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مقدمه و ضرورت

اهمیت سالمت مردم و جامعه در چرخه تولید و توسعه و ارتباط آن با فعالیتها و محصوالت بخشهای مختلف توسعه
و رفاه اجتماعی میباشد .از این طریق میتوان تعهد به همکاری میان بخشها و اثر گذاری مثبت بر سالمت مردم
جامعه را افزایش داد .همکاری بینبخشی ،رابطه بین بخش سالمت با سایر بخشهای جامعه است که برای انجام
اقداماتی در جهت کسب نتایج نهایی سالمت بصورت مؤثرتر ،کاراتر و پایدار میباشد .و سایر وزارتخانهها و سازمآنهای
دیگر که بیش از  41درصد سهم سالمت را به عهده دارند برای ارتقای عادالنه شاخصهای سالمت جامعه همکاری
بینبخشی و مشارکت مردمی را سرلوحه کار خود قرار دهند .هماهنگ نمودن این همکاریها بین دستگاههای اجرائی
یکی از وظایف کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان میباشد .کارگروه سالمت و امنیت غذایی به عنوان نماد
همکاری بینبخشی وظیفه رصد وضعیت سالمت استان را به عهده دارد و با حمایت از تشکیل شورای سالمت
شهرستان ،بخش ،شهر و روستا بر حل منطقهای و محلی مشکالت سالمت با استفاده از ظرفیتهای محلی تاکید دارد
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان بطور میانگین هرسال  1جلسه به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری دارد
و مصوبات این کارگروه در شورای برنامهریزی و توسعه استان طرح و مصوب میگردد تا جهت دستگاههای اجرایی
الزم االجرا گردد.
برای اینکه مدیران دستگاههای اجرایی استان و عالقه مندان به مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی دسترسی
داشته باشند این مستند که حاوی دستور جلسات و مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان از سال  1931الی
 1931به تفکیک سال و جلسه است تنظیم شد که تمام عالقه مندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند امید است
بتوانیم در آینده مصوبات تمام سالهای کارگروه را مستند نماییم و این رویه الگویی برای جمعآوری و تنظیم مصوبات
شورای سالمت شهرستان ،بخش ،شهر و روستا باشد.

 ........................................................ 2دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9310/2/6

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه گزارش پروژه تدوین برنامه اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هوای شهر های قزوین ،البرزو محمدیه
 -3گزارش نهایی و اجرایی نحوه تامین آب شرب روستاهایی که تحت پوشش آبفای روستایی نیستند و آبرسانی
آنها باید به صورت مجتمع باشد.
 -4ارائه گزارش هفته سالمت و بیان انتظارات از دستگاهها
 -5گزارش اجرای طرح جامع سالمت در سال  1943و برنامههای سال 1931
 -6طرح مشکل آلودگی هوا و گرد و غبار اخیر
 -7طرح پیش نویس شیوه نامه نامه تشویق ادارات ،سازمان ها و فرمانداری های فعال استان در سالمت مردم
ب) مصوبات

 -1اجرای پروژههای طرح جامع سالمت دستگاههای اجرایی در اولویت فعالیت دستگاهها قرار گیرد.
 -2کلیه دستگاههایی اجرایی استان همکاری الزم در ارائه اطالعات مورد نیاز مجری محترم پروژه تدوین برنامه
اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هوای استان قزوین از پروژههای در حال اجرای طرح جامع سالمت استان
به عمل آورند.
 -3با پیگیری اداره کل محیط زیست جلسه ای با شرکت اداره کل برنامهریزی استانداری ،اداره کل محیط زیست
و دبیرخانه سیاستگذاری سالمت برگزار و امکان افزایش میزان اعتبار پروژه تدوین برنامه اجرایی طرح جامع
کنترل آلودگی هوای استان قزوین مورد بررسی قرار گیرد.
 -4اداره کل محیط زیست در خصوص کیفیت هوای استان مطابق با دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراری
آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پایداری وارونگی دما موضوع ماده  7قانون نحوه جلوگیری از
آلودگی هوا مصوب  1972/2/9مجلس شورای اسالمی عمل نمایند.
 -5اعتبارات مورد نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی شامل -1 :اعتبار موردنیاز برای  4پروژه مجتمع آبرسانی
روستایی 292به میزان میلیارد ریال  -2اعتبار موردنیاز برای پروژهای مجتمعهای آبرسانی روستایی در حال
اجرا به میزان  11میلیارد ریال  -9اعتبار مورد نیاز برای روستاهای غیر تحت پوشش به میزان  11میلیارد ریال
از محل اعتبار سفر ریاست جمهوری و سایر اعتبارات استانی تامین شود.
 -6شرکت آب و فاضالب روستایی لیست روستاهای دارای مشکل آب شرب استان را در جلسه آتی کار گروه
سالمت و امنیت غذایی ارائه نماید.

 ........................................................ 4دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان

 -7با پیگیری شرکت آب و فاضالب روستایی فرمانداران محترم شهرستانها به منظور تحت پوشش درآوردن
روستاهایی که تحت پوشش آب و فاضالب روستایی نیستند جلساتی با بخشداران و اعضای شوراهای اسالمی
برگزار نموده گزارش آن را به کارگروه سالمت و امنیت غذایی ارائه نمایند.
 -8در راستای شعار سازمان بهداشت جهانی در سال  2111حداقل سه پروژه مرتبط با مقاومت میکروبی در
پروژههای سال  1931طرح جامع سالمت استان گنجانده شود.
 -9معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی با ارزیابی وضعیت داروخانههای سطح استان از لحاظ تبلیغات
دارویی نسبت به اصالح شیوههای تبلیغاتی شرکتهای پخش دارویی و داروخانهها و تطبیق آنها با موازین
اسالمی به ویژه اصالح موارد مغایر با فرهنگ حجاب در اسرع وقت اقدام و گزارش اقدامات خود را صرف دو
ماه به کارگروه سالمت وامنیت غذایی و کارگروه فرهنگ عمومی ارائه نماید.
 -11شیوه نامه تشویق ادارات ،سازمان ها و فرمانداری های فعال استان در سالمت مورد تصویب اعضا قرار
گرفت .این شیوه نامه به کلیه دستگاههای اجرایی استان ارسال گردد.
 -11دانشگاه علوم پزشکی انتظارات خود در ارتباط باشعار هفته سالمت امسال (مقاومت به داروهای ضد
میکروبی ،یک تهدید جهانی) از دستگاههای اجرایی به تفکیک تهیه و ضمن ارائه در شورای اداری استان به
صورت کتبی نیز به این دستگاهها اعالم نماید( .پیگیری توسط معاونت غذا و دارو)
 -12با توجه به اختصاص یک صد میلیون تومان اعتبار توسط استانداری به اداره کل صدا و سیمای استان و
تخصیص  21درصدی جهت ساخت برنامههای سالمت محور الزم است دانشگاه علوم پزشکی بر اساس
تفاهمنامه فی مابین پیگیر اجرای پروژههای طرح جامع سالمت تعهد شده توسط این اداره کل شود.
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دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9310/4/7
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات قبلی
 -2ارائه نتایج پروژههای طرح جامع سالمت سال  1943دستگاههای اجرایی و توزیع  1برگ خالصه نتایج توسط
دستگاه به حضار
 -9ارائه آییننامه بازبینی شده کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان
 -2پیشنهاد ایجاد پست مشاور و پیام گزار سالمت در دستگاههای اجرایی
 -1پیشنهاد گنجاندن عملکرد سالمت محوری دستگاهها در معیار ارزشیابی آن ها
 -1ارائه موارد مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعه
 -7طرح چند موضوع مرتبط با سالمت:
 طرح سند سیاست نظام دیده بانی شاخص های سالمت و عدالت در سالمت استان
 بررسی مشکالت بهداشتی نمایشگاه های فصلی در محل دائمی نمایشگاه های استان
 بررسی وضعیت توالتهای بهداشتی روستایی
 اجرای دوره آموزش بهداشت حرفهای برای متصدیان کارگاه های صنفی غیر مواد غذایی
 قرائت دستورالعمل استفاده از شرکتهای مجاز برای دفع آفات اماکن انسانی از سوی شهرداریها و سایر ادارات
ب) مصوبات

 -1کلیه گزارشات پروژههای طرح جامع سالمت تا تاریخ  31/2/21به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارسال شود.
 -2برنامههای سال  1931دستگاههای اجرایی تا تاریخ 1931/2/11با امضا رییس دستگاه به دبیرخانه سیاستگذاری
سالمت ارسال شود.
 -9اداره کل دامپزشکی با سازمان دامپزشکی کشور هماهنگی الزم برای استفاده از ردیفهای متمرکز جهت انجام
پروژه مبارزه بیماریهای مشترک سل و بروسلوز در مناطق روستایی استان(تست و غرامت) از پروژههای طرح
جامع سالمت سال  1943که انجام نشده است به عمل آورده و اداره کل برنامهریزی استانداری نیز مساعدت الزم
جهت تامین بخشی از هزینه اجرای این پروژه به عمل خواهد آورد.
 -2سند سیاست نظام دیدهبانی شاخصهای سالمت و عدالت در سالمت استان (از پروژههای طرح جامع سالمت
معاونت بهداشتی دانشگاه) توسط دبیرخانه سیاستگذاری جهت اجرا به دستگاههای ذیربط استان ابالغ گردد.
 -1پروژه طراحی نشان "دوستدار سالمت " فروشگاهها و واحدهای پذیرایی و تدوین فرایند ،روال و استانداردهای
استقرار آن از پروژههای طرح جامع سالمت سازمان بازرگانی در سال  1943که اجرا نشده است در سال 1931با
پیگیری سازمان بازرگانی به صورت مشترک توسط سازمان بازرگانی  ،معاونت بهداشتی و معاونت غذا و داروی
دانشگاه اجرا شود..

 ........................................................ 6دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان

 -1پروژه کاهش  %21عرصه روغن نباتی جامد به صورت کاالبرگی به عنوان یک برنامه مستمر توسط بازرگانی ادامه
داشته باشد.
 -7آقای دکتر زینالو رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و دکتر بابایی مدیرمحترم درمان تامین اجتماعی استان در
خصوص پروژه راه اندازی مرکز طب کار تامین اجتماعی از پروژههای طرح جامع سالمت استان باآقای دکتر
حافظی دیدار داشته باشند.
 -4با توجه به شروع اجرای پروژه غربالگری شهر محمدیه مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل بیمه درمانی
همکاری الزم با مجری پروژه و دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورند.
 -3فرمت عوامل خطر بیماریها توسط مشاور طرح تهیه و از طریق دانشگاه علوم پزشکی به اداره کل بیمه خدمات
درمانی جهت چاپ در برگه آخر دفترچه های بیمه ارسال نماید.
 -11اداره کل هالل احمر استان هرچه سریعتر نسبت به اجرایی نمودن پروژه طرح جامع سالمت خود اقدام نماید.
 -11اداره کل فنی و حرفهای هزینه اجرای پروژه تولید مواد آموزشی سالمت محور جهت فراگیران فنی و حرفهای
استان "مراکز کارگاهی برادران " را از منابع داخلی تامین و روند اجرای پروژه را در جلسه آتی کار گروه ارائه نماید.
 -12اداره کل زندانها پروژههای طرح جامع سالمت باقی مانده از سال  1943را در لیست پروزه های سال  1931خود
آورده و اجرا نماید.
 -19دستگاههای اجرایی استان که در زیر میآید ضمن معرفی پیام گزار به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان تا
پایان تیر ماه یک پروژه سالمت محور به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان اعالم نماید .شرکت آب و
فاضالب شهری استان ـ شرکت آب و فاضالب روستایی استان ـ سازمان صنایع معادن ـ اداره کل نوسازی مدار
س ـ شرکت آب منطقهای ـ اداره کل امور بانوان استانداری ـ اداره کل راه و ترابری ـ نیروی انتظامی ـ اداره کل
تعاون ـ تعاون روستایی ـ شرکت برق ـ شرکت گاز ـ پزشکی قانونی ـ بنیاد مسکن ـ اداره کل پست ـ میراث
فرهنگی و گردشگری ـ اداره کل اوقاف ـ بنیاد شهید انقالب اسالمی ـ اداره کل گمرک ـ اداره کل امور مالیاتی
 -12دبیرخانه سیاستگذاری سالمت جلسه آموزشی ـ توجیهی جهت دستگاههای جدید که به برنامه جامع سالمت
پیوستهاند برگزار نماید.
 -11دبیرخانه سیاستگذاری سالمت جلسهای با مسوالن دادگستری و اداره کل برنامهریزی استانداری برگزار و علت
عدم اجرای پروژههای برنامه جامع سالمت سال  1943دادگستری بررسی شود.
 -11عملکرد سالمت محوری دستگاهها در معیارهای ارزشیابی دستگاهها و آییننامههای مربوطه توسط اداره کل
برنامهریزی استانداری گنجانده شود.
 -17دستگاههای اجرایی شهرستانها پروژههای سالمت محور خود را با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستانها
تدوین و در کار گروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان به تصویب برسانند.
 -14مقرر گردید جهت حل مشکالت بهداشتی نمایشگاهها با تنظیم پروتکل بین ادارات ذیربط مسائل مربوطه حل و
فصل گردد.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9310/6/9

الف)دستور جلسه

1ـ بیان اهمیت بیماریهای روده ای از جمله وبای التور
2ـ بیماری التور و راه های انتقال آن
9ـ اتخاذ تدابیر الزم جهت کنترل بیماری
2ـ گزارش دستگاههای مرتبط

ب) مصوبات

 -1شرکت آب و فاضالب استان نسبت به تجهیز تاسیسات الزم جهت بهرهبرداری بهینه از تصفیهخانه فاضالب
تاکستان اقدام عاجل مبذول نماید.
 -2کلیه دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستانها کالس آموزشی
بیماریهای رودهای با تاکید بر وبای التور برای پرسنل خود برگزار نماید.
 -9جهاد کشاورزی استان مزارع سبزیجات استان را مورد بازدید قرار داده در صورت استفاده از فاضالب جهت آبیاری
آنها سریعاً نسبت به تخریب آن اقدام نماید.
 -2معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در صورت مشاهده آلودگی در سبزیجات وارده به استان با هماهنگی
فرماندهی نیروی انتظامی از ورود آن به استان ممانعت به عمل آورد.
 -1معاونت بهداشتی انتظارات خود از دستگاههای اجرایی استان را کتباً به کلیه دستگاههای استان به صورت جداگانه
ارسال نماید.
 -1معاونت بهداشتی انتظارت خود از دستگاههای اجرایی شهرستانها را کتباً به فرمانداریها ارسال نماید.
 -7اظهار نظر در خصوص بیماری وبای التور صرفاً توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام گیرد.
 -4شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی میزان کلر باقی مانده در آب شرب مناظق شهری و روستایی را به  1پی
پی ام افزایش دهند.
 -3اطالعیه ای توسط شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی صادر و صدا و سیما نسبت به پخش آن اقدام و اطالع
رسانی به صورت مرتب انجام گیرد.
 -11دادگستری با انشعابات غیر مجاز آب شرب گزارش شده توسط شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی
برخورد جدی نماید.
 -11سازمان بازرگانی استان از طریق مجامع امورصنفی نظارت بیشتری بر محصوالت وارداتی به استان مبذول نمایند.
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 -12شرکت آبفای روستایی تالش نماید روستاهایی که تا کنون تحت پوشش در نیامدهاند تحت پوشش این شرکت در
آیند.
 -19معاونت بهداشتی دانشگاه چاههای آب منازل روستایی که مورد استفاده جهت شرب قرار میگیرد را شناسایی و در
خصوص سالمسازی آب آن آموزش کافی ارائه نماید.
 -12شهرداریهای استان نسبت به جلوگیری از فعالیت دستفروشان مواد غذایی اقدام نمایند.
 -11به محض مشاهده میکروب وبا در فاضالب مناطق شهری ،شهرداران نسبت به ریختن شیر آهک در کانالهای
فاضالب اقدام نمایند.
 -11با پیگیری معاونت بهداشتی دانشگاه کلیه کارخانجات استان موظف شوند آب شرب خود را کلرزنی نمایند.
 -17شرکت آبفای روستایی با همکاری معاونت بهداشتی یک دوره کالس آموزشی جهت کلیه آبداران مناطق روستایی
برگزار نمایند.
 -14تیمهای مشترک شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی و معاونت بهداشتی جهت پایش آب شرب تشکیل
گردد.
 -13معاونت بهداشتی دانشگاه دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران مشکوک به وبای التور را به اداراه کل بیمه خدمات
درمانی و مدیریت تامین اجتماعی ارسال نمایند .این ادارات موظفند دستورالعمل مذکور را به تعداد کافی تکثیر و در
اختیار پزشکان بخش خصوصی قرار دهند.
 -21شرکت شهر صنعتی البرز که آب شرب بخشی از شهر الوند را تامین مینماید نیز کلر باقی آزاد باقی مانده را تا 1
پی پی ام افزایش دهد.
 -21با توجه به اختصاص  911میلیون ریال بودجه توسط استانداری ،شرکت آب و فاضالب روستایی نسبت به تعیین
آبدار و کلر زنی آب شرب روستاهایی که اسامی آن قبال توسط معاونت بهداشتی دانشگاه ارسال شده است اقدام
نماید.
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الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات  9جلسه قبلی
 -2ارائه گزارش عملکرد مبارزه با التور
 -3گزارش بررسی کیفیت نان استان
 -4گزارش پیشرفت برنامه جامع سالمت 1943و تصویب کاربست نتایج (محیط زیست ،جهاد ،تامین اجتماعی،
دامپزشکی ،آموزش و پرورش و بازرگانی)
 -5طرح چند موضوع مرتبط با سالمت

ب) مصوبات
-1
-2
-3

-4
-5

-6

-7
-8

اعتبارات مورد نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی جهت مجتمعهای آبرسانی روستایی توسط شرکت آب و
فاضالب روستایی از اعتبارات ملی پیگیری و تامین شود.
فرمانداران محترم جهت تحت پوشش قرار دادن روستاهایی که تا کنون تحت پوشش آبفار نبوده اند همکاری
الزم مبذول فرمایند.
اداره کل دامپزشکی پیگیری نمایند که اعتبارات الزم جهت اجرای پروژه «مبارزه وکنترل بیماریهای مشترک
سل و بروسلوز در مناطق روستایی استان» از اعتبارت ملی تامین گردد و دبیرخانه سیاستگذاری با معاونت
برنامهریزی استانداری جهت مساعدت در امر تامین اعتبار هزینه های مداخله ای مکاتبه نماید.
به منظور استمرار مراقبت آب روستایی ،تیم های مشترک شرکت آب و فاضالب روستایی و معاونت بهداشتی
به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت پیگیری نماید که طی درخواستی از طرف دانشگاه علوم پزشکی به شورای
عالی سالمت و امنیت غذایی و سازمان بازرگانی از مرکز پژوهش آرد و نان تقاضای دریافت استاندارد جامع
تدوین شده تهیه نان را بنماید تا در استان عملیاتی و اجرایی گردد.
معاونت غذا و داروی دانشگاه در راستای اجرایی نمودن بررسی کیفیت نان ،ضمن طرح موضوع در کمیته
تخصصی امنیت غذایی نسبت به تدوین برنامه عملیاتی آموزش نانوایان با همکاری سازمان بازرگانی ،اداره
کل غله و معاونت بهداشتی دانشگاه تا پایان سال جاری اقدام نماید و هزینه اجرای آن را اداره کل برنامهریزی
استانداری تقبل خواهند کرد.
اعضای حاضر در جلسه کارگروه ثابت باشند تا مصوبات کارگروه قابلیت پیگیری داشته باشد.
شهرداران موظفند به منظور ارتقای سواد سالمت مردم نسبت به اختصاص  2-1فیکسچر برای درج پیامهای
ثابت سالمت به شرح جدول ذیل اقدام نمایند .دبیرخانه سیاستگذاری سالمت در تمام جلسات کارگروه،
آخرین وضعیت فیکسچرهای سالمت شهرها را گزارش نماید.
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 -9پیرو همایش مورخه« 1931/1/17نقش دهیاران در ارتقای سالمت استان» و میثاق نامه تهیه شده و جلسه
عملیاتی نمودن این میثاق نامه در تاریخ  1931/1/22به منظور ارتقای سواد سالمت روستاییان عزیز مقرر
گردید دهیاران محترم روستاهای کل استان نسبت به احداث یک تابلوی ثابت سالمت به منظور درج پیامهای
سالمت به ابعاد  1/1در  2متر در دیوار دهیاری ،مسجد و ...که در معرض دید عموم باشد اقدام نمایند.
فرمانداران محترم مسئولیت هماهنگی و تامین اعتبار الزم را به عهده دارند .مسئولیت اقدامات آموزش عمومی
بر عهده بهورز ،دهیار و شوراهای اسالمی است .دبیرخانه سیاستگذاری سالمت موظف است در تمام جلسات
آتی کار گروه آخرین وضعیت این تابلوها را گزارش نماید.
 -11به منظور قدردانی از زحمات پیامگزاران دستگاههای اجرایی مقرر گردید ایشان به طور کتبی با امضای رئیس
محترم کارگروه مورد تقدیر قرار گیرند.
 -11نتایج پروژه بررسی کیفیت نان توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت به کلیه فرمانداران جهت بهرهبرداری
ارسال گردد.
 -12اقدامات معاونت غذا و دارو در خصوص ارزیابی وضعیت داروخانههای سطح استان در خصوص تبلیغات دارویی
و تطبیق آن ها با موازین استانی توسط آن معاونت به کارگروه فرهنگ عمومی استان ارسال گردد.
 -13گزارش علت بازگشایی و استفاده از کشتارگاه سنتی شهر تاکستان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاری
دامپزشکی تهیه و در جلسه آتی کارگروه مطرح گردد.
 -14مقرر گردید جلسه بعدی کارگروه عمدتاً به بررسی و تصویب کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت
سال  1943بپردازد.
 -15با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  31/9/9/91مورخه  31/4/13منشور
تکالیف تجارت سالم تدوین شده در پروژه "طراحی منشور تکالیف تجارت سالم بین بازرگانان زنجیره تولید،
انبار ،حمل کنندگان ،عمده فروشی و خرده فروشی و بازنگری در آییننامههای نظارتی پیشگیرانه مرتبط (به
ویژه قبل از صدور مجوز) و برگزاری همایش توجیهی برای اتحادیهها و دستاندرکاران مربوطه تولید و توزیع
مواد غذایی که به عنوان یکی از موارد کاربستهای این پروژه توسط سازمان بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت
اجرا مورد تصویب قرار گرفت.
 -16با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  31/9/9/91مورخه  31/4/13منشور
تکالیف و حقوق مصرفکنندگان تدوین شده در پروژه "تدوین بروشور و منشور (تکالیف و حقوق مصرف
کنندگان) و ارائه آن از مجاری مرتبط به مردم " که به عنوان یکی از کاربستهای این پروژه توسط سازمان
بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت.
 -17به منظور بهبود وضعیت تشخیص و درمان بیماریهای مربوط به بانوان معاونت درمان دانشگاه نسبت به
خرید یک دستگاه ماموگرافی جهت بیمارستان کوثر از منابع استانداری اقدام نماید.
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الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات قبلی
 -2طرح موضوع نمایه ایمنی شیمیایی و هفته سالمت سال 1931
 -3بررسی و تصویب آییننامههای شورای سالمت شهر ،کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان  /بخش /
روستا و شهردار مروج سالمت
 -4طرح میثاق نامهی همایش های خانه مشارکت مردم در سالمت و تصمیمگیری در خصوص عملیاتی نمودن
آنها
 -5طرح و تصویب کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت سال 1943
 -6ارائه پیشنهاد در مورد شیوه نامه تدوین برنامه پنج ساله پنجم استان
 -7شیوه نامه اجرایی پیوست سالمت
 -8گزارش علت بازگشایی و استفاده از کشتارگاه سنتی شهر تاکستان
 -9گزارش آخرین وضعیت فیکسچرهای سالمت مناطق شهری و روستایی استان
ب) مصوبات

 -1باتوجه به تاثیر میزان پیشرفت اسناد توسعه اقتصادی ،اجتماعی استان در سالمت مردم و به منظور مراقبت از
کلیه برنامههای توسعه استان و ضمانت استقرار این اسناد ،سازوکار پایش یکپارچه (نظارت حاکمیتی و نظارت
تخصصی) برنامهها و ایجاد هماهنگی ،هم سویی و هم افزایی آنها در دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه.
توسط کمیتهای مشترک از نمایندگان تام االختیار دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی و معاونتهای
اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی و برنامهریزی و بودجه استانداری تا پایان خرداد ماه  1931توسط معاونت
برنامهریزی و بودجه استان برای ارائه به شورای برنامهریزی و توسعه استان آماده گردد.
 -2با توجه به مصوبه اسفند  1947کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی در مورد آییننامه پیوست سالمت و
تدوین دو گزارش پیوست سالمت به صورت آزمایشی (در مورد اثرات شهرک کاسپین و احداث پارکهای
بانوان) مقرر گردید برای عملیاتی شدن فرایند تدوین پیوست سالمت در سطح استان از سال  ،1931معاونت
برنامهریزی و بودجه استانداری فهرست برنامهها ،طرحها و پروژههای اولویتدار استان را حداکثر تا پایان
فصل بهار و توسط معاونت برنامهریزی و بودجه استان اعالم نماید .کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
مسئول نظارت بر حسن اجرای پیوست مذکور و پیگیری و ارائه گزارش میباشد.
 -3بر اساس آییننامه تشویق دستگاههای سالمت محور استان مقرر گردید دبیرخانه سیاستگذاری سالمت سه
دستگاه فعال در سال  1931را برای تشویق در هفته سالمت تا پایان وقت اداری  21اسفند را به استانداری
اعالم کند .همچنین مطابق بند سه و پنج ماده سوم این آییننامه:
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الف) مبلغ  11میلیون ریال به منظور تشویق فعاالن سه دستگاه فوق شامل پیامگزاران ،کارشناسان و مجریان
از طرف معاونت برنامهریزی و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ب) کارشناسان با معرفی پیام گذار و تأیید رییس دستگاه اجرایی مشخص خواهند شد.
ج) برای پذیرفته شدن ساعات حضور پیام گذاران در نشست های رسمی برنامه جامع سالمت استان به عنوان
ساعات آموزشی کارکنان ،ظرف  11روز آینده از آقای درافشان کسب نظر شود.
د) بر اساس آییننامه مصوب سال  1947کارگروه درباره پیامگزاران سالمت دستگاههای اجرایی استان ،و به
منظور ارتقای انگیزه و جایگاه آنان مصوب شد پیامگزاران باحفظ سمت و با ابالغ داخلی به عنوان مشاور
سالمت رئیس دستگاه تعیین شوند تا در تصمیمات مرتبط با سالمت در دستگاه مورد مشورت قرار گیرند.
 -4دانشگاه علوم پزشکی موظف است بر اساس نتایج طرح غربالگری محمدیه  ،برنامه توسعه آن به کلیه
شهرستانهای استان را تا پایان شهریور  1931باتوجه به سیاست گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
تدوین و در جلسه کارگروه ارائه نماید در این برنامه برخورد موثر با سه چالش اصلی پیش رو (حمایت مالی
سازمآنهای بیمهگر ،ایجاد انگیزه کافی در مردم برای مراجعه و انجام غربالگری و جلب حمایت و همکاری
پزشکان برای مشارکت در این برنامه) باید هدف گذاری شده باشد .
 -5به منظور استفاده از تجارب و مشورت موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران و تاثیرگذاری در
سیاستهای ملی ،رییس ایستگاه تحقیقات سالمت استان قزوین (شعبه موسسه ملی) در جلسات کارگروه
سالمت و امنیت غذایی استان حسب مورد به تشخیص دبیر و تایید رئیس کارگروه حضور یابد.
 -6آییننامه داخلی کارگروه سالمت و امنیت غذایی با لحاظ اصالحات زیر تصویب و قابل اجرا شد:
 ارسال رونوشت کلیه مصوبات کارگروه به دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان به عنوان ماده ی
مستقل اضافه شود.
 در تبصره  1زمان به حداقل یک هفته اصالح شود.
در انتهای تبصره  1عبارت پس از تایید رئیس کارگروه به قبل از و با امضای دبیر کارگروه اضافه شود.
 -7منظور پایداری و نهادینهسازی برنامه جامع سالمت و سالمت محوری دستگاهها مقرر گردید ،تا پایان بهار
هرسال پروژههای برنامه در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان تصویب و مفاد برنامه در موافقت نامههای
بودجه استانداری با دستگاهها گنجانده شود .به این ترتیب دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان و
دستگاههای همکار موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال ،پیشنویس تقسیم کار بینبخشی خود را به
کارگروه اعالم کنند.
برای ایجاد ردیف بودجهای خاص برای توسعه سالمت در استان در بودجه سال  ،1931پیشنهادی توسط
دبیرخانه کارگروه تهیه و در سفر استانی رئیس محترم جمهور و از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی
رایزنیهای الزم انجام شود.
 -8میثاق نامههای خانه مشارکت مردم شامل سازمآنهای مردم نهاد  ،روحانیون و ائمه جمعه ،شورای اسالمی
شهر و روستا ،هیاتهای مذهبی ،بسیج ،بخش خصوصی ،میانجیان سواد عمومی ،رسانههای استان،
شهرداران ،دهیاران و بخشداران طرح موضوع شده و در اختیار اعضا قرار گرفت و ضمن تشکر از زحمات
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اعضای خانه مشارکت و دانشگاه علوم پزشکی از این اقدام مقرر گردید برای استفاده حداکثری از مشارکت
مردم  ،مسئولین سازمان های استان در جلسات خانه مشارکت مردم شرکت نموده و پیامگزاران سالمت برای
استقرار میثاق نامهها همکاری الزم را به عمل آورند .به منظور تقویت و نهادینه شدن خانه مشارکت مردم،
دانشگاه علوم پزشکی مراتب حمایت ساختاری و تامین یک نفر نیروی کارشناسی مرتبط برای هدایت امور
دبیرخانه را در معاونت بهداشتی از ابتدای سال  1931طی نماید.
 -9شورای تامین شهرستان تاکستان نظر خود را را در خصوص ادامه فعالیت کشتارگاه به شواری تامین استان
اعالم نماید.

 ........................................................ 14دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
ششمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9310/92/23

الف) دستور جلسه

 -1گزارش اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری استان
 -2بررسی و تصویب آییننامههای پیوست شده از جلسه قبل
 -3استماع نظرات رئیس دستگاه درمورد پیش نویس مصوبات دستگاه مربوط (سازمان بهزیستی ،بازرگانی،
{جهادکشاورزی ،دامپزشکی} ،محیط زیست ،آموزش و پرورش{ ،تامین اجتماعی و خدمات درمانی ،کمیته
امداد} ،اداره کل کار ،تعاون و رفاه ،شهرداری ،تربیت بدنی و تصمیمگیری کارگروه
 -4استماع نظرات معاونین دانشگاه در خصوص پیش نویس مصوبات اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی
ب) مصوبات

 -1اداره کل صدا و سیما همکاری الزم با دانشگاه علوم پزشکی در تبیین طرح پزشک خانواده برای عموم مردم
به عمل آورد.
 -2معاونت بهداشتی تقویم جلسات ستاد راهبردی طرح پزشک خانواده را مشخص نمایند تا بر اساس
دستورالعملها و با ریاست استاندار محترم و یا معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری تشکیل گردد.
 -3معاونت بهداشتی به عنوان دبیر نسبت به تشکیل ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده استان برابر دستورالعمل
ملی اقدام نماید.
 -4همه مدیران استانی بویژه سازمآنهای بیمهگر و اعضای ستاد هماهنگی و همکاری الزم در اجرای طرح
پزشک خانواده به عمل آورند.
 -5تا شنبه مورخ  31/12/27کلیه سازمآنهای عضو ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده استان برنامه عملیاتی
مربوطه را تنظیم و به ریاست ستاد (رئیس دانشگاه) ارائه نمایند.
 -6تیمی جهت انطباق طرح جامع سالمت و طرح پزشک خانواده با شرکت معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ،معاون درمان دانشگاه ،مدیرکل برنامهریزی و بودجه استانداری ،معاون امور اجتماعی استانداری،
مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ،مشاور طرح جامع سالمت ،مسئول گسترش معاونت بهداشتی به
ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردد .قبل از تدوین برنامه استقرار پزشک خانواده گزارش تیم
مذکور به استاندار و رئیس کارگروه ارائه گردد.
 -7در هفته سالمت سال 1931باشعار «سالمت و سالمندی» سازمآنهای مرتبط همکاری الزم را با دانشگاه
مبذول فرمایند.
 -8آییننامه شورای سالمت شهرستان تصویب شد .برای استقرار این آییننامه رئیس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان موظف است تا تاریخ  31/9/91دبیرخانه شورا را در شبکه استقرار داده و رئیس دبیرخانه را با حکم
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مشترک فرماندار و رئیس شبکه منصوب نمایند .فرمانداران محترم از سال جدید ضمن ترمیم اعضای شورا،
برنامه سالمت شهرستان را مطابق الگوی اعالمی دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان ارائه نمایند .پیشنهاد
شد که اسامی ادارات مندرج در اعضا بازنگری صورت گیرد وکمیته امداد و اداره کل تعاون هم عضو باشند.
 -9آییننامه شورای سالمت شهر تصویب شد و کلیه شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای استان
موظف هستند در فصل بهار احکام اعضای شورا را صادر کرده و تا تاریخ  31/9/91با استقرار دبیرخانه معین
برای این شورا پیام گزار سالمت شهر را از بین کارشناسان ارشد عالقمند و توانمند شهرداری منصوب نمایند و
با برگزاری اولین جلسه شورای شهر مطابق راهنمای دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان برنامه سالمت
شهر برای سال  1931را ارسال نمایند( .نماینده بخشداری به عضویت شورای شهر درآید)
 -11آییننامه شورای سالمت بخش تصویب شد .کلیه بخشداران موظفند در فصل بهار  1931ضمن ترمیم
اعضای شورا و صدور احکام ،اولین جلسه را تشکیل داده و برنامه عملیاتی سالمت بخش را طبق الگوی
اعالمی دبیرخانه سیاستگذاری استان تدوین و اعالم نمایند.
 -11آییننامه استقرار خدمات مشاوره سالمت معنوی به صورت آزمایشی در بیمارستان کوثر به تصویب رسید .در
همین راستا معاونت درمان موظف است تا پایان شهریور نتایج استقرار این خدمات در بیمارستان کوثر را به
کارگروه گزارش داده و برای تعمیم آن در سطح استان تصمیمگیری گردد.
 -12با توجه به برنامه جامع سالمت استان و آییننامه خدمات مشاوره سالمت معنوی مقرر گردید معاونت بهداشتی
با همکاری معاونت درمان با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه علمیه و دانشگاه بین الملل و استانداری
شورای سالمت معنوی استان را تشکیل داده و تا پایان فصل بهار برنامه عملیاتی شورا را به دبیرخانه
سیاستگذاری سالمت استان ارائه دهند.
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9319/3/30

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2گزارش وضعیت ایدز استان
 -3استماع نظرات رئیس دستگاه درمورد کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت سال 1943دستگاه مربوط
(سازمان بهزیستی ،بازرگانی{،جهادکشاورزی ،دامپزشکی} ،محیط زیست ،آموزش و پرورش{ ،تامین اجتماعی
و خدمات درمانی ،کمیته امداد} ،اداره کل کار ،تعاون و رفاه ،شهرداری ،تربیت بدنی و تصمیمگیری کارگروه
 -4الزام کارخانجات تولید یخ به بسته بندی بهداشتی یخ تولیدی
 -5گزارش جلسه کارشناسی کشتارگاه تاکستان
 -6موضوع شرکت نماینده خانه مشارکت مردم در سالمت درکارگروه های تخصصی استانداری
ب) مصوبات

 -1مشکل اسکان ،اشتغال و بیمه بیماران ایدزی توسط اداره کل امور اجتماعی استانداری و دستگاههای ذیربط
(دانشگاه علوم پزشکی ـ شهرداری قزوین ـ اداره کل تعاون  ،رفاه و کار و امور اجتماعی ـ بیمه خدمات
درمانی ـ بیمه تامین اجتماعی ـ کمیته امداد ـ بهزیستی و  )...بررسی و پیشنهادات خود را درجلسه آتی
کارگروه ارائه نمایند.
 -2کارگروه لزوم بستهبندی یخ توسط کارخانجات تولید یخ استان را تصویب نمود.
 -3معاونت بهداشتی باهمکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه طی یک هفته از کلیه کارخانجات تولید یخ بازدید و
امکان سنجی بستهبندی یخ را بررسی و تسهیالت مورد نیاز جهت این امر را به معاونت برنامهریزی استانداری
اعالم و گزارش اقدامات بعمل آمده را در کارگروه آتی به استحضار برسانند.
 -4به منظور استقرار سند سیاست ارتقای حقوق کودک استان ،ستاد ارتقای حقوق کودک در معاونت اجتماعی
استانداری تشکیل میگردد .سایر اقدامات پیشنهاد شده سند در اولین جلسه کارگروه اجتماعی و خانواده،
شورای توسعه و برنامهریزی استان طرح و بررسی خواهد شد.
 -5به منظور ارتقائ سالمت کودکان و سرمایهگذاری آینده نوید بخش آنان ،سازمان بهزیستی با همکاری معاونت
اجتماعی استانداری موظفند تا پایان سال  1931صدای مشاور تکامل دوران کودکی را از طریق تقویت توان
کارشناسی خط تلفن  124در هریک از شهرستانهای استان مستقر نمایند.
 -6به منظور افزایش دسترسی آسان کودکان استان به مهد کودکها و فضاهای بازی ایمن ،سازمان بهزیستی و
شهرداریهای استان موظفاند صدور مجوزها و توسعه واحدهای جدید را بر اساس نقشه سطح بندی و
مکانیابی تدوین شده انجام دهند.
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 -7به منظور ایمنسازی و استقرار نظام ارتقای سالمت در مهد کودکهای دولتی و غیردولتی استان ،سازمان
بهزیستی موظف است با همکاری معاونت اجتماعی استانداری و شهرداریهای استان ضمن تهیه و ابالغ
دستورالعملهای الزم و برگزاری دورههای یادگیری بر اساس بستههای آموزشی تهیه شده برای مربیان مهد
کودکها تا پایان سال  ،1931رتبهبندی مهدهای کودک را تا پایان سال  1932انجام دهد و نتایج حاصله را
در تعرفههای آنها و میزان حمایتهای دولتی از ابتدای سال  1939لحاظ نماید.
 -8به منظور یکپارچه سازی خدمات حمایت اجتماعی با خدمات سالمت و دسترسی آسان مردم به خدمات
یکپارچه ،مدوام و با کیفیت ،سازمان بهزیستی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر دستگاههای
حمایتی موظفند سیاستها و برنامه اجرایی خود را تدوین و حداکثر در نیمه دوم سال  1931در کارگروه ارائه
نمایند.
 -9سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی ربط (دانشگاه علوم پزشکی ،اداره کل استاندارد
و )...مکلف است در نیمه اول سال  ،1931شناسنامه کلیه انبارهای مواد غذایی استان را بر اساس اصول،
ضوابط و استانداردهای مصوب تهیه و برای تشکیل بانک اطالعات به دبیرخانه کارگروه ساغ استان ارائه
نماید.
 -11سازمان صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری شهرداری قزوین و مجامع امور صنفی هیئت امنای
بازار قدیم شهر قزوین را بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور تشکیل دهد و این هیئت مشکالت ایمنی و
بهداشتی بازار را را شناسایی و رفع آن را پیگیری نماید .
 -11سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ضمن فعالسازی دبیرخانه
کاهش مصرف دخانیات ،راهکارهای کاهش دسترسی عموم به سیگار را بررسی نموده گزارش آن را در جلسه
آتی کارگروه جهت تصمیمگیری ارائه نمایند.
 -12سازمان صنعت معدن و تجارت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،جهاد کشاورزی استان و
کلیه دستگاههای ذیربط استان یک بار در سال همایش فرهنگ سازی مصرف بهینه روغن خوراکی سالم و
بهداشتی را برگزار مینماید.
 -13اداره کل صنعت ،معدن و تجارت مکلف است ،با نرخ تعدیل شده و در اختیار قرار دادن تسهیالت الزم امکان
تهیه دوچرخه برای دانشآموزان را با همکاری مدارس با اولویت مدارس شهری فراهم کند.
 -14تفاهمنامه اجرای پروژههای طرح جامع سالمت سال 1931سازمان صنعت معدن و تجارت تنظیم و امضا
گردد.
 -15طرح عملیاتی ساماندهی کامل و جامع شیر به منظور رفع آلودگیهای مضر به سالمت مردم با تعیین سهم،
نقش و وظیفه همهی بخشها و نهادهای درگیر تدوین و استقرار یابد.
 -16طرح جامع ارتقاء سطح سالمت گوشت در مراحل تولید ،نگهداری و عرضه با تعیین سهم ،نقش و وظیفه
همهی بخشها و نهادهای درگیر و گزارش فصلی در کارگروه استقرار یاید.
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 -17اداره کل محیط زیست استان موظف است صنایع و واحدهای دامپروری استان را ملزم به احداث تصفیهخانه
فاضالب ،اصالح تصفیهخانههای موجود برای افزایش کیفیت پساب خروجی در حد استانداردهای ملی دفع
پساب و آموزش بهرهبردارن تصفیهخانههای موجود به منظور بهرهبرداری درست از تصفیهخانههای موجود
نماید این الزام در چارچوب توصیههای پروژه «ارزیابی وضعیت واحدهای انفرادی آالینده و ارائه راهکارهای
کنترل آنها و شناسایی منابع تهدید کننده سالمت آب استان» خواهد بود به نوعی که برنامهی زمانبندی
شده برای رفع آالیندگی تدریجی واحدها تنظیم و به اجرا گذارده شود.
« -18نظام مراقبت از شاخصهای محیط زیست استان قزوین» که در آن سهم و نقش همه نهادهای مرتبط
مشخص شده باشد در سال  1931استقرار یابد.
 -19طرح جامع کنترل آلودگی هوای استان قزوین با مشارکت همه سازمآنها و نهادهای مرتبط اجرا گردد.
 -21طرح عملیاتی استقرار استانداردهای شهر ساکت یا آرام برای اجرای پایلوت در چند شهر استان تدوین و به
کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان پیشنهاد شود.
 -21کارگروه ساماندهی صنوف مزاحم تشکیل و نسبت به بررسی و انجام اقدامات اولویت دار در این خصوص
برنامهریزی گردد.
 -22پس از کسب نظر درخور اتکا از گروههای مخاطب منشور حقوق و تکالیف شهروندان برای حفظ محیط
زیست (در محلهای کار و زندگی ،برای کشاورزان و صنعت کاران) از نیمه دوم سال در کلیه روستاها و
شهرهای استان استقرار یابد.
 -23دانشگاه علوم پزشکی (مرکز بهداشت استان) مکلف است بطور ماهانه جلسات آموزش بهداشت ویژه
دانشآموزان و کارکنان مدارس روستایی را با اولویت موضوعات (بهداشت فردی ،دهان و دندان ،تغذیه و
بهداشت مدرسه) توسط بهورزان و کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشتی خود برگزار کند .نظارت بر حسن
اجرای دورهها و ارزیابی آنها برعهده اداره کل آموزش و پرورش و دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان
میباشد.
 -24به منظور اطمینان از اجرای مصوبات در مدارس روستایی ،تیم نظارت مشترکی متشکل از نماینده مرکز
بهداشتی ـ درمانی و نماینده آموزش و پرورش و نماینده بخشداری یا فرمانداری برای رسیدگی به موضوعات
اولویت دار زیر شکل میگیرد :معاینات دورهای دانشآموزان ،توزیع شیر و تغذیه رایگان ،توزیع قرص آهن،
دفع بهداشتی زباله ،توزیع مایع صابون ،انبار و فروشگاه توزیع مواد غذایی ،بهداشت محیط مدرسه ،بررسی
شناسنامه دانشآموزان بویژه از  1منظر (اختالالت رفتاری ،پایش رشد ،دهان و دندان ،بینایی سنجی ،شنوایی
سنجی و معاینات جلدی)
 -25کارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سالمت مدارس استان و در چارچوب ضوابط و استانداردهای «مدرسه
مروج سالمت» ،سند سیاست ارتقاء سالمت دانشآموزان از طریق مدارس را جهت اجرا ابالغ مینماید .نظارت
بر حسن اجرای سند و گزارش فصلی آن بر عهده کمیته استانی مروج سالمت مدارس میباشد.
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 -26به منظور انطباق سطح دانش و مهارت همیاران سالمت با نیازها و شرایط سنی و جنسی دانشآموزان،
«کمیته استانی مروج سالمت مدارس» مکلف است کتب آموزشی همیاران سالمت را ساالنه بازنگری نموده و
پس از تایید وزارت آموزش و پرورش مطابق نیازسنجی انجام شده بطور متوازن میان مدارس توزیع نماید.
 -27در راستای حفظ و تقویت سطح دانش و مهارت همیاران سالمت ،دوره های آموزش (بازآموزی) فصلی
همیاران به تفکیک هر بخش با برنامهریزی «کمیته استانی مروج سالمت مدارس» برگزار میشود.
 -28کارگروه ساغ به منظور ارتقاء سطح سواد و سالمت دانشآموزان دختر روستایی و حفظ کیان خانواده و
سالمت مادران آینده جامعه ،سند سیاست مداخالت پیشگیری از ترک تحصیل دانشآموزان دختر دوره
راهنمایی و متوسطه روستایی استان را جهت اجرا ابالغ می نماید .نظارت بر حسن اجرای سند بر عهده
«دبیرخانه کارگروه» میباشد.
 -29به منظور صیانت از دانشآموزان که سرمایه های ملی آینده کشور می باشند ،آموزش و پرورش استان با
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و استانداری موظف اند برنامه مدارس مروج سالمت در کلیه مدارس انجام
دهند.
 -31اداره کل آموزش و پرورش مکلف است بطور فصلی جلسات مهارت آموزی کادر آموزشی ،اداری و والدین
دانشآموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه روستاهای استان در موضوعات مرتبط با علل ،عوامل و
پیامدهای ترک تحصیل دختران و چگونگی مواجهه با آن توسط مربیان و اعضای هیئت علمی مجرب برگزار
کند .نظارت بر حسن اجرای دوره ها و ارزیابی آنها برعهده «دبیرخانه کارگروه» میباشد.
 -31اداره کل آموزش و پرورش مکلف است امکانات الزم برای احداث پارکینگ دوچرخه در مدارس و ایمنی آنها
با همکاری اولیاء مدارس را فراهم کند.
 -32به منظور افزایش سواد سالمت بیمه شدگان استان ،ادارات کل بیمه های خدمات سالمت استان (دولتی و
غیردولتی) از ابتدای سال  1931موظفند دو صفحه انتهایی دفترچههای بیمه را به چاپ پیام های سالمت و
حقوق بیمه ای مردم اختصاص دهند .دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت سازمان بهزیستی موظف است
پیامهای مناسب سالمت را پیش از آغاز هر فصل در اختیار ادارات بیمه قرار دهد.
 -33اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مکلف به تولید بسته های آموزشی سالمت محور ناشی از نتایج طرح
پژوهشی (برآورد نیاز های آموزشی سالمت محور در  1صنعت قالب استان) گردید.
 -34اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مکلف است بسته های آموزشی تولید شده را برای آموزش در صنعت
غالب استان (منسوجات ،فرآورده های خوراکی ،محصوالت کانی غیر فلزی ،محصوالت فلزی فابریکی و مواد
شیمیایی) و واحد های صنعتی تابعه در دستور کار خود قرار دهد و درصورت اعالن آمادگی واحد های صنعتی
اجرای آن را بر عهده گیرد .نظارت حسن اجرای دوره های آموزشی بر اساس بسته های تائید شده و ارزیابی
نتایج آنها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی (مرکز بهداشت) است.
 -35اداره کل آموزش فنی وحرفهای استان مکلف است در صورت اعالن نیاز و آمادگی واحد های صنعتی،درقالب
قرارداد با دانشگاه علوم پرشکی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزش پایه ،تکمیلی و پیشرفته شیوههای
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زندگی سالم ،برای کارگران واحدهای صنعتی مخاطب بر اساس بستههای آموزشی استاندارد و مصوب
کارگروه ساغ نماید.
 -36اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مکلف است زمینه بازدید علمی ـ ارشادی از مراکز آموزشی تابعه را به
منظور ارائه روشهای اجرای ایمن و صحیح مشاغل فنی برای دانشآموزان و شاغلین کارگاه ها و کارخانجات
و مراکز اقتصادی بطور فصلی و در مناطق مختلف استان فراهم نماید.
 -37اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مکلف است دوره های آموزشی مستمر و منظم ویژه بهگران و یا
شاغلین واحد های صنعتی را بر اساس استانداردهای آموزشی موجود و یا بسته های آموزشی اولویت دار
(ایمنی محیط کار ،بهداشت عمومی ،عوامل زیان آور محیط کار و کمک های اولیه) مورد تائید دانشگاه علوم
پزشکی (مرکز بهداشت) به اجرا درآورد.گذراندن این دوره ها و نیز بازآموزی آن در بازه های زمانی مشخص
اجباری است و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دوره ها با ((ستاد مشترک سالمت محیط کار)) میباشد.
 -38به منظور ترویج دوچرخه سواری در استان  :شهرداری قزوین مکلف است به منظور توسعه استفاده از
دوچرخه ،ضمن در نظر گرفتن مسیر دوچرخه به عنوان یک واقعیت در طرحهای جامع و تفصیلی و در نظر
داشتن مناسبسازی شرایط فرهنگی برای دوچرخهسواری بانوان ،تمهیدات الزم برای اجاره دوچرخه در
مسیرهای موجود دوچرخه سواری را فراهم نماید و تبلیغات مربوطه را انجام دهد.
شهرداری قزوین مکلف است با استفاده از سیستم های حمل و نقل کم هزینه و بدون آلودگی محیط زیست،
طرح دوچرخه اشتراکی را با استقرار مکانهایی برای اجاره ی دوچرخه در مسیر بلوار دانشگاه امام خمینی (ره)
و مسیر جاده باراجین حدفاصل میدان جانبازان تا پارک باراجین را به عنوان مسیر ویژه پیاده روی و دوچرخه
سواری در سال  1931اجرا نماید.
 -39شهرداری قزوین مکلف است با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی ،با تهیه و تدارک فلش کارت ،پازل،
کتابچه رنگآمیزی ،لوازمالتحریر حاوی اطالعات ترافیکی ،بروشور ،پوستر و فیلم و توزیع آن در زمان و مکان
مناسب و متناسب با سنین مختلف نسبت به آموزش عمومی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اقدام
کند.
 -41شهرداری قزوین مکلف است با توجه به تاثیر مثبت اصالحات هندسی در افزایش سطح ایمنی معابر و کاهش
تعداد تصادفات ،ادامه اصالح هندسی نقاط حادثه خیز شهر را به گونه ای در دستور کار قرار دهد که ضمن در
نظر گرفتن درجه اولویت آنها در کاهش خطرات و ترافیک شهری ،منجر به کاهش  21درصدی نقاط نسبت
به سال قبل شود.
 -41شهرداری قزوین مکلف است با همکاری اداره کل صنعت ،معدن و تجارت نسبت به واگذاری غرفه ها در
میادین و بازار میوه و تره بار منتخب که امکان دسترسی آسان درصد زیادی از مردم به خرید محصوالت
ارگانیک وجود داشته باشد ،اقدام کند .در این رابطه انجام تبلیغات با حمایت فرمانداری ،اداره کل صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی الزامی است.
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 -42شهرداری قزوین موظف است به منظور افزایش پیاده روی و تحرک بدنی مردم شهرقزوین ،مسیرهایی به
طول سه کیلومتر را برای مردم هموار نماید تا شهروندان در این مسیر با امنیت پیاده روی کنند .این مسیرها
مطابق با نقشه توزیعی مشخص (با حداقل دسترسی زمانی شهروندان به مسیر) و استانداردهای تدوین شده
توسط دانشگاه علوم پزشکی ،شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی استان در سال  1931راهاندازی خواهد
شد .ترویج فرهنگ و روش استفاده از مسیرها به طور مشترک بر عهده دانشگاه و شهرداری ها است.
 -43شهرداری قزوین مکلف است بر اساس دستورالعمل کارگروه ساغ نسبت به راه اندازی حداقل یک پاتوق
محله در مناطق شهر قزوین در سال  1931اقدام نماید.
 -44اداره کل امور شهری استانداری مصوبات شماره  91تا  21را جهت سایر شهرهای استان بررسی و جهت اجرا
به کلیه شهرداری استان ابالغ نماید.
 -45کارگروه ساغ دستورالعمل اجرایی ممنوعیت استفاده از مواد غیرمجاز در باشگاه ها و مکان های ورزشی را
جهت اجرا توسط فدراسیون ها ،هیئت ها و کمیتههای ورزشی مربوطه تصویب می نماید .نظارت بر حسن اجرا
بر عهده اداره کل ورزش و جوانان استان میباشد.
 -46کارگروه ساغ ضمن تأیید برنامه اجرایی اداره کل ورزش و جوانان در خصوص افزایش فرصت های تفریحات
سالم ،آن اداره کل را مکلف می کند برنامه اولویت گذاری شده را برای دوران برنامه پنجم توسعه استان تهیه
و حداکثر تا پایان تیر ماه  1931جهت بررسی و تأیید کارگروه به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.
 -47اداره کل ورزش و جوانان مکلف است با همکاری مرکز بهداشت استان نسبت به توزیع بروشورهای تهیه
شده بین واحدهای آموزشی و ورزشی استان ،آموزش مربیان ورزشی مدارس و باشگاه ها و تبلیغات رسانه ای
در طول سال  1931اقدام کند.
 -48کارگروه ساغ ضمن تأیید برنامه جامع اداره کل ورزش و جوانان در خصوص ترویج رفتارهای ورزشی و
افزایش تحرک در ادارات دولتی استان ،آن اداره کل را مکلف می کند برنامه اولویت گذاری شده را برای
دوران برنامه پنجم توسعه استان تهیه و حداکثر تا پایان تیر ماه  1931جهت بررسی و تأیید کارگروه به
دبیرخانه کارگروه ارسال کند.
 -49اداره کل ورزش و جوانان با همکاری شهرداری ها مکلف است مسابقات عمومی دوچرخه سواری را حداقل
یک بار در سال و در هر بخش به اجرا درآورد
« -51شناسه بهداشتی» توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و کارت صالحیت بهداشتی توسط
معاونت بهداشتی با همکاری جهاد کشاورزی استان جهت واحد های سنتی فراوری زیتون که شرایط بهداشتی
را فراهم نمودهاند صادر نماید.
 -51تخصیص تسهیالت با نرخ کارمزد پایین و مدت بازپرداخت باال و مساعدت الزم در خصوص وثایق مورد نیاز
به میزان یکصد میلیارد ریال در طی سه سال جهت واحدهای سنتی فراوری زیتون که شرایط بهداشتی را
فراهم نمودهاند.
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 -52جهاد کشاورزی استان مکلف است تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به تدوین استانداردهای عمل آوری
و فراوری زیتون کنسروی را بر اساس قوانین و استانداردهای جهانی و مطابق با شرایط بومی اقدام و به
کارگروه ارائه نماید.
 -53جهادکشاورزی پروژه «الگو سازی وتشکیل شبکه تولید واحد های سنتی فراوری زیتون کنسروی» را با
همکاری سازمان خوار و بار سازمان ملل (فاو) در قالب پروژههای همکاری های فنی (  )TCPاجرا نماید.
 -54جهاد کشاورزی استان مکلف است تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به تدوین استاندارد عملیات پس از
برداشت انگور و بارگاه های بهداشتی انگور خشک کنی با توجه به شرایط استانی و ضوابط خرید کشمش فله
توسط واحدهای بسته بندی کشمش اقدام نماید.
 -55جهاد کشاورزی استان مکلف است با همکاری استانداری ،دامپزشکی ،شهرداری قزوین ،دانشگاه علوم
پزشکی ،صنعت معدن و تجارت ،مجامع امور صنفی و ...نسبت به ایجاد بازار آبزیان و تجهیز ناوگان حمل و
نقل آبزیان اقدام نماید.
 -56روزی به عنوان روز ماهی و ماهی خوری نام گذاری میگردد جهاد کشاورزی استان با همکاری دانشگاه
علوم پزشکی و ارگان های ذی ربط ضمن تعیین این روز و اطالع رسانی عمومی در این روز با برگزاری
جشنواره های مختلف از جمله طبخ آبزیان و ....فرهنگ الزم جهت افزایش سرانه مصرف ماهی در استان را
ایجاد نمایند.
 -57جهاد کشاورزی طرح عرضه مرغ با وزن و سن کم را با همکاری ارگان های ذی ربط اجرا نماید
 -58در راستای وظایف خانه مشارکت مردم در سالمت و به منظور رصد وضعیت سالمت استان نماینده این خانه
به عنوان عضو ثابت در کارگروه های تخصصی استانداری شرکت نماید.
 -59پیرو مصوبه جلسه مورخ  31/2/29نمایندگان تام االختیار دستگاههای اداره کل دامپزشکی ،محیط زیست ،آب
و فاضالب شهری ،اداره کل امور اجتماعی استانداری ،معاونت بهداشتی دانشگاه و دبیرخانه سیاستگذاری
سالمت مبنی بر مخالفت بازگشایی کشتارگاه تاکستان ،اعضای کار گروه ضمن تایید مصوبه آن جلسه به
اتفاق آرا مخالفت خود را با باز گشایی و فعالیت کشتارگاه سنتی تاکستان اعالم نمودند.
 -61اداره کل امور شهری استانداری آییننامه شورای سالمت شهر که در ششمین جلسه کار گروه در سال 1931
به تصویب رسید را جهت اجرا به کلیه شهرداران استان ابالغ نماید.
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الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2استماع نظرات رئیس دستگاه درمورد کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت سال ( 1943کمیته امداد و
اداره کل کار ،تعاون و رفاه) و تصمیمگیری کارگروه
 -3استماع نظرات معاونین دانشگاه علوم پزشکی در مورد کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت سال
( 1943معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی) و تصمیمگیری کارگروه
 -4گزارش آخرین وضعیت نصب فیکسچرهای سالمت در مناطق شهری و روستایی استان و طرح موضوع نحوه
دریافت بنرهای چاپ شده و نصب بر روی فیکسچرهای سالمت
 -5ارائه گزارش مشکالت اجتماعی بیماران مبتال به HIV

 -6وضعیت غیربهداشتی تهیه و توزیع ساالد در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی (رستورآنهاـ اغذیه فروشیها) و
الزام با استفاده از انواع بستهبندی
ب) مصوبات

 -1تمامی کارخانههای تولید کننده یخ در استان موظف به بستهبندی محصول خود گردیند.
 -2اسامی افراد مبتال به  HIVبا مشخصات کامل به کمیته امداد معرفی شده و کمیته امداد با افزایش مبلغ نسبت
به کمک مالی به ایشان اقدام نماید.
 -3مصوبات مربوط به کاربست نتایج پروژههای طرح جامع سالمت دانشگاه در سال  1943در جلسهای با حضور
مدیر کل برنامهریزی و بودجه استانداری و امور اجتماعی استانداری و معاونت های بهداشتی و توسعه منابع و
مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه آتی کارگروه سالمت
امنیت غذایی ارائه گردد.
 -4ضمن الزام همکاری شهرداران در مناطق شهری و دهیاران در مناطق روستایی به نصب فیکسچرهای
سالمت ،آخرین وضعیت نصب فیکسچرها و اثرات اجتماعی آن در جلسه آتی گزارش گردد.
 -5با توجه به آلودگی ساالد دستساز در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تولید و عرضه ساالد به صورت دستساز
در سطح استان ممنوع گردید و مقرر شد کلیه اماکن مورد نظر از ساالد بستهبندی شده استفاده نمایند.
 -6کشتارگاه سنتی تاکستان به طور موقت به مدت  1ماه با نظارت ارگآنهای ذیربط فعالیت خود را آغاز نموده و
ادامه فعالیت آن بسته به نحوه عملکرد و نتیجه بازرسیهای سازمآنهای مربوطه خواهد بود.
 -7کارگروه سالمت و امنیت غذایی اولویتهای آموزشهای سالمت محور  1صنعت غالب استان (منسوجات،
فرآوردههای خوراکی ،محصوالت کانی غیرفلزی ،محصوالت فلزی فابریکی و مواد شیمیایی) را در قالب
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بستههای آموزشی تأیید شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی جهت اجرا به اداره کل کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
ابالغ مینماید .نظارت حسن اجرای دورههای آموزشی بر اساس بستههای تأیید شده و ارزیابی نتایج آنها
برعهده ستاد مشترک سالمت محیط و کار میباشد( .اجرای آن منوط به تامین اعتبار میباشد).
 -8کلیه کارخانجات ،کارگاهها و پروژههای عمرانی و کارگاههای ساختمانی ملزم به تشکیل کمیته  HSEهستند.
و باید برابر دستورالعملهای ابالغی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جلسات دورهای منظم برای نظارت،
بازرسی و حل مشکالت را برگزار نماید .نظارت بر حسن اجرای این مصوبه برعهده «ستاد مشترک سالمت
محیط و کار متشکل از نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی (مرکز بهداشت) ،اداره کل کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی ،کانون کارفرمایان و تشکلهای کارگری» است.
 -9اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال  1931ضمن بازبینی آییننامههای مرتبط حفاظت ،ایمنی و
بهداشت کار ،موارد اصالحی آییننامه فعلی کمیته حفاظت ،ایمنی و بهداشت کار را تهیه و به صورت مکتوب
به مرجع رسیدگی کننده ذیربط ارسال نماید.
 -11اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به صورت فصلی دورههای آموزش اجباری آشنایی با مقررات ایمنی،
بهداشت و محیط زیست را برای مدیران و کارگران برگزار مینماید .نظارت و ارزیابی دورهها بر عهده ستاد
مشترک سالمت محیط و کار میباشد( .منوط به تامین اعتبار میباشد)
 -11اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی پیامها ،فیلمنامهها و اخبار مرتبط
با ایمنی ،بهداشت و محیط زیست محیط کار را تهیه و جهت اطالع رسانی عمومی در اختیار صدا و سیمای
استان قرار میدهد و این نهاد باید پس از بررسی فنی محصوالت و پیشنهادات ارائه شده ،نسبت به پخش
آنها اقدام فوری انجام دهد( .منوط به تامین اعتبار)
 -12به منظور تکمیل کادر بازرسی و تقویت توان و ظرفیت عملیات بازرسی ،استانداری با ارائه مجوز الزم جهت
استخدام بازرسان جدید و یا ارائه اعتبار الزم جهت عقد قرارداد با بازرسان بخش خصوصی همکاری نماید.
 -13اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مکلف است با ایجاد کمیته هم اندیشی با حضور بازرسان کار استان
زمینه ثبت و نشر تجارب بازرسان را در فرمت استاندارد مهیا نماید.
 -14اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،مکلف است به منظور بهبود عملکرد و تقویت روحیة سالم بازرسان کار و
بهداشت کار ،آییننامه تشویق بازرسان با رعایت قوانین و مقررات جاری را تا پایان سال  1931تهیه و پس از
تصویب در ستاد مشترک سالمت محیط و کار و تامین اعتبار الزم به مرحله اجرا درآورد.
 -15کارگروه سالمت و امنیت غذایی به منظور ارتقاء سطح سالمت کارگران و کارفرمایان استان ،آییننامه ارتقای
تحرک کارگران محیط های صنعتی را جهت اجرا به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ابالغ و نظارت بر
حسن اجرای آن را بر عهده ستاد مشترک سالمت محیط و کارقرار میدهد( .منوط به تامین اعتبار)
 -16صدا و سیما مکلف است در راستای ترویج تالش و انجام کار متعهدانه و مبارزه با تنبلی ،با تدوین تیزرهای
تبلیغی -ترویجی و تهیه فیلم نامه مستند و سینمایی ،شخصیتهای مناسب اجتماعی را به تصویر بکشاند .و
نسبت به پخش آنها در سطح استان اقدام فوری انجام دهد.
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 -17اداره کل آموزش و پرورش با همکاری دستگاههای ذینفع و متولی  ،مکلف است به منظور آشنایی
دانشآموزان و جوانان و پذیرش انواع مشاغل سالم ،مولد و نیازمند به مهارت و دانش باال و متناسب با شرایط
اقلیمی و اجتماعی استان از جمله کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،دامپروری ،صنایع تبدیلی و  ...تیزرها و
پوسترهای تبلیغی -ترویجی-ارشادی برای آشنایی این گروه سنی تهیه و در مکانهای مناسب تجمع آنها
نصب کند.
 -18اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تا پایان سال  ،1931ضمن بازبینی قانون کار جمهوری اسالمی ایران،
موارد اصالحی قانون کار را تهیه و به صورت مکتوب به شورای عای کار ارسال نماید.
 -19اداره کل تامین اجتماعی مکلف است بانک اطالعات کارگران فصلی ،قراردادی و مدت معین خود را در سه
ماهه اول سال  1931تهیه و در پایان هر ماه آن را روزآمد نماید و امکان دسترسی به اطالعات آن را به
مراجع ،نهادها و دستگاههای کارگروه سالمت و امنیت غذایی فراهم کند.
 -21کمیته امداد امام (ره) برنامه مشارکتی-حمایتی بهبود تغذیه کودکان زیر  1سال با مشارکت دانشگاه علوم
پزشکی و دستگاههای مرتبط با تغذیه کودکان (جهاد کشاورزی -آموزش و پرورش -نهضت سوادآموزی و )...
با تاکید بر افزایش کمی و کیفی سبد غذایی را در سال  1931اجرا نماید.
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الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2شاخصهای  12گانه عدالت در سالمت
 -3کاربست نتایج پروژههای سال  43-31حوزههای دانشگاه
 -4موضوعات مربوط با پیامگزاران سالمت( :کارت عضویت مشاور سالمت-کارگاههای آموزشی-ردیف
کارشناسی سالمت -تشکیل شورای پیامگزاران شهرستانی)
 -5گزارش کمیته تخصصی سالمت
 -6همکاری نیروی انتظامی در خصوص توقف خودروهای نظارتی دامپزشکی در محلهای مختلف
ب) مصوبات

 -1به مدت  2ماه به کلیه دستگاهها فرصت داده شد تا نسبت به اجرای مصوبات قبل اقدام نموده و گزارش آن را
به دبیرخانه و رونوشت آن را به دفتر معاون سیاسی استانداری ارسال نمایند..
 -2مصوبه هیئت محترم دولت و نامه وزیر بهداشت به همراه شاخصهای  12گانه عدالت در سالمت به ادارات و
دستگاههای ذیربط ارسال شود و کارگاههای آموزشی مربوطه به اجرا درآید .تا مدت یک ماه جمع آوری آمار و
شاخصهای مربوطه انجام گیرد.
 -3معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تغییراتی را که باید با هدف تضمین ارتقای کیفی و سالمت بیشتر مهد
کودکها در فرایند صدور مجوز و تمدید پروانهی کار این واحدها داده شود در جلسات مشترک با بهزیستی
استان تدوین کنند و برای تصویب کارگروه سالمت و امنیت غذایی به دبیرخانه بفرستند.
 -4معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی موظف است بر اساس تفاهمنامه "همکاری مشترک میان مرکز
بهداشت استان و سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قزوین " و مصوبه دور سوم سفر هیات دولت به
استان قزوین با عنوان "راهاندازی مرکز آموزش و ارتقاء سالمت و مهارتهای اجتماعی " و تفاهمنامه
استانداری با دانشگاه در راهاندازی موزه ارتقای سالمت اساسنامههای "مرکز آموزش و ارتقای سالمت و
مهارتهای اجتماعی» و «موزه ارتقای سالمت» را تا پایان سال در شهر قزوین با همکاری دستگاههای
ذیربط استقرار و افتتاح نماید.
 -5معاونت بهداشتی با همکاری کمیته شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی موظف است ترویج تغذیه با شیرمادر را با
تکیه بر یافتههای "برنامه بازاریابی اجتماعی شیر مادر استان قزوین " که درسال  1943به اجرا درآمد از ابتدای
سال  1931در کلیه شهرها و روستاها شروع نماید .برنامهریزی برای آموزش مادرانی که بخش خصوصی را
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برای مراجعه خود انتخاب میکنند -به ویژه در شهرها ـ باید بخشی از این برنامه را تشکیل دهد .با توجه به
نقش آشکار بخش خصوصی بهداشت و درمان استان برشاخصهای ترویج تغذیه با شیر مادر به اعتبار نتایج
"برنامه بازاریابی اجتماعی شیر مادر استان قزوین که درسال  1943به اجرا درآمد " ،طرح استفاده از
بازآموزیهای مدون پزشکان استان برای یادآوری و تاکید بر اهمیت آموزشهایی که در این به اره میبایست
به مادران داده شود تدوین گردد.
 -6معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی موظف است با استفاده از بسته آموزشی تدوین
شده در سال  1943رابطان بهداشتی استان را در سال  1931آموزش داده تا این گروههای داوطلب را برای
استقرار بسته اجرایی خدمات در شبکهها و غربالگری جمعیتی که قرار است به اجرا درآید آماده نماید ،ضرورت
دارد این دورهها در سال 1931برای اعضای خانه مشارکت مردم و پیامگزاران نیز برگزار گردد .استانداری در
تامین منابع مساعدت خواهد کرد.
 -7دانشگاه علوم پزشکی موظف است بر اساس بسته آموزشی تدوین شده بستر الزم جهت آموزش صاحبان
مشاغل و اصناف غیر مواد غذایی توسط آموزشگاههای خصوصی را فراهم آورد و از این پس یکی از شرطهای
دریافت مجوز از اتحادیهها ،در دست داشتن گواهینامه شرکت در دورههای آموزشی خواهد بود.
 -8دانشگاه علوم پزشکی موظف خواهد بود متناسب و همزمان با تشکیل شوراهای محالت توسط شهرداریها،
اعضای آنها را طبق جدول زمانبندی در مورد مهارتهای ارتقای سالمت محله آموزش دهد .استفاده از
نقشه راه توانمندسازی مردم محالت استان قزوین که مطالعه مقدماتی آن در سال  1943اجرا شده است در
این اقدام ضروری است.
 -9به منظور نهادینهسازی سیاست نظام در تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به انتظارت مردم و ارتقائ کیفیت
خدمات و مراقبتهای سالمت ،معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین موظف است دوره مهارتهای
ارتباطی موثر ارائه کنندگان خدمات سالمت با خدمت گیرندگان را برای اعضای محترم هیئت علمی،
دانشجویان علوم پزشکی و ارائه دهندگان خدمات سالمت استان برگزار نماید به طوریکه از ابتدای سال
 1939یکی از شروط صدور و یا تمدید پروانه کار ارائه کنندگان خدمات سالمت داشتن گواهی دوره فوق باشد.
کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی به ویژه نظام پزشکی ،سازمان بهزیستی ،سازمان تامین اجتماعی
ملزم به همکاری میباشند.
 -11به منظور ارتقاء سالمت کارگران و کارکنان استان و افزایش بهرهوری و حفظ ثروت ملی ،صنایع با کارگران و
کارکنان باالی  111نفر و دستگاههای اجرایی زیر شامل دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،اداره کل کار تعاون و
رفاه ،سازمان بهزیستی ،آموزش و پرورش ،استانداری موظفند آییننامه ارتقای سالمت در محیطهای کاری و
اداری که دانشگاه ابالغ مینماید را تا پایان سال  1931اجرایی نمایند.
 -11کارفرمایان به منظور حفاظت از سالمت کارگران در سراسر استان ،به هنگام دریافت یا تمدید مجوز ،الزم
است گواهی شرکت در دوره آموزشی «کار ایمن ،سالم و با نشاط» را از ابتدای سال  1932ارائه نمایند.
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معاونت بهداشتی وظیفه دارد از طریق مشارکت آموزشگاههای بخش غیردولتی و دولتی این دورهها را برگزار
نماید و نتایج را ساالنه پایش و به اطالع کارگروه برساند.
 -12در راستای سیاست کلی برنامه پنجم توسعه (تاکید بر انسان سالم و سالمت همه جانبه) و سیاست (ارتقاء و
هماهنگی میان اهداف توسعهای :آموزش ،بهداشت و اشتغال) و برای ارزیابی روند توسعه پایدار استان دانشگاه
علوم پزشکی با همکاری استانداری موظف است با مشارکت دانشگاههای استان و دستگاههای اجرایی مرتبط
نظام دیدهبانی سالمت را تا پایان سال  1931مستقر نماید و هر  9سال یک بار وضعیت بار بیماریها،
رتبهبندی سالمت بخشها و شهرستانها ،شاخصهای عدالت در سالمت ،سرمایه اجتماعی ،شادکامی ،کیفیت
زندگی و  ...مناطق شهری و روستایی شهرستانهای استان را به تفکیک سطح درآمد بررسی و گزارش نماید.
 -13به منظور اصالح الگوی تغذیه در استان ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاری اداره کل جهاد
کشاورزی ،اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ،اداره کل تعاون ،رفاه ،کار و امور اجتماعی و بخش خصوصی
راهنمای آموزشی مدیریت تغذیه خانوار را به میزان الزم تکثیر و به شیوه مناسب توزیع نماید( .تدوین
برنامهای کاربردی و تا حد مقدور پایدار برای آموزش مدیریت تغذیه در خانوار همراه با پشتیبانی رسآنهای به
منظور افزایش سواد تغذیه در مردم شهر و روستای استان .این برنامه را میتوان به یک یا چند سازمان
غیردولتی صاحب صالحیت واگذار کرد و با حمایت ،نظارت و با استفاده از همه امکانات رسآنهای ،خانمهای
خانهدار و کسانی را که در خانواده مسئولیت خرید مواد غذایی را بر عهده دارند تشویق کرد که به این کانونها
مراجعه کنند و با پرداختهای در حد تحمل از خدمات و مشاورهها و آموزشهای این مراکز بهره گیرند .با
ارزشیابی محصول کار این کانونها میتوان به رقابت در میان آنها و باالرفتن کیفیت آموزش و مشاوره دامن
زد).
 -14به منظور ارتقاء کیفیت خدمات بالینی در استان اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
 دانشگاه علوم پزشکی موظف است کلیه مداخالت ارتقایی خدمات بیمارستانی را از طریق ادغام در
برنامههای واحد حاکمیت بالینی بیمارستان در بخش دولتی و غیردولتی اجرایی نماید.
 دانشگاه علوم پزشکی موظف است با همکاری شبکه نظام پزشکی و پزشکی قانونی استان و سایر
دستگاههای اجرایی ذیربط ضمن کمک به تشکیل واحد حاکمیت بالینی در تمامی بیمارستانهای دولتی و
غیردولتی ،آموزشهای الزم را به پرسنل فنی واحدها تا پایان سال  1931ارائه نماید.
 دانشگاه علوم پزشکی موظف است جشنواره تعالی خدمات سالمت را برای شرکت ارائه کنندگان خدمات
سرپایی ،بستری و جامعه محور سالمت در نیمه دوم سال  1931با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط
استان برگزار نماید.
به منظور تحول بنیادین در نگرش به خدمات بیمارستانی در استان ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است با
همکاری استانداری تا پایان سال  1931یکی از بیمارستانهای آموزشی خود را به بیمارستان ارتقا دهنده سالمت
تبدیل نماید و مقدمات اتصال آن به شبکه جهانی بیمارستانهای ارتقا دهنده سالمت را فراهم کند.
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 -15در راستای بند ه ماده  92قانون برنامه پنجم توسعه برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآوردههای
طبیعی و گیاهی به صورت علمی در استان ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است هیات نظارت مشترک با حضور
نمایندگانی از صنف عطاران ،اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ،دادگستری ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
استان تشکیل دهد و تمام مشکالت ،تخلفات و مراحل اجرایی را در این هیات بررسی و رسیدگی کند.
همچنین زمینههای مناسب توسعه و ترویج طب سنتی را شناسایی و فرهنگ سازی نماید.
 -16به منظور ترویج رفتار منطقی در تجویز دارو توسط پزشکان استان ،دانشگاه علوم پزشکی موظف است با
مشارکت نظام پزشکی ،نماینده انجمن داروسازان ،اداره کلهای سازمآنهای بیمهگر پایه و مکمل خدمات
سالمت و اداره کل دادگستری ،مداخالت سند سیاست بهبود تجویز منطقی دارو را از ابتدای سال 1932
اجرایی نمایند .دانشگاه علوم پزشکی موظف است هر  1ماه گزارش عملکردی را تهیه و به دبیرخانه ارسال
کند.
 -17در راستای اصالح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی ،تمامی دستگاههای اجرایی
ذیربط در زنجیره تولید نان موظفند در اجرای وظایف مصرح در دستورالعمل ارتقاء کیفیت نان از ابتدای سال
 1931با دانشگاه علوم پزشکی همکاری و مشارکت نمایند.
 -18در راستای کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده سالمت ،تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای
مردمی ذیربط در زنجیره عرضه و مصرف ظروف یکبار مصرف موظفند در اجرای وظایف مصرح در
دستورالعمل ابالغی دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای سال  1931با دانشگاه همکاری و مشارکت نمایند.
 -19در راستای اصالح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سالمت مواد غذایی ،تمامی دستگاههای اجرایی
ذیربط در زنجیره عرضه موادغذایی موظفند در اجرای وظایف مصرح در دستورالعمل ابالغی دانشگاه علوم
پزشکی از ابتدای سال  1931با دانشگاه همکاری و مشارکت نمایند.
 -21در خصوص صدور کارت شناسایی پیامگزاران سالمت پس از هماهنگی با استاندار محترم مکاتبه گردد.
 -21تغییرـ ایجاد و  . . .ردیف کارشناسی سالمت در دستگاههایی که موارد مشابه آن وجود ندارد توسط دستگاهها
بررسی و به دبیرخانه اعالم شود.
 -22تشکیل شورای پیامگزاران شهرستان با ارسال آییننامه به فرمانداری شهرستانها ابالغ گردد.
 -23برای نصب فیکسچرهای پیام سالمت از ظرفیت و حمایتهای مالی بانکهای استان و سایر دستگاههای
مرتبط با سالمت استفاده شود.
 -24به منظور غنیسازی محتوی و تعداد پیامهای سالمت و استفاده از حداکثر ظرفیت در سطح استان جهت
نصب فیکسچرهای مناطق شهری و روستایی استان و سایتهای عمومی ادارات کل جهاد کشاورزی،
محیطزیست ،دامپزشکی ،شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی ،ورزش و جوانان ،بهزیستی ،صنعت
معدن و تجارت ،آموزش و پرورش ،بیمه خدمات درمانی ،شهرداری قزوین ،مسکن راه و شهرسازی و نیروی
انتظامی شعارهای سالمت محور مرتبط با سازمان خود را با هماهنگی دبیرخانه سیاستگذاری سالمت اقدام
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مقتضی به عمل آورند .نحوه مشارکت دستگاهها در جلسهی جداگانه توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت با
حضور نمایندگان دستگاهها تعیین شود.
 -25در هر جلسه از جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی یک ربع وقت برای فرمانداران محترم شهرستانها
جهت ارائه عملکردها زمان در نظر گرفته شود.
 -26در خصوص همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با بازرسین مراکز بهداشت و دامپزشکی به جهت
توقف در محلهای پر تردد از طرف دفتر معاون سیاسی استانداری مکاتبات الزم صورت پذیرد.
 -27اسامی غایبین جلسات کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان و کمیتههای تخصصی مربوطه از ابتدای سال
به معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری اعالم گردد.
 -28به تاکید معاون محترم سیاسی استانداری و رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی مقرر گردید اعضا اصلی و
مدعو شخصاً در جلسه شرکت نمایند و حضور ایشان الزامی است ،مگر با هماهنگی قبلی.

 ........................................................ 31دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9319/99/97
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2تدوین استراتژی مراقبت بیماران مبتال به ایدز
 -9ارائه آییننامه اندیشگاه سالمت ،آییننامه شهردار مروج سالمت ،آییننامه شورای محالت جهت تصویب
 -2راهکارهای توسعه و اصالح ورزش همگانی و نقش دستگاههای اجرایی استان در آن
 -1طرح موضوعات مرتبط با سالمت شهرستان قزوین
 -1گزارش رییس خانه مشارکت مردم در سالمت در خصوص اقدامات بعمل آمده این شورا
ب) مصوبات

 -1برنامه عملیاتی ورزش همگانی توسط اداره کل ورزش و جوانان تهیه و جهت تصویب و ابالغ به دستگاههای
اجرایی استان در جلسه آتی کارگروه مطرح گردد.
 -2برنامه مدون ورزش همگانی در سال  32شهرداری های استان توسط اداره کل ورزش و جونان با همکاری
اداره کل امور شهری استانداری و شهرداری قزوین و نماینده شهرداران استان در خانه مشارکت (آقای
امامقلی) تهیه و ارائه گردد
 -9یک نسخه از صورتجلسات شورای ورزش همگانی استان به دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان ارسال
گردد.
 -2رئیس شورای پیامگزاران دستگاههای اجرایی استان به عنوان عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی تعیین
میگردد.
 -1برنامه استراتژیک استانی مقابله با ایدز توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اداره کل
امور اجتماعی ،اداره کل آموزش و پرورش ،سازمان بهزیستی استان ،اداره کل امور زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی تهیه و تدوین گردد.
 -1موضوع دفع بهداشتی پسماند جامد (زباله) شهرهای استان در محل سایت محمدآباد در کارگروه پسماند مطرح
و نتیجه به دبیرخانه اعالم گردد.
 -7به منظور حمایت بیشتر از بیماران کم بضاعت استان موضوع وضعیت داروهای بیماران خاص در کمیته
تخصصی سالمت مطرح و نتیجه به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارائه گردد.
 -4دانشگاه علوم پزشکی جهت اختصاص تخت بیمارستانی برای استفاده بیماران نخاعی با زخم بستر و
هزینههای درمانی مربوطه مساعدت و اقدام موثر نماید.
 -3موضوع وضعیت فعالیت مرکز  DICاستان در کمیته تخصصی سالمت طرح و نتیجه به دبیرخانه کارگروه
منعکس گردد.
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 -11آییننامه شورای محالت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید در سال  1932توسط شهرداری قزوین
بصورت پایلوت اجرا و پس از گزارش نهایی در خصوص اجرا در سایر شهرهای استان توسط کارگروه
تصمیمگیری گردد.
 -11فهرست مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی در سال  1931به کلیه سازمان و ادارات عضو ارسال و
نتیجه اقدامات مطالبه گردد.

 ........................................................ 34دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9319/99/97

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل ،پیگیری کلیه مصوبات سال  1931و تصمیمگیری در خصوص پروژههای طرح
جامع سالمت سال 1932
 -2ارائه آییننامههای اندیشگاه سالمت و شهردار مروج سالمت
 -9ارائه سند ملی تغذیه امنیت غذایی
 -2ارائه گزارش کاربست نتایج پروژه بررسی وضعیت نان استان
 -1تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی
 -1ماده  11قانون پسماند
 -7رویت تفاهمنامه بازدیدهای مشترک بهداشت محیط
ب) مصوبات

 -1ظرف مدت یک هفته اسامی دستگاههایی که تاکنون اقدامی در خصوص مصوبات گذشته سال جاری کارگروه
ننمودهاند را به معاون محترم سیاسی استانداری اعالم گردد.
 -2کلیات ایجاد اندیشگاه سالمت دبیرخانه سیاست گذاری سالمت به تصویب رسید و جزئیات در شورای
پیامگزاران دستگاههای اجرایی مورد بررسی و بعد از اصالح جهت اجرا ابالغ گردد.
 -9آییننامه ارزیابی شهردار مروج سالمت به تصویب رسید و جهت اجرا به اداره کل امور شهری استانداری ابالغ
گردید.
 -2برای شهرداران مروج سالمت نشان مخصوص (آرم/لوگو) بصورت سنجاق یقهای یا ...تهیه شود.
 -1شهرداران مروج سالمت بر اساس آییننامه تصویبی کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان ساالنه در هفته
سالمت مورد تقدیر ویژه استاندار قرار گیرد.
 -1آییننامه بخشدار و دهیار نمونه نیز توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت با همکاری اداره کل امور روستایی و
اداره کل امور اجتماعی استانداری تدوین گردد.
 -7اجرای سند امنیت ملی غذا و تغذیه در سطح استان مورد تصویب قرار گرفت .دستگاههای اجرایی ذی ربط در
قالب کمیته برنامهریزی پیش بینی همکاری الزم با دانشگاه علوم پزشکی به عمل آورند.
 -4با توجه به پیشنهادات کارشناسی شده ارزیابی وضعیت پخت نان و راهکارهای ارتقای کیفیت نان در استان
مصوب گردید نظرات دستگاههای تخصصی ذیربط دریافت و جهت بررسی و اعمال نظر به شورای عالی
سالمت و امنیت غذایی ارجاع گردد .ضمناً موارد قابل اجرا با تاکید کارگروه استان عملیاتی گردد.
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 -3با توجه به پیشنهادات کارشناسی شده ارزیابی وضعیت پخت نان و راهکارهای ارتقای کیفیت نان در استان
مصوب گردید نظرات دستگاههای تخصصی ذیربط دریافت و جهت بررسی و اعمال نظر به شورای عالی
سالمت و امنیت غذایی ارجاع گردد .ضمناً موارد قابل اجرا با تاکید کارگروه استان عملیاتی گردد.
 -11پروژههای طرح جامع سالمت استان در سال  1932در قالب تفاهمنامه بین استانداری ،دانشگاه علوم پزشکی
و دستگاههای عضو کارگروه با هماهنگی دبیرخانه سیاستگذاری سالمت نسبت به تنظیم تفاهم خود اقدام
نمایند.
جنس پروژههای تفاهمنامهها از انواع زیر باشد:
 پروژههای سالمت محور ذاتی دستگاهها.
 پروژههایی که اجرای آنها نیاز به اعتبار دارند.
 پروژههایی که نیاز به اعتبار دارند و باید این اعتبار از منابع ملی یا استانی تامین شود.
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9312/2/24

الف) دستور جلسه

 -1انتظارات کارگروه از اعضا در سال 32
 -2ارائه نقطه نظرات فرمانداران در خصوص عملکرد شورای سالمت شهرستان در سال 31
 -9استقرار سند سالمت روان ـ پیشگیری از الکل ـ و برنامه پیشگیری از خودکشی
 -2تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی
 -1ماده  11قانون مدیریت پسماند در خصوص معرفی متخلفین به مراجع قضایی
 -1گزارش کمیته تخصصی سالمت از مشکالت بهداشتی محلهای اخذ عوارض

ب) مصوبات

 -1فهرست انتظارات هیئت رئیسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی از اعضا و روسای ادارات جهت اجرا
که در  11بند به پیوست میباشد.
 -2تشکیل کمیته تخصصی با حضور اعضا ذیربط جهت نگارش و تدوین سند سیاست سالمت روان ،پیشگیری از
الکل و برنامه پیشگیری از خودکشی.
 -9اجرای سند سالمت اجتماعی و گزارش به کارگروه.
 -2تسلیم شکایات سازمان مدیریت پسماند از متخلفین برابر ماده  11قانون مذکور به شعبه ویژه رسیدگی به
جرایم بهداشتی.
 -1تشکیل کمیته تخصصی در خصوص رسیدگی به وضعیت نامناسب محلهای اخذ عوارض با حضور نمایندگان
ادارات راه و شهرسازی ـ پایانه ها ـ زندان ها و اقدامات تامینی ـ صنعت معدن و تجارت ـ حفاظت از
محیطزیست و در صورت موفق نبودن موضوع از طریق شورای تامین مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
 -1اعالم مصوبات شوراهای سالمت شهرستانها به دبیرخانه کارگروه.
 -7استخراج و تعیین چالش های اساسی حوزه سالمت استان و اعالم به کارگروه جهت تصمیمگیری
 -4ارسال مصوبات کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی به شورای عالی سالمت کشور
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دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9312/4/25

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2تخصیص مرکز بهزیستی تاکستان جهت اقامت و درمان بیماران روانی
 -9گزارش عملکرد شورای سالمت شهرستان تاکستان در سال 31
 -2تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان
 -1تصویب نظام نامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه استان
 -1گزارش عملکرد سال  1931خانه مشارکت مردم در سالمت

ب) مصوبات

 -1چالشهای استخراج شده سالمت به دستگاههای اجرایی استان ارسال گردد ،و پس از تجمیع نظرات و همراه
با راهکارهای مربوطه در کمیتههای  9گانه تخصصی بررسی و اولویتبندی شود .نتیجه نهایی در جلسه آتی
کارگروه ارائه شود.
 -2موضوع تشکیل مرکز آموزش تخصصی نانوایان ضمن در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در استان در کمیته
تخصصی امنیت غذا و تغذیه مطرح و راهکارهای اجرایی آن در کارگروه آتی مطرح گردد.
 -9اجرای نظامنامه مدیریت و توسعه سالمت همه جانبه به تصویب رسید.
 -2با توجه به فعالیت مناسب خانه مشارکت مردم در سالمت حمایت همه جانبه از آن به عمل آید.
 -1اجرای سند سالمت اجتماعی و نظامنامه مدیریت توسعه سالمت در دستور کار شورای برنامهریزی و توسعه
استان قرار گیرد.
 -1مقرر شد هزینه مورد نیاز انجام کلرزنی آب در  21روستای غیرتحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی با
جمعیت بیش از  11نفر و دارای مخزن ذخیره زمینی در ماههای گرم سال به میزان 111میلیون تومان از محل
اعتبارات استانداری تامین گردد.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9312/1/5

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2مشکل تخلیه الشه تلفات واحد های مرغداری استان
 -9ارائه گزارش تفاهمنامه منعقد شده در دستگاههای اجرایی
 -2بررسی و تصویب آییننامه پیوست سالمت
 -1بررسی و تصویب آییننامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت
 -1گزارش رئیس کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه از نتایج موضوع تشکیل مرکز تخصصی نانوایان (بند 2
مصوبه مورخ  32/2/21کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان)
ب) مصوبات

 -1معاون محترم سیاسی و امنیتی جلسهای با مدیران کل راه و شهرسازی ،امور زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی ،صنعت ـ معدن و تجارت ،حفاظت محیط زیست ،پایانه و معاون بهداشتی دانشگاه و نماینده تاماالختیار
دادگستری استان جهت رسیدگی به وضعیت نامناسب محلهای اخذ عوارض استان برگزار نمایند.
 -2موضوع وضعیت نامناسب بهداشتی پمپبنزینها از جمله آب شرب آنها در دستور کار شورای سالمت
شهرستانها جهت رسیدگی قرار گیرد.
 -9در ارتباط با نحوه برخورد با تلفات رها شده طیور در خارج از محوطه مرغداریها مقرر گردید کمیتهای با
ریاست فرمانداران محترم و دبیری ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان مربوطه تشکیل و با استفاده از امکانات
دستگاههای اجرایی شهرستان تصمیمات مقتضی اتخاذ و اجرایی گردد.
 -2رییس دانشگاه طی نامهای از استاندارمحترم استان درخواست معرفی خانه مشارکت مردم در سالمت و رییس
آن حاج آقا انصاریان به دستگاههای اجرایی استان نمایند.
 -1با عضویت اداره کل دامپزشکی استان در کمیته پیوست سالمت موافقت گردید.
 -1اجرای سند سالمت اجتماعی توسط اداره کل بهزیستی در دستور کار شورای برنامهریزی استان جهت اجرا قرار
گیرد.
 111 -7میلیون تومان اعتبار مصوب در بند  1دومین صورتجلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان جهت
شرکت آبفای روستایی طی نامهای با امضای معاون محترم سیاسی استانداری ازمعاونت برنامهریزی استانداری
درخواست گردد.
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 -4اداره آب و فاضالب روستایی استان در ابتدای هر سال لیست روستاهای غیر تحت پوشش خود را که بیش از
 11نفر جمعیت و دارای مخزن زمینی میباشد و همچنین میزان اعتبار مورد نیاز جهت کلرزنی این روستاها را
به کارگروه سالمت و امنیت غذایی برای تصمیمگیری ارائه نماید.
 -3کلیه دستگاههای اجرایی به منظور عملیاتی شدن پروژههای تفاهمنامههای منعقده پیگیری الزم را به عمل
آورده و گزارش نهایی توسط دبیرخانه سیاستگذاری سالمت در پایان سال در کارگروه سالمت و امنیت غذایی
ارائه گردد.
 -11با توجه به نامه شماره  13/11/21113مورخه  1932/7/1مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری
استانداری به دستگاههای اجرایی ،تصویر ابالغ پیام گزار و مشاور سالمت دستگاههای اجرایی به دبیرخانه
سیاستگذاری سالمت ارسال گردد.
 -11به منظور ایجاد انگیزه بیشتر ،به شیوه ای مطلوب از پیامگزاران و مشاوران سالمت دستگاههای اجرایی تقدیر
و تشکر به عمل آید.
 -12با توجه به بازدیدهای صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی از کشتارگاه تاکستان ،ادامه فعالیت این
کشتارگاه تحت نظر دامپزشکی و محیط زیست بالمانع میباشد.
 -19آییننامه پیوست سالمت ارائه شده توسط دبیرخانه سیاست گذاری سالمت در این جلسه جهت بررسی موارد
فنی و تخصصی ،مقرر گردید تا در جلسه ای با حضور نمایندگان معاونین محترم برنامهریزی و عمرانی
استانداری و دبیرخانه سیاستگذاری سالمت بررسی شده و در جلسه آتی کارگروه جهت تصمیمگیری نهایی
ارائه گردد.
 -12موضوع تشکیل مرکز تخصصی آموزش نانوایان توسط اداره کل فنی و حرفهای ،راهکارهای ارتقاء کیفیت نان
و نحوه مداخالت در فرایند تهیه نان مطلوب توسط اداره کل صنعت و معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو
مجدداً در کمیته تخصصی امنیت غذا و تغذیه با حضور کلیه مسئولین مرتبط استانی مطرح و نظریه کارشناسی
این کمیته در جلسه آتی کار گروه ارائه گردد.
 -11اصالحیه آییننامه خانه مشارکت مردم در سالمت به جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
موکول شد.
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چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9312/92/20
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه آییننامه اصالح شده خانه مشارکت مردم در سالمت جهت تصویب
 -9ارائه آییننامه پیوست سالمت جهت تصویب
 -2گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اجرای مصوبات جلسات قبلی کارگروه و اهم موضوعات در حال طـرح
در کمیته تخصصی امنیت غذایی
 تبیین و نحوه اجرای بند  2سیاستهای کلی کشاورزی ابالغی توسط مقام معظـم رهبـری در خصـوصارتقا سطح سالمت مواد غذایی ،و اجرای بند "و " مـاده  92قـانون برنامـه پـنج سـاله پـنجم توسـعه در
خصوص کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی
 -1انتقال پسماند های عادی شهر های استان به سایت محمد آباد
ب) مصوبات

 -1در اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سال  39گزارش اجرای مصوبات سال  1932کارگروه ارائه
گردد.
 -2مصوبه شماره  2جلسه سوم مورخه  32/3/1مربوط به معرفی رییس خانه مشارکت مردم در سالمت به
دستگاههای اجرایی از طریق استاندارمحترم پیگیری شود.
 -9سند اجتماعی سالمت استان بازبینی مجدد گردد و در دستور جلسه شورای برنامهریزی استانداری قرار گیرد.
 -2مصوبه شماره  7جلسه سوم مورخه  32/3/1مربوط به  111میلیون تومان اعتبار جهت آبفای روستایی ،با برنامه
و بودجه استانداری مکاتبه و پیگیری شود.
 -1گزارشی از عملکرد استانداردهای مربوط به کشتارگاه تاکستان تهیه و در جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.
 -1معاونت بهداشتی نسبت به بازدید سرویسهای بهداشتی پمپ بنزینها و رفع مشکالت بهداشتی آنها اقدام
نماید و گزارش آن را در جلسه ارائه نماید.
 -7مقرر شد مسائل جزئی در کمیتههای تخصصی مطرح و حل و فصل گردد و مسائل کلی شفاف شده در جلسات
کارگروه مطرح گردد.
 -4اجرای سند امنیت غذایی در دستور کارکمیته تخصصی امنیت غذایی قرار گیرد.
 -3اداره کل محترم امور اجتماعی استانداری در تسریع ثبت خانه مشارکت مردم در سالمت به عنوان سازمان
مردم نهاد مساعدت نماید.
 -11آییننامه اصالح شده شورای مشارکت مردم در سالمت استان با اصالحاتی تصویب گردید.
 -11گزارش مستند از وضعیت سالمت محصوالت گیاهی در جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.
 -12ارائه آییننامه پیوست سالمت به جلسه آتی کارگروه موکول گردید.
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9313/3/27
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2طرح آییننامه پیوست سالمت
 -9ارائه وضعیت گندزدایی آب شرب روستاهای غیرتحت پوشش آبفای روستایی
 -2بررسی وضعیت پسابهای خانگی و صنعتی استان
ب) مصوبات

 -1در سال جاری حداقل  1جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی برگزار گردد.
 -2مدیران کل دستگاههای عضو شخصاً در جلسات کارگروه حضور یابند.
 -9جلسات کارگروه حتیاالمکان در روزهای دوشنبه تشکیل شده و دعوتنامه جلسات تا یک هفته قبل از تشکیل
هر جلسه ارسال گردد.
 -2جلسهای توسط اداره کل امور اجتماعی و با حضور اداره کل بهزیستی و دبیرخانه سیاستگذاری سالمت در
خصوص نحوه اجرای شدن سند سالمت اجتماعی برگزار گردد.
 -1ضمن ابالغ نتایج بازدید از وضعیت سرویسهای بهداشتی جایگاههای سوخت به دستگاههای ذیربط جهت رفع
نواقص موضوع در کمیته تخصصی سالمت نیز مطرح گردد.
 -1معاون سیاسی و امنیتی استانداری تخصیص 111میلیون تومان اعتبار برای کلرزنی آب شرب روستاهای غیر
تحت پوشش شرکتهای آبفای روستای برای  1ماه و  11میلیون تومان برای خرید دستگاه هیدروکلریناتور
جهت این روستاها را از معاونت برنامهریزی استانداری کتباً درخواست نماید.
 -7آییننامه پیوست سالمت به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت .و جهت تصویب در دستور کار شورای
برنامهریزی استان قرار گیرد.
 -4سازمان حفاظت از محیط زیست نتایج بررسی پسابهای تصفیهخانههای صنتعی و خانگی را در جلسه آتی
کارگروه ارائه نماید.
 -3جهاد کشاورزی نسبت به جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضالبهای صنعتی و خانگی اقدام و نتایج اقدامات را
در جلسات آتی کارگروه ارائه نماید.
 -11جهاد کشاورزی نسبت به ارائه الگوی کشت با استفاده از پساب تصفیهخانهها که موفق به اخذ تاییدیههای
محیط زیست گردیدهاند به شرکت آب منطقهای ،اقدام نماید.
 -11جلسهای با مدیریت مدیر کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری و با حضور دستگاههای ذیربط از جمله
دادستانی تشکیل و در خصوص وضعیت نامناسب فعلی استفاده از پسابهای خانگی و صنعتی در بخش
کشاورزی تصمیمگیری شود.

 ........................................................ 44دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9313/5/29
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2گزارش جلسه بررسی وضعیت دفع نامناسب پساب خانگی و نحوه اجرایی شدن سند سالمت اجتماعی
 -9ارائه نتایج بررسی پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی استان
 -2ارائه گزارش وضعیت سالمت محصوالت گیاهی استان
ب) مصوبات

 -1موضوع سالمت محصوالت گیاهی (سم– کود شیمیایی -آالیندهها) در کمیته تخصصی امنیت غذایی مطرح و
پروپوزال تحقیقاتی با عنوان بررسی وضعیت سالمت محصوالت گیاهی به صورت مشترک توسط اداره کل
جهاد کشاورزی ،دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد تدوین واجرا گردد.
 -2شرکت آبفای روستایی با هماهنگی معاونت بهداشتی اقدام به تعیین آبدار در روستاهای فاقد لوله کشی نماید
تامین پرکلرین برای گندزدایی آب شرب این روستاها به عهده آبفای روستایی و آموزش و نظارت بر عهده
معاونت بهداشتی خواهد بود.
 -9به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای منتقله توسط آب،در سالهای آتی قبل از شروع فصل گرما بودجه الزم
جهت گندزدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش آبفای روستایی از طریق استانداری در اختیارآبفا ی
روستایی قرار گیرد.
 -2جهاد کشاورزی تا پایان شهریور نسبت به ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای
صنعتی و خانگی آبیاری میگردند به دبیرخانه کارگروه اقدام نماید.
 -1اداره کل محیط زیست نتایج آزمایشات مربوط به پسابهای تصفیهخانههای صنعتی و خانگی را به دبیرخانه
کارگروه ارائه نماید.
 -1اداره کل دامپزشکی نتایج بررسی محصوالت خام دامی را به معاونت سیاسی استانداری و دانشگاه علوم
پزشکی ارائه نماید.
 -7شرکت آبفای روستایی نتایج بررسی آب شرب روستاهای تحت پوشش از لحاظ فلزات سنگین را به معاونت
سیاسی و دانشگاه علوم پزشکی ارائه نماید.
 -4جلسهای با حضور معاونت غذا و دارو به مدیریت مدیر کل امور اجتماعی استانداری و شهرداری قزوین برگزار و
مکانی جهت عرضه مواد غذایی سالم تعیین و به دبیرخانه کارگروه اعالم گردد.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9313/7/1
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه وضعیت شاخصهای بهداشت روان در استان
 -3ارائه نتایج پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی
 -4ارائه گزارش از وضعیت ایمنی انبارهای کاال و مواد شیمیایی در سطح شهرها
 -5ارائه نحوه برگزاری نمایشگاه فرهنگ ،سالمت و کتاب
ب) مصوبات

 -1اداره کل محیط زیست با هماهنگی مدیریت شهرکهای صنعتی برنامه زمانبندی نحوه کنترل پسابهای
صنعتی استان را تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.
 -2گزارش وضعیت شاخصهای بهداشتروان که در این جلسه ارائه گردید جهت تصمیمگیری در شورای تامین
استان ارائه گردد.
 -3مکاتبات الزم از سوی با اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان مبنی بر ممنوعیت عرضه و فروش قرص
برنج در کلیه اماکن صنفی انجام پذیرد.
 -4خانه مشارکت مردم در سالمت تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی نسبت به برگزاری نمایشگاه فرهنگ ،سالمت
و کتاب اقدام و کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط بر اساس طرح نمایشگاه مذکور با دانشگاه و خانه مشارکت
مردم در سالمت همکاری نمایند.
 -5جلسه هماهنگی بین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ،دستگاه قضایی ،نیروی انتظامی ،معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،اداره کل امور اجتماعی و امور فرهنگی استانداری با مسئولیت مدیریت بحران
استانداری به منظور ساماندهی وضعیت ایمنی انبارهای کاال و مواد شیمیایی در سطح شهرهای استان تشکیل
و گزارش آن به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارسال گردد.
 -6گزارش کاملی از وضعیت پسابهای خانگی و صنعتی استان و مشکالت زیست محیطی و سالمتی ناشی از
آن تهیه و در کارگروه پساب استانداری و اتاق فکر آب و تاالر گفتگو ارائه شود.
 -7آخرین وضعیت بیماری سرطان در سطح استان در جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.

 ........................................................ 46دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9313/1/91

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2آخرین وضعیت بیماری سرطان در سطح استان
 -3ارائه نتایج آزمایشات فراورده های خام دامی
 -4ارائه شاخصهای شهردار مروج سالمت جهت تصویب
ب) مصوبات

 -1معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جلسهای باحضور اداره کل دامپزشکی ،محیط زیست استاندارد و
دیگر دستگاههای ذیربط در خصوص هماهنگی در استفاده از آزمایشگاههای موجود در استان برگزار و نتیجه
در جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی ارائه شود.
 -2در تفاهمنامههای سال  39-32دستگاههای اجرایی ( 21دستگاه) هر دستگاه یک پروژه مرتبط با سرطان
تعریف و اجرایی نمایند.
 -3معاونت بهداشتی برنامهریزی الزم برای برگزاری کالس آموزشی مرتبط با سرطان جهت کلیه دستگاههای
اجرایی استان بهغیر از آنهایی که تفاهمنامه همکاری منعقد مینمایند به عمل آورده و برنامه عملیاتی خود را
در جلسه آتی کارگروه ارائه نمایند.
 -4اداره کل دامپزشکی استان برنامه عملیاتی خود در خصوص کنترل استفاده از ماالشیتگرین و مکملهای
حاوی سرب در پرورش آبزیان (ماهی) را به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
 -5شاخصهای شهردار مروج سالمت به تصویب کارگروه رسید و مقرر گردید موضوع در شورای برنامهریزی و
توسعه استان مطرح گردد.
 -6معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص تعیین مکانی جهت
عرضه مواد غذایی سالم را در جلسه آتی کارگروه ارائه نماید.
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پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9313/92/24
دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2وضعیت اجرای پروژههای سال  39-32دستگاههای اجرایی استان
 -3گزارش وضعیت اجرای طرح تحول نظام سالمت
 -4گزارش ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی آبیاری میگردند
(بند  2دومین جلسه سال جاری کارگروه سالمت و امنیت غذایی)
ب) مصوبات

 -1مقرر گردید ظرف یک ماه آینده برنامه عملیاتی حذف ماالشیت گرین در پرورش آبزیان به دبیرخانه کارگروه
ارائه گردد.
 -2اداره کل دامپزشکی با هماهنگی معاونت بهداشتی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری
با استفادهکنندگان ماده شیمیایی ماالشیت گرین در پرورش آبزیان برخورد قانونی نمایند.
 -3کلیه دستگاههای اجرایی استان همکاری الزم با دبیرخانه سیاستگذاری سالمت جهت انعقاد و مبادله
تفاهمنامه اجرای پروژههای سالمت محور سال  1932مشابه سالهای قبل به عمل آورند.
 -4معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری دبیرخانه سیاستگذاری سالمت  91کالس آموزشی
پیشگیری از سرطان جهت  91شبکه خانه مشارکت مردم در سالمت استان برگزار گردد.
 -5معاونت سیاسی امنیتی استانداری با ادارات کل صنعت و معدن و مسکن و شهرسازی در خصوص علت عدم
انعقاد و مبادله تفاهمنامه اجرای پروژههای سالمت محور مکاتبه نمایند.
 -6معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با همکاری اداره کل محیط زیست چالشهای سالمت مرتبط با
ادارهکل صنعت و معدن را احصاء و در جلسه آینده ارائه نماید.
 -7بخشی از اعتبارات تخصیصی به دستگاهها جهت اجرای پروژههای سالمت محور تعریف شده در تفاهمنامه
دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
 -8با توجه به اینکه پیامگزاران و مشاوران سالمت دستگاههای اجرایی به عنوان نماینده کارگروه سالمت و امنیت
غذایی استان در خصوص اجرای طرحهای سالمت محور و بررسی برنامههای جاری دستگاه در زمینه اثرات
سیاستهای سازمانی بر سالمت جامعه میباشد مقرر شد کلیه مدیران کل دستگاههای اجرایی استان حمایت
و همکاری الزم با این افراد داشته باشند.
 -9کلیه دستگاههای اجرایی استان موظف به همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در اجرای طرح تحول نظام
سالمت میباشند و استانداری ضمن حمایت همه جانبه از اجرای این طرح ،بر مراحل اجرای آن نظارت کامل
خواهد داشت.
 -11علت عدم حضور شخص مدیرکل عضو کارگروه در جلسه ،بطور کتبی پیگیری گردد.
 -11گزارش ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی آبیاری میگردند
(بند  2دومین جلسه سال جاری کارگروه سالمت و امنیت غذایی) به جلسه آتی کارگروه موکول گردید.
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9314/5/94

الف) دستور جلسه

 -1گزارش عملکرد کارگروه در سال 1939
 -2ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی آبیاری میشوند
 -3ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی وضعیت شیر خام و نحوه عرضه آن
 -4ارائه برنامه عملیاتی مقابله با وضعیت ریز گردها و آلودگی هوا در استان
 -5تقدیر و تشکر از شهرداران مروج سالمت منتخب سال 1939
ب) مصوبات

 -1به دلیل آماده نبودن طرح «الگوی کشت مناسب ،مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی
آبیاری میشوند» توسط جهاد کشاورزی این طرح در جلسه آتی ارائه گردد.
 -2کلیه دستگاههای اجرایی استان موظفند صرفاً از شرکتهای دارای مجوز سمپاشی که لیست آنها توسط
معاونت بهداشتی اعالم گشته جهت سمپاشی ادارات دولتی استفاده نمایند.
 -3پیرو بند  9مصوبه کارگروه سالمت و امنیت غذایی در تاریخ  1939/1/21هزینه مورد نیاز شرکت آبفای
روستایی استان جهت گندزدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش این شرکت توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی تامین گردد.
 -4اداره کل محیط زیست موظف است طبق قانون اطالعات مربوط به وضعیت آلودگی هوای استان را روزانه در
اختیار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.
 -5اداره کل دامپزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برنامه عملیاتی کنترل تب مالت در استان را با
تعیین وظایف دستگاههای اجرایی تهیه و به معاونت سیاسیامنیتی استانداری اعالم نماید.
 -6باتوجه به اهمیت حضور شخص مدیران کل دستگاههای عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی وضعیت حضور
ایشان در جلسات سال  1939کارگروه توسط معاون سیاسیامنیتی استانداری به این دستگاها اعالم گردد.
 -7سازمان محیط زیست در جلسه آتی کارگروه برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردها در استان را با
تعیین نقش هر کدام از دستگاههای اجرایی ارائه نماید.
 -8دستگاههای دولتی با اعطای مأموریت ساعتی به کارکنان خود در ساعات اداری با اداره کل ورزش و جوانان
استان در خصوص ترویج ورزش همگانی همکاری الزم به عمل آورند.
 -9اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برنامه عملیاتی خود در خصوص ساماندهی
تولید و توزیع شیر در استان را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
 -11انتظارات کارگروه از اعضا جهت رعایت مفاد آن به پیوست این صورت جلسه ابالغ میگردد.
 -11تاریخ زمانبندی جلسات کارگروه و موضوعات اولویتدار جهت دستور جلسات سال  1932مشخص و در
جلسه آتی کارگروه جهت تصویب مطرح گردد.
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دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9314/7/22

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی آبیاری میشوند
 -3ارائه برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردهها با تعیین نقش هر کدام از دستگاههای اجرایی
ب) مصوبات

 -1با توجه به شروع فصل و احتمال شیوع بیماریهای تنفسی و به منظور کاهش انتشار آن ،کلیه دستگاههای
اجرایی استان نسبت به اعطای مرخصی استعالجی به کارکنان خود و سازمان آموزش و پرورش در قبول
گواهیهای استعالجی دانشآموزان مساعدت نمایند.
 -2برنامه عملیاتی ساماندهی وضعیت تولید و توزیع شیر استان ارائه شده توسط اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا
و داروی دانشگاه جهت اجرا تصویب شد .معاونت غذا و داروی دانشگاه گزارش اجرای برنامه را به صورت
فصلی به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارائه نماید.
 -3برنامه عملیاتی کنترل تب مالت ارائه شده توسط اداره کل دامپزشکی و معاونت بهداشتی دانشگاه جهت اجرا
تصویب شد .معاونت بهداشتی گزارش اجرای برنامه را به صورت فصلی به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت
ارائه نماید.
 -4با توجه به اهمیت تامین آب شرب مناطق روستایی هزینه مورد نیاز شرکت آبفای روستایی استان جهت خرید
دستگاه کلریناتور و بکارگیری آبدار جهت روستاهای غیر تحت پوشش ( 11روستا) به مبلغ  911میلیون تومان
توسط سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان تامین گردد..
 -5سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است حداکثر تا جلسه بعدی کارگروه نسبت به تشکیل کمیته الگوی
کشت استان اقدام و الگوی کشت مناطقی که پساب خروجی تایید گردیده است را در جلسه آتی ارائه نماید.
 -6طرح پیشگیری از سرطان (اجرایی-آموزشی) ارائه شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و خانه مشارکت مردم
در سالمت استان جهت اجرا تصویب گردید .الزم است معاونت بهداشتی دانشگاه گزارش فصلی اجرای طرح
را به دبیرخانه سیاستگذراری سالمت ارائه نماید.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9314/1/1

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه الگوی کشت مناسب مناطقی که توسط پساب تصفیهخانههای صنعتی و خانگی آبیاری میشوند
 -3ارائه برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردها در استان
ب) مصوبات

 -1الف) در خصوص وضعیت موجود پسابهای صنعتی استان و ارائه راهکارهای پیشنهادی طی یک نامهای
مشترک با همکاری دستگاههای اجرایی سازمان آب منطقهای ،سازمان محیط زیست ،سازمان جهاد کشاورزی
و دانشگاه علوم پزشکی به استاندار محترم اعالم گردد.
ب) رونوشت نامه تهیه شده به اداره اطالعات ،سازمان مدیریت و برنامهریزی ،شرکت شهرک صنعتی البرز،
شرکت شهرک های صنعتی استان و اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ارسال گردد.
 -2الف) در جلسه آتی از شرکت شهرک صنعتی البرز ،شرکت شهرک های صنعتی استان و اداره کل صنعت،
معدن و تجارت دعوت به عمل آید.
ب) صورتجلسه این جلسه به سه دستگاه فوق ارسال گردد.
 -3سازمان جهاد کشاورزی الگوی کشت مناطقی که با آب فاضالب صنعتی آبیاری میشود را ارائه نماید.
 -4شناسنامه تصفیهخانههای استان توسط اداره کل آب منطقهای و با همکاری آبفای شهری ،محیط زیست و
معاونت بهداشتی دانشگاه طی بازدیدهای مشترک تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد.

 ........................................................ 51دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9314/90/1
الف) دستور جلسه

 -1ادامه بحث ارائه الگوی کشت مزارعی که توسط پسآبهای خانگی و صنعتی آبیاری میشوند توسط جهاد
کشاورزی (بررسی چالشهای موجود)

ب) مصوبات

 -1الزام قانونی شرکت صنعتی البرز به رعایت استاندارد پساب خروجی تصفیهخانه شهر صنعتی البرز توسط اداره
کل محیط زیست استان
 -2سازمان جهاد کشاورزی مطابق قانون الگوی کشت مناطقی که با پسآب صنعتی و خانگی آبیاری میشوند را
به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
 -3کمیته تخصصی سالمت با شرکت نمایندگان ادارهکل محیط زیست ،آب منطقهای ،آب و فاضالب شهری و
شرکت شهرکهای صنعتی استان راهکارهای استفاده از پساب صنعتی از جمله طرح انتقال پسابهای
صنعتی به منطقه اهللآباد را بررسی و به همراه مستندات به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.
 -4اداره کل صنعت و معدن و تجارت ،اداره کل محیط زیست ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت
شهرکهای صنعتی استان مطابق قوانین مربوطه واحدهای صنعتی استان را ملزم به پیشتصفیه فاضالبهای
خود نمایند .و گزارش فصلی خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند.
 -5از ایجاد هرگونه شبکه فاضالب در استان بدون ایجاد تصفیهخانه فاضالب خوداری شود.
 -6اداره کل محیط زیست با همکاری معاونت بهداشتی گزارشی تحلیلی از وضعیت پسآبهای صنعتی استان به
تفکیک شهرکهای صنعتی و راهکارهای مدیریتی آن را تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
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پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9314/92/26

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردهای در استان
 -3ارائه پارهای مشکالت آب شرب استان
ب) مصوبات

 -1درخصوص نامه مشترک به استاندار محترم در خصوص مشکالت پسابهای صنعتی و خانگی استان جلسهای
با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار و نامه مذکور نهایی گردد.
 -2برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوا و ریزگردها ارائه شده توسط سازمان محیط زیست جهت اجرا تصویب گردید
و مقرر گردید موضوع در دستور کار شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز قرار گیرد.
 -3دادههای کلیه ایستگاههای سنجش آلودگی هوای استان (بجزء آن دستگاه که به صورت روزانه و آنالین
توسط معاونت بهداشتی در دسترس است) به صورت ماهیانه به معاونت بهداشتی اعالم گردد.
 -4با توجه به باال بودن آرسنیک در آب شرب روستای شهید آباد و قوشچی شرکت آبفای روستایی استان موظف
است ضمن برنامهریزی جهت تامین آب شرب سالم جهت این روستاها ،در شرایط فعلی و تا زمان رفع مشکل،
آب شرب این روستاها را بصورت سیار تامین نماید.
 -5مبلغ  911ملیون تومان اعتبار مورد نیاز شرکت آبفای روستایی جهت کلرزنی  11روستای غیر تحت پوشش
دارای منبع زیر زمینی در سال  1931توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تامین گردد.
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9315/9/30

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل و ارائه وضعیت اجرای مصوبات جلسات برگزار شده در سال 1932
 -2ارائه برنامههای خانه مشارکت مردم در سالمت در سال 1931
 -9پایلوت کشوری برنامه تکامل ابتدای دوران کودکی در تاکستان
 -2اجرای سند غیر واگیر ( )NC Dدر استان
 -1باال بودن نیترات در روستاهای آقابابا ،عبدل آباد (آبیک) ،شنازند ،چاه برف ،هادیآباد و آغچهمزار

ب) مصوبات

 -1جلسه آموزشی در خصوص بیماری سرطان ویژه مدیران کل دستگاههای اجرایی توسط خانه مشارکت مردم
در سالمت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه برگزارگردد.
 -2خانه مشارکت مردم در سالمت با هماهنگی اداره کل امور اجتماعی استانداری موضوع آموزشی در رابطه با
پیشگیری از طالق را عملیاتی نمایند.
 -9برگزاری نمایشگاه جامع فرهنگ سالمت در شهر قزوین با همکاری دستگاههای اجرایی استان
 -2برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و جشن رمضان در ماه مبارک رمضان با همکاری دستگاههای اجرایی
 -1به منظور توانمند سازی خانه مشارکت در سالمت استان دستگاههای اجرایی استان موظفند در برون سپاری
پروژههای سالمت محور این خانه را در اولویت قرار دهند.
 -1خانه مشارکت مردم در سالمت با همکاری اداره کل امور اجتماعی استانداری نسبت به پیگیری اختصاص
زمین جهت ساخت بخش رفاهی خانواده کودکان مبتال به سرطان اقدام نمایند.
 -7خانه مشارکت در سالمت استان اقدام به برگزاری جشنواره محلی با هدف اشاعه فرهنگ زندگی سالم در دو
روستای استان اقدام نمایند
 -4اجرای برنامههای هفتگی سالمت محور از طریق صدا و سیما با هدف ارتقای فرهنگ سالمت
 -3کلیه دستگاههای اجرایی که به هر نحو ،با گروه هدف کودکان مرتبطند و ارتقای شاخصهای مربوط به
کودکان جزو وظایف ذاتی آنها میباشد موظف به برنامهریزی و اجرای پایلوت کشوری "تکامل ابتدای دوران
کودکی " ابتدا در شهرستان تاکستان و سپس سایر شهرستانهای استان میباشند .لذا همه ادارات کل موظفند
در خصوص تا مین اعتبار و سایر تمهیدات اجرایی ،پشتیبانی الزم را در دستگاههای متناظر در شهرستان
تاکستان بنمایند.
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 -11موضوع برنامه کشوری تکامل ابتدای دوران کودکی در اسرع وقت در دستور کار شورای برنامهریزی استان
قرار گیرد.
 -11تدوین و اجرای سند غیر واگیر ( )NCDاستان با همکاری دستگاههای مرتبط با سند به تصویب رسید.
 -12صدا و سیمای استان همکاری الزم با معاونت بهداشتی دانشگاه دراطالع رسانی اجرای پایلوت تکامل ابتدای
دوران کودکی در تاکستان و اجرای سند بیماریهای غیر واگیر استان به عمل آورد.
 -19با توجه به گزارش معاونت بهداشتی در خصوص باال بودن میزان نیترات در روستاهای آقابابا ،عبدل آباد
(آبیک) ،شنازند ،چاه برف ،هادی آباد ،آقچه مزار شرکت آبفای روستایی مداخالت و برنامهریزیهای الزم را
جهت کاهش میزان نیترات آب شرب به حد استاندارد تا پایان سال جاری به عمل آورد.
 -12با توجه به گزارش معاونت بهداشتی در خصوص باال بودن میزان نیترات در روستاهای آقابابا ،عبدل آباد
(آبیک) ،شنازند ،چاه برف ،هادی آباد ،آقچه مزار شرکت آبفای روستایی مداخالت و برنامهریزیهای الزم را
جهت کاهش میزان نیترات آب شرب به حد استاندارد تا پایان سال جاری به عمل آورد.
 -11مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی به فرمانداریها و شبکه بهداشت و درمان شهرستانها ارسال گردد.
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دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9315/7/91
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2تفاهمنامه دستگاههای اجرایی استان در سال  1931جهت اجرای پروژههای سالمت محور
 -9ارائه برنامه شرکت آبفای روستایی استان جهت حذف آرسنیک از آب شرب دو روستای شهید آباد قوشچی
 -2طرح اولویت های سالمت استان جهت بررسی کمیتههای تخصصی کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان
 -1تقدیر از شهرداران مروج سالمت سال 1932
 -1مکان گزینی ایستگاه انتقال زباله شهر قزوین

ب) مصوبات

 -1مصوبات اجرا نشده کارگروه سالمت و امنیت غذایی در  1سال گذشته توسط دبیرخانه کارگروه استخراج و در
جلسهای با حضور آقای رحیمی رییس محترم کارگروه و آقای دکتر مهرام دبیر محترم کارگروه مورد بررسی
قرار گیرد.
 -2در خصوص مکان انتخاب شده انتقال موقت زباله شهر قزوین توسط شهرداری محترم قزوین طی  11روز
آینده جلسهای با حضور شهرداری ،معاونت بهداشتی دانشگاه ،اداره کل امور شهری استانداری ،سمن انجمن
توسعه حیات شهر ،خانه مشارکت مردم در سالمت ،سازمان میراث فرهنگی ،معاون محترم سیاسی و امنیتی
استانداری و رییس محترم دانشگاه در دفتر معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار گردد.
 -9اجرای پروژههای سالمت محور تفاهمنامههای منعقده در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
 -2از تعداد  11پروژه مشترک تفاهمنامههای دستگاههای اجرایی منعقده سال  1931تعداد  1پروژه کمیته
برنامهریزی شهرستانها مصوب شده است و لیست بقیه پروژهها جهت تصویب در شورای برنامهریزی و
توسعه استان مکاتبه به عمل آید.
 -1شرکت آبفای روستایی برنامه حذف آرسنیک از آب شرب دو روستای قوشچی و شهیدآباد در سال جاری را به
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت کتباً اعالم نماید.
 -1شرکت آبفای روستایی با همکاری معاونت بهداشتی برنامه آموزشی برای اهالی دو روستای قوشچی و
شهیدآباد جهت همکاری در حذف آرسنیک اجرا نمایند.
 -7اداره کل امور اجتماعی استانداری با فرمانداران در خصوص همکاری در اجرای برنامه حذف آرسنیک از آب
شرب دو روستای قوشچی و شهیدآباد مکاتبه نماید.
 -4نیروی انتظامی استان نسبت به توقف وسایل نقلیه دودزا و آالینده که در سطح شهرها تردد مینمایند و
موجب آلودگی هوای شهرها میگردند اقدام نماید.
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 -3اولویتهای سالمت استان جهت قرار گرفتن در دستور کار کمیتههای تخصصی کارگروه سالمت و امنیت
غذایی به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
 -11با شرکت نمایشگاههای استان مکاتبه به عمل آید که مکان نمایشگاه دایمی قزوین به صورت رایگان در
اختیار خانه مشارکت مردم در سالمت استان جهت برگزاری نمایشگاه سالمت قرار گیرد.
 -11جهت برگزاری جلسه مرکزی خانه مشارکت با حضور استاندار محترم ،از تاریخ  31/17/21لغایت  31/14/12با
دفتر استاندار محترم توسط اداره کل امور اجتماعی استانداری هماهنگ گردد.
 -12جهت برگزاری کالسهای آموزشی پیشگیری از سرطان برای مدیران محترم دستگاههای اجرایی توسط خانه
مشارکت مردم در سالمت ،اداره کل امور اجتماعی استانداری با همکاری خانه مشارکت مکاتبات الزم را انجام
دهد.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9315/90/8
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه برنامه کاهش نیترات چاهای آب شرب مناطق شهری دارای نیترات باال
 -9ارائه برنامه ساماندهی وضعیت عرضه شیر خام در استان
 -2جمع بندی
ب) مصوبات

 -1مصوبات اجرا نشده کارگروه سالمت و امنیت غذایی در  1سال گذشته توسط دبیرخانه کارگروه استخراج و در
جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.
 -2دستگاههای اجرایی عضو کارگروه موظفاند مصوبات کارگروه سالمت و امنیت غذایی را اجرا نمایند و
رونوشت اقدامات انجام شده را به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارسال نمایند.
 -9موضوعاتی که باید در دستور کار جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی قرار گیرند ابتدا باید در کمیتههای
تخصصی سالمت و امنیت غذایی کارشناسی و در صورت لزوم در دستورکارکارگروه سالمت و امنیت غذایی
قرار گیرد.
 -2در جلسهای به ریاست معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری راههای ارتقای سطح فعالیت خانه مشارکت
مردم در سالمت استان مورد بررسی قرار گیرد.
 -1در خصوص حضور شخص مدیرکل دستگاههای اجرایی عضو در جلسه کارگروه با امضاء معاون محترم
سیاسی و امنیتی استانداری مکاتبه به عمل آید.
 -1گزارش روند بیماری تب مالت در استان در  1سال گذشته تهیه و به دفتر معاون محترم سیاسی امنیتی و
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت استان ارسال گردد.
 -7ضمن ارائه برنامه عملیاتی کنترل تب مالت در استان با تعیین وظایف دستگاههای اجرایی به دبیرخانه
سیاستگذاری سالمت با عرضه کنندگان شیر آلوده در سطح استان برخورد قانونی صورت گیرد.
 -4در جلسه آتی نیروی انتظامی گزارش جلوگیری از تردد خودروهای آالینده در سطح شهر های استان را به
کارگروه ارائه نمایند.
 -3تعیین و واگذاری محلهایی با امکانات مورد نیاز جهت عرضه شیرخام به اتحادیه گاوداران جهت عرضه شیر
مورد تایید اداره کل دامپزشکی از سوی سازمان میادین و تره بار شهرداری
 -11تدوین برنامه زمانبندی شده کنترل اماکن فروش پرندگان در بازار توسط اداره کل دامپزشکی و ارائه آن در
جلسه آتی کارگروه سالمت و امنیت غذایی
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 -11به منظورتشویق مردم به افزایش فعالیتهای ورزشی و با توجه به تاکید استاندار محترم سالنهای ورزشی
کلیه دستگاهها از ساعت  1تا  3صبح با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان در اختیار عموم مردم بصورت
رایگان قرار گیرد.
 -12از طرف استانداری روز سه شنبه هر هفته روز بدون خود رو اعالم شود و اطالع رسانی گسترده به منظور عدم
استفاده مردم استان از خودرو صورت گیرد.
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چهارمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9315/92/1

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه وضعیت اجرای مصوبات کارگروه در  1سال گذشته
 -9ارائه گزارش نیروی انتظامی در خصوص کنترل تردد خودروهای دودزا و آالینده در شهرهای استان
 -2ارائه برنامه عملیاتی کنترل اماکن فروش پرندگان در بازار
 -1ارائه برنامه عملیاتی پیشگیری از حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان با تعیین وظایف دستگاههای اجرایی استان
 -1جمعبندی
ب) مصوبات جلسه

 -1دستگاههای عضو کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان در صورت داشتن پیامگزار و مشاور ،مسوولیت
پیگیری اجرای مصوبات مربوط به خود را به ایشان محول نماید و در صورت نداشتن پیامگزار رابطی را به
دبیرخانه سیاستگذاری سالمت معرفی نماید.
 -2کلیه دستگاههای اجرایی استان در خصوص مراجعه کارمندان خانم به مراکز جامع خدمات سالمت تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی جهت دریافت خدمات سبا و انجام غربالگری سرطان پستان همکاری الزم با
استفاده از پاس اداری به عمل آورند
 -9موضوع اجرای طرح دوچرخه سواری در شهر قزوین که توسط خانه مشارکت مردم در سالمت پیگیری میشود
در کمیته تخصصی سالمت مطرح و راهکار رفع موانع اجرایی بررسی و نتیجه به دبیرخانه سیاستگذاری
سالمت اعالم گردد.
 -2با توجه به کسب نشان ملی مسؤولیت پذیری و پاسخگویی شرکت آب و فاضالب روستایی استان و
شرکتهای فیروز و شیالنه مقرر گردید هماهنگی الزم به منظور تشویق کتبی مدیرعامل آب و فاضالب
توسط استاندار محترم و شرکتها توسط رئیس محترم دانشگاه به عمل آید.
 -1معاونت بهداشتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی پیشگیری از حوادث ترافیکی در نوجوانان و جوانان با تعیین
وظایف دستگاههای اجرایی استان به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت اجرای این برنامه را با محوریت کمیته
تخصصی سالمت و با شرکت دستگاههای اجرایی پیگیری نماید.
 -1از اعضای کارگروه که بیشترین حضور شخص مدیرکل در جلسات کارگروه و بیشترین اجرای مصوبات را
داشتهاند توسط معاون محترم سیاسی و امنیتی تقدیر به عمل آید.
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 -7اداره کل پدافند غیر عامل استانداری در جلسهای موضوع کنترل عرضه پرندگان در بازار قزوین را با هماهنگی
و شرکت دستگاههای اجرایی (دادستانی ،ادارهکل دامپزشکی ،شهرداری ،اتحادیه مرغ و ماهی فروشان ،نیروی
انتظامی ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،ادارهکل حفاظت محیط زیست ،ادارهکل صنعت معدن و
تجارت) مورد بررسی قرار داده گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.
 -4اداره کل ورزش و جوانان اجرای برنامه روزسهشنبه بدون خودرو را به طور جد پیگیری نموده گزارش اجرای
آن را به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
 -3کلیه دستگاههای اجرایی استان ملزم به همکاری با کمیته اجرایی نظارت برنامه کنترل ) SIP( A IDS/HIV

مستقر در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشند.
 -11کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به همکاری با برنامهایمنی آب به عنوان تنها راه اجرایی و موثر ،به منظور
اطمینان مستمر آب آشامیدنی سالم استان میباشند.
 -11از شهردار محترم قزوین جهت شرکت در جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی در صورت ارتباط موضوع
دعوت گردد.

دستور جلسات و مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 63 .........................................................
پنجمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9315/92/29

الف) دستور جلسه

 -1ارائه برنامه عملیاتی دبیرخانه شورای عالی سالمت در خصوص کارگروه سالمت و امنیت غذایی استانها
 -2ارائه گزارش عملکرد کمیته امنیت غذایی ساغ در خصوص ساماندهی مصرف سبوس در نانواییهای سنگکی
 -9ارائه گزارش اجرای برنامه عملیاتی کنترل آلودگی هوای استان
 -2ارائه گزارش اجرای طرح حمل و نقل پاک در شهر قزوین
 -1جمعبندی توسط معاون محترم سیاسی و امنیتی استاندار
ب) مصوبات

 -1مکاتبه با استاندار محترم ،فرمانداران ،سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صنعت،معدن و تجارت ،معاونت
بهداشتی و شورای آرد و نان در خصوص لزوم استفاده از آرد سنگک جهت طبخ این نان
 -2رعایت استاندارد تهیه نان توسط نانواییها پیگیری و در صورت تخلف نسبت به اجرای قانون اقدام شود.
 -9تیمی متشکل از نمایندگان فرمانداری ،تعزیرات ،سازمان صنعت و مرکز بهداشت تشکیل و نسبت به نظارت بر
افزودن سبوس به آرد در نانوایی ها بررسی الزم انجام و اقدامات قانونی به عمل آورند.
 -2نانوایان مجاز به افزودن سبوس به آرد نمیباشد دستگاههای نظارتی مکلفاند در صورت مشاهده اقدامات
قانونی به عمل آورند.
 -1بر اساس برنامه عملیاتی ارسالی دبیرخانه شورای عالی سالمت کارگاه  1ساعته برای اعضای کارگروه در سال
 31برگزار گردد.
 -1بر اساس برنامه عملیاتی ارسالی دبیرخانه شورای عالی سالمت برنامه جامع سالمت استان منطبق بر برنامه
ششم توسعه در سال  31تدوین گردد.
 -7مقرر گردید یک دستگاه اندازهگیری آالیندههای هوا توسط سازمان محیطزیست ،یک دستگاه توسط سازمان
برنامه و بودجه استان و دو دستگاه توسط شهرداری قزوین در سال  31خریداری و توسط سازمان
محیطزیست در مکانهای مناسب در شهرهای استان نصب گردد.
 -4محیطزیست موظف است برابر قانون نسبت به برقراری دسترسی آنالین سامانه سنجش آلودگی هوای قزوین
و آبیک به معاونت بهداشتی اقدام نماید.
 -3موانع طرح حمل و نقل پاک جمعبندی و راهکارهای اجرایی آن تدوین و به دستگاههای اجرایی ابالغ شود.
 -11پلیس دوچرخهسوار توسط نیروی انتظامی جهت اعمال قانونی توقف وسایل نقلیه در مسیرهای عبور دوچرخه
ایجاد گردد.
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 -11شورای و شهردار محترم شهر قزوین به گونهای برنامهریزی نمایند که بیست کیلومتر مسیر جدید
دوچرخهسواری در خیابانهای شهر قزوین ایجاد گردد.
 -12اصالح هندسی مسیرهای دوچرخهسواری در چهارراههای شهر قزوین صورت گیرد.
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دستور جلسات مصوبات جلسات کارگروه سالمت و امنیت
غذایی استان ـ سال9316
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اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9316/3/24
الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2گزارش تحلیلی از وضعیت برگزاری جلسات سال  1931شورای سالمت شهرستانها ،شهر ،بخش و
روستاهای استان
 -9گند زدایی آب شرب روستاهای غیر تحت پوشش آبفای استان در تابستان
 -2اولویتهای کارگروه سالمت و امنیت غذایی در سال  ،1931پیشنهاد کمیته تخصصی درمان کارگروه سالمت
و امنیت غذایی ،آییننامه شورای مشاوران سالمت دستگاههای اجرایی استان و تقویم جلسات کارگروه در
سال جاری
 -1تقدیر از دریافت کنندگان تندیس ملی مسئولیتپذیری و پاسخگویی (شرکت آبفای روستایی ،شرکت شیالنه و
فیروز)

ب) مصوبات

 -1گزارش تحلیلی برگزاری شورای سالمت شهرستانها ،شهر ،بخش و روستاهای استان به فرمانداران
شهرستانها اعالم گردد و علت عدم اجرای مصوبات پیگیری شود.
 -2فرمانداران و بخشداریهادر حل مشکالت اجتماعی مرتبط با سالمت بخصوص موضوع آب روستاها اهتمام
جدی بهکار برند.
 -9اداره کل آب منطقهای با چاههای آب غیر مجاز برخورد قانونی نمایند و دستگاههای تخصصی مثل آبفای
شهری و روستایی در معرفی چاههای غیرمجاز با آب منطقهای همکاری نمایند.
 -2با توجه به مشکالت مالی بیمارستانها در اجرای طرح تحول سالمت اداره کل بیمه سالمت و اداره کل بیمه
تامین اجتماعی در پرداخت بدهی های خود به دانشگاه اقدام فوری نمایند.
 -1اولویتهای کمیته تخصصی سالمت و کمیته تخصصی امنیت غذایی در سال  1931به شرح پیوست تصویب
شد.
 -1کلیه دستگاههای اجرایی عضو کارگروه مسائل و موضوعات قابل طرح در کارگروه را جهت دستور کار قرار
گرفتن به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت ارسال نمایند.
 -7اعتبارات مورد نیاز آبفای روستایی جهت کلرزنی روستاهای غیر تحت پوشش (مبلغ  911میلیون تومان)
تصویب شد مقرر گردید با امضای معاون محترم سیاسی و امنیتی به سازمان برنامه و بودجه استان اعالم
گردد.
 -4آییننامه شورای مشاوران سالمت دستگاههای اجرایی به شرح پیو ست تصویب شد.
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 -3از دریافتکنندگان تندیس ملی مسئولیتپذیری و پاسخگویی(شرکت آبفای روستایی ،شرکت شیالنه و شرکت
فیروز) تقدیر به عمل آمد ،از طریق هفتهنامه خبری پژواک دانشگاه اطالعرسانی گردد.
 -11مقر گردید جلسات آتی کارگروه در هفته آخر ماه های تیر ،شهریور ،آبان و دی و بهمن برگزار گردد.
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جلسه دومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9316/5/8

الف) دستور

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2گزارش کمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا در شهر قزوین
 -9کارگاه اصول همکاریهای بین بخشی برای سالمت

ب) مصوبات

 -1به منظور ایجاد پایگاهی جهت حفظ و نگهداری اسناد راهبردی مرکز اسناد راهبردی سالمت استان در
دبیرخانهسیاستگذاری سالمت راهاندازی گردد.
 -2طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان در دستور کار شورای برنامهریزی استان جهت تصویب قرار گیرد.
 -9جهت تامین اعتبار نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاههای باقی مانده استان توسط شرکت آب منطقهای
با سازمان برنامه و بودجه استان مکاتبه به عمل آید.
 -2دستگاههای اجرایی استان گزارش پروژههای سالمت محور که در غالب تفاهمنامه با مشارکت سایر
دستگاههای اجرایی استان از سال  1932تا کنون انجام دادهاند را به دبیرخانه سیاستگذاری سالمت (کارگروه
ساغ) اعالم نمایند.
 -1گزارش اجرای مصوبات جلسات کارگروه در سال  1931در جلسه آتی ارائه گردد.
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سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی تاریخ 9316/1/98

الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2کارگاه اصول ابزار سیاستگذاری آگاه از شواهد
 -9گزارش عملکرد کمیته تخصصی سالمت در مبارزه با آنفلوانزای مرغی
 -2گزارش کمیته تخصصی امنیت غذ ایی در رابطه با ساماندهی آرد مصرفی در نانواییهای سنگکی

ب) مصوبات

 -1مصوبات اجرا نشده کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان جمعبندی و در اختیار معاون محترم سیاسی امنیتی
استاندار قرار گیرد.
 -2بند  2مصوبات مربوط به جلسه تاریخ  31/11/14در خصوص آلودگی هوا جهت در دستور کار قرار گرفتن
شورای برنامهریزی و توسعه استان توسط سازمان محیط زیست پیگیری گردد.
 -9ارائه گزارش مکتوب در خصوص وضعیت ساماندهی آرد مصرفی در نانواییهای سنگکی به استاندار محترم و
شورای برنامهریزی و توسعه استان
 -2برگزاری مجمع سالمت استان با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری و دستگاه اجرایی استان بخصوص
دستگاههای عضو کارگروه ساغ
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الف) دستور جلسه

 -1پیگیری مصوبات جلسه قبل
 -2ارائه گزارش از مراحل تدوین برنامه جامع استان منطبق با برنامه ششم توسعه و ارائه گفتمان غالب استان
 -9موضوع بیمه و غربالگری کارگران جمعآوری ضایعات و پسماندهای فابل باز یافت
 -2سبد غذایی جهت مادران باردار نیازمند

ب) مصوبات

 -1تحرک فیزیکی بهعنوان گفتمان غالب استان جهت مجمع سالمت استان در دهم اسفند سال جاری مورد
تصویب قرار گرفت.
 -2مقرر گردید مکاتبهای با امضای معاون محترم سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری با دبیران کارگروههای
ذیل شورای برنامهریزی برای همکاری در تدوین برنامه جامع سالمت استان نوشته شود.
 -9مقرر گردید تا پایان اسفند ماه جلسهای با حضور مدیریت درمان تامین اجتماعی ،شهرداری قزوین ،معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،سازمان پسماند شهرداری و با مسئولیت دفتر امور اجتماعی استانداری برگزار
و موضوع بیمه و غربالگری هپاتیت کارگران جمعآوری ضایعات و پسماندهای قابل بازیافت مورد بررسی و
نتیجه به دبیرخانه کارگروه ساغ اعالم گردد.
 -2کمیته امداد امام خمینی (ره) استان باکمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در خصوص اهداء سبد غذایی به
مادران نیازمند در حاشیه شهرها مکاتبه به عمل آورد.
 -1گزارشی از وضعیت سالمت مادران توسط معاونت بهداشتی دانشگاه به معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
ارائه گردد.
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الف) دستور جلسه

 -1ارائه موضوعات اولویت دار کمیتههای تخصصی و کارگروه در سال 1937
 -2ارائه بسته خدمات پایه سالمت کارکنان
 -9کارگاه اصول ابزار حمایتطلبی
ب) مصوبات

 -1پروتکل تعیین دستور کارگروه ساغ و اولویتهای سالمت سال  37به شرح پیوست تصویب شد و مقرر گردید
اولویتهای تصویب شده در دستور کار کمیتههای تخصصی ساغ در سال آتی و در صورت لزوم در دستور کار
کارگروه ساغ قرار گیرد.
 -2کلیه دستگاههای اجرایی عضو کارگروه موظف به ارسال اطالعات مورد در خواست دبیرخانه کارگروه (پاسخ به
نامهها و گزارش اجرای مصوبات) میباشند.
 -9اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت تصویب و مقرر شد جهت تصویب نهایی در دستور کار شورای
برنامهریزی و توسعه استان قرار گیرد.
 -2کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت را در سال  37با تشکیل شورای
ارتقاء سالمت و تدوین برنامه عملیاتی بهبود وضعیت سالمت کارکنان خود بر اساس بسته ابالغی در تمام
سطوح اجرا نموده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند (فایل بسته
به پیوست میباشد).
 -1انتظارات دانشگاه علوم پزشکی در اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت از دستگاههای اجرایی به
تفکیک احصاء و اعالم گردد.

