
تعدادتذکرات کتبی منجر به کاهش سهمیه دارویی                                                       35 مورد
تعداد مراکز پلمپ شده                                                                                                     8 مورد

تعداد مراکز درمان سوء مصرف مواد                                                                              260 مرکز
تعداد  بیماران تحت پوشش دانشگاه                                                                               28337نفر

شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه ها و شگرد هاي قاچاق و حمل پیش سازه هاي مواد مخدر در شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

تعداد موارد بازدید، تذکرمنجر به کاهش یا قطع سهمیه، پلمپ : 
تعداد بازدیهاي انجام شده طی سال                                                                            557مرکز 
تعدادتذکرات شفاهی                                                                                                      76مورد
تعدادتذکرات کتبی جهت اصالح نواقص                                                                     179مورد
تعدادتذکرات کتبی منجر به قطع کامل سهمیه دارویی                                                38 مورد

شرکت در کارگاه آموزشی سامانه ثبت نام اطالعات مراکز درمان با آگونیست در شیراز

جمع آوري و بررسی مدارك متقاضیان راه اندازي شیفت دوم جهت طرح در کمیسیون ماده 20و اخذ تعهد از نامبردگان

پایلوت نرم افزار پایش از مراکز در5 مرکز جهت اجراي نهایی برنامه

برگزاري کنفرانس یکروزه نظارت و مروري بر درمان هاي اعتیاد(داراي امتیاز بازآموزي)جهت مسئولین فنی مراکزدرمان سوءمصرف مواد و کارشناسان نظارت بر درمان

بازدید از داروخانه ها و گیاه فروشی ها با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی گزارشاتی مبنی بر فروش غیر قانونی متادون و برخورد قضایی با متخلفین

شرکت در همایش دو روزه کشوري با موضوع پایش و نظارت برمراکز درمان سوء مصرف مواد
شرکت در جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر

به روز رسانی سایت اداره درمان سوء مصرف مواد

گزارش عملکرد واحد درمان سوء مصرف مواد در سال 1391
اهم فعالیت هاي انجام شده :

انجام  نظارت مستمر بر مراکز درمان اعتیاد به صورت نظارت هاي سازمان یافته وموردي
درنظر گرفتن یک خودروي اختصاصی جهت بازرسین واحد درمان سوء مصرف مواد به منظور نظارت مستمر وروزانه مرکز

برگزاري کارگاه آموزشی جهت راه اندازي سامانه جامع مدیریت مراکز درمان سوء مصرف مواد در تاریخ91/12/02
برگزاري 11 جلسه کمیته ماده 31 وپیگیري مصوبات وارسال صورتجلسات آن به وزارت متبوع 

صدور مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست بیش از157 مرکز

ثبت نام وارسال دارك بیش از110مرکز از 260 مرکز موجود درسامانه جامع مدیریت مراکز وفعال شدن 66مرکز

افتتاح نرم افزار استانی  سامانه مراکز درمان اعتیاد(سمدا) جهت ثبت نام بیماران درسایت به منظور جلوگیري از پذیرش بیماران تکراري

جذب 5 نیروي طرحی جدید جهت بازرسی مراکز درمان سوء مصرف مواد
بررسی دفاتر دارویی، لیست بیماران وتعیین سهمیه دارویی260مرکز درمان سوء مصرف ماد استان

 برنامه ریزي جهت برگزاري 10 دوره کارگاه آموزشی درمانهاي غیر دارویی جهت 300روانشناس شاغل در مراکز درمان سوء مصرف
  برگزاري3 دوره کارگاه 10 روزه درمانهاي غیر دارویی جهت روانشناسان مراکز درمان سوء مصرف مواد استان

بررسی دفاتر دارویی،لیست بیماران و تعیین سهمیه دارویی 260 مرکز درمان سوء مصرف بصورت ماهانه و معرفی به معاونت دارو غذا جهت تحویل دارو

اقدامات  مربوط به اخذ مدارك جهت صدور پروانه بهره برداري وابالغ آن به ذینفعان 75مرکز
برگزاري 14جلسه مربوط به نرم افزار پایش از مراکز درمان سوء مصرف مواد

اقدامات مربوط به اخذ مدارك جهت صدور موافقت اصولی وابالغ آن به ذینفعان بیش از116مورد


