهه

به سالمندانی که به هنگا راه رفتن تعادل ندارند.
سههالمندان مبههق برنامههه زمههان بنههدی و در صههورت لههزو بهها توجههه بههه دسههتور مههافوق ،

تعویض خارج از نوبت


دادن لگههن و لولههه بههه سههالمندان در صههورت نیههاز  ،ضههد عفههونی کههردن آن پههس از هههر بههار اسههتفاده و
مرتب نکه داشتن ممل نگهداری لگن ها



جمن آوری البسه  ،روبالشتی  ،ملمفه جهت شستشو به رخشتشویی



شستشو و نظافت مددجویان پس از گرفتن لگن و یا به هنگا تعویض پوش



ضههد عفههونی کههردن تخههت و تجهیههزات سههالمند در نظافههت هههای دوره ای و هههم نههین پههس از فههوت و
یا ترخیص وی



همههاهنگی و کمهه

بههه سههالمند جهههت لبههور و شههرکت در برنامههه هههای فرهنگههی تفریمههی در داخههل

و خارج از مراکز و انجا کلیه وظایف مربومه


همکههاری بز بهها تههیم توانبخشههی در خصههوص انجهها ماسههان ،ورزش  ،تمههرت بههدنی  ،گهه

و گفتگههو

و .....مبق دستور اعبای تیم


تمویل گرفتن بخش از مراقب شیفت قبل مبق ضوابط و در غیر اینصورت گزارش به مافوق



لفظ ظاهر مناسب ( پوشیدن یونیفور مناسب و تمیز )



لفهههظ و نگههههداری امهههوال اختصاصهههی هریهه

از سهههالمندان ماننهههد لیهههوان  ،لولهههه  ،لیهههف  ،شهههانه ،

دمپایی و ...
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تبصههره  :صههالب امتیههاز مرکههز موظههف اسههت پههس از ت بیههت وضههعیت مههراقبین و انعقههاد قههرارداد  ،همههاهنگی
بز جهههت آمههوزش آنههان را بهها شههرکت در دوره هههای آموزشههی در زمینههه هههای مختلههف رعایههت بهداشههت،
نمههوه مراقبههت از بیمههار ،انجهها کمهه

هههای اولیههه ،پانسههمان و خههدمات اولیههه بهیههاری از مریههق مراجههن

دانشههگاهی یصههالح یهها سههازمان نظهها پرسههتاری ویهها مراکههز علمههی کههاربردی وابسههته بههه سههازمان بهزیسههتی
ویا از مریق تیم توانپزشکی مرکز به انجا رساند.
 : 2-0شرح وظایف پرستار


تمویل دادن بخش ها و ارائه گزارش کتبی به پرستار شیفت بعد در هر شیفت کاری



ارزیابی سالمت سالمندان  ،اعال کتبی هرگونه تلییر به مس ول تیم توانبخشی



نظارت بر بهداشت عمومی مرکز



نظارت بر سالمت تجهیزات پرستاری و اعال به موقن جهت رفن کمبودها و نواقص



نظارت بر کلیه امور مراقبتی سالمندان از جمله لما کردن – غ اخوردن و ...



انجهها اقههدامات پرسههتاری شههامل کنتههرل فشههارخون  ،عالئههم لیههاتی  ،بصههورت روزانههه و تبههت آن و
در صورت لزو پانسمان  ،تعویض سوندان  ،تزریق آمپول  ،سر و ...



کنتههرل نظههارت و ارزشههیابی دارو درمههانی بهها توجههه بههه افههزایش اسههتعداد ابههتال بههه عههوار

دارویههی در

سالمندان


مشاوره  ،آموزش و انجا مداخالت در الگوی دفن مبیعی



تبت اقدامات انجا شده و تعیین برنامه های مراقبتی و تکمیل پرونده



کنترل تاریخ مصرف داروها



تقسیم کار مراقبین و بهیاران مرکز و نظارت بر نموه کارآنان



پیگیری دستورات پزش



راهنمهههایی و آمهههوزش در رعایهههت بهداشهههت فهههردی سهههالمندان بهههابخص بهداشهههت دههههان ودنهههدان

مرکز

سالمندان مرکزودر درصورت نیاز ارجاع به کلینیکهای دندانپزشکی


راهنمایی و آموزش در رعایت بهداشت فردی پرسنل مرکز



ارزیههابی وضههعیت سههالمندان و تبههت در پرونههده آنههان و اعههال کتبههی هرگونههه تلییههر بههه مسهه ول تههیم
توانبخشی



مستند سازی کلیه اقدامات در پرونده پرستاری



نظارت بررنیم غ ایی سالمندان

 : 2-2شرح وظایف روانشناس


تشکیل پرونده روانشناسی شامل:
 oارزیابی وضعیت خانوادگی
 oارزیابی خصوصیات فردی ( تأهل – سواد سالمند و بستگان نزدی
 oارزیابی سالمت روانی به کم

)

تست های مربومه و تبت نتای در پرونده روانشناسی
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مشاوره با فرد سالمند و خانواده



ایفای نقش تسهیل گری در ایجاد ارتباآ مستمر بین خانواده و مرکز نگهداری



لبور مؤتر در تیم توانبخشی مرکز در خصوص ارزیابی دوره ای وضعیت روانی فرد



تشریح شرایط مرکز برای فرد سالمند و خانواده جهت پ یرش شرایط جدید.



تشخیص به موقن اختالبت روانی و رفتاری سالمندان و ارجاع صمیح آنان در صورت لزو .



آمههوزش بههه پرسههنل مرکههز در خصههوص شههیوه برقههراری ارتبههاآ بهها فههرد سههالمند بههر اسههاس وی گههی هههای
روانشناختی سالمندان مانند نقایص لسی یا مشکالت عامفی



همکاری با تیم توانبخشی جهت تعیین عالیق و فعال سازی افراد سالمند



غربههالگری ودسههته بنههدی افههراد سههالمند براسههاس شههرایط روانههی آنها(ماننههد ابههتالی بههه آلزایمههر یهها
اختالبت نوروتی



)

مستندسازی اقدامات در پرونده روانشناسی

 :2-2شرح وظایف مددکار اجتماعی


رعایت موازین و ضوابط لرفه ای و اداری



رعایت سیاست ها  ،ضوابط و دستورالعمل های سازمان بهزیستی



برقراری ارتباآ نزدی



تشههکیل پرونههده اجتمههاعی بههرای سههالمندان و تبههت امالعههات و وقههاین و همینههین تهیههه گههزارش

و مبتنی بر اعتماد و ممبت با سالمندان

مددکاری از خانواده


تعامل و همکاری مداو با مس ول فنی و کارشناسان و مراقبین



شرکت در جلسات تیمی به صورت مرتب و دوره ای برای بررسی وضعیت سالمندان



برگههزاری کالسهههای آموزشههی بهها همکههاری روانشههناس در ارتبههاآ بهها وی گههی ههها و نیازهههای سههالمندان
برای همکاران و خانواده سالمندان



انجهها اقههدامات بز بههه منظههور روشههن نمههودن وضههعیت سههالمندان مجهههول الهویههه و اخهه مههدارت
جهههت تعیههین هویههت آنههها ،همکههاری مههددکار بهها سههازمان بهزیسههتی ونهادهههای مههرتبط ماننههد نیههروی
انتظامی به منظور تعیین هویت ویا اخ کارت شناسایی



بررسی و فراهم سازی زمینه در خانواده برای ترخیص سالمندان واجد شرایط



فراهم سازی شرایط تسهیل و تسرین مالقات سالمندان با خانواده



ایجاد ارتباآ لرفه ای براساس اصول وارزشهای مددکاری با سالمندان مرکز



ایجاد زمینه برای مشارکت دادن سالمندان در فعالیت های درون مرکز



ایجههاد زمینههه در خصههوص شههرکت دادن سههالمندان در ممافههل عمههومی  ،مراسههم مختلههف و برنامههه
های تفریمی واردویی،پس از هماهنگی واخ مجوز از بهزیستی شهرستان



انجا امور مرتبط با سالمندان فوت شده در مرکز



راهنمایی فرد مددجو برای بهره مندی از خدمات سایر سازمان های لمایتی
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مستندسازی اقدامات در پرونده اجتماعی

: 2-0شرح وظایف فیزیوتراپیست


راهنمایی سالمند یا مراقب سالمند جهت آماده شدن و به منظور استفاده از اعمال فیزیوتراپی



بکههارگیری وسههایل فیزیههوتراپی بسههته بههه نههوع نیههاز سههالمند از جملههه اولتراسههوند ،اشههعه مههادون قرمههز
و...



آموزش نموه استفاده از وسایل مکانوتراپی نظیر پارالل ،دو رخه تابت و ...



بازآموزی راه رفتن در صورت نیاز



ایجهههاد لهههس همکهههاری سهههالمند جههههت ادامهههه و پیگیهههری برنامهههه فیزیهههوتراپی و در صهههورت لهههزو
هماهنگی با روانشناس مرکز در این زمینه



انجا کار تیمی جهت پیگیری های بز بمنظور ادامه درمان توانبخشی سالمند



ارجاع برای خدمات توانبخشی تخصصی در صورت نیاز



ارزیهههابی سهههالمندان درخصهههوص نمهههوه انجههها کارههههای روزمهههره و تجهههویز برنامهههه فیزیهههوتراپی بههها
هماهنگی تیم توانبخشی



بازدید وبررسی دستگاههای فیزیوتراپی از نظر ایمنی



تعیههین میههزان دامنههه لرکتههی مجههاز بههرای سههالمند و آمههوزش نمههوه انجهها آن بههه مراقههب وی و بیههان
عوار



و پیامد های ناشی از انجا ورزشهای نامناسب

تعیههین نمههوه و زمههان وضههعیت دهههی و جابجههایی سههالمندان تخههت گههرا بههه مههراقبین وبیههان عههوار
وپیامدهای ناشی از بی لرکتی ووضعیت دهی نامناسب اندامها



آمههوزش کههادر مراقبههت درخصههوص مشههکالت لرکتههی سههالمندان و عههوار

و پیامههدهای بههی لرکتههی

آنان و نموه پیشگیری از آن


آموزش نموه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلیرو...



هماهنگی جهت آموزش فعالیت های ورزشی گروهی سالمندان



همکههاری تیمههی جهههت تهیههه بروشههور ،پمفلههت آموزشههی ،کتابیههه و  ...بمنظههور آمههوزش آسههان سههالمند
و کادر مراقبتی



تکمیل پرونده شامل ارزیابی اولیه  ،دوره ای  ،مرالی وانجا مداخالت تخصصی



نظارت بر ارگونومی ممیط ،لواز و تجهیزات باهمکاری کارشناس کاردرمانی



مستندسازی اقدامات در پرونده توانبخشی
 : 2-9شرح وظایف کارشناس کاردرمانی



ارزیابی و کسب آگاهی از توانایی هاو ناتوانایی های سالمند



ارائه آموزش های بز برای دستیابی مجدد به مهارت ها و کسب استقالل فردی
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آموزش و تقویت مهارت های بز در  ADLوIADL



آموزش استفاده از تکنی



ساپورت و لمایت سالمند از نظر سایکوسوشیال .باهمکاری مددکار وروانشناس



لفهههظ و تقو یهههت عملکهههرد  ،قهههدرت عبهههالنی و تمهههرت فیزیکهههی در قالهههب تکنیهه

های تطابقی جهت جبران ناتوانایی های فرد سالمند
ههههای تمهههرین

درمانی و فعالیت های هدفمند


تجویز وسایل کمکی



آموزش نموه استفاده از وسایل کمکی نظیر عصا ،واکر ،ویلیرو...



آموزش اصول جابجایی به سالمند ومراقبین



تجویز و ساخت اسپلینت ودر صورت عد امکان ،ارجاع به مراکز تخصصی توانبخشی



ارزیابی و تقویت مهارت های لرفه ای



تقویت مهارتهای شناختی  ،قدرت انگیزه  ،افزایش تممل کاری و تقویت ارتبامات اجتماعی



نظارت بر ارگونومی ممیط ،لواز و تجهیزا ت



همکههاری تیمههی جهههت تهیههه بروشههور ،پمفلههت آموزشههی ،کتابیههه و  ...بمنظههور آمههوزش آسههان سههالمند
و کادر مراقبتی



تکمیل پرونده شامل ارزیابی اولیه ،دوره ای ومرالی وانجا مداخالت تخصصی



آمههوزش کههادر مراقبههت درخصههوص مشههکالت لرکتههی سههالمندان و عههوار

و پیامههدهای بههی لرکتههی

آنان و نموه پیشگیری از آن در صورت عد لبور فیزیوتراپیست


مستندسازی اقدامات در پرونده توانبخشی

 2- 15شرح وظایف کارشناس تل یه :


ارزیابی اولیه تل یه ای کلیه سالمندان



ارزیههابی اولیههه تخصصههی تل یههه ای بههرای افههراد غربههال شههده از ارزیههابی اولیههه و پیگیههری مههوارد
نیازمند به مشاوره تخصصی تل یه



تهیههه لیسههت مههددجویان نیازمنههد بههه رنیههم غهه ایی خههاص وارائههه مشههاوره تل یههه وتنظههیم رنیههم
درمانی وتبت در پرونده



پیگیری برنامه مراقبت تل یه ای براساس برنامه تل یه ای تنظیم شده



تهیه وتنظیم برنامه غ ایی فصلی برای کلیه مددجویان مقیم مرکز



تهیه وتنظیم بازنگری درمنوهای غ ایی معمولی ورنیمی



ارزیابی دوره ای هرشش ماه یکبار وضعیت تل یه برای کلیه سالمندان



آمههوزش در خصههوص مرالههل آمههاده سههازی  ،خیههره سههازی ،پخههت ونمههوه یههدمان وبسههته بنههدی
غ اهای معمولی ورنیمی



آمههوزش نمههوه بسههته بنههدی مناسههب وتبههت تههاریخ خیههره وتههاریخ انقبهها مههواد غهه ایی نگهههداری شههده
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در یخیال وفریزر وسردخانه


پیشنهاد انجا آزمایشات بز از مواد خا وپخته وپیگیری نتای آن در صورت لزو



نظارت برانبار مواد غ ایی

2-11شرح وظایف کارشناس بهداشت :


ارائههه آمههوزش هههای بز درخصههوص کنتههرل بهداشههت ممههیط کلیههه امههاکن مرکههز اعههم از خوابگاههههای
توانخواهههان ،فبهها هههای پرسههتاری و پزشههکی و توانبخشههی ،اداری،سههرویس هههای بهداشههتی و انبههار
ها



تهیه هه و تهههدوین مطالهههب آموزشه هی و تشهههکیل جلسهههات آموزشه هی مهههرتبط بههها بهداشهههت ممه هیط و
بهداشت عمومی برای پرسنل در رده های مختلف



بررسههی وضههعیت آب مههورد مصههرف مرکههز ( شههبکه عمههومی  ،شههبکه خصوصههی ) و تشههکیل پرونههده
مربوآ به آن



ارائههه آمههوزش هههای بز درخصههوص نمههوه دفههن فاضههالب مرکههز و درصههورت وجههود معبههل  ،ارائههه
پیشنهادهای اجرائی مناسب



ارائههه آمههوزش هههای بز درخصههوص کنتههرل لشههرات و جونههدگان بهها اولویههت بهسههازی ممههیط  ،دفههن
بهداشهههتی زبالهههه ودرصهههورت نیه هاز  ،اسهههتفاده اصهههولی از روش ههههای شه هیمیایی و نیه هز جلهههوگیری از
فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز



ارائه آموزش های بز درخصوص تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپات کننده مرکز



اقههدا بز در زمینههه تهیههه البسههه و ملزومههات موردنیههاز درسمپاشههی وضههدعفونی ( روپههوش – کههاله
– دسههتکش – ماسهه

– کمههه و  ) . . .وتههدارت سههمو و موادگنههدزدا و دیگههر تجهیههزات و وسهههایل

مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مس ولین مرکز


بررسههی وضههعیت فنههی و بهداشههتی سیسههتم تهویههه مطبههوع و سیسههتم گرمههایش و سههرمایش در
مرکز و ارائه راهکار در جهت رفن مشکالت التمالی موجود



ارائه آموزش های بز درخصوص نکات بهداشتی درخصوص :
( شهههرایط بهداشهههت ممیطهههی آشهههپزخانه  ،وضهههعیت سهههردخانه  ،انبهههار نگههههداری موادغههه ایی ،
سرویسههههای بهداشهههتی  ،بهداشهههت فهههردی توانخواههههان و پرسهههنل  ،امهههاق اسهههترالت پرسهههنل ،
شستشههو و ضههدعفونی ظههروف  ،شستشههو و ضههدعفونی سههبزیجات خهها مههورد اسههتفاده  ،وضههعیت
بهداشتی موادغ ایی آماده مبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و ) . . . .



ارائههه آمههوزش هههای بز درخصههوص امههور مربههوآ بههه رختشههویخانه و رعایههت کلیههه نکههات ایمنههی و
بهداشههتی ازنظههر تفکیهه
هههای شههوینده اتوماتیهه

البسههه عفههونی از غیرعفههونی درهنگهها شستشههو و اسههتفاده از دسههتگاه
ومههواد پههات کننههده مناسههب ونهایتهها” ضههدعفونی و اموکشههی البسههه بخههش

عفههونی و آلههوده ( توضههیما” درکههاربرد موادضههدعفونی کننههده بایسههتی دقههت بز درانتخههاب نههوع آن
و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود ) .
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ارتباآ مستمر با کارشناسان بهداشت و درمان شبکه بهداشت



مستند سازی فعالیت های انجا شده



ارائههه آمههوزش هههای بز درخصههوص نکههات ایمنههی و مشههارکت فعههال در کههاهش سههوانح و صههدمات
داخل مرکز ازجمله پوشش پنجره ها  ،وسایل امفاء لریق و سیستم های هشداردهنده و...



انجا امور مموله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بمران و بالیا

ماده 0


فبای فیزیکی

فبههای فیزیکههی مرکههز بایسههتی متناسههب بهها انههواع خههدمات درمههانی و توانبخشههی ارائههه شههده در مرکههزو نیههز
تعداد سالمند بستری باشد که لداقل فبای فیزیکی موردنیاز به شرح زیر می باشد:
 :0-1اتاق معاینه پزش  ،مشاوره روانشناسی و مددکاری لداقل 9متر مربن
 : 0-6اتاق مس ول فنی به مسالت لداقل9مترمربن
 :0-9فبای فیزیوتراپی و کاردرمانی به مسالت لداقل  12متر مربن
 :0-7ایستگاه پرستاری مجهز به قفسه قفل دار داروهای ضروری به مسالت لداقل  2مترمربن
تبصههره  : 1در فبههای فیزیکههی معرفههی شههده بههرای دریافههت مجههوز بهههره بههرداری  ،فعالیههت هههای غیههر از درمههان
و توانبخشی سالمندان تمت پوشش مرکز مجاز نیست.
 :0-0اتاق سالمند با گنجایش لداک ر  2نفر و لداقل مسالت  7متر مربن برای هر نفر
تبصره  :6لداقل  %15ظرفیت کل مرکز می تواند به صورت اتاق ی

نفره باشد.

تبصههره  :9هرگونههه تلییههرات فیزیکههی در مرکههز کههه منجههر بههه فبهها سههازی جدیههد گههردد مههی بایسههت بهها
هماهنگی بهزیستی شهرستان صورت پ یرد.
 :0-2اتاق رخت کن پرستاران  ،بهیاران و مراقبین به مسالت لداقل  2مترمربن
 :0-2اتاق قرنطینه به مسالت لداقل 9مترمربن
تبصههره : 7مرکزشههبانه روزی میبایسههت دارای اتههاق قرنطینههه بهها شههرایط یههل جهههت اقامههت در بههدو پهه یرش
لداقل به مدت ی
دارای ی

هفته ودر مواقن خاص (ابتال به بیماریهای واگیر و )....باشد :

تخت  ،پنجره های باز شو  ،دارای تهویه ی مناسب ،دارای جریان هوا به سمت بیرون .

 :0-0اتاق مطالعه (کتابخانه) و نمازخانه لداقل به مسالت  2مترمربن
 :0-9سالن غ اخوری و سالن اجتماعات به مسالت لداقل  95متر مربن
: 0-15فبای آموزشی به مسالت لداقل  10متر مربن
 :0-11فبای مالقات خصوصی خانواده و سالمند
 :0-16آشپزخانه با لداقل فبای  65متر مربن جهت مبخ غ ا
:0-19سرویس بهداشتی سالمندان( به ازای هر  15نفر ی

دستشویی و  10نفر ی

لما )
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 :0-17فبای رختشویخانه با مسالت مناسب
 : 0-10سرویس بهداشتی متناسب با تعداد پرسنل مرکز
 :0-12ممومه باز و فبای سبز جهت انجا فعالیت های رفاهی و تفریمی سالمند
تبصههره :0ایجههاد فبههای مفههروش متناسههب بهها وضههعیت جسههمی لرکتههی سههالمندان و فرهنهه

منطقههه جهههت

نشسههت هههای دورهمههی سههالمندان مسههتقل در فبههاهای موجههود مرکههز بهها هههدف ارتقههاء کیفیههت زنههدگی
سالمندان بالمانن می باشد.
تبصههره  :2اسههتفاده از فبههاهای موجههود در مرکههز جهههت بهههره وری آموزشههی (فبههای آموزشههی)  ،در صههورتی
که باع

اختالل در برنامه ها وارائه خدمات مرکز نگردد ،بال مانن می باشد.

تبصههره  :2در مراکههز بهها ظرفیههت اسههمی بههابی  05نفههر ،اتههاق نگهبههانی بهها مسههالت لههداقل 2مترمربههن بههه فبههای
فیزیکی موردنیاز اضافه می گردد.

ماده 9
شرایط اختصاصی ساختمان
 : 9 -1اتاق سالمند وکالس آموزشی آنان باید دارای پنجره ونورمبیعی باشد.
 : 9 -6یدمان فبای مراکز می بایست در راستای ترددآسان سالمندان باشد.
: 9-9نصههب وسههیله مناسههب ماننههدآیفون  ،زنهه

اخبههار جهههت دسترسههی آسههان و امههالع از وقههوع لادتههه در

ممل اقامت ،دستشویی ولما ضروری می باشد.
 :9 -7وجودتسههههیالت بز جههههت جابجهههایی وتهههردد سهههالمند ودسترسهههی بهههه ترازههههای بهههابتر ازجملهههه
آسانسور ،باببر وسطح شیب دار الزامی است.
 : 9-0امکان استفاده آسان سالمند از تلفن فراهم باشد.
: 9-2ترازکف درمرفین کلیه درهایکی بوده ولداک رارتفاع آستانه6سانتی متر می باشد.
 : 9 -2لداقل عر

مفید بازشو درهای فباهای مورد استفاده سالمندان باید 95سانتی متر باشد.

 : 9-0لداک ر ظرفیت اتاقهای عمومی در مراکز شبانه روزی  2نفر می باشد.
 : 9-9مبقات زیر همکف (زیرزمین) نمی تواند به عنوان اتاق سالمند در نظر گرفته شود.
 : 9-15تخت سالمند باید در ابعاد  655cm ×95cmبا ارتفاع مناسب باشد.
 : 9-11استفاده از تختهای بیمارستانی در خصوص سالمند وابسته بالمانن است.
 : 9-16وجود لما و سرویس بهداشتی استانداردقابل استفاده سالمندان درهرمبقه الزامی است.
 : 9-19همهه ه فبههاهای مرکههز اعههم از سههالن ههها ،اتههاق ههها و سههرویس هههای بهداشههتی مههی بایسههت مجهههز بههه
دستگیره کمکی جهت تردد سالمندان باشد.
 : 9 -17سههاختمان مههورد نظههر مههی بایسههت در مکههانی واقههن شههود کههه دارای آرامههش نسههبی بههوده و لتههی
المقدور از پاکیزگی هوا برخوردار باشد.
 : 9 -10وجههود سههکوی شستشههو و صههندلی متمههرت و ویلیههر مخصههوص لمهها جهههت تسهههیل اسههتمما
سالمندان
17

 : 9-12عههایق کههاری لولههه هههای آب گههر بههوی ه زیههر دستشههویی ههها بههرای پیشههگیری از آسههیب سههالمندان
دارای اختالبت لسی
 :9-12در صههورت دریافههت یهه

مجههوز فعالیههت بههرای دو جههنس مختلههف (مهه کر و مونهه ) مههی بایسههت بخههش

ههههای زنهههان ومهههردان بههها ورودی ههههای کهههامال مجهههزا و رعایهههت تفکیهه

جنسهههیتی مهههراقبین لسهههب

دستورالعمل در نظر گرفته شود.

ماده 15
تجهیزات و لواز تخصصی مورد نیاز
تجهیزات عمومی :
 :15-1تجهیزات اداری
میههز – صههندلی  -خههط تلفههن مسههتقل – فههاکس  -فایههل –سیسههتم بایگههانی-رایانههه ،ههاپگر،لواز التمریههر
مصرفی در لد متعارف و ی

خط تلفن همراه به منظور برقراری ارتباآ در موارد اضطراری

 :15-6وسایل و تجهیزات آشپزخانه :
اجههاق گههاز  -یخیههال  -فریههزر  -وسههایل و ظههروف غهه اخوری (کلیههه ظههروف غهه اخوری اسههتیل و یهها ینههی
باشد) و...
 :15-9وسایل و تجهیزات عمومی مرکز :
سیسههتم گرمایشههی و سرمایشههی اسههتاندارد– ههراه هههای اضههطراری بهها بههامری هههای شههارنی ومنبههن آب
اضههطراری متصههل بههه شههبکه لولههه کشههی در مراکههز شههبانه روزی -کپسههول هههای آتههش نشههانی یهها سیسههتم
امفاء لریق متناسب با فبای مرکز -جعبه کمکهای اولیه -وسایل صوتی و تصویری
 :15-7تجهیزات فبای رختشویخانه :
ماشین لباسشوئی -خش

کن -دستگاه ضدعفونی کننده البسه

تجهیزات تخصصی:
 :15-0لواز پزشکی وپرستاری
درجههه انههدازه گیههری لههرارت ،فشارسههن  ،گوشههی پزشههکی ،برانکههارد ،تخههت معاینههه ،پههاراوان ،تههرازوی
پزشههکی ،ساکشههن ،فههور کپسههول اکسههی ن ،سههت الیاءشههامل برنگوسههکو  ،لولههه تراشههه ،آمبوبهه

و

داروهههای ترزیقههی مههورد نیههاز و وسههایل و لههواز خههدمات پرسههتاری  ،لههواز مبههی مصههرف شههدنی
وتش

مواج

تبصره  :مرکز باید مجهز به قفسه نگهداری پرونده پزشکی معلوبن باشد.
 :15-2تجهیزات فیزیوتراپی و کاردرمانی
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دسههتگاه -TNSتمریهه
پهه

الکتریکههی گالوانیهه

و فارادیهه

 -مههادون قرمههز -اولتراسههوند -مخههزن هههات

و ضههمائم -ماسههانور دسههتی -فههریم همههراه بهها وسههایل تعلیههق وتخههت -پارالههل و آینههه -ههر شههانه-

دو رخههه تابههت -پههولی وضههمائم -سههت دسههت ورز -ویلیههر -انههواع عصههاها و واکههر -خمیردرمههانی -مههت
درمان – نردبان انگشتی –ودج تقویت کوادریسپس–تخت درمان کاردرمانی
:15-2تجهیزات مورد نیاز در بخش روانشناسی
وسایل آموزشی و کم

آموزشی و تفریح درمانی و انواع تست های روانشناسی

 :15-0تجهیزات آموزشی ،تفریمی ،هنری و ورزشی
 تعداد لداقل  6دستگاه تلویزیوندستگاه پخش صوتی –تصویری

-ی

 وسههایل تفریمههی و ورزشههی شههامل :شههطرن  ،دارت آهههن ربههایی ،جههداول مختلههف وسههایر وسههایل بههاتوجه به عالقه مندی سالمندان
 میز وصندلی مناسب سالمندجهت کالس آموزشی :15-9تجهیزات اتاق سالمندان
برای هر سالمند:


تخههت بسههتری دارای ارتفههاع مناسههب بههر اسههاس میههزان اسههتقالل سههالمند و تشهه

اسههتاندارد بهها

توجه به شرایط سالمند


کمد یا دراور



صندلی مناسب و ایمن

ماده 11
ایههن دسههتورالعمل در 11مههاده و  62تبصههره توسههط لههوزه معاونههت امههور توانبخشههی  ،دفتههر امههور مراکههز
توانبخشههی مراقبتههی بههازنگری ودر سههال 1992در شههورای مههدیران لههوزه معاونههت امههور توانبخشههی کشههور بههه
تصویب رسید و هرگونه تلییر در آن مستلز تائید مجدد شورای م کور می باشد.
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