
 شرکت در جلسات ماهانه شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پیگیري مصوبات

گزارش عملکرد واحد درمان سوء مصرف مواد درسال 90 

شرکت در جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر   4 جلسه

شرکت درهمایش دوروزه کشوري مراکزدرمان سوء مصرف با موضوع دستورالعمل اجرایی توزیع شربت اپیوم در وزارتخانه       

برگزاري همایش استانی موسسین ومسئولین فنی مراکز درمان سراسر استان تاریخ 8 تیر  1390 با هدف ارزیابی عملکرد مراکز وبررسی مشکالت
برگزاري همایش استانی کارشناسان نظارتی شبکه هاي بهداشت  ودرمان شهرستانها درتاریخ 11 آبان ماه 90 باهدف تشکیل تیم هاي نظارت استانی

برگزاري 9 جلسه کمیته ماده 31 وصدور مجوزMMT براي بیش از 65 مرکز 

اهم فعالییت هاي انجام شده :

برگزاري  چهار دوره گارگاه 14 روزه MMT وصدور  بیش از150 مورد گواهی  مربوطه 

برنامه ریزي فعالیت هاي مرتبط با پیشگیري و درمان اعتیاد

اقدامات مربوطه به  اخذ مدارك جهت صدور موافقت اصولی وابالغ آن به زینفع               بیش از 65 مورد
اقدامات مربوط اخذ مدارك جهت  صدور پروانه بهره برداري وابالغ آن به زینفع                          61 مورد

بازدید هاي انجام شده از مراکز درمان سوء مصرف درسال 90 : 
تعداد بازدیهاي انجام شده                                                                                   171 مرکز 
تعداد بازدید هاي اولیه جهت شروع به کار                                                         41 مورد

تعداد تذکرات شفاهی جهت اصالح نواقص                                                         57  مورد               
تعدادتذکرات کتبی جهت اصالح نواقص                                                           10 مورد

پیگیري و طراحی برنامه الکترونیک براي مراکز درمانی و تشکیل پرونده الکترونیکی براي بیماران 214 مرکز
 پیگیري وتامین دارو هاي مورد نیاز مراکز درمان اعتیاد خصوصی و دولتی

ارزشیابی و رتبه بندي ساالنه مراکز درمان اعتیاد با کمک چک لیست ارزشیابی وتعیین رتبه کلیه مراکز 
تهیه بانک اطالعات مراکز درمان سوء مصرف مواد در دانشگاه و به روز رسانی اطالعات

بررسی و پاسخگویی به شکایات از25 مرکز

ارسال اسامی بیماران بهبود یافته براي حرفه آموزي به سازمان فنی وحرفه اي

 ارسال آمار ماهیانه و سه ماهه درمان اعتیاد به وزارت متبوع ودبیر خانه شورا


