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 رکز خدمات روانپزشکیم               

 اندیشه سالمت روان                   
 تحت نظارت سازمان بهزیستی                  

 

 

 

 

خدمات ویزیت در منزل طبق دستورالعمل تعیین شده  

 ی شود:به صورت زیر انجام م

 ویزیت بیمار در منزل ماهی یک بار .1

 ویزیت بیمار در مطب روانپزشک ماهی یک بار .2

ارایه خدمات درمانی و مشاوره و آموزشی به بیمار و  .3

 در جلسات ویزیت  ویخانواده 

 تحویل داروی رایگان به بیمار .4

 ارایه خدمات مددکاری در صورت لزوم .5

 

المت مرکز اندیشه س(، 98-98طی سه سال فعالیت )

بیمار را تحت پوشش خدمات ویزیت در  151 روان

 منزل قرار داده است. تشخیص بیماران به صورت زیر

 :بوده است

 %91بیماری اسکیزوفرنیا  .1

 %21بیماری خلقی دو قطبی  .2

 %21 مواردسایر  .3

 اعصاب روان% بیماران فوق تشخیص دوگانه )بیماری 13

 و اعتیاد( داشتند.

 دو ورود به تیم:وضعیت بالینی بیماران در ب

 55 به علت داشتن عالیم  معرفی% بیماران در بدو

نیاز به خدمات حاد درمانی برای کنترل عالیم  ،حاد

 .داشتند

 55 بیماران فوق با کنترل فشرده و ویزیت های %

فاز حاد قرار گرفته تحت درمان  در منزل،مکرر 

 و بستری نشدند. بیماری کنترل گردید

 25 شدت بیمار و عدم امکان % بیماران به علت

 درمان در منزل در بیمارستان بستری شدند.

 

 پس از سه سال دستاورهای خدمات ویزیت در منزل

 

میانگین . % 84کاهش بستری در بیمارستان به میزان  .1

بستری در ایران برای بیماران روانپزشکی مزمن هر 

 است. به علت عود بیماری یک  دو سال

کنترل عالیم حاد،  با انتوانبخشی کار آمد مددجوی .2

آموزش بیماری به بیمار و درمان نگهدانده مناسب، 

انبخشی کنترل استرس همگی به منظور تو خانواده و

 .و توانا سازی مددجو انجام می گیرد

 

دو تن از مددجویان این مرکز در کنکور سراسری  .3

در رشته های ریاضی و فن آوری اطالعات  98سال 

(IT.پذیرفته شدند ) 

 

بیمار تحت پوشش مرکز  111ر حال حاضر از د .4

در خیاطی، قنادی، % 42 ،اندیشه سالمت روان



به خدماتی، فروشندگی، دستفروشی، مسافر بری، 

 :زیر اشتغال دارند صورت

 5نیمه وقت % 

 8روزمزد % 

 28تمام وقت % 

 

 ویزیت در منزلمراقبت پیوسته و هزینه خدمات 

 

به مدت یک سال  بیمار 111برای هزینه ویزیت در منزل 

 یارانههزار ریال  811) می باشدریال  521،111،111

مورد  3هزینه اگر این را به  .برای یک بیمار در یک ماه(

مورد بستری  3فقط  99)در سال  بستری در بیمارستان 

)هزینه بستری در  ریال 25،111،111 برابرکه  داشتیم(

بیمارستان دولتی در یک ماه بدون فرانشیز بیمه حدود 

 جمعا  اضافه کنیم  است می باشد( ریال 8،111،111

 .میشود ریال 000،777،777

 

 هزینه خدمات بستری
 

هزینه بستری برای در دو سال  یک بار بستری به فرض 

 است با )ریال(:برابر بیمار  111

007،777،777  =8،111،111 × 5/1 × 111   

    

 تفاوت هزینه خدمات ویزیت در منزل با بستری

 

ریال به نفع  285،111،111 خدماتتفاوت هزینه دو نوع 

اگر  درآمد  .بستری در بیمارستان می شودخدمات هزینه 

که ریال(  1،511،111)حد اقل ماهی نفر  42حاصل از 

 :کسر کنیم شاغل شده اندبه نوعی 

(000،777،777  =1،511،111 × 12 × 42) 

بیمار در یکسال  111تفاوت این دو نوع خدمات برای  

به نفع خدمات ویزیت در ریال  458،111،111 حدود

خدمات  ،بدین ترتیب از نظر هزینه  .منزل خواهد شد

 ویزیت در منزل مقرون به صرفه تر است

 

 سایر منافع خدمات ویزیت در منزل

موارد زیر وارد این در حالی است که هزینه های  •

 :اندنشده  هزینه فوق معادله

 افزایش رضایتمندی بیمار و خانواده •

 افزایش سطح دانش بیمار و خانواده •

کاهش فشار روانی خانواده به علت مراقبت طوالنی  •

 از بیمار

 نده به سایر اعضاء خانواده کمک های پراک •

 افزایش اعتماد به نفس بیمار •

 

 والنی مدت(هزینه مراکز نگهداری )بستری ط

بیمار در مراکز نگهداری  111هزینه خدمات نگهداری 

 3811،111،111ریال در ماه( برابر  3،111،111به فرض )

برابر  5برابر هزینه بستری در بیمارستان و  9 ریال یعنی

خواهد هزینه ویزیت در منزل )بدون احتساب در آمد( 

  شد.

 

 نوین ویزیت در منزل خدمات

بیماران و کاهش هزینه ویزیت برای پوشش بیشتر 

را متناسب با شرایط درمنزل می شود تیم های جدید 

تعریف نمود که خدمات اقتصادی و اجتماعی ایران 

. در این راستا میدهندمشابهی را به هزینه کمتری ارایه 

پژوهش انجمن احبا که توسط یک نفر روانشناس و از 

 اعضاء خانواده بیماران حائز اهمیت است.
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