تجمیع مصوبات کمیته نظارتی ماده  13در نه ماهه نخست سال 79

 -1در صورت نیاز به اخذ مرخصی مسئول فنی (از یک روز کاری تا حداکثر سی روز متناوب) موسس مرکز می تواند پزشک واجد
شرایط دیگری (دارای مدرک گواهی دوره درمان نگهدارنده با متادون) را بعنوان جانشین مسئول فنی به واحد نظارت بر درمان
مراکز سوءمصرف مواد معرفی نماید (.حداکثر سی روز در طول یک سال) در صورت مرخصی بیش از  03روز (متناوب) ضروریست
نسبت به معرفی مسئول فنی جانشین به واحد صدور پروانه جهت صدور ابالغ اقدام گردد.
نکته  :1مصادیق اخذ مرخصی مسئول فنی شامل بیماری ،مسافرت ،شرکت در دوره های بازآموزی و  ...می باشد.
نکته  :2وظایف جانشین مسئول فنی ،همان وظایف مسئول فنی است و انجام این وظایف توسط جانشین رافع مسئولیت های
قانونی مسئول فنی ،موضوع آیین نامه راه اندازی مراکزدرمان سوءمصرف مواد دستورالعمل تاسیس ،مدیریت نظارت بر مراکز مجاز
دولتی و غیر دولتی و خصوصی و سازمانهای مردم نهاد و بخشنامه شماره /0223د 033مورخ  12/0/62وزارت متبوع نمی باشد.
 -2در صورت تقاضای موسس مرکز درمان سوءمصرف مواد جهت تغییر آدرس یا منطقه ،جابجایی مکان تنها پس از طی مراحل
ذیل امکان پذیر خواهد بود.
الف) ثبت درخواست و ورود اطالعات در سامانه صدور
ب) انجام بازدید توسط واحد ارزیابی فضای فیزیکی
ج) طرح موضوع در کمیسیون ماده 23
د) بارگذاری اسناد ملک
ه) تاییدیه معاونت امور بهداشتی
و) اخذ تایید نهایی از واحد ارزیابی فضای فیزیکی
ز) صدور پروانه بهره برداری با آدرس جدید
تبصره :از آنجا که طی مراحل فوق الذکر زمان بر بوده و امکان توقف خدمت رسانی مراکز درمان سوء مصرف مواد به بیماران میسر
نمی باشد ،تحویل سهمیه ی داروی یک فصل با تایید رییس اداره صدور پروانه ها و مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان
بالمانع است.
 -0در صورت صدور رای کاهش یا قطع سهمیه توسط کمیته نظارتی ماده  ،01مراکز درمان سوء مصرف مواد مشمول رای ،مجاز
به تعطیلی یا کاهش شیفت نخواهند بود و باید مطابق با شیفت مندرج در پروانه بهره برداری فعالیت داشته باشند.

 -0در صورت تمایل موسسین به جداسازی انبار دارویی از واحد درمان سوء مصرف مواد (جهت افزایش ایمنی) ضروریست با در
نظر گرفتن استانداردهای الزم ،درخواست کتبی خود را جهت بررسی کارشناسی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ارائه نمایند.
 -5شرایط تخصیص اوپیوم به مراکز درمان سوءمصرف مواد
با توجه به بخشنامه شماره 033د 5515/مورخ  15/0/63معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شرایط بشرح
ذیل است.
الف) حداقل یکسال از فعالیت مرکز متقاضی گذشته باشد و سابقه تخلف در مرکز وجود نداشته باشد.
ب) سقف سهمیه داروی تنتور اوپیوم  53بیمار به ازای هر شیفت کاری است.
 -2در صورت صدور رای کمیته نظارتی ماده  01در خصوص کاهش سهمیه مرکز درمان سوء مصرف مواد ،در صورتی که در بازه
زمانی اعالم شده ،نواقص رفع نگردیده و در بازدید مجدد منجر به صدور اخطار و قطع سهمیه (برابر مصوبه سطح بندی تخلفات)
شود ،رای صادره قابل تجدید نظر نخواهد بود.
 -5در صورت وجود کسری پوکه در زمان تحویل دارو به معاونت غذا و دارو ،مطابق تعداد کسری پوکه ها کاهش سهمیه دارویی
اعمال و ترمیم مغایرت تا  2ماه امکان پذیر نمی باشد .ضمن اینکه مورد در اولین کمیته نظارتی ماده  01بررسی خواهد شد.

ساعت کاری مراکز :
شروع شیفت صبح حداقل از  5صبح و شروع شیفت عصر حداقل از  10بعدازظهر تا حداکثر ساعت 23
یادآور می شود ساعت کاری در هر شیفت  0ساعت می باشد .و مراکز دو شیفت نیز می توانند در صورت حضور کادر
فنی مورد نیاز در ساعت مصوب بصورت پیوسته فعالیت کنند.

