
 

  
  
  
  

      لالختبار امليداين مشروع صيغة
  منظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة مشتركة بني دراسة استقصائية 

      واجلرمية بشأن مرافق عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان خدِّراتاملعين بامل
            ٢٠١٨شباط/فرباير 

    مةدِّمق
قياس الطلب على فإنَّ يف البلد.  خدِّراتعالج اضـــطرابات تعاطي امل رافقملبيانية  االســـتقصـــائية لرســـم خريطةُتجرى هذه الدراســـة 

جمال يف كذلك و ،املحلييف املجتمع  خدِّراتلرصد التغريات يف منط تعاطي امل ةحيوي ذو أمهية عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان
  التخطيط لنظام عالج سريع االستجابة.

واجلرمية ومنظمة الصــحة العاملية بشــأن عالج  خدِّراتهذه الدراســة االســتقصــائية يف إطار الربنامج املشــترك بني مكتب امل تدَُّأعقد و
  )١(ورعايتهم. مخدِّراتاملرهتنني لل

دوائر لبيانية قد ُتســـتخدم هذه البيانات لرســـم خرائط فهذا االســـتبيان لعدة أغراض.  عن ًةإجابمة كن أن ُتســـتخدم البيانات املقدَّميو
، أو للبحث (يف شــكل موحد) أو كأســاس لرصــد توافر العالج وإمكانية العام خلدمات يف البلد/املنطقة، أو لتطوير ســجل للجمهورا

  ته.نوعي  الوصول إليه ومراقبة
ومؤشــر الطلب  )٢(،خدِّراتالدراســة االســتقصــائية، إىل جانب املعايري الدولية لعالج االضــطرابات الناشــئة من تعاطي امل هذه لكِّوتشــ

واجلرمية، جزًءا من حزمة مقترحة  خدِّراتالعالج التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل نوعية، وأداة ضــــــمان )TDI( على العالج
  أساسية لتخطيط العالج ورصده.

    

                                                                    
  )١( https://www.unodc.org/docs/treatment/unodc_who_programme_brochure_arabic.pdf.  
  )٢( https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-

treatment/UNODC_International_Standards_for_the_Treatment_of_Drug_Use_Disorders_March_17_ebook.pdf.  
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      تعليمات عامة
  يتألف االستبيان من مخسة أقسام: 

  ملراسلة بشأن الدراسة االستقصائيةمن أجل ارفق العالج التفصيلية اخلاصة مبتصال اال تانابي  -ألف  
  العالج للعموم  رفقالتفصيلية اخلاصة مبتصال بيانات اال  -باء  
  م وصف مرفق العالج والعالج املقدَّ  -جيم  
  عدد متلقي العالج   -دال  
   ن)واملباين واملوظفالقدرة العالجية (  -هاء  

      
هو لغرض االتصــــال فقط  لفيرجى االنتباه إىل أن القســــم أويف األقســــام ذات الصــــلة. كله ن التعليمات يف ثنايا االســــتبيان ضــــمَُّت

 ،إذا كانت البيانات غري متوفرةو. البيانية اخلرائطرســـم أداة اخلاصـــة بقســـام األمجيع اســـتكمال من املهم وللعموم.  ًاتاحم يكون  ولن
  . هبذه الصفةتقدير واإلشارة إليه إعطاء ُيقترح 
وما إىل ذلك) له أهداف وإجراءات وقواعد ونطاق خدمات وتدخالت  ،برنامج ،قسم ،هو كيان تنظيمي منفصل (مركز طيباملرفق 

 وفريق ومدير (قائد الفريق). وميكن أن تكون هذه املرافق قائمة بذاهتا (مثالً  ،) مســـــتهدفة خاصـــــة بهفئات( وفئة ،حمددة خاصـــــة به
ســـتشـــفيات مأخرى (مثل مراكز أو مراكز وطنية لعالج اإلدمان) أو متكاملة مع مراكز رعاية صـــحية أو عيادات أو مســـتوصـــفات 

دائرة يجب على كل ف ،يرجى االنتباه إىل أنه إذا كان مرفق العالج يقدم خدمات منفصلةوالرعاية الصحية العامة أو الصحة العقلية). 
 . تعليمات إضافية مع كل سؤال قدَّمُتوعالقتها باملرفق األم.  تبياندراسة استقصائية منفصلة للمرفق مع استكمال خدمة 

الصـــحية املنشـــودة للمرضـــى الذين يعانون من اضـــطرابات ناشـــئة عن  الوضـــعيةمة لتحقيق مَّعملية مصـــ بأنه فرَُّيع خدِّراتعالج امل
ســاعدة املالعالج الطيب أو النفســي أو معترف هبا يف . ويتم توفري العالج من قبل مهنيني مؤهلني، يف إطار ممارســات خدِّراتامل  تعاطي

  الجتماعية.ا
    .أي سنة معينةمن كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب من تشمل الفترة  السنة التقوميية
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  للعموم)البيانات هذه تتاح (لن ملراسلة بشأن الدراسة االستقصائية امن أجل رفق العالج التفصيلية اخلاصة مبتصال اال بياناتاجلزء ألف: 
  

    االسم)(رئيس مرفق العالج*  -١-لفأ

    عنوان الربيد اإللكتروين للمراسلة مع املرفق -

اسم جهة التنسيق لغرض هذه الدراسة االستقصائية  -٢-لفأ
  داخل املرفق

  

    عنوان الربيد اإللكتروين جلهة التنسيق -

    عنوان الربيد اإللكتروين الدائم للمرفق -٣-لفأ

 رقم هاتف املرفق لألغراض اإلدارية -٤-لفأ
  

   
    خط االتصال الدويل  رمز املنطقة  الرقم

 الدراسة االستقصائية  استكمالتاريخ  -٥-لفأ
  

   
    اليوم  الشهر  السنة

    
  رئيس مرفق العالج (االسم)  -١-لفأ

  رمي.اهل ممكن من التسلسل أعلى مستوىيف  املسؤول اإلدارياسم مدير املرفق أو 
  عنوان الربيد اإللكتروين للمراسالت مع املرفق  ‐

      التصال واملتابعة يف املستقبل.لغرض ارفق أو برنامج العالج املدير ملالربيد اإللكتروين عنوان  
  اسم جهة التنسيق لغرض هذه الدراسة االستقصائية يف املرفق  -٢-لفأ

  . ًايستكمل الدراسة االستقصائية، وإال فريجى تركه فارغرفق إذا كان شخص آخر غري مدير امل يستكمل
  االستمارة يستكملعنوان الربيد اإللكتروين للشخص الذي   ‐

    التصال واملتابعة يف املستقبل. اغرض يرجى تقدمي عنوان الربيد اإللكتروين جلهة التنسيق ل

   عنوان الربيد اإللكتروين الدائم للمرفق -٣-لفأ
عنوان بريد إلكتروين إعطاء ريجى فإذا مل يكن للمرفق عنوان بريد إلكتروين دائم، وعنوان بريد إلكتروين دائم للمرفق. عطاء يســـتكمل بإ

  ثان للمدير أو ألحد كبار املوظفني. 

   رقم هاتف املرفق -٤-لفأ
الوطنية ألرقام الشـــكلية يرجى اســـتخدام الصـــيغة والعمل أو اهلاتف املحمول جلهة االتصـــال أو برنامج العالج. هاتف يرجى تقدمي رقم 
  جمية إكسيل.اقد تسبب صعوبات يف بر ألهناعالمة "+" ال اجتناباهلواتف. رجاء 

   الدراسة االستقصائية استكمالتاريخ  -٥-لفأ
     .حسبما جرى تبيانهالدراسة االستقصائية فيه  كملتاسُتاذكر اليوم الذي 
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  متاحة للعموم) بيانات( للعموم رفق العالجالتفصيلية اخلاصة مبتصال اال بيانات: اءباجلزء 
  
    اسم مرفق العالج -١-اءب
الشارع ورقم  اسم: ذكرلعالج (يرجى اعنوان مرفق  -٢-اءب

 )املدينة والبلدووالرمز الربيدي  املبىن
  

  
   اسم الشارع بىنرقم امل الرمز الربيدي املدينة  البلد

املنظمات  . وبالنسبة إىلاسم املنظمة األم (إن ُوجدت) -٣-اءب
  الوزارةاسم احلكومية، يرجى ذكر 

  

    إحداثيات مرفق العالج يف النظام العاملي لتحديد املواقع -٤-اءب
    املوقع الشبكي ملرفق العالجعنوان  -٥-اءب
يف احلصول الذين يرغبون  للمرضىللزبائن/رقم هاتف  -٦-اءب

  على اخلدمة
  

هل مرفق العالج معتمد رمسيا من قبل هيئة معترف هبا  -٧-اءب
  على الصعيد الوطين 

    نعم  
    ال  

  د؟اعتمهيئة اال يهإذا كانت اإلجابة نعم، فمن  -٨-اءب
  

  
رقم االعتماد املوقع الشبكي  العنوان رقم اهلاتف   االسم

   
    

  مرفق العالج اسم -١-باء
يشــري مصــطلح "مرفق" إىل مراكز وأقســام وعنابر العالج؛ واســم املرفق الذي يقدم عالج اضــطرابات تعاطي مواد اإلدمان.  ذكريرجى 

 ميكن أن تكون هذه املرافق قائمة بذاهتا (مثالً ووالوحدات املصــممة واملخصــصــة لعالج االضــطرابات الناشــئة عن تعاطي مواد اإلدمان. 
مراكز الرعاية الصــحية أو العيادات أو املســتوصــفات (مثل مراكز أو مســتشــفيات  غريها من متكاملة معمراكز وطنية لعالج اإلدمان) أو 

      الرعاية الصحية العامة أو الصحة العقلية). 
   عنوان مرفق العالج -٢-باء

      . رمز املنطقة/قم املبىن، واملدينة، والرمز الربيديرالتالية: اسم الشارع، و التفاصيليرجى تقدمي 
  ) اسم املنظمة األم (إن وجدت -٣-اءب

ميكن أن تكون على ســبيل وإذا كان مرفقكم جزءا من منظمة أكرب لديها عدة مرافق يف مواقع خمتلفة، يرجى ذكر اســم املنظمة األم هنا. 
      .املنظمات احلكومية، يرجى ذكر الوزارة املشرفة على املرفق فيما خيصو. خمتلفة مراكز عالجعدة غري حكومية لديها  املثال منظمًة

   إحداثيات مرفق العالج يف النظام العاملي لتحديد املواقع -٤-باء
  باستخدام خرائط غوغل: يف النظام العاملي لتحديد إحداثيات املرفق

  تريدون اختياره.الذي املوضع يتيح لكم رؤية  تكبري حجم خرائط غوغل إىل ريكبيرجى ت  -١
   "ماذا يوجد هنا؟" على بند نقرُينقر بالزر األمين إلظهار القائمة املنبثقة. مث لك مؤشر الفأرة إىل املكان املرغوب وايريرجى حت  -٢
ــــــر   -٣ ثال،  عالَّميظهر مؤش يل امل ــــــب حبث خرائط غوغل (على س نة  خا يات ذلك املوقع يف  حداث على املوقع املرغوب، وتظهر إ

      . وهنا أن تكوننسخ اإلحداثيات من خانة البحث ولصقها حيث تريد مميكنكمث ). ٦,١٣٤٣٥٧، ٤٦,٢٣٢٧٣٣
   لى اخلدمةعصول يف احل لمرضى الذين يرغبونل/زبائنللرقم هاتف  -٦-باء

ـــتخدامه حلجز املواعيد أو طلب املعلومات زبائنميكن لللذي رقم هاتف املرفق ا ميكن أن يكون هذا الرقم مدرجا يف دليل اخلدمات و. اس
ضطرابات تعاطي  صيغة و. مواد اإلدمان يف بلدكماملتاحة للمرضى الذين يعانون من ا ستخدام ال شكلية يرجى ا الوطنية ألرقام اهلواتف. ال

    برجمية إكسيل.قد تسبب صعوبات يف ألهنا عالمة "+" اجتناب الرجاء 
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  (نعم/ال) هل اخلدمات العالجية معتمدة رمسيا؟ -٧-باء

احلكومة (مثل وزارة الصحة) أو منظمات أخرى، فريجى اإلجابة بـ"نعم" أو "ال" عما إذا كان هذا نحه إذا ُوجد ترخيص ملرافق العالج مت
      املرفق مرخصا حاليا لتقدمي خدمات العالج. رجاء اختيار جواب حسب االقتضاء. 

  تفاصيل االعتماد -٨-باء
      املوقع الشبكي والعنوان). ملتاحة (مثًالاالتصال ا بياناتيرجى تقدمي ويرجى تقدمي اسم املؤسسة اليت منحت االعتماد. 

     املتاح: وصف مرفق العالج والعالج يمجاجلزء 
دراسة استقصائية منفصلة ال ماستكخدمة دائرة كل ل فينبغي ،خدمات منفصلة تيحالحظ أنه إذا كان مرفق العالج ييرجى أن ُي

    متاحة للعموم) بيانات(. عالقتها باملرفق األم تبيانللمرفق مع 
خدمات خمتلفة قد تندرج يف األنواع املذكورة أدناه، قدم إذا كان املرفق يو. ذه الدراسة االستقصائيةاملشمول هبر نوع املرفق يااختيرجى 

 قدم هلمالذين ت زبائنللخدمات اليت يوفرها املرفق يف املقام األول (من حيث عدد ال ًايرجى اإلشارة إىل نوع واحد فقط من املرافق وفق
  ).ت سنوياادماخل
  

  واحد فقط) وصف ريااختيرجى أكثر مالءمة ملرفقكم ( مما يلي هو أي وصف -١-يمج
    خدمة ميسَّرة

    رعاية صحية عامة (أولية)

   متخصصة يف اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان نيارجيللمرضى اخلخدمة 

    لعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان ىيف املستشف خدمة إيوائية

    اإلدمان لعالج اضطرابات تعاطي موادخارج املستشفى خدمة إيوائية 

    خدمات الرعاية الصحية العقلية

    جمتمع عالجي

    خدمة متخصصة يف إعادة اإلدماج االجتماعي

  غري ذلك (يرجى التحديد): 
  

 

  
على اخلدمات الصـــحية واالجتماعية،  خدِّراتاملتعاطي ل حصـــول مهِّتســـ ية: يصـــف مصـــطلح "ميســـرة" ترتيبات تنفيذاخلدمة امليســـرة

صحية املرتبطة بتعاطي امل وخصوصًا ساعد على منع وتقليل األضرار ال شجيع متعاطي املخدِّراتتلك اليت ت صال،  خدِّرات. ولت على االت
ــــــتخدام هذه اخلدمات عادة ال يتطلب إال القليل من البريوقراطية، و ، وال مشــــــروطا بأن يكون يف الغالبدون مقابل  من يكونفإن اس

والفئات املعرضة  ،احلاليني، والفئات "اليت يصعب الوصول إليها"املتعاطني . وهي تستهدف خدِّراتن املم خاليًا ، أو أن يصبح،الشخص
لتوعية ومراكز االســــتقبال الفوري التواصــــل لواملتعاطني التجريبيني. ويشــــمل ذلك خدمات  خدِّراتمن متعاطي امل ةطر الشــــديداخملل

      وكذلك اخلدمات االجتماعية األساسية. 
صحية العامة (األولية سية أو العامة مدخال إىل عادة ما تكون ): خدمات الرعاية ال صحية األسا صحالالرعاية ال وتقدم خدمات  ،ينظام ال

غرض تعزيز الصــحة أو احلفاظ عليها أو رصــدها أو لجتمعات اخلدمات إىل األفراد أو املهذه صــلة بطائفة من االضــطرابات. وتقدم  تذا
ستعادهتا. و ساس تكون ا ضاء. وتشمل هذه الفئة ا ختصصاألكثر صحية الرعاية الإىل خدمات الطبية حاالت اإلأ االختصاصيني عند االقت

  املمارسني العامني. 
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      ، ضمن جمموعة من اخلدمات الصحية األخرى. أيضًا مخدِّراتاالرهتان للويوفر مقدمو الرعاية الصحية األولية أحيانا عناصر من عالج 
م العالج الطيب قدَُّيمستشفى حيث يف خاصة : تشري إىل مرفق أو إدارة خدمة خارجية متخصصة لعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان

      واملشورة للمرضى اخلارجيني بشأن اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان. 
مدار : تشري إىل مرفق إيوائي يقدم خدمات التمريض و/أو الرعاية الطبية على ضطرابات تعاطي مواد اإلدمانال يف املستشفى خدمة عالج

      يف ذلك األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان.  نللمرضى أو املصابني، مب ساعة ٢٤
معا  مخدِّراتاألشـــخاص املرهتنون للقيم : بيئات عالج إيوائية حيث يضـــطرابات تعاطي مواد اإلدمانال ىخارج املســـتشـــفخدمة عالج 

ج النظرية، مبا يف ذلك العالج ونفســـــي. وهناك جمموعة من النهالجتماعي واالتغيري الويتابعون برنامج مشـــــورة أو عالج من أجل حتقيق 
      ج اإليوائية.خطوة، قد تدعم برامج العال ١٢السلوكي أو الطيب أو النهج القائم على -اإلدراكيالنفسي أو -األسري أو الدينامي

صحية العقلية: شئة  خدمات الرعاية ال شمل عالج االضطرابات النا صحية العقلية، اليت قد ت تركز على توفري طائفة من خدمات الرعاية ال
صحية العقلية عموما طائفة متنوعة من اخلدمات املقدمة لألشخاص من مجيع األعمار، خدِّراتعن تعاطي امل شمل خدمات الرعاية ال . وت

وجمموعات الدعم. إال أن تركيز  ،ا يف ذلك تقدمي املشـــورة والعالج النفســـي وخدمات الطب النفســـي، والتدخل يف حاالت األزماتمب
      .فحسب مخدِّراتتوفري العالج من االرهتان لل ال يقتصر علىهذه املرافق 

ــــــخاص املرهتنون لل خدِّراتخالية من امل عادة بيئًة يكون: جمتمع عالجي معا بطريقة منظمة ومهيكلة من أجل  مخدِّراتيعيش فيها األش
ـــفة املركزية اليت يقوم عليها ـــاركون نشـــطون يف  هذا الشـــكل العالجي تعزيز التغيري االجتماعي والنفســـي. والفلس هي أن الســـكان مش

      تركة بني املقيمني واملوظفني.وأن املسؤولية عن اإلدارة اليومية للمجتمع مش ،عالجهم وعالج بعضهم البعض
ســي على خدمات إعادة اإلدماج االجتماعي (الســكن والتعليم رئي: مرفق يركز بشــكل إعادة اإلدماج االجتماعيمتخصــصــة يف  ةخدم

      ضعفة.ستللفئات امل خمصصوالعمل وما يتصل هبا من خدمات) 
      أي من الفئات املذكورة أعاله، فريجى اقتراح فئة أخرى. يف  ًادرجنم: إذا مل يكن مرفقكم غري ذلك

  مرفق العالج (اختر واحدا) (بيانات متاحة للعموم) تسابان -٢-يمج
  يرجى بيان ما إذا كان مرفقكم:

  ا/حكوميا وميعم 
  ا (رحبيا) وصيخص 
  غري رحبي (منظمة غري حكومية)  
  غري ذلك (ُيرجى التحديد أدناه)  

      إذا كان غري ذلك، يرجى التحديد: 
   مرفق العالج انتساب -٢-جيم
  ، الذي تديره احلكومة.ومير إذا كان املرفق جزءا من نظام الرعاية الصحية العمياختيرجى اال: حكومي/وميعم

مملوكة  م كانتكانت مدرجة يف البورصات أأرحبية، سواء  إذا كان يدير املرفَق شركٌةر ياختيرجى اال: )وصي(خصرحبي غري حكومي 
  ة.وصيملكية خص

    إذا كان املرفق منظمة غري رحبية، أو منشأة اجتماعية.  يرجى االختيار: حكومي وغري رحبي (منظمة غري حكومية)غري 
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  )مدجمة(بيانات ) ٪نسبة مئوية (بمجيع اإلجابات  تبيانجيب  كل مصدر. يقدمهيرجى بيان النسبة املئوية للتمويل الذي  -(أ) ٣-جيم
    وزارة الصحة  -
    اخلدمات االجتماعيةوزارة   -
    خدِّراتوزارة مكافحة امل  -
    وزارة العدل  -
    وزارة الداخلية  -
    التربيةوزارة   -
    ال ينطبق  -
    امليزانية املحلية (املدينة، مثال)  -
    ي العموميالتأمني الصح  -
    وصياخلص الصحي التأمني  -
    منظمة دولية  -
    والسل واملالريايدز الصندوق العاملي ملكافحة األ  -
    غري ذلك (يرجى التحديد)  -
    ٪١٠٠   املجموع  -

   كل مصدر يقدمهيرجى بيان النسبة املئوية للتمويل الذي  -(أ) ٣-جيم
    خلدمتكم خالل السنة التقوميية السابقة بالنسبة املئوية.اليت أتيحت يرجى ذكر مصادر التمويل 

 املرفق على مدى السنة التقوميية السابقة بالعملة املحلية وبدوالرات الواليات املتحدة؟كم كان جمموع ميزانية  -(ب) ٣-جيم
  )مدجمة(بيانات 

 بدوالرات الواليات املتحدة املعادل العملة املحلية
  

يرجى ذكر  .الواليات املتحدةكم كان جمموع ميزانية املرفق على مدى السنة التقوميية السابقة بالعملة احمللية وبدوالرات  -(ب) ٣-جيم
    دوالرات الواليات املتحدة.با عادهلامليزانية اإلمجالية للسنة التقوميية السابقة بالعملة املحلية وما ي

  الدفعالذاتية نفقات ال
من أجل ُيفرض على املرضى الدفع ذايت  مبلغهل هناك  -٤-يمج

  متاحة للعموم) بيانات(تلقي اخلدمات العالجية؟ 
  نعم 
  ال 

اليت يدفعها املريض من متوسط تكاليف العالج الداخلي  -٥-جيم
 )مدجمةبيانات ((بدفع مباشر من املريض) يف اليوم (حتديد العملة)  جيبه

 بدوالرات الواليات املتحدة املعادل العملة املحلية

 ها املريض مندفعاليت يمتوسط تكاليف العالج اخلارجي  -٦-جيم
 )مدجمةبيانات (بدفع مباشر من املريض) يف اليوم (حتديد العملة) ( جيبه

 بدوالرات الواليات املتحدةاملعادل  العملة املحلية

    
   تلقي اخلدمات العالجية؟من أجل دفع ُيفرض على املرضى الذايت  مبلغ هل هناك -٤-جيم

اخلدمات. رجاء اختيار جواب حســـب االقتضـــاء.  مقابلدفع رســـوم مباشـــرة (املرضـــى)  زبائنلل الزمالمن  حتدد هذه اخلانة ما إذا كان
سبيل املثال زبائنإذا كان العالج جمانيا جلميع ال  ر "ال"يااخت ل من خالل نظام صحي وطين بضريبة خمصصة أو وَّألن اخلدمات ُتم ،(على 

ما  ملزمني بدفع مبلٍغ زبائنر "نعم" إذا كان مجيع اليااختيرجى أو متوهلا مؤســســة خريية).  وميالعم يالصــح الضــمان عن طريق تأمينات
مدعومني من خالل شـــركات التأمني اخلاصـــة، فســـوف ُيعترب ذلك دفعا لتكاليف العالج  زبائنإذا كان ال أما هم اخلاص/مباشـــرة.من ماِل
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ريجى فدائما دفع نســــبة مئوية معينة من جمموع الرســــوم يف شــــكل مدفوعات من ماهلم اخلاص،  زبائنإذا كان على الو"نعم").   ريااخت(
      "نعم" يف هذه احلالة أيضا.  اجلواب اختيار
املبلغ املعادل ) يف اليوم (بالعملة احمللية وةمباشر املريض هادفعيمتوسط تكاليف العالج الداخلي املدفوعة من املال اخلاص ( -٥-جيم

   بدوالرات الواليات املتحدة)
متوسط التكلفة اليومية يرجى تقدير إذا كان يتعني على املرضى سداد مدفوعاهتم من ماهلم اخلاص (اجلواب بــــ"نعم" يف السؤال السابق)، 

ــــــة جتاريا، إذا كانت هواملحلية أو بدوالرات الواليات املتحدة.  مللعالج الداخلي/اإليوائي لكل مريض، بعملتك ــــــاس ذه املعلومات حس
      ار عدم اإلجابة على هذا السؤال. يرجى بيان ذلك باجلواب "ال ينطبق". يختا ميمكنكف

واملبلغ املعادل ) يف اليوم (بالعملة احمللية ةمباشر املريض هادفعيمتوسط تكاليف العالج اخلارجي املدفوعة من املال اخلاص ( -٦-جيم
   املتحدة)بدوالرات الواليات 

ـــــط التكلفة اليومية للعالج اخلارجي لكل مريض،  ـــــداد مدفوعاهتم من ماهلم اخلاص، يرجى تقدير متوس إذا كان يتعني على املرضـــــى س
ار عدم اإلجابة على هذا يختا ميمكنكفإذا كانت هذه املعلومات حســــــاســــــة جتاريا، واملحلية أو بدوالرات الواليات املتحدة.  مبعملتك

      يان ذلك باجلواب "ال ينطبق".السؤال. يرجى ب
  نعم  ة)جم(بيانات مد ليها؟إ زبائنمع املؤسسات التالية وميكنه إحالة  يف العمل هل هلذا املرفق تعاون راسخ -٧-جيم

    املؤسسات الصحية (مثل املستشفيات واألطباء العامني)

    اخلدمات) ياخلدمات االجتماعية (مثل السكن/التعليم/العمل/مقدم

    خدمات السجون ومراقبة السلوك

    والكحول (خارجية أو داخلية) خدِّراتخدمات متخصصة أخرى للعالج من امل
  

   ليهاإ زبائنمع املؤسسات التالية وميكنه إحالة يف العمل هل هلذا املرفق تعاون راسخ  -٧-جيم
    .املؤسسة املعنيةمع يف العمل راسخ تعاون  مر "نعم" إذا كان ملرفقكيااخت يرجى
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(بيانات متاحة املوقع يف مباشرة توافر اخلدمات  -(أ) ٨-جيم
  للعموم)

 والتحديدمتوافرة  هذه اخلدمات يرجى بيان ما إذا كانت
   (ردود متعددة)

      )ية اإلدماناالنقطاع عن التعاطي (إزالة مسحاالت إدارة 

العالج الصياين بشبائه األفيون الناهضة (أي امليثادون أو 
    البوبرينورفني)

  الوصف الطيب 
  صرف األدوية 

     الوجيز (أقل من أسبوعني) النفسي واالجتماعيالدعم 

إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى حتديد خمتلف أشكال     أطول (أكثر من أسبوعني)ملدة  االجتماعيوالنفسي الدعم 
  العالج النفسي:

     دراكياإلالعالج السلوكي    

 الدوافع اإلجيابيةالعالج بتعزيز    

إدارة الطوارئ    

العالج األسري    

املشورة اجلماعية    

 خطوة ١٢تيسري النهج القائم على   

املشورة الفردية    

إدارة احلاالت الفردية    

العالج القائم على اإلنترنت    

 :(يرجى التحديد) غري ذلك  
     املوقع مباشرةتوافر النالوكسون وخدمات إدارة اجلرعات املفرطة يف 

اجلرعات حاالت والتدريب على إدارة  بالنالوكسون زيلتزويد املنال
    املفرطة 

  

      الدخل رِّدعمل/الدعم يف توفري 

      التعليم/التدريب املهين

      الدعم يف السكن/املأوى

رة ملتعاطي مواد اإلدمان املاكثني يف الشوارع (مثل سَّاخلدمات املي
    لتوعية أو االستقبال الفوري)التواصل لخدمات 

  

      خدمات أخرى (يرجى التحديد)
  

  املوقع يفمباشرة توافر اخلدمات  -(ب) ٨-جيم
    التحديد حسب االقتضاء.يرجى و اتاخلدم هذه "متاحة" إذا كان مرفقكم يقدم اإلجابة يرجى اختيار
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تواتر توافر خدمات العالج األساسية  -(ب) ٨-يمج

  )مدجمة(بيانات 
د عدد يديرجى حت

األشخاص الذين تلقوا 
هذه اخلدمة يف السنة 

  التقوميية السابقة

املرضى املنفردين الذين /زبائنعدد ال
عوجلوا يف يوم واحد (انظر التعليمات 

  عند االقتضاء) ،١٠ الديف 
  االستقصائية ليوم واحدتاريخ الدراسة 

  السنة  الشهر  اليوم
      

  عدد املوظفني الغائبني يف ذلك اليوم:

      )ية اإلدماناالنقطاع عن التعاطي (إزالة مسحاالت إدارة 

العالج الصياين بشبائه األفيون الناهضة (أي امليثادون أو 
  البوبرينورفني)

    

      الوجيز (أقل من أسبوعني) النفسي واالجتماعيالدعم 

      أطول (أكثر من أسبوعني)دة مل االجتماعيوالنفسي الدعم 

اجلرعات املفرطة حاالت توافر النالوكسون وخدمات إدارة 
  يف عني املكان

    

حاالت بالنالوكسون والتدريب على إدارة  زيلاملن تزويدال
  اجلرعات املفرطة 

    

      الدخل دّرعمل/الدعم يف توفري 

      التعليم/التدريب املهين

      الدعم يف السكن/املأوى

اخلدمات امليسرة ملتعاطي مواد اإلدمان املاكثني يف الشوارع 
  لتوعية أو االستقبال الفوري)التواصل ل(مثل خدمات 

    

      خدمات أخرى (يرجى التحديد)
  

  الطبية األساسيةتواتر توافر اخلدمات  -(ب) ٨-جيم
  .املتاحةيرجى حتديد تواتر اخلدمات 
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  تقدمي خدمات طبية أخرى  -)ج( ٨-جيم
  )مدجمة(بيانات 

د عدد يديرجى حت
األشخاص الذين تلقوا 
هذه اخلدمة يف السنة 

  التقوميية السابقة

املرضى املنفردين الذين /زبائنعدد ال
 عوجلوا يف يوم واحد (انظر التعليمات

  عند االقتضاء) ،١٠ الد يف
  تاريخ الدراسة االستقصائية ليوم واحد

  السنة  الشهر  اليوم
  عدد املوظفني الغائبني يف ذلك اليوم:

      باحلقن  خدِّراتتوفري معدات احلقن املعقمة ملتعاطي امل

      يةقة املَطرِّلواملراهم املزتوزيع الواقيات الذكرية 

      (صرف األدوية حتت اإلشراف) املوقعة يف يصيدل

      املوقعاختبارات فريوس نقص املناعة البشرية يف 

      املوقعيف  Cاختبارات التهاب الكبد الوبائي من النوع 

      املوقعيف  Bاختبارات التهاب الكبد الوبائي من النوع 

العالج املضاد للفريوسات العكوسة من فريوس نقص املناعة 
  البشرية/األيدز 

    

      املوقعيف  Cعالج التهاب الكبد الوبائي من النوع 

      املوقعيف  Bالتلقيح ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع 

      املوقعيف  Bعالج التهاب الكبد الوبائي من النوع 

      التحديد)خدمات أخرى (يرجى 
    

  تقدمي خدمات طبية أخرى -(ج) ٨-جيم
  حتديد التواتر.يرجى و اتاخلدمهذه "متاحة" إذا كان مرفقكم يقدم  اإلجابة يرجى اختيار
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  خدمات مصممة/مقدمة لفئات خاصة  -(د) ٨-جيم
  )مدجمة(بيانات 

دد عدد األشخاصيرجى حت
الذين تلقوا هذه اخلدمة يف 

  التقوميية السابقةالسنة 

املرضى املنفردين الذين /زبائنعدد ال
عوجلوا يف يوم واحد (انظر التعليمات 

  عند االقتضاء) ،١٠ الديف 
 تاريخ الدراسة االستقصائية ليوم واحد

  السنة  الشهر  اليوم
      

  عدد املوظفني الغائبني يف ذلك اليوم:

      إىل السجناء خدِّراتتقدمي اخلدمات املتعلقة بامل
العدالة اجلنائية (اجلناة الذين نظام  " منزبائنللفئة "اخدمة خمصصة 

)حييلهم نظام العدالة اجلنائية ولكنهم ال يقضون عقوبة سجن حاليًا
    

ذوي االضطرابات العقلية  زبائن" منللفئة "اخدمة متكاملة 
اإلدمان (الكحولواالضطرابات املصاحبة النامجة عن تعاطي مواد 

  )خدِّراتو/أو امل

    

      خدمة خمصصة للنساء
      خدمة خمصصة للنساء احلوامل

      )٥٠>( ادًّج واملسنِّنيالسن (املتقاعدين) خدمة خمصصة لكبار 
خدمة خمصصة للمراهقني ذوي اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان 

  سنة) ١٨-١٢(
    

تعاطي مواد اإلدمان خدمة خمصصة لألطفال ذوي اضطرابات 
  سنة) ١١-٤(

    

      اجلنسب غلنيتللمشخدمة خمصصة 

      خدمة خمصصة للفئات العرقية واألقليات واملهاجرين والالجئني

      خدمة خمصصة للمشردين

امليل اجلنسي  يخدمة خمصصة للمثليات واملثليني ومزدوج
  ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني

    

      خدمات أخرى (يرجى التحديد)
 

  خدمات مصممة/مقدمة لفئات خاصة -(د) ٨-جيم
  حتديد التواتر.يرجى يرجى بيان ما إذا كان مرفقكم يقدم خدمات خمصصة لفئات خاصة و
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  بأكمله) دال(اجلزء  )مدجمة(بيانات  : عدد متلقي العالجالاجلزء د
  

  ُيرَجى التحديد  نوع املرضى الذين يعاجلون يف املرفق -١-الد
ز اخلدمة كِّمجيع املرضى لديهم اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان (مثال، تر

إذا كانت اإلجابة "نعم"، فريجى  ،)خدِّراتعلى اضطرابات تعاطي امل
  االختيار، حسب االقتضاء

  الكحول   
  خدِّراتامل  
   خدِّراتالكحول وامل  

اضطرابات الصحة العقلية، مبا يف ذلك، على تركز اخلدمة العالجية على 
  احلصر، اضطرابات تعاطي مواد اإلدمانسبيل املثال ال 

إىل  الرجوعريجى ف(إذا كانت اإلجابة نعم،  
  مع توخي الدقة)  ٢-الد

الرعاية الصحية  توفري أي حالة صحية (أي تركز اخلدمة العالجية على
  املستشفيات العامة)  وأاألولية، 

إىل  الرجوعريجى ف(إذا كانت اإلجابة نعم،  
  مع توخي الدقة)  ٢-الد

     غري ذلك (يرجى التحديد)

  
   نوع املرضى الذين يعاجلون يف املرفق -١-دال

اضـــطرابات نون من ايعإذا كان كل املرضـــى ولتركيز مرفقكم ونوع املرضـــى الذي يركز عليه املرفق.  ًااملناســـب تبع املربَّعيرجى اختيار 
د نوع املرضــــــى يدحت فريجى إذا كانت اإلجابة "غري ذلك"،واختيار ما يناســــــب يف فئة "يرجى التحديد".  فريجىتعاطي مواد اإلدمان، 

  الذين ُيعاجلون يف مرفقكم.
  

  الذين يعانون من اضطرابات تعاطي مواد اإلدماننسبة املرضى  -٢-دال
 يف املائة ___ يرجى تقدير نسبة املرضى املصابني باضطرابات تعاطي مواد اإلدمان بالنسبة املئوية

  
  نسبة املرضى الذين يعانون من اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان -٢-دال

إذا كان املرفق يركز على اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان، و. لديكم مواد اإلدمانيرجى تقدير نسبة املرضى املصابني باضطرابات تعاطي 
    يف املائة. ١٠٠من املرجح أن يكون هذا العدد أقرب إىل ف
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  حجم عالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان حسب ترتيبات العالج
ر ياختيرجى اال  أنواع ترتيبات العالج

 حًااكان متإن 
األشخاصعدد  -٣-الد

الذين يعتربون "يف طور 
العالج" (انظر التعليمات)

العدد اإلمجايل  -٤-الد
حلاالت العالج على 
مدى السنة التقوميية 

   السابقة

متوسط مدة  -٥-الد
العالج باأليام (إذا كان 

  معروفا)

جمموع عدد  -٦-الد
املرضى املنفردين /زبائنال

الذين عوجلوا خالل 
  التقوميية السابقةالسنة 

  تاء  فاء  تاء  فاء  تاء  فاء  تاء  فاء    

                   داخلي/إيوائيترتيب 

خارجي ترتيب 
(باستثناء األشخاص 

صف هلم الذين ُو
عالج صياين بشبائه 

  األفيون)

    
  
  
  
  

              

            املجموع

  (فاء) البيانات الفعلية
      (تاء) التقدير

جمموع عدد األفراد الذين عوجلوا  ٧-دال استكمالفريجى ، ٦-الدإىل  ٣-الد من األجزاء عنمن تقدمي بيانات دقيقة  واإذا مل تتمكن
  .واحديف يوم 

  

  السنة  الشهر  اليوم  جمموع عدد األفراد الذين عوجلوا يف يوم واحد -٧-دال
 جمموع عدد األفراد الذين عوجلوا يف يوم واحد  أنواع ترتيبات العالج

    داخلي/إيوائيترتيب 

    صف هلم عالج صياين بشبائه األفيون)خارجي (باستثناء األشخاص الذين ُوترتيب 

   بشبائه األفيون (بامليثادون أو البوبرينورفني) ُوصف هلم عالج صيايناألشخاص الذين 
  

      تقديرات.عطاء ريجى إفإذا كانت البيانات الفعلية غري متاحة، 
بوصــف شــبيه أفيون ذي مفعول  مخدِّراتيشــري إىل العالج من االرهتان لل العالج الصــياين بشــبائه األفيون (بامليثادون أو البوبرينورفني):

، والوقاية من العواقب الصــــــحية عليهمثل امليثادون أو البوبرينورفني، هبدف احلد من تعاطي املؤثرات األفيونية أو القضــــــاء  ،طويل األمد
  تعاطي املؤثرات األفيونية.  ، من جراءواالجتماعية الضارة

  ن العالج."، يرجى ذكر جمموع املرضى الذين يتلقواملجموعيف صف "

   عدد األشخاص الذين يعتربون "يف طور العالج" -٣-دال
يف املستشفى حاليا أو الذين يتلقون عالجا إيوائيا؛ وبالنسبة للعالج اخلارجي،  الذين يعاجلونعدد املرضى هو ، نيالداخلي للمرضىبالنسبة 

  عدد األشخاص الذين يتلقون العالج بانتظام يف العيادة خالل الشهر املاضي.هو 
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   العدد اإلمجايل حلاالت العالج يف السنة -٤-دال
ــــنة تتوافر بيانات بشــــأهنا)، حبســــب نوع يرجى  ــــنة واحدة (خالل الســــنة التقوميية الســــابقة أو آخر س ذكر عدد حاالت العالج يف س

  العالج/ترتيبات العالج. 
لتلقي العالج، مبــا يف ذلــك حــاالت الــدخول املتكررة  املســــــتشــــــفى يف العــدد اإلمجــايل حلــاالت الــدخولهو : عــدد حــاالت العالج

  . نفسه لمريضل/زبونلل
  

   متوسط مدة العالج -٥-دال
  يرجى تقدير متوسط مدة العالج باأليام. 

  
   املرضى املنفردين الذين عوجلوا خالل السنة التقوميية السابقة/زبائنجمموع عدد ال -٦-دال

  تلقوا خدمات العالج على مدى السنة التقوميية السابقة.يرجى بيان عدد األفراد الذين 
  

   جمموع عدد األفراد الذين عوجلوا يف يوم واحد -٧-دال
    ظة.وامللح هذه يرجى أيضا بيان تاريخويرجى بيان عدد األفراد الذين تلقوا خدمات العالج يف يوم معني. 
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  عالج اضطرابات تعاطي 
حجم العالج  –مواد اإلدمان 

  يةرئيساملادة الحسب 

عدد  -٨-الد  املادة املحددة
حاالت العالج على
مدى السنة التقوميية

  السابقة

عدد  -٩-الد
 املرضى/زبائنال

الذين عوجلوا  املنفردين
على مدى السنة 
  التقوميية السابقة

املرضى /زبائنعدد ال -١٠-الد
املنفردين الذين عوجلوا يف يوم 

  واحد (انظر التعليمات)
الدراسة  يوم من مدة تاريخ

  االستقصائية
  السنة  الشهر اليوم

عدد املوظفني الغائبني يف ذلك 
  اليوم:

لبيانات الفعلية ا     
  التقديرات  

  لبيانات الفعلية ا 
  التقديرات  

  لبيانات الفعلية ا 
  التقديرات  

        املجموع  كحول -١
        هريوين  مؤثِّرات أفيونية  -٢
        أفيون  

 مؤثِّرات أفيونية
   موصوفة طبيا

      

        غري ذلك
        غري معروف
        املجموع

        القنَّبب (مبا يف ذلك االصطناعي)نَّق -٣
شبائه القنب   

   ةاالصطناعي
      

        غري ذلك  
        غري معروف  
        املجموع  
كوكايني َحَصوي   نوع الكوكايني من -٤

  (كراك)
      

 هيدروكلوريد  
  الكوكايني 

      

        غري ذلك  
        غري معروف  
        املجموع  
        أمفيتامينات  طات غري الكوكاينيشِّ من -٥
        ميثامفيتامني  
        كستاسيإ  
كاثينونات   

  اصطناعية 
      

        غري ذلك  
        غري معروف  
        املجموع  
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  عالج اضطرابات تعاطي 
حجم العالج  –مواد اإلدمان 

  يةرئيساملادة الحسب 

عدد  -٨-الد  املادة املحددة
حاالت العالج على
مدى السنة التقوميية

  السابقة

عدد  -٩-الد
 املرضى/زبائنال

الذين عوجلوا  املنفردين
على مدى السنة 
  التقوميية السابقة

املرضى /زبائنعدد ال -١٠-الد
املنفردين الذين عوجلوا يف يوم 

  واحد (انظر التعليمات)
الدراسة  يوم من مدة تاريخ

  االستقصائية
  السنة  الشهر اليوم

عدد املوظفني الغائبني يف ذلك 
  اليوم:

لبيانات الفعلية ا     
  التقديرات  

  لبيانات الفعلية ا 
  التقديرات  

  لبيانات الفعلية ا 
  التقديرات  

        زوديازيبيناتبن  ناتكِّمنومات ومس -٦
        باربيتورات  
        غري ذلك  
        غري معروف  
        املجموع  
بات يِّمغسات وِومهل -٧

  اإلدراك
ثنائي إيثيالميد 

محض 
الليسرجيك 

)LSD(  

      

        كيتامنيال  
        غري ذلك  
        غري معروف  
        املجموع  
        املجموع  مستنشقات -٨
        املجموع  نيكوتني -٩

غري ذلك (ُيرجى  -١٠
  التحديد)

        املجموع
  

      تقديرات.عطاء ريجى إفإذا كانت البيانات الفعلية غري متاحة، والبيانات الفعلية.  ُتفضَّل
املرضــــى املنفردين الذين عوجلوا /زبائنعدد ال. ١٠-دال، فريجى اســــتكمال ٩-دالو ٨-داليف  بيانات دقيقةإعطاء عليكم تعذر إذا 
    .يوم واحد يف
  السنة التقوميية السابقةالعدد اإلمجايل حلاالت العالج/األفراد على مدى  -٩-الدو -٨-الد

حســــب املادة  ،بيانات حجم العالج على مدار ســــنة واحدة (آخر ســــنة تقوميية أو آخر ســــنة تقوميية تتوفر عنها بيانات) لااســــتكميرجى 
. ويرجى إعطاء املجموع الفرعي ٩-الدواملجموع اإلمجايل للمرضى يف  ٨-الدالعالج يف  حلاالتمع إعطاء املجموع اإلمجايل  ،الرئيسية

ضـــع كمية املواد وريجى تأكيد املجموع الفرعي يف فئة "غري معروف" أو فحســـب مواد حمددة إذا كان ذلك ممكنا، وإذا كان معروفا. وإال 
لفة لقياس حجم الفئات الفرعية جعل اإلبالغ عن حجم العالج أســــــهل ألن هناك طرًقا خمت واملتوخى منغري املدرجة يف فئة "غري ذلك". 

    .٩-الدو ٨-الدفريجى تقدمي الرقم اإلمجايل فقط، يف املربع املناسب يف  ،ولكن إذا مت تسجيل املادة الرئيسية فقط ،العالج
  املرضى املنفردين الذين عوجلوا يف يوم واحد/زبائنعدد ال -١٠-الد

 يرجى اختيار يوم عمل عادي قبل أسبوعني على األقل.والدراسة االستقصائية داخل مرفقكم. استكمال يوم واحد من يرجى 
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  : القدرة العالجيةاءاجلزء ه
  

إىل بيانات مستقاة من املرفق  ًااستنادإما األسئلة  استكمال اإلجابة عنميكنكم ، ٤-اءهو ٣-اءهو ١-اءه األجزاء استكمالعند 
  )مدجمة(بيانات  :يرجى بيان ذلك أدناه باختيار ‐مرضى تعاطي مواد اإلدمان فقط  دعد إىل استنادًا إماوبكامله، 

    املرفق بكامله

    مرضى تعاطي مواد اإلدمان فقط
  
   املوارد املادية (أي املباين) -١-اءه

للمرضى مرافق العالج 
  الداخليني

(بيانات متاحة عدد األسّرة  -١-١
  للعموم)

) ٪معدل شغل األسّرة ( -٢-١  
  )مدجمة(بيانات 

  

للمرضى  مرافق العالج
  نياخلارجي

عدد الغرف املخصصة لفحص  -٣-١
  (بيانات متاحة للعموم)املرضى 

  

  
   املوارد املادية (أي املباين) -١-هاء

    ، باستخدام أرقام دقيقة. نيارجياخلللمرضى أو  للمرضى الداخلينيفيما خيص العالج القسم الذي ينطبق على مرفقكم، سواء  يرجى ملء
  : الداخلينيللمرضى ملرافق العالج بالنسبة 
  املخصصة لعالج اضطرابات تعاطي مواد اإلدمان رَّةعدد األس  ‐

العالج الداخلي/اإليوائي.  من مرضـــى زبائنة املتاحة للرَّحيدد عدد األســـوهو مؤشـــر على القدرة العالجية. وظيفة يؤدي هذا البند   
العالج  يمكن لربنامجف ،احلصري أو البطانيات املمدودة على األرض) (مثًالشكلية يف املراكز اليت تكون فيها ترتيبات النوم أقل  أماو

  اإليوائية.  القدرة حساب العدد األقصى لألفراد الذين ميكنهم قضاء ليلة بأمان يف املرفق، حيث ُيفهم أن "السرير" هو مقياس
 (٪) ة رَّاألسنسبة شغل   ‐

      ة اليت يشغلها املرضى (مهما كانت الفترة الزمنية اليت تتوافر بيانات بشأهنا، مثال السنة التقوميية السابقة).رَّمتوسط النسبة املئوية لألس
  :نياخلارجيللمرضى ملرافق العالج بالنسبة 
  زبائنعدد الغرف املخصصة لفحص املرضى/ال  ‐

    . للمرضى اخلارجينيمؤشر على القدرة العالجية  وظيفةيؤدي هذا البند 
  (معلومات متاحة للعموم)

  أثناء النهار وأثناء الليل(املرضى)  زبائنر كل يوم من أيام األسبوع يفتح فيه هذا املرفق أبوابه لليااخت يرجى -٢-اءه
  األحد  السبت  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  

               النهار أثناء
                  الليل أثناء

  أثناء النهار وأثناء الليل (املرضى) زبائنكل يوم من أيام األسبوع يفتح فيه هذا املرفق أبوابه لل يرجى اختيار -٢-اءه
    النهار والليل.  أثناءيرجى اإلشارة إىل ساعات عمل املرفق كل يوم من أيام األسبوع 
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يرجى حتديد عدد املوظفني  -٣-اءه  )مدجمةاملوارد البشرية (بيانات 
  لكل نوع

العدد املعادل من املوظفني  -٤-اءه
   املتفرغني

      املوظفون الطبيون 

يف طب اإلدمان أو  متخصصونأطباء  ‐
  الطب النفسي املتعلق باإلدمان

    

      عامون ممارسون أطباء نفسانيون ‐

الطب  متخصصني يفغري أطباء  ‐
  النفسي أو طب اإلدمان

    

      موظفو التمريض

يف  متخصصونممرضون  ‐
  اإلدمان/الطب النفسي

    

      عامون ممارسون ممرضون ‐

      مساعدو متريض

      صيادلة

      ختصاصيون نفسانيونا

      مرشدون اجتماعيون

      سائر املهنيني (حاصلون على شهادة)

العالج (مرضى فئات أخرى من موظفي 
سابقون، عاملون عاديون يف جمال 

  ...) الصحة

    

      للتوعية يف التواصل ونملاع ‐

يف اجملال الصحي يف  عاملون ‐
  اجملتمعات احمللية

    

      متطوعون ‐

      غري ذلك (يرجى التحديد)  ‐

      العالج يعملون يف تقدميأشخاص ال 

      موظفون (إداريون) ‐

      بونمتطوعون/متدرِّ ‐
    

  يرجى حتديد عدد املوظفني لكل نوع -٣-اءه
  ). ٢-اءه اجلزءمي العالج يف املرفق. (انظر املالحظات املتعلقة بكل فئة من فئات مقدِّمن ذكر العدد اإلمجايل للموظفني يرجى 

  
  عادل من املوظفني املتفرغنيعدد املال -٤-اءه

تقدير من أجل املوظفني بدوام جزئي واملوظفني املتفرغني يف كل فئة عدد مجع يرجى حلســــــاب "العدد املعادل من املوظفني املتفرغني"، 
العالج ألنواع أخرى من املرضى (أي حاالت الصحة العقلية األخرى)،  أيضًاإذا كان املرفق يوفر وملوظفني املتفرغني. من االعدد املعادل 
اضــــطرابات تعاطي مواد اإلدمان يف تقدير األعداد املعادلة من حاالت نســــبة الوقت الذي ُيقضــــى يف إدارة على تبيان  رتصــــافريجى االق

  املوظفني املتفرغني. 
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  من الوقت مبا يعادل موظفا واحدا متفرغا. يف املائة  ٥٠موظفان يعمالن ُيحتسب : ١املثال 
موظفني  ٣,٥=  ٠,٥×٣+  ١×٢ عدد املوظفني املتفرغنيسيعادل ، فبنصف دوامممرضني  ٣ومتفرغان : إذا كان هناك ممرضان ٢ثال امل

  متفرغني.
ــية٣املثال  ــتشــفى لألمراض النفس ــبوع يف فحص  ١٠يوجد  ،: يف مس أطباء نفســيني متفرغني، يقضــون يف املتوســط يوما واحدا يف األس

يرجى وصــف روابطكم مع  -٥-هاء ني متفرغني اثنني.ُيحتســبون موظَفف -ن اضــطرابات تعاطي مواد اإلدمان املرضــى الذين يعانون م
دعم األشـــخاص الذين يعانون من اضـــطرابات تعاطي مواد اإلدمان (يف  ما خيصاخلدمات الصـــحية أو االجتماعية األخرى فيدوائر 
      )مدجمةكلمة كحد أقصى) (بيانات  ٢٥٠
اخلدمات األخرى ويتعاون معها، حبيث ميكن أخذ فكرة عن كيفية عمل نظام دوائر ة اليت يرتبط هبا مرفقكم باملرافق والكيفي تبيانيرجى 

ىل خدمات عالجية أخرى وإذا ما كانوا إمن أين يأيت مرضـــاكم عادة، وإن كنتم حتيلوهنم  تبيانيرجى ته. على ســـبيل املثال، العالج برّم
  .عادةنفسه  مرافق أخرى يف الوقتيتلقون خدمات عالجية من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 دٍّكلمة كح ٢٥٠(يف العام للجمهور أنتم عرضــها يرجى وصــف اخلدمات العالجية اليت يقدمها مرفقكم بطريقة ترضــون  -٦-هاء

  أقصى) (جيوز إتاحتها للعموم) (بيانات متاحة للعموم)
  

 ميقدويرجى تمرافق العالج. إصــــداره عن حتمل ُيوهنا أن ترد يف دليل دُّوصــــف للخدمات اليت يقدمها مرفقكم، كما تو يرجى تضــــمني
أيضــا  تودُّونلعلكم وما مل يكن ذلك واضــحا من األســئلة الواردة أعاله.  ،هلم مةوصــف ألنواع املرضــى الذين ُيعاجلون واخلدمات املقدَّ

  ة اخلدمة، أو أي معلومات أخرى من شأهنا أن تساعد الناس على إجياد أنسب مراكز عالج هلم. إدراج بعض املعلومات بشأن فلسف
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  . ريجى تقدميها هنافأي معلومات إضافية ذات صلة مبرفقكم،  مإذا كانت لديك -٧-هاء

  
يرجى تقدمي أي معلومات أخرى ترون أهنا قد ال تكون مذكورة بدقة يف هذا االســــتبيان، أو أي تعليقات على الدراســــة االســــتقصــــائية 

  ة)جم(بيانات مد وإّال، ومعمتتاح للمعلومات  :كمدُّيرجى بيان ما إذا كنتم تودون أن يصبح رونفسها. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . دقيقة ____ ساعة____  هذه االستمارة:استكمال  تطلَّبهيرجى تقدير الوقت الذي  -٨-هاء
  

معلومات بها جتميع لَّاملدة اليت تطويرجى تبيان هذه االستمارة. استكمال بالساعات والدقائق املدة الزمنية اليت استغرقها  وادديرجى أن حت
الوقت الذي استغرقه أي حتليل بيانات جديد مل  يرجى ذكر، لكن الستكمالهزمة وليس الوقت املستخدم جلمع البيانات الال -االستبيان 

  يكن لُينجز لوال ذلك. 
  

ضاف صور أخرى ميكن إتاحتها للعموم،  ملديك تإىل ذلك، إذا كان ًةوإ ضافة إىل أي  شارع)، إ صور ملرفقكم (مأخوذة من ال ريجى فأي 
  وجوه املرضى). الصور إدراجها (يرجى أال تشمل 

  
(يرجى ذكر اهليئة املحلية اليت  _____________________________ إىل املستكملةيرجى إرسال الدراسة االستقصائية 

  تقصائية عن املرفق). جتري هذه الدراسة االس
      

  .هذه الدراسة االستقصائيةأسئلة  الستكمال اإلجابة عنمن وقت  موهخصصتنشكركم على ما 


