
تعداد  مراکز فعال  درمان سوء مصرف مواد                                                                                        278مرکز

تعدادتذکرات شفاهی                                                                                                                                38مورد
تعدادتذکرات کتبی جهت اصالح نواقص                                                                                                61مورد
تعدادتذکرات کتبی منجر به قطع کامل سهمیه دارویی                                                                           3مورد
تعدادتذکرات کتبی منجر به کاهش سهمیه دارویی                                                                                6 مورد
تعدادموارد لغو مجوز آگونیست                                                                                                             1 مورد
تعداد کل مراکز درمان سوء مصرف مواد                                                                                             282 مرکز

تعداد بازدیهاي انجام شده طی3ماهه دوم سال                                                                                    193 مرکز 

اقدامات مربوط به اخذ مدارك جهت صدور پروانه بهره برداري و ابالغ آن به ذینفان  بیش از 24 مورد
برگزاري2جلسه مربوط به نرم افزار سمدا(سامانه مراکز درمان اعتیاد)و رفع اشکاالت مربوطه

ارسال اسامی بهبود یافته (150 نفر) براي حرفه آموزي به سازمان فنی وحرفه اي
عقد قرارداد با شرکت امنیتی ایمن کاران عصر ارتباط جهت برقراري امنیت سامانه

رسیدگی به شکایات مراجعین  بیش از 25  مورد(بیماران و مسئول فنی)
بررسی لیست بیماران تحت درمان با متادون،اپیوم و بوپرنورفین مراکز و نیز تعیین سهمیه دارویی ماهانه متادون،اپیوم و بوپرنورفین و ارسال به معاونت دارو و غذا

برگزاري  یک جلسه با کارشناسان نظارت بر درمان شاغل در شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستان هاي تابعه و بررسی گزارشات بازرسی صورت گرفته 

جمع آوري آمار  فصلی مراکز درمان سوء مصرف مواد و ارسال به دبیر خانه شورا و وزارت متبوع از طریق پورتال
ثبت اطالعات کلیه مراکز درمان سوءمصرف مواد اعم از نام مرکز،موسس،شیفت کاري،تعداد بیمار،تعداد کارکنان و ...در نظام یکپارچه آماري فرابر

تعداد موارد بازدید، تذکرمنجر به کاهش یا قطع سهمیه : 

اقدامات مربوط به اخذ مدارك جهت صدور موافقت اصولی و ابالغ آن به ذینفان   1  مورد

گزارش عملکرد واحد درمان سوء مصرف مواد  سه  ماهه دوم 1392
اهم فعالیت هاي انجام شده :

  نظارت مستمر بر مراکز درمان اعتیاد سوء مصرف مواد
ثبت نام 35 مرکز در سامانه جامع کشوري مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد 

بررسی مدارك  و پرسنل  کلیه مراکز  در سامانه کشوري مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد 
برگزاري 2 جلسه کمیته منطقه اي مراکز درمان با داروي آگونیست و ارسال صورتجلسات آن به وزارت متبوع

صدور مجوز راه اندازي واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست بیش از43مرکز
بررسی سامانه استانی سمدا(سامانه مراکز درمان اعتیاد) و تعیین سهمیه دارویی ماهانه278 مرکز بر اساس تعداد بیماران وارد شده در سایت

برنامه ریزي و اخذ مجوز جهت برگزاري دوره هاي آموزشی درمانهاي غیر دارویی اعتیاد ویژه روانشناسان شاغل در مراکز
بر گزاري یک دوره کارگاه آموزشی مداخالت درمانهاي غیر دارویی ویژه روانشناسان ( مورخ 92/4/8 الی 92/4/18)

تعداد مراکز دریافت کننده اپیوم                                                                                                       115 مرکز
تعداد مراکز دریافت کننده بوپر                                                                                                       100 مرکز 

تعداد  مراکز فعال  تحت پوشش بهزیستی                                                                                         80مرکز
تعداد  مراکز فعال  تحت پوشش دانشگاه                                                                                           203مرکز
تعداد  کل بیماران تحت پوشش                                                                                                           38104 نفر
تعداد پزشکان فعال مراکز                                                                                                                    278نفر
تعداد روانشناسان                                                                                                                                   301 نفر


