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شت و   بهارستان ردمانشبکه بهدا

 (CMHCمرکز سالمت روان جامعه نگر )شرایط اختصاصی 

  روانشهنا  کارشهنا  نفهر   سهه نفر باشد:  ( حداقل باید ششCMHC)پرسنل مرکز سالمت روان جامعه نگر  -1

 منشی. نفر یکپزشک عمومی )پاره وقت( و  نفر یک، یمددکار نفر کارشنا  ارشد یک، بالینیارشد 

؛ تشخیصهی، درمهانی، ومویشهی، نتهارت و     (CMHC) خدمات انجام شده در مرکز سالمت روان جامعهه نگهر   -2

 های بین بخشی است. هماهنگیپایش، ومویش و توانمندسایی خانواده بیمار، 

 است. 1398اوایل تیر ماه یمان اجرای طرح، یکسال شمسی و ای  -3

 تانبهارسه  در شهرستان  محل ارائه خدمات مرکز خدمات جامع سالمت صاحب الزمان )عج( نسیم شهر واقع -4

 باشد.می

بکه ساعت کاری پرسنل شهالل در شه   شنبه؛ مطابقپنجای شنبه تا  ساعت کاری پرسنل؛ به صورت تمام وقت -5

 باشد.شهرستان بهارستان میحدهای تابعه در بهداشت و درمان بهارستان و وا

 ، با روانپزشک است.(CMHCمرکز سالمت روان جامعه نگر )مسئولیت و مدیریت داخلی  -6

 به شرح ذیل است. پرسنل مرکز ماهانه دریافتیخالص میزان  -7

 تومان هزار 500 و ونیلیم دو مددکار و روانشنا ( الف

 کار قانون طبق یمنش ب(

 قفسه  تها  تومهان  ههزار  50( ماریب وجود صورت در) منزل در تیزیو هر یایا به وقت پاره یعموم پزشک( ج

 ماه در تیزیو 50 حداکثر

اشهت و  و شبکه بهددانشگاه با صالحدید مستقیم معاونت بهداشت  انتخاب و انفصال همکاری نیروهای شالل -8

 می باشد.درمان بهارستان 

 شرکت طرف قرارداد می باشد.با ؛ (CMHCمرکز سالمت روان جامعه نگر )عقد قرارداد با پرسنل  -9

 می باشد.ارائه خدمات، با شبکه بهداشت و درمان بهارستان  فیزیکی تأمین تجهزات و فضای -10

ل و اداره ک اهالی قرارداد، معاونت بهداشت دانشگعو ناظر  شبکه بهداشت و درمان بهارستانطرف اول قراداد،  -11

 .می باشد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ویارت متبوع
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 (CMHC)تخصصی  اهداف بسته

 روانشناسان، مراقبین سالمت و بهوریانومویش و توانمندسایی پزشکان خانواده ، 

      زشهکی  ومویش و توانمندسایی بیماران در یمینه مهارتههای پایهه شهناخت و مراقبهت بیماریهها روانپ

 (CMHC) سالمت روان جامعه نگر توسط روانشناسان مرکز

 ومویش و توانمندسایی خانواده بیماران 

 خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی  

 مراقبت بیماران ارجاعی و ارجاع بیماران به بیمارستان 

 توانبخشی رویانه بیماران و کاردرمانی 

  ( حدمات مراقبت در منزلhome care) 

 پیگیری بیماران شدید روانپزشکی در بخش اعصاب و روان 

  پیگیری تلفنی بیماران شدید روانپزشکی درCMHC 

 پایش پزشکان عمومی و مراقبین سالمت در مراکز خدمات جامع سالمت 

 

 (CMHC)اقدام جامعه  اهداف بسته

  اختالالت روانپزشکی و مشکالت اجتماعیکاهش عوامل خطر بروی 

 تقویت عوامل محافتت کننده سالمت روانی اجتماعی در جمعیت 

  های خودمراقبتی در سالمت روانی، اجتماعی و اعتیادسبکتوسعه 

 های اجتماعیافزایش حمایتهای بین بخشی و اجتماعی در حویه سالمت روان و پیشگیری ای وسیب 

 ارتقای سواد سالمت روان در جمعیت تحت پوشش 

 کاهش ومار اختالالت روانپزشکی در سطح شهرستان 

  روانپزشکیکاهش انگ یدائی ای بیماریهای 

 


