
 

 "مستندات اداره سالمت روان و اعتیاد"
 

 معاونت درمان.  93و طرح آن در کمیسیون ماده   mmtدریافت درخواست متقاضیان تاسیس و راه اندازی مرکز  -1

به واحد صدور پروانه ها جهت انجام امور اداری مربوطه)  93معرفی پزشکان واجد شرایط و مورد موافقت کمیسیون ماده  -2

 اصولی، پروانه بهره برداری و پروانه مسئول فنی و  مجوز آگونیست(.صدور موافقت 
 

 جدید دارای پروانه های قانونی به معاونت غذا و دارو جهت برقراری سهمیه داروی آگونیست. mmtمعرفی مراکز  -9

و اجرای  93استان و طرح  نتیجه بازدیدهای انجام شده در کمیسیون ماده  mmtانجام بازدید های منظم از مراکز  -4

 مصوبات کمیسیونی) تذکر کتبی، کسر سهمیه و ...(. 

) پزشک مسئول فنی، روانشناس، پرستار و  mmtدریافت معرفی نامه پرسنل واجد شرایط اشتغال و بکارگیری در مراکز  -5

ر امور مددکار( و ارجاع به واحد صدور پروانه ها ) پس از تایید کارشناسی مدارک افراد معرفی شده( جهت انجام سای

 اداری و معرفی جهت تشخیص هویت و آزمایش اپیوم. 

 

 

 

 "معاونت درمان دانشگاه اداره سالمت روان واعتیاد ماهه(  88)   8931سال  گزارش عملکرد "

 
جلسه)  6تعداد کمیسیون های برگزار شده )کمیته منطقه ای نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست( :  -1

استان  طی پایش های ادواری انجام شده از مراکز، بررسی درخواست  mmtطرح و بررسی تخلفات مراکز 

، طرح و تصویب آیین نامه انضباطی نحوه  mmt، تمدید پروانه های مراکز  mmt متقاضیان تاسیس مراکز

 .(mmtبرخورد با تخلفات مراکز 

  . جلسه 7تعداد جلسات کمیته نظارت استانی:  -2

 . جلسه 7تعداد جلسات کمیته درمان و حمایت های اجتماعی :  -3

پایش ) طی پایش های انجام شده مورد  mmt  :341تعداد پایش های اختصاصی معاونت درمان از مراکز  -4

حسن اجرای پروتکل های درمان سوء مصرف مواد در مراکز بررسی گردیده همچنین نظارت مستمر با 

دارد ابالغی از وزارت متبوع بر روند ارائه خدمات پزشکی، روانشناختی و مددکاری استفاده از ابزارهای استان

 در مراکز دنبال گردیده است.(

پایش.)  با توجه به اهمیت   341استان توسط تیم نظارت استانی:  mmtتعداد پایش های انجام شده از مراکز  -5

و حساسیت امر پایش از مراکز ، تیم نظارت استانی متشکل از نمایندگان آموزش دیده اداراتی چون دبیرخانه 

پایش از  341شورا، بهزیستی ، معاونت درمان ، غذا و دارو و معاونت بهداشتی دانشگاه  در سال جاری حدود 



ذکور در کمیته نظارت استانی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مطرح مراکز انجام داده و نتیجه پایش های م

 و مورد ارزیابی قرار گرفته  و در نهایت تصمیمات اجرایی مطابق پروتکل های مربوطه اخذ گردیده است.(

مورد ) تعداد تذکراتی که در سال جاری به استناد پایش های انجام شده و   13تعداد تذکرات کمیسیونی:   -6

آیین نامه انضباطی برخورد با تخلفات مراکز طی جلسات کمیسیون مربوطه به مراکز ابالغ گردیده مطابق 

 است.(

 مورد پسخوراند پایش.   31مورد  و   43تعداد تذکرات کتبی غیرکمیسیونی:  -7

 مورد  33 : نظارت تعداد مراکز کسر سهمیه شده توسط کمیته منطقه ای -8

 مورد تعهد کتبی  1: تعداد تعهد کتبی اخذ شده از مراکز -9

 . 3تعداد لغو مجوز آگونیست:  -11

مرکز در شهر  1مرکز )  4هایی که دارای واحد متادون آستان پایین می باشند :  DICتعداد  -11

 مرکز در سنقر(. 3کرمانشاه، 

 مرکز دولتی.  33مرکز خصوصی و  336مرکز.  317استان:  mmtتعداد کل مراکز   -12

 تعداد کل بیماران تحت پوشش مراکز استان:  -13

 درصد زن(  1درصد مرد.  11) نفر زن (.  711نفر مرد،  36677نفر )    37461تعدادکل:  -

 تعداد بیماران به تفکیک نوع درمان:  -

 زن( . 183  مرد، 31113نفر )   31113متادون:  -

 زن( 38  مرد، 3388نفر )  3136بوپرونورفین:  -

 زن(  71،  مرد  1161نفر )  1641تنتور اپیوم:  -

 زن(.  331مرد،  1318نفر )  1113تعداد بیماران تحت پوشش مراکز دولتی:   -14

مرکز نیلوفر )ویژه زنان(  و مهرسینا ) ویژه مردان(.  1مثبت:  HIVویژه بیماران  mmtتعداد مراکز  -15

 کلیه خدمات در این مراکز برای بیماران رایگان میباشد.  

کارگاه آموزشی مداخالت غیردارویی در درمان سوء مصرف مواد  3ای آموزشی: برگزاری کارگاه ه -16

 نفر(.  13کارگاه آموزشی درمان سوء مصرف مواد ویژه پزشکان )  3نفر(.  43ویژه روانشناسان) 

 

 "اهم چالش های حوزه سالمت روان و اعتیاد معاونت درمان کرمانشاه"

افزایش مستمر قیمت داروهای آگونیست از ابتدای سال تا کنون که با توجه به افزایش هزینه های مراکز  -3

 درمان سوء مصرف مواد  موجب چالش ها و بالتبع اعتراضاتی در مراکز شده است. 



تی و مربوط به مراکز دول 333314یکی دیگر از مشکالت حوزه سالمت روان و اعتیاد ، قطع تدریجی اعتبارات  -1

میباشد که این معاونت را در خصوص تامین هزینه های مذکور با مشکالت  mmtحق الزحمه بازرسی از مراکز 

 عدیده مواجه نموده است.

قطع بیمه اعتیاد از سوی سازمان بیمه سالمت از ابتدای سال جاری ، همچنین همزمان ابالغ تعرفه های جدید  -1

ه درمان بیماران معتاد بی بضاعت بویژه در مراکز دولتی ایجاد کرده از سوی وزارتخانه مشکالتی را برای ادام

 است. 

از ابتدای سال جاری پیرو بخشنامه ارسالی وزارت متبوع  mmtتوقف صدور مجوز تاسیس و راه اندازی مراکز  -4

 .   mmtو بالتبع بروز مشکالتی در برخی شهرستانهای استان بدلیل نیاز مبرم به راه اندازی مراکز جدید 

 
 
 
 

 

 

 "حوزه سالمت روان و اعتیاد معاونت درمان کرمانشاه شاخص های"

 

 استان به تعداد کل مراکز.  mmtنسبت تعداد بازدید های انجام شده از مراکز  -3

 نسبت تعداد تخت های روانپزشکی به تعداد تخت های مصوب بیمارستانی. -1

 
 

  


