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مراكز عالج املدمنين وتأهيلهم
ً
أوال :الضوابط واملواصفات العامة:
 .1يجب مراعاة جوانب السالمة للمرض ى وللعاملين باملؤسسة وفق اشتراطات ومعايير السالمة املحلية في املؤسسة.
 .2يجب توفير برنامج حاسب آلي في املؤسسة للقيام بما يلي:
أ .إدخال بيانات املريض العامة.
ب .تسجيل املواعيد واالستعالم.
ج .استخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع املرض ى.
د .أن ترفع إحصاءات شهرية للشؤون الصحية مصدرة الترخيص وفق متطلبات اإلدارة العامة للصحة النفسية
والخدمة االجتماعية.
 .3وضع الئحة حقوق وواجبات املرض ى ومرافقيهم ،مع ضرورة عرضها على املريض وأسرته.
 .4وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات املقدمة باملؤسسة.
 .5االلتزام بالعمل من خالل برنامج عالجي متكامل وواضح ومتعارف عليه ومعتمد من قبل اإلدارة العامة للصحة
النفسية والخدمة االجتماعية بوزارة الصحة .ومنها ما يلي:
أ .تقديم خدمات الكشف والتشخيص لحاالت مرض االدمان.
ً
ب .تقديم خدمات العالج الطبي على أن تكون بشكل شمولي وبفريق مؤهل ومتعدد التخصصات وفقا ألحدث املعايير
العالجية.
ً
ج .عالج االدمان يكون وفقا ألحدث املعايير العالجية ،ومراحل عالج اإلدمان تشمل:






مرحلة إزالة السمية (العالج االساس ي).
مرحلة العالج األساس ي (التأهيل املبكر).
مرحلة التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).

مرحلة الرعاية الالحقة.
د .معالجة األمراض واملشاكل النفسية والسلوكية املصاحبة لإلدمان إن وجدت.
ه .املساهمة في معالجة املشكالت األسرية واالجتماعية املصاحبة لإلدمان إن وجدت.
و .تدريب املتعافين على البرامج املناسبة للمساعدة في االبتعاد عن االدمان ومنع حدوث االنتكاسة.
ً
ً
ز .إعادة تأهيل مريض اإلدمان نفسيا واجتماعيا ،ومساعدته على االنخراط في مجاالت الحياة اليومية.
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ح .إشراك األسرة في البرنامج العالجي.
 .6االلتزام التام بسرية املريض والعمل بحسب النظم واللوائح التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الصدد ،وأن يتم حفظ
ملفات املرض ى بشكل سري وفي مكان مناسب أو بشكل إلكتروني آمن.
 .7يراعى عند اصدار التقارير الطبية ما جاء في املادة ( )21من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم
م 59/وتاريخ 1426/11/4هـ.
 .8يحق للمؤسسة تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
 .9أن تقوم املنشأة بالرفع إلى إدارة الصحة النفسية واالجتماعية بمديرية الشؤون الصحية باملنطقة بإحصائية سنوية
بعدد الحاالت املراجعة لها مصنفة بحسب طبيعة الحالة ونوع املادة املتعاطات.
ً
ثانيا :الضوابط واملواصفات الخاصة لترخيص املركز والعاملين فيه:
ً
 -1أن يكون املوقع مناسبا من ناحية توفير الخدمات العامة واملواصالت وسهولة الوصول إليه.
 -2يجب أال يقل صافي مساحة غرفة املبيت عن  12متر مربع للغرفة املفردة ،وأال يقل صافي املساحة عن  8متر
مربع لكل سرير في الغرفة املزدوجة ،مع توفر دورة مياه واحدة لكل نزيلين.
 -3يجب االلتزام بالشروط الخاصة باملباني والتجهيزات ،والتي منها ما يلي:
أ -استخدام زجاج غير قابل للكسر أو الخلع في نوافذ املؤسسة وحواجز الكاونترات مصممة بحيث ال يمكن فتحها
إال باستخدام أداة خاصة حتى ال يستخدمها النزيل في ايذاء نفسه أو اآلخرين.
ب -إخفاء جميع اعمال السباكة داخل الجدران بحيث ال يكون هناك أي تمديد واضح ألي أنابيب يمكن للمريض
استعمالها في إيذاء نفسه أو االخرين.
ت -أن تستعمل مغاسل ملساء دون حواف حادة ومقاومة للكسر وال يسهل خلعها أو خلع أجزائها بدورات املياه.
ث -ال توضع أدوات حادة أو ثقيلة ممكن أن تتسبب في الحاق االذى باملريض أو باآلخرين.
ج -أن يتم وضع األثاث بغرف العيادات والكشف واملكاتب واملختبرات بشكل ال يعيق مسار املوظف أو التدخل من
فريق خارجي في حال احتاج األمر إلى ذلك.
ح -اخفاء جميع األسالك داخل الجدران ،وعند الحاجة الستخدام اسالك للحواسب أو الهواتف فيجب أن تكون
قصيرة ومخفية قدر االمكان.
خ -عمل مخارج للطوارئ تتناسب مع وضع مرض ى االدمان بحيث ال يستطيع النزيل أو املراجع استخدامها دون
أشراف من املؤسسة.
د -عمل وحدة خاصة لعالج املرض ى الذين يعانون من أعراض ذهانيه أو مزاجية بسبب التعاطي مجهزة باإلضافة
ملا ذكر أعاله بما يلي:
 .1يتم استخدام أبواب ذات مزالج دوارة ودون مقابض داخلية تسمح بإيصادها وبمفتاح ومقبض خارجي ال
يمكن عقد أو تعليق ش يء بها.
2

 .2يتم استخدام براغي يصعب خلعها ويستخدم لها مفكات خاصة.
 .3أن يتم استخدام بارات توازن بالستيكية ذات حواف ملساء في املمرات.
 .4ال تستخدم الخراطيم بدورات املياه سواء لالغتسال أو االستحمام بل تستعمل كراس ي ذات فتحات مياه
ً
تنظيف داخلية لالغتسال ،وأن تكون مرشات املياه مثبتة جداريا دون أنابيب خارجية.
 .5ال تحوي كراس ي دورات املياه على خزان مياه ظاهر.
 .6عدم وضع مصابيح اإلنارة بمتناول النزيل أو املراجع وتعلق في السقف بشكل ال يسمح للنزيل أو املراجع
بتعليق ش يء بها.
 .7أن تكون صاالت الطعام مجهزة بطاوالت وكراس ي مثبتة وأدوات طعام تمنع استخدامها في االيذاء.
 -4توفير قسم للطوارئ مجهز بأسرة وأجهزة للتعامل مع حاالت انقاذ الحياة ،واإلسعافات األولية والحاالت
النفسية الحادة ،واألعراض االنسحابية ،والتسمم.
 -5أقسام للتنويم وتشمل التالي:





قسم إلزالة السموم (العالج االساس ي).
قسم العالج األساس ي (التأهيل املبكر).

قسم التأهيل (منازل اإلقامة أو منازل منتصف الطريق).
 -6توفير قسم للرعاية الالحقة.
 -7العيادات الخارجية.
 -8أقسام للمراهقين لكامل املراحل العالجية في حالة استقبال املراجعين دون سن الثامنة عشرة.
 -9أقسام عالج وتنويم نسوي يتوالها طاقم طبي وفريق عمل نسائي ومن ضمنهم فريق أمن نسائي في حال استقبال
نساء.
 -10أجنحة تنويم منفصلة لكل مرحلة من مراحل البرنامج العالجي حسب ما تفتضيه الحالة على أن يكون االسلوب
العالجي املتبع في املؤسسة مبني على األسس والبراهين الطبية املعتمدة لدى اإلدارة العامة للصحة النفسية
والخدمة االجتماعية.
 -11توفير صيدلية مطابقة للمواصفات املتبعة باملستشفيات ومجهزة بجميع األدوية الالزمة.
 -12مختبر متكامل لعمل كافة الفحوصات املخبرية املطلوبة والالزمة مثل (اختبارات الكشف عن املخدرات
واملؤثرات العقلية في الجسم ،واختبار فحص املناعة واألمراض العضوية املرتبطة بمرض االدمان ،واختبار
الحمل واألمراض الوبائية) ،ويمكن للمركز أن يقوم بعقد شراكة أو اتفاقية مع جهات خارجية لتقوم بتقديم
خدمات املختبر وذلك وفق اإلجراءات املنظمة لذلك.
 -13املختبرات النفسية املجهزة لعمل االختبارات والقياسات والتدخالت النفسية املطلوبة.
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 -14قسم خاصة باألشعة بحسب املواصفات املتعارف عليها باملستشفيات ويمكن للمركز أن يقوم بعقد شراكة أو
اتفاقية مع جهات خارجية لتقوم بتقديم خدمات االشعة وذلك وفق اإلجراءات املنظمة لذلك.
 -15وحدة عناية متوسطة مجهزة بحسب املواصفات املتبعة باملستشفيات.
 -16أن يتوفر في املركز األماكن والوسائل الالزمة لعالج اإلدمان أو املساعدة فيه ،مثل ورش للعالج املنهي (كمرسم
وورشة فنية مناسبة للجنسيين ذكورا وإناثا) ،ومركز للترفيه النفس ي ،وصاالت رياضية وترفيهية وثقافية مجهزة
بطريقة أمنة تمنع األذى للمرض ى.
 -17تخصيص غرف مجهزة للعالج النفس ي والسلوكي (غير الدوائي).
 -18تخصيص غرف للعزل النفس ي بأجنحة التنويم ،ويجب أن تكون هذه الغرف خالية من األثاث واألدوات ومكيفة
وجيدة اإلضاءة ومراقبة بكاميرات داخلية مناسبة ،ومبطنة الجدران بشكل مناسب يوفر حماية للمريض من
ايذاء نفسه.
 -19تخصيص غرف مناسبة للعزل الطبي ومراقبة العدوى ،مجهزة بحسب املواصفات املتعارف عليها لغرف العزل
الطبي باملستشفيات.
 -20يفضل استخدام أسرة تنويم مناسبة ملريض االدمان ال تحتوي على دوائر كهربائية.
ً
ً
 -21حراسات أمنية مدربة تدريبا متخصصا.
ً
 -22توفير حوض سباحة يشرف عليه شخص مؤهل لإلنقاذ ،ومسطحات خضراء تمنح النزيل شعورا بالراحة
واالسترخاء( .اختياري)
 -23توفير نظامين منفصلين للمراقبة بالكاميرات كما يلي:
أ .النظام األول يكون خاص باملداخل واملخارج وأسوار املبنى ومداخل ومخارج أجنحة التنويم واملناطق واملمرات
العامة للمؤسسة .ويتحمل قسم األمن مسؤولية االشراف واملراقبة على هذا النظام.
ً
ب .النظام الثاني يكون مسئوال عن مراقبة مناطق التنويم والنشاطات الداخلية باألجنحة ،مع عدم انتهاك
خصوصية املرض ى داخل غرف التنويم إال إذا اقتضت الحاجة .ويتحمل الطاقم التمريض ي للجناح مسؤولية
االشراف واملراقبة على هذا النظام.
 -24اشتراطات خاصة بالفريق املعالج ونظم العالج:
أ .أن يكون املشرف الفني على املركز طبيب متخصص في الطب النفس ي.
ب . .يلتــزم بتعييــن عــدد من الكوادر في أجنحة التنويم على النحو التالي:
 -1جناح إزالة السموم:
ً
ً
توفير استشاري طب نفس ي لكل ثالثين سريرا ،ونائب في الطب النفس ي لكل خمسة عشر سريرا ،وطبيب مقيم
ً
ً
لكل خمسة عشر سريرا ،وتوفير اخصائي نفس ي واخصائي اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ا ،وممرض لكل
خمسة أسرة.
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 -2جناح التأهيل املبكر:
ً
ً
توفير استشاري طب نفس ي لكل عشرين سريرا ،ونائب في الطب النفس ي لكل عشرين سريرا ،وطبيب مقيم
ً
لكل خمسة عشر سريرا .وتوفير اخصائي نفس ي واخصائي اجتماعي لكل عشرة أسرة ،وممرض لكل عشرة
ً
أسرة ،ومرشد تعافي ومرشد ديني لكل عشرين سريرا.
 -3جناح التشخيص املزدوج:
ً
ً
توفير استشاري طب نفس ي لكل ثالثين سريرا ،ونائب في الطب النفس ي لكل خمسة عشر سريرا ،وطبيب مقيم
ً
لكل خمسة عشر سريرا .وتوفير اخصائي نفس ي واخصائي اجتماعي لكل خمسة عشر سرير ا ،وممرض لكل
خمسة أسرة ،وممرض لكل مريض في حال الحاجة للمراقبة اللصيقة.
ج .أن يشتمل البرنامج العالجي على النقاط العامة ويضاف عليها التأهيل العملي والثقافي والديني وأن يشتمل على
النشاطات الترفيهية والرياضية.
ً
د .أن يرأس الفريق املعالج طبيب استشاري في الطب النفس ي متخصصا في عالج االدمان.
ه .أن يتكون الفريق العالجي باملركز من مختصين في التخصصات التالية:
 .1الطب النفس ي وعالج االدمان.
 .2علم النفس السريري.
 .3الخدمة االجتماعية.
 .4التمريض.
 .5توفير مختص بالعالج بالعمل.
 .6توفير مختص بالتدريب الرياض ي.
 .7توفير مختص باإلرشاد الديني.
 .8توفير مختص كمرشد تعافي.
و -توفير طبيب نائب باطنة على مدار  24ساعة.
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