توافقنامه سطح خدمت
"ارائه خدمات مشاوره روانشناختی ،ژنتیک،تحصیلی،شغلی و ..به آحاد مردم"
-1مقدمه
دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي در راستاي پيشگيري اوليه و ثانويه و ارتقائ سالمت روان اقشار با ارائه خدمات مشاوره وراهنمايي در واحد
حضوري دولتي و مراکز مشاوره خصوصي و مرکز تلفني خط  1480فعاليت مي نمايد که در سال 98تعداد  48مرکز مشاوره حضوري غير دولتي ( 6
مرکز سطح يک (سالمت روان محلي ) 36 ،مرکز مشاوره سطح دو (عمومي) و  6مرکز سطح سه (تخصصي) )  ،يک مرکز دولتي و يک مرکز تلفني(
خط  )1480در سطح استان در حال ارائه خدمات مشاوره مي باشند.
مراکز مشاوره زنتيک در راستاي پيشگيري از معلوليت و جلوگيري از تولد فرزند معلول ازطريق مداخله وتشخيص به هنگام فعاليت مي نمايند  .مراکز
مشاوره پزشکي ژنتيک دولتي و خصوصي تحت نظارت سازمان بهزيستي در شهرستان قزوين و بويين زهرا و آبيک به ارائه مشاوره هاي تخصصي
وتعيين ريسک خطر ،جهت مراجعان در زمينه هاي پيش از ازدواج ،قبل از بارداري  ،در حين بارداري  ،وجود بيماريهاي پر خطر و تکرار شونده در
خانواده  ،وجود فرزند معلول و  ...مشغول ميباشند  .در صورتيکه پزشک مشاور ژنتيک جهت تشخيص ضروري باشد مراجعين را جهت بررسي بيشتر
به آزمايشگاه هاي تخصصي ارجاع مي دهد که براي مدد جويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و افراد نيازمند کمک هزينه آزمايش در نظر گرفته مي
شود.
-2هدف
هدف غايي و نهايي مشاوره روانشناختي  ،ارتقاي سطح سالمت روان جامعه است و براي رسيدن به اين هدف ،ارائه مشاوره با کيفيت مطلوب و جلب
رضايت مراجعين ،ايجاد انگيزه براي ادامه درمان و بهبود کيفي زندگي آنان ،از ضروريات است لذا دفتر مشاوره معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي با
هدف تاسيس مراکز مشاوره در جهت ارتقاي سطح سالمت روان جامعه و ارائه خدمات مشاوره و روانشناختي به احاد جامعه  ،نظارت و بررسي عملکرد
مراکز مشاوره و ارزيابي کيفيت خدمات ارائه شده به مراجعان اين مراکز را برعهده دارد  .که اهم فعاليت مراکز مشاوره عبارت است از:
ارائه خدمات مشا وره اي در جهت پيشگيري از آسيبها و اختالالت احتمالي در آينده
ارائه خدمات مشاوره در زمينه هاي:
مشاوره به متقاضيان طالق ارجاعي از دادگستري و مشاوره هاي زوج درماني و خانواده مشاوره پيش از ازدواج
مشاوره هاي تحصيلي – تربيتي  -اختالالت روان – شخصيت – و خلق ..درمان اختالالت اضطرابي افسردگي
کودک – نوجوان و فرزند پروري  -اعتياد  -نورو فيد بک و....
برگزاري کارگاههاي پيش ازازدواج – زندگي خانواده -مهارتهاي زندگي
مشاوره ژنتيک به معني ايجاد يک رابطه دو طرفه است که در آن مشاور به فرد مراجعه کننده در زمينه هاي ذيل کمک ميکند:
الف-مشاوره در مورد تشخيص و پيش آگهي و کنترل بيماري با هدف پيشگيري از معلوليتهاي ناشي از اختالالت ژنتيک
ب-بررسي روش به ارث رسيدن بيماري وخطر تکرار آن در ساير افراد خانواده
ج -شناسايي روشهاي موجود براي کاهش عوامل خطر زا
د-کمک به انتخاب موثرترين راه حل براي حل مشکل که بيش از همه با فرهنگ ،عقايد ،
مراکز مشاوره پزشکي ژنتيک دو لتي و خصوصي در شهرستان قزوين و مراکز خصوصي واقع در بويين زهرا و آبيک به ارائه مشاوره هاي تخصصي
وتعيين ريسک خطر ،جهت مراجعان در زمينه هاي پيش از ازدواج ،قبل از بارداري  ،در حين بارداري  ،وجود بيماريهاي پر خطر و تکرار شونده در
خانواده  ،وجود فرزند معلول و  ...مشغول ميباشند.
-3مسئولیت
 ارائه خدمات مشاروه آگاهسازي  ،مداخالت پيشگيرانه درماني و مداخالتي به گروه هدف مبتني بر نياز و در حد مقدورات و ظرفيت هاي موجود(اعتبارات ابالغي)
ارائه گزارش و امار و اطالعات  ،تعداد مراجعان و دسته بندي بر اساس نوع خدمات ارائه شده به آحاد مردم مطابق با جداول آماري بهزيستي ازسوي مرکز مشاوره

-تاييد نهايي وگزارش و ارسال به ستاد و بهزيستي کشور

 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی
 -1تأمين اعتبار مطابق ضوابط و مقررات و مبلغ تعيين شده از طرف دولت و پس از ابالغ اعتبار مربوطه به استان.
 -2اعمال نظارت دقيق بر روند ارجاع مدد جويان و مرجوعين طرحهاي غربالگر ي و مشاوره
-3مراکز مشاوره مکلف به رعايت کليه مقررات برابر دستورالعمل بهزيستي در زمينه موضوع تفاهم نامه است.
مدارک الزم براي دريافت خدمات:
ارايه کارت مددجويي در صورت تحت پوشش بودنارائه مدارک شناسايي براي متقاضيان واجد شرايط استفاده از يارانه مشاوره
مدت زمان انجام خدمت  :بستگي به نوع مشکل مراجع  ،عمق و گستردگي و تعدد اختالالت در مراجع دارد
تعداد مرتبه مراجعه حضوري  :قابل اندازه گيري نيست (بستگي به نوع مشکل مراجع)
-5هزینه ها و پرداخت ها
تعرفه ارائه خدمات مشاوره که از سوي دفتر مشاوره سازمان بهزيستي ارسال بصورت ساالنه و بر اساس شرايط اقتصادي استان به تفکيک دولتي و
خصوصي ابالغ مي گردد و شايان ذکر است کليه مرا کز مذکور پروانه فعاليت خود را از سازمان بهزيستي دريافت نموده وتحت نظارت اين سازمان مي
باشند
-6دوره عملکرد
اعتبار پروانه فعاليت مراکز مشاوره 5 -3ساله بوده وتفاهم نامه پرداخت يارانه يک ساله مي باشد.
-7خاتمه توافقنامه
چنانچه به تشخيص رياست سازمان ومعاونت تخصصي ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطالع قبلي و موازين سازمان و براساس
دستورالعملهاي اجرايي سازمان اقدام خواهد شد.

