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چزا خاًِ سپیذ؟(خاًِ سپیذ کوپ ًیست خاًِ سپیذ هزکش تستزی تزک اعتیاد ٍ درهاى اعتیاد تا پشض
کاى هتخصص ٍ کار اسهَدُ ٍ تین کاهل پشضکی است)
درهاى اعتیاد ًیاس تِ تخصص ٍتجزتِ دارد ها آى را در یک هجوَعِ فزاّن کزدُ این
تاسیس هزاکشی کِ پاسخگَی درهاى تستزی تیواراى تاضذ درتوام رضتِ ّای پشضکی هذًظز تَدُ

ٍدرهَرد تیواری اعتیاد ًیش ّویطِ تِ ٍجَد چٌیي هزاکشی احساس ًیاس ضذُ است.ایي هزاکش در
تسیاری اس هَارد هی تَاًٌذ سثة درهاى ٍکوک تِ تیواراى ٍخاًَادُ ّای آًْا ضًَذ.
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تا تَجِ تِ ایٌکِ اعتیاد یک تیواری هشهي ٍعَدکٌٌذُ هغشی است کِ جٌثِ ّای هختلف سیستی ،رٍا
ًی ٍاجتواعی فزد را درگیزهی کٌذ .تاهیي یک پاسخ هَثز ٍهقزٍى تِ صزفِ تِ ایي هطکل ٍ ایجاد ی
ک ًظام یا سیستن سطح تٌذی ضذُ درهاًی اّویت اساسی دارد.هٌظَراس یک ًظام سطح تٌذی ضذ
ُ در دستزس تَدى توام سطَح درهاًی ضاهل درهاى سزپایی ٍدرهاى تستزی ٍٍجَد پیًَذّای ه
ضخص هیاى سطَح فَق است.
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جاهع تَدى درهاى تستزی تِ تیواراًی کِ تِ ّزدلیل تِ درهاى ّای سثک تزپاسخ ًذادُ اًذ کوک هی کٌذ.
تغییز الگَی هصزف هَاد تِ سوت هَاد هحزک ٍجَد خذهات تستزی را هَجِ تز هی ًوایذ.
ٍیژگیْای کلیذی هزکش تستزی تزک اعتیاد درهاى سَء هصزف هَاد خاًِ سپیذ:
 -1در آى خذهات ارسیاتی ،تثثیت یا تاسگیزی حوایت ضذُ تَسط یک تین تالیٌی چٌذرضتِ ای آهَسش دیذُ ارایِ هی ضَد.
 -2ایي هزکش هحل درهاى تیواراًی است کِ هطکالت هزتثط تا هصزف هَاد آى ّا تِ قذری ضذیذ است کِ ًیاس تِ اقاهت در هحیطی ایوي ٍ عاری اس هَاد ٍ پایص 24
ساعتِ پشضکی دارًذ.
 -3هذت تستزی تزای ّز هزاجع تِ صَرت فزدی تعییي هی گزدد.
 -4در ایي هزکش تستزی تزک اعتیاد درهاى تَسط تین چٌذ رضتِ ای هتطکل اس افزاد دارای داًص ٍ تخصص در سهیٌِ درهاى اختالالت هصزف هَاد ضاهل پشضک دٍر
ُ دیذُ ،رٍاًپشضک ،پزستار ،رٍاًطٌاس دٍرُ دیذُ ،هذدکار ٍ کاردرهاى گز ارائِ هی ضَد.
 -5در ایي هزکشتیواراى ارسیاتی ضذُ ٍ تزًاهِ درهاى تَسط پشضک تا هطارکت سایز اعضای تین چٌذرضتِ ای درهاى تذٍیي هی ضَد .هطاٍرُ تخصصی رٍاى پشضکی
تِ طَر هعوَل ٍ هطاٍرُ تا سایز سزٍیس ّای تخصصی در صَرت ًیاس اًجام هی پذیزد.
 -6هْارت ّای تین چٌذرضتِ ای درهاى اهکاى درهاى هطکالت طثی ٍ رٍاى پشضکی ّوزاُ خفیف تا هتَسط را تأهیي هی کٌذ.
 -7حذاکثز در سِ رٍس اٍل تستزی تیوار تِ صَرت جاهع ارسیاتی ٍ تزای اٍ تزًاهِ هزاقثت تذٍیي هی ضَد.
 -8هزاقثت ّای پس اس تزخیص تخص عوذُ ای اس تزًاهِ هزاقثت توام تیواراى هی تاضذ .هزاقثت ّای پس اس تزخیص تَسط ّواى هزکش ٍ،هزاکش سزپایی در ّواى ه
حل یا در صَرت تعذ هسافت تَسط یک هزکش سزپایی یا اقاهتی ًشدیک تِ هحل سکًَت تیوار ارایِ هی گزدد.
 -9هذاخالت درهاًی کِ درایي هزکش ارائِ هی ضَد هتٌاسة تا ًیاس فزد تَدُ ٍ هجوَعِ ای اس هذاخالت دارٍیی ٍ رٍاًی ،اجتواعی را ضاهل هی گزدد.
هزکش تستزی تزک اعتیاد خاًِ سپیذ در یک تاغ هصفای دٍر اس هحیط ضْزی ٍدرفضایی استاًذارد جْت خذهات تستزی احذاث گزدیذ.
ایي هزکش تستزی تزک اعتیاد در سهیٌی تِ هساحت  2500هتزهزتع فضای تاغی ٍسیزتٌای  1100هتز هزتع فضای تیوارستاًی ساختِ ضذُ است.
خذهات تزک اعتیاد کِ در خاًِ سپیذ اًجام هی ضَد تزک اعتیاد ضیطِ  ,تزک اعتیاد ّزٍئیي  ,تزک اعتیاد تزیاک ……ٍ ,
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تزخی اس ٍیژگی ّای هزکش تستزی تزک اعتیاد خاًِ سپیذ
ایي فضاّا ضاهل:
 -1تخص یک ,هزحلِ یک درهاى ( تستزی اٍلیِ تیواراى )
-2تخص دٍ,هزحلِ دٍم درهاى (اتاقْای تیواراى)
 -3اتاقْای VIP
4- CPRاتاق هزاقثتْای ٍیژُ
 -5اتاق پشضک
 -6اتاق رٍاى ضٌاس
 -7اتاق دارٍ
 -8اتاق پزستاری
 -9سالي آهَسش
-10سالي غذاخَری
-11سالي هطالعِ
-12سالي ٍرسش
ٍ-13احذ پذیزش
ٍ-14احذ حساتذاری
 -15هذیزیت
 -16اتاق کٌفزاًس
 -17آضپشخاًِ
 -18رختطَیخاًِ
ً -19گْثاًی
 -20تصفیِ آب ٍتاسیسات هزکشی
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