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مراكز متخصصة لتأهيل املدمنين
مراكز متخصصة لتأهيل املدمنين

ً
وهي املراكز التي توفر خدمات تأهيلية وإرشادية ملرض ى اإلدمان متعارف عليها طبيا وفق برامج محددة بعد مرحلة سحب
السموم والعالج.
ً
أوال :الضوابط العامة:
 .1يراعي اختيار املكان املناسب إلنشاء مركز تأهيل املدمنين موقعا ومساحة ،على أن يكون مجموع املسطحات 20
متر مربع لكل نزيل ملراكز التأهيل بدون إيواء و  40متر مربع لكل نزيل ملراكز التأهيل مع االيواء.
 .2يجب مراعاة جوانب السالمة للمرض ى وللعاملين باملؤسسة الصحية وفق اشتراطات ومعايير السالمة املحلية في
املؤسسة.
 .3يجب توفير برنامج حاسب آلي في املؤسسة الصحية للقيام بما يلي:
أ -إدخال بيانات املريض العامة.
ب -تسجيل املواعيد واالستعالم.
ت -استخدام وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع املرض ى.
ث -أن ترفع إحصاءات شهرية للشؤون الصحية مصدرة الترخيص وفق متطلبات اإلدارة العامة للصحة
النفسية والخدمة االجتماعية.
 .4يجب وضع الئحة حقوق وواجبات املرض ى ومرافقيهم ،مع ضرورة عرضها على املريض وأسرته.
 .5يجب وضع الئحة توضح التسعيرة لجميع الخدمات املقدمة باملؤسسة.
 .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.
 .7عند اصدار التقارير الطبية فيراعى ما جاء في املادة ( )21من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم (م )59/وتاريخ 1426/11/4هـ.
 .8يحق للمؤسسة الصحية تحديد صالحيات الزيارة واالطالع على هويات الزائرين وتفتيشهم.
 .9أن تقوم املؤسسة الصحية بالرفع إلى إدارة الصحة النفسية والخدمة االجتماعية بمديرية الشؤون الصحية
باملنطقة بإحصائية سنوية بعدد الحاالت املراجعة لها مصنفة بحسب طبيعة الحالة ونوع املادة املتعاطة.

1

ً
ثانيا :االشتراطات الخاصة لترخيص مركز تأهيل املدمنين:
.1
.2

.3
.4
.5

يجب أن يقدم املريض تقرير طبي يوضح أنه أنهى برنامج إزالة السموم والبرنامج العالجي األساس ي وأنه بحاجة إلى
التأهيل قبل دخول املريض ملركز التأهيل.
أن يتوفر في املؤسسة الصحية األماكن والوسائل الالزمة لتأهيل املدمنين مثل ورش العالج املنهي (كمرسم وورشة
فنية مناسبة للجنسيين ذكورا وإناثا) ،ومركز للترفيه النفس ي ،وصاالت رياضية وترفيهية وثقافية مجهزة بطريقة
آمنة تمنع األذى للمرض ى.
ً
توفير حوض سباحة يشرف عليه شخص مؤهل لإلنقاذ ،ومسطحات خضراء تمنح النزيل شعورا بالراحة
واالسترخاء (اختياري).
توفير صالة جلوس مناسبة لعدد النزالء.
توفير نظامين منفصلين للمراقبة بالكاميرات كما يلي:
أ .النظام األول يكون خاص باملداخل واملخارج وأسوار املبنى ومداخل ومخارج واملمرات العامة للمؤسسة
الصحية 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 قسم األمن مسؤولية االشراف
واملراقبة على هذا النظام (خاص بمراكز تأهيل املدمنين مع االيواء)

 .6توفير الكوادر الطبية التالية ملراكز تأهيل املدمنين:
أ .استشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري أو طبيب نفس ي متخصص في عالج اإلدمان مرخص
ً
له بمزاولة املهنة ولدية خبرات سابقة في مجال اإلدمان ال تقل عن ثالث سنوات ويكون متفرغا للعمل
ً
باملركز ومشرفا على الخدمات الفنية والتأهيلية املقدمة باملركز
ب .أخصائي نفس ي لكل عشرة نزالء.
ت .أخصائي اجتماعي لكل عشرة نزالء.
ث .مرشد تعافي لكل عشرين نزيل
ج .مرشد ديني لكل عشرين نزيل
 .7يمكن للكوادر التالية مزاولة العمل باملركز:
أ .طبيب نفس ي (استشاري أو نائب).
ب .استشاري أو أخصائي أول في علم النفس السريري أو اإلرشادي.
ج .أخصائي أو مساعد اخصائي في علم النفس.
د .أخصائي اجتماعي.
ه .أخصائي عالج بالعمل.
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ح .ممرض.
خ .مرشد تعافي
د .مرشد ديني.
 .8وجود خدمات طبية عن طريق االستشارة لالستدعاء عند الحاجة.
 .9الخدمات التي يمكن لهذه املراكز تقديمها خدمات تأهيلية في مجال اإلدمان غير دوائية ،وتشمل البرامج اآلتية:
أ .برامج الدعم الذاتي بما يتوافق مع عادات وقيم املجتمع.
ب .الجلسات النفسية.
ج .العالج الوظيفي.
د .برامج دينية وترفيهية ورياضية.
 .10توفير عيادات مناسبة لجلسات العالج الجماعي.
 .11األسلوب التأهيلي الواجب إتباعه:
أ .أن تكون العملية التأهيلية بطريقة شمولية وبمنهج علمي موثق ضمن مجال تأهيل اإلدمان املتعارف
عليه علميا.
ب .أن تتم مراعاة التعاليم الدينية والنواحي االجتماعية في العملية العالجية.
ت .أال يقوم املركز بالعالج الدوائي للمرض ى.
ث .للمركز أن يوفر األدوية والتجهيزات الالزمة للتعامل مع الحاالت اإلسعافية.
ج .توفي ر نظام إحالة موثق إلى مؤسسات عالجية في مجال اإلدمان إلحالة املرض ى الذين يتضح من خالل
متابعتهم أنهم بحاجة إلى التدخل الطبي.
ح .أن تكون التقارير معتمدة من املشرف الفني باملركز.
خ .توثيق كافة العمليات التأهيلية التي تزاول في املركز ،وكتابة تقييم مبدئي شامل لكل مريض يراجع املركز
ويحفظ في ملفه مع مراعاة السرية في الحفظ.
د .أخذ موافقة اإلدارة العامة للصحة النفسية والخدمة االجتماعية للبرنامج العالجي املقدم باملؤسسة.
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 .12في حال رغبة املركز بتوفير اإليواء للمرض ى فيشترط باإلضافة الى ما سبق ما يلي:
أ .أن يحدد في طلب الترخيص قيام املركز بتقديم نشاط اإليواء للمرض ى (املبيت).
ب .أن تكون غرف املبيت مناسبة من حيث التأثيث والتجهيز.
ج .يجب أال يقل صافي مساحة غرفة املبيت عن  12متر مربع للغرفة املفردة ،وأال يقل صافي املساحة عن  8متر
مربع لكل سرير في الغرفة املزدوجة ،مع توفير دورة مياه واحدة لكل نزيلين.
د .توفير صالة طعام مناسبة لعدد النزالء ومطبخ ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في التغذية.
ه .توفير غرفة غسيل مالبس ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة في النظافة.
و .توفير مكان لحفظ ادوية املرض ى.
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