
  1390کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  جلسه اولین مصوبات

.گیرداجراي پروژه هاي طرح جامع سالمت  دستگاه هاي اجرایی در اولویت فعالیت دستگاه ها قرار -1بند 

تدوین برنامه اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هواي  کلیه دستگاه هایی اجرایی استان همکاري الزم در ارایه اطالعات مورد نیاز مجري محترم پروژه  -2بند

  .استان قزوین از پروژه هاي در حال اجراي طرح جامع سالمت استان به عمل آورند

ر و رگزابا پیگیري اداره کل محیط زیست جلسه اي با شرکت اداره کل برنامه ریزي استانداري، اداره کل محیط زیست و دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ب -3بند

.تدوین برنامه اجرایی طرح جامع کنترل آلودگی هواي استان قزوین مورد بررسی قرار گیردامکان افزایش میزان اعتبار پروژه 

اداره کل محیط زیست در خصوص کیفیت هواي استان مطابق با دستورالعمل اجرایی وضعیت اضطراري آلودگی هوا  به علت کیفیت خاص جوي و  -4بند 

  . مجلس شوراي اسالمی عمل نمایند 3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب  7پایداري وارونگی دما موضوع ماده 

 - 2به میزان میلیارد ریال     234پروژه ه مجتمع آبرسانی روستایی 8اعتبار موردنیاز براي  -1:  شرکت آب و فاضالب روستایی شامل اعتبارات موردنیاز -5بند

حت پوشش به اعتبار مورد نیاز براي روستاهاي غیر ت - 3میلیارد ریال       55اعتبار موردنیاز براي پروژهاي مجتمع هاي آبرسانی روستایی در حال اجرا به میزان 

  .میلیارد ریال از محل اعتبار سفر ریاست جمهوري و سایر اعتبارات استانی تامین شود 60میزان 

  . شرکت آب و فاضالب روستایی لیست روستاهاي داراي مشکل آب شرب استان را در جلسه آتی کار گروه سالمت و امنیت غذایی ارایه نماید -6بند 

الب روستایی فرمانداران محترم شهرستان ها به منظور تحت پوشش در آوردن روستاهایی که تحت پوشش آب و فاضالب با پیگیري شرکت آب و فاض -7بند 

  .روستایی نیستند جلساتی با بخشداران و اعضاي شوراهاي اسالمی برگزار نموده گزارش آن را به کارگروه سالمت و امنیت غذایی ارایه نمایند

طرح جامع سالمت استان  1390حداقل سه پروژه مرتبط با مقاومت میکروبی در پروژه هاي سال  2011بهداشت جهانی در سال در راستاي شعار سازمان  -8بند

  .گنجانده شود

ی هاي تبلیغاتهاي سطح استان از لحاظ تبلیغات دارویی نسبت به اصالح شیوهمعاونت غذا وداروي دانشگاه علوم پزشکی با ارزیابی وضعیت داروخانه -9بند

ها و تطبیق آنها با موازین اسالمی بویژه اصالح موارد مغایر با فرهنگ حجاب در اسرع وقت اقدام و گزارش اقدامات خود را شرکت هاي پخش دارویی و داروخانه

  .صرف دو ماه به کارگروه سالمت وامنیت غذایی و کارگروه فرهنگ عمومی ارایه نماید

هاي اجرایی این شیوه نامه به کلیه دستگاه.ان ها و فرمانداریهاي فعال استان در سالمت مورد تصویب اعضا قرار گرفتشیوه نامه تشویق ادارات، سازم -10بند

  .استان ارسال گردد

ي اجرایی از دستگاه ها) مقاومت به داروهاي ضد میکروبی، یک تهدید جهانی(دانشگاه علوم پزشکی انتظارات خود در ارتباط باشعار هفته سالمت امسال-11 بند

  )  پیگیري توسط معاونت غذا و دارو. (ها اعالم نمایدبه تفکیک تهیه و ضمن ارایه در شوراي اداري استان به صورت کتبی نیز به این دستگاه

اخت برنامه هاي درصدي جهت س 25با توجه به اختصاص یک صد میلیون تومان اعتبار توسط استانداري به اداره کل صدا و سیماي استان و تخصیص  -12بند 

  . ره کل شودسالمت محور الزم است دانشگاه علوم پزشکی بر اساس تفاهم نامه فی مابین پیگیر اجراي پروژه هاي طرح جامع سالمت تعهد شده توسط این ادا

   

  1390کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال جلسه  دومینمصوبات 

  

  .به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ارسال شود 20/4/90جامع سالمت تا تاریخ کلیه گزارشات پروژه هاي طرح  -1بند 

  .با امضا رییس دستگاه به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت ارسال شود15/4/1390دستگاه هاي اجرایی تا تاریخ  1390 سال  برنامه هاي  -2بند 

بیماریهاي مشترك جهت انجام پروژه مبارزه براي استفاده از ردیف هاي متمرکز  با سازمان دامپزشکی کشور هماهنگی الزماداره کل دامپزشکی  -3بند 

که انجام نشده است به عمل آورده و اداره کل برنامه  1389از پروژه هاي طرح جامع سالمت سال ) تست و غرامت(سل و بروسلوز در مناطق روستایی استان

  .هزینه اجراي این پروژه به عمل خواهد آوردریزي استانداري نیز مساعدت الزم جهت تامین بخشی از 

توسـط  ) از پروژه هاي طرح جامع سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه(سند سیاست نظام دیده بانی شاخص هاي سالمت و عدالت در سالمت استان   -4بند 

.دبیرخانه سیاستگذاري جهت اجرا به دستگاه هاي ذیربط استان ابالغ گردد

فروشگاه ها و واحد هاي پذیرایی و تدوین فرایند، روال و استانداردهاي استقرار آن از پروژه هاي طرح جامع  "دوستدار سالمت"نشان پروژه طراحی  -5بند 

با پیگیري سازمان بازرگانی به صورت مشترك توسط سازمان بازرگانی ، معاونت 1390که اجرا نشده است در سال  1389سالمت سازمان بازرگانی در سال 

  ..شتی و معاونت غذا و داروي دانشگاه اجرا شودبهدا

  . عرصه روغن نباتی جامد به صورت کاالبرگی به عنوان یک برنامه مستمر توسط بازرگانی ادامه داشته یاشد% 20پروژه کاهش  -6بند 

اعی استان در خصوص پروژه راه اندازي مرکز طب آقاي دکتر زینالو رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و دکتر بابایی مدیرمحترم درمان تامین اجتم -7بند 

  .کار تامین اجتماعی از پروژه هاي طرح جامع سالمت استان باآقاي دکتر حافظی دیدار داشته باشند

پروژه و  با توجه به شروع اجراي پروژه غربالگري شهر محمدیه مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل بیمه درمانی همکاري الزم با مجري -8بند 

  .دانشگاه علوم پزشکی به عمل اورند

فرمت عوامل خطر بیماري ها توسط مشاور طرح تهیه و از طریق دانشگاه علوم پزشکی به اداره کل بیمه خدمات درمانی جهت چاپ در برگه آخر  -9بند 

  .دفترچه هاي بیمه ارسال نماید
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  جرایی نمودن  پروژه طرح جامع سالمت خود اقدام نمایداداره کل هالل احمر استان هرچه سریعتر نسبت به ا - 10بند 

را  "مراکز کارگاهی برادران"اداره کل فنی و حرفه اي هزینه اجراي پروژه تولید مواد آموزشی سالمت محور جهت فراگیران فنی و حرفه اي استان -11بند

  . نمایداز منابع داخلی تامین و روند اجراي پروژه را در جلسه آتی کار گروه ارایه 

  . خود آورده واجرا نماید 1390را در لیست پروزه هاي سال  1389اداره کل زندان ها پروژه هاي طرح جامع سالمت باقی مانده ازسال   - 12بند 

یک پروژه سالمت  دستگاه هاي اجرایی استان که در زیر می آید ضمن معرفی پیام گذار به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان تا پایان تیر ماه -13بند 

  .محور به دبیرخانه سیاستگذاري سالمت استان اعالم نماید

 - شرکت آب منطقه اي -اداره کل نوسازي مدار س -سازمان صنایع معادن -شرکت آب و فاضالب روستایی استان -شرکت آب و فاضالب شهري استان

 -پزشکی قانونی -شرکت گاز-شرکت برق -تعاون روستایی -اداره کل تعاون -ظامینیروي انت -اداره کل راه و ترابري -اداره کل امور بانوان استانداري

  اداره کل امور مالیاتی -اداره کل گمرك -بنیاد شهید انقالب اسالمی -اداره کل اوقاف -میراث فرهنگی و گردشگري -اداره کل پست -بنیاد مسکن

  .دستگاه هاي جدید که به برنامه جامع سالمت پیوسته اند برگزار نماید توجیهی جهت –دبیرخانه سیاستگذاري سالمت جلسه آموزشی - 14بند 

پروژه هاي برنامه  اجرايریزي استانداري برگزار و علت عدم دبیرخانه سیاستگذاري سالمت جلسه اي با مسوالن دادگستري و اداره کل برنامه  - 15بند 

  . دادگستري بررسی شود 1389جامع سالمت سال 

سالمت محوري دستگاه ها در معیارهاي ارزشیابی دستگاه ها و آیین نامه هاي مربوطه توسط اداره کل برنامه ریزي استانداري گنجانده عملکرد  -16بند 

  .شود

دستگاه هاي اجرایی شهرستان ها پروژه هاي سالمت محور خود را با همکاري شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ها تدوین و در کار گروه سالمت  - 17بند 

  . و امنیت غذایی شهرستان به تصویب برسانند

  .مقرر گردید جهت حل مشکالت بهداشتی نمایشگاهها با تنظیم پروتکل بین ادارات ذیربط مسائل مربوطه حل و فصل گردد - 18بند 

  1390گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال کارجلسه  سومینمصوبات 

  .تجهیز تاسیسات الزم جهت بهره برداري بهینه از تصفیه خانه فاضالب تاکستان اقدام عاجل مبذول نمایدشرکت آب و فاضالب استان نسبت به  -1بند

باي کلیه دستگاه هاي اجرایی استان با هماهنگی معاونت بهداشتی و مراکز بهداشت شهرستان ها کالس آموزشی بیماري هاي روده اي با تاکید بر و  -2بند 

  .برگزار نمایدالتور براي پرسنل خود 

ب آن اقدام جهاد کشاورزي استان مزارع سبزیجات استان را مورد بازدید قرار داده در صورت استفاده از فاضالب جهت آبیاري آنها سریعاً نسبت به تخری-3بند

  .نماید

اهنگی فرماندهی نیروي انتظامی از ورود آن به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در صورت مشاهده آلودگی در سبزیجات وارده به استان با هم -4بند 

  .استان ممانعت به عمل آورد

  .معاونت بهداشتی انتظارات خود از دستگاه هاي اجرایی استان را کتباً به کلیه دستگاه هاي استان به صورت جداگانه ارسال نماید -5بند

  .ا را کتباً به فرمانداري ها ارسال نمایدمعاونت بهداشتی انتظارت خود از دستگاه هاي اجرایی شهرستان ه -6بند

  .اظهار نظر در خصوص بیماري وباي التور صرفاً توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام گیرد -7بند 

  .پی پی ام افزایش دهند 1شرکت آب و فاضالب شهري و روستایی میزان کلر باقی مانده در آب شرب مناظق شهري و روستایی را به  -8بند

  .ه اي توسط معاون بهداشتی دانشگاه صادر و صدا و سیما نسبت به پخش آن اقدام و اطالع رسانی به صورت مرتب انجام گیرداطالعی-9بند

  .دادگستري با انشعابات غیر مجاز آب شرب گزارش شده توسط شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایی برخورد جدي نماید - 10بند 

  .طریق مجامع امورصنفی نظارت بیشتري بر محصوالت وارداتی به استان مبذول نمایند سازمان بازرگانی استان از - 11بند 

  .شرکت آبفاي روستایی تالش نماید روستاهایی که تا کنون تحت پوشش در نیامده اند تحت پوشش این شرکت در آیند -12بند

جهت شرب قرار می گیرد را شناسایی و در خصوص سالمسازي آب آن  آموزش هاي آب منازل روستایی که مورد استفاده معاونت بهداشتی دانشگاه چاه -13بند 

  .کافی ارایه نمید

  . هاي استان نسبت به جلوگیري از فعالیت دستفروشان مواد غذایی اقدام نمایندشهرداري -14بند

  .هاي فاضالب اقدام نمایندکانال به محض مشاهده میکروب وبا در فاضالب مناطق شهري، شهرداران نسبت به ریختن شیر آهک در - 15بند 

  .   با پیگیري معاونت بهداشتی دانشگاه کلیه کارخانجات استان موظف شوند آب شرب خود را کلرزنی نمایند  -16بند

  .شرکت آبفاي روستایی با همکاري معاونت بهداشتی یک دوره کالس آموزشی جهت کلیه آبداران مناطق روستایی برگزار نمایند -17بند

  . هاي آب و فاضالب شهري و روستایی و معاونت بهداشتی  جهت پایش آب شرب تشکیل گرددتیم هاي مشترك شرکت - 18 بند

اجتماعی  معاونت بهداشتی دانشگاه دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران مشکوك به وباي التور را به اداراه کل بیمه خدمات درمانی و مدیریت تامین -19بند

  .این ادارات موظفند دستورالعمل مذکور را به تعداد کافی تکثیر و در اختیار پزشکان بخش خصوصی قرار دهند .ارسال نمایند

  .پی پی ام افزایش دهد 1شرکت شهر صنعتی البرز که آب شرب بخشی از شهر الوند را تامین می نماید نیز کلر باقی آزاد باقی مانده را تا -20بند

میلیون ریال بودجه  توسط استانداري ،شرکت آب و فاضالب روستایی نسبت به تعیین آبدار و کلر زنی آب شرب  روستا هایی  300با توجه به اختصاص -21بند

  . که اسامی آن قبال توسط معاونت بهداشتی دانشگاه  ارسال شده است اقدام نماید
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  1390کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  جلسه چهارمین مصوبات

اعتبارات مورد نیاز شرکت آب و فاضالب روستایی جهت مجتمع هاي آبرسانی روستایی توسط شرکت آب و فاضالب روستایی از اعتبارات ملی  -1بند 

  .پیگیري و تامین شود

  . ذول فرمایندفرمانداران محترم جهت تحت پوشش قرار دادن روستاهایی که تا کنون تحت پوشش آبفار نبوده اند همکاري الزم مب  -2بند  

 ك سل و بروسلوز در مناطق روستاییمبارزه وکنترل بیماریهاي مشتر«اداره کل دامپزشکی پیگیري نمایند که اعتبارات الزم جهت اجراي پروژه -3بند  

ن اعتبار هزینه هاي مداخله اي از اعتبارت ملی تامین گردد و دبیرخانه سیاستگذاري با معاونت برنامه ریزي استانداري جهت مساعدت در امر تامی» استان

  . مکاتبه نماید 

.به منظور استمرار مراقبت آب روستایی، تیم هاي مشترك شرکت آب و فاضالب روستایی و معاونت بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند -4بند 

به شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی و سازمان  دبیرخانه سیاستگذاري سالمت پیگیري نماید که طی درخواستی از طرف دانشگاه علوم پزشکی -5بند 

  .بازرگانی از مرکز پژوهش آرد و نان تقاضاي دریافت استاندارد جامع تدوین شده تهیه نان را بنماید تا در استان عملیاتی و اجرایی گردد

ع در کمیته تخصصی امنیت غذایی نسبت به تدوین معاونت غذا و داروي دانشگاه در راستاي اجرایی نمودن بررسی کیفیت نان، ضمن طرح موضو -6بند 

ید و هزینه اجراي آن را  برنامه عملیاتی آموزش نانوایان با همکاري سازمان بازرگانی ، اداره کل غله و معاونت بهداشتی دانشگاه تا پایان سال جاري  اقدام  نما

  .اداره کل برنامه ریزي استانداري تقبل خواهند کرد

  .ر در جلسه کارگروه ثابت باشند تا مصوبات کارگروه قابلیت پیگیري داشته باشداعضاي حاض -7بند 

فیکسچر براي درج پیامهاي ثابت سالمت به شرح جدول ذیل اقدام  2-6شهرداران موظفند به منظور ارتقاي سواد سالمت مردم نسبت به اختصاص  -8بند 

  .روه، آخرین وضعیت فیکسچرهاي سالمت  شهر ها را  گزارش نمایددبیرخانه سیاستگذاري سالمت در تمام جلسات کارگ. نمایند

  هاي سالمت محورلیست شهرها ي استان و فیکسچر هاي سالمت  مورد نیاز جهت درج ماهیانه شعار 

  تعداد فیکسچر  نام شهر  تعداد فیکسچر  نام شهر
  3  شال  6  قزوین

  3  اسفرورین  5  تاکستان
  3  دانسفهان  4  بوئین زهرا

  2  خرم دشت  5  البرز
  3  ضیاء آباد  4  آبیک

  2  فارسجین  5  محمدیه
  2  کوهین  3  اقبالیه

  2  خاکعلی  3  بیدستان
  3  محمود آباد  2  ارداق

  2  شریف آباد  2  معلم کالیه
  2  سگزآباد  2  رازمیان
  2  آبگرم  2  سیردان

  2  نصرت آباد  2  نرجه
  78  جمع  2  آوج

  

و میثاق نامه تهیه شده و جلسه عملیاتی نمودن این میثاق نامه در » نقش دهیاران در ارتقاي سالمت استان« 17/6/1390پیرو همایش مورخه -9بند 

به منظور ارتقاي سواد سالمت روستاییان عزیز مقرر گردید دهیاران محترم روستاهاي کل استان نسبت به احداث یک تابلوي ثابت  24/6/1390تاریخ 

فرمانداران محترم . که در معرض دید عموم باشد اقدام نمایند... متر در دیوار دهیاري، مسجد و 4در  5/1مت به منظور درج پیامهاي سالمت به ابعاد سال

دبیرخانه . استمسئولیت اقدامات آموزش عمومی بر عهده بهورز، دهیار و شوراهاي اسالمی . مسئولیت هماهنگی و تامین اعتبار الزم را به عهده دارند

  .سیاستگذاري سالمت موظف است در تمام جلسات آتی کار گروه آخرین وضعیت این تابلوها را گزارش نماید

ار به منظور قدردانی از زحمات پیام گزاران دستگاههاي اجرایی مقرر گردید ایشان به طور کتبی با امضاي رئیس محترم کارگروه مورد تقدیر قر -10بند

  .گیرند

  .نتایج پروژه بررسی کیفیت نان توسط دبیرخانه سیاستگذاري سالمت به کلیه فرمانداران جهت بهره برداري ارسال گردد - 11بند 

اقدامات معاونت غذا و دارو در خصوص ارزیابی وضعیت داروخانه هاي سطح استان در خصوص تبلیغات دارویی و تطبیق آنها با موازین استانی -12 بند

  .کارگروه فرهنگ عمومی استان ارسال گرددتوسط آن معاونت به 
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گزارش علت بازگشایی و استفاده از کشتارگاه سنتی شهر تاکستان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه با همکاري دامپزشکی تهیه و در جلسه آتی  -13بند 

  .کارگروه مطرح گردد

  .بپردازد 1389نتایج پروژه هاي طرح جامع سالمت سال  مقرر گردید جلسه بعدي کارگروه عمدتاً به بررسی و تصویب کاربست - 14 بند

منشور تکالیف تجارت سالم  تدوین شده در  19/8/90مورخه  31/3/3/90با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  - 15 بند

منشور تکالیف تجارت سالم بین بازرگانان زنجیره تولید، انبار، حمل کنندگان، عمده فروشی و خرده فروشی و بازنگري در آیین نامه هاي  طراحی" پروژه

غذایی که  و برگزاري همایش توجیهی براي اتحادیه ها و دست اندرکاران مربوطه تولید و توزیع مواد) به ویژه قبل از صدور مجوز ( نظارتی پیشگیرانه مرتبط 

  .به عنوان یکی از موارد کاربست هاي این پروژه توسط سازمان بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت

منشور تکالیف و حقوق مصرف کنندگان تدوین  19/8/90مورخه  31/3/3/90با توجه به درخواست رئیس محترم سازمان بازرگانی طی نامه شماره  -16بند 

که به عنوان یکی از کاربست هاي این  "و ارائه آن از مجاري مرتبط به مردم)) تکالیف و حقوق مصرف کنندگان (( تدوین بروشور و منشور "در پروژه شده 

  .پروژه توسط سازمان بازرگانی پیشنهاد شده بود جهت اجرا مورد تصویب قرار گرفت

هاي مربوط به بانوان معاونت درمان دانشگاه نسبت به خرید یک دستگاه ماموگرافی جهت  به منظور بهبود وضعیت تشخیص ودرمان بیماري -17 بند 

  .  بیمارستان کوثر از منابع استانداري اقدام نماید

  1390جلسه کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  پنجمین مصوبات

اعی استان در سالمت مردم و به منظور مراقبت از کلیه برنامه هاي توسعه استان و باتوجه به تاثیر میزان پیشرفت اسناد توسعه اقتصادي ، اجتم -1بند 

برنامه ها و ایجاد هماهنگی، هم سویی و هم افزایی آنها در دبیرخانه ) نظارت حاکمیتی و نظارت تخصصی(ضمانت استقرار این اسناد، سازوکار پایش یکپارچه 

مشترك از نمایندگان تام االختیار دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی و معاونت هاي اجتماعی،  توسط کمیته اي . شوراي برنامه ریزي و توسعه

توسط معاونت برنامه ریزي و بودجه استان براي ارائه به شوراي برنامه ریزي و 1391اقتصادي، عمرانی و برنامه ریزي و بودجه استانداري تا پایان خرداد ماه 

  .دتوسعه استان آماده گرد

کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی در مورد آئین نامه پیوست سالمت و تدوین  دو گزارش پیوست سالمت  1387با توجه به مصوبه اسفند   -2بند  

مقرر گردید براي عملیاتی شدن فرایند تدوین پیوست سالمت در سطح ) در مورد اثرات شهرك کاسپین و احداث پارك هاي بانوان (به صورت آزمایشی 

، معاونت برنامه ریزي و بودجه استانداري فهرست برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي اولویت دار استان را حداکثر تا پایان فصل بهار و  1391از سال  استان

و پیگیري و  کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مسئول نظارت بر حسن اجراي پیوست مذکور. توسط معاونت برنامه ریزي و بودجه استان اعالم نماید

  .   ارائه گزارش می باشد

را براي  1390بر اساس آئین نامه تشویق دستگاه هاي سالمت محور استان مقرر گردید دبیرخانه سیاست گذاري سالمت سه دستگاه فعال در سال  -3بند  

  :بند سه و پنج ماده سوم این آئین نامه همچنین مطابق. اسفند را به استانداري اعالم کند 20تشویق در هفته سالمت تا پایان وقت اداري 

میلیون ریال به منظور تشویق فعاالن سه دستگاه فوق شامل پیام گزاران، کارشناسان و مجریان از طرف معاونت برنامه ریزي و بودجه تخصیص  50مبلغ ) الف

  .داده خواهد شد

  .واهند شدکارشناسان با معرفی پیام گذار و تأیید رییس دستگاه اجرایی مشخص خ) ب

روز آینده از  10براي پذیرفته شدن ساعات حضور پیام گذاران در نشست هاي رسمی برنامه جامع سالمت استان به عنوان ساعات آموزشی کارکنان، ظرف ) ج

  .  آقاي درافشان کسب نظر شود

ی استان، و به منظور ارتقائ انگیزه و جایگاه آنان مصوب شد کارگروه درباره پیام گزاران سالمت دستگاه هاي اجرای 1387براساس آیین نامه مصوب سال ) د

د مشورت قرار پیام گزاران باحفظ سمت و با ابالغ داخلی به عنوان مشاور سالمت رئیس دستگاه تعیین شوند تا در تصمیمات مرتبط با سالمت در دستگاه مور

  .گیرند

ربالگري محمدیه ، برنامه توسعه آن به کلیه شهرستان هاي استان را تا پایان شهریور دانشگاه علوم پزشکی موظف است بر اساس نتایج طرح غ  -4بند 

لش اصلی باتوجه به سیاست گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تدوین و در جلسه کارگروه ارایه نماید در این برنامه برخورد موثر با سه چا 1391

یجاد انگیزه کافی در مردم براي مراجعه و انجام غربالگري و جلب حمایت و همکاري پزشکان براي مشارکت حمایت مالی سازمان هاي بیمه گر، ا(پیش رو 

  .باید هدف گذاري شده باشد ) در این برنامه

ایستگاه  به منظور استفاده از تجارب و مشورت موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوري اسالمی ایران و تاثیر گذاري در سیاست هاي ملی، رییس -5بند 

در جلسات کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان حسب مورد به تشخیص دبیر و تایید رئیس کارگروه ) شعبه موسسه ملی(تحقیقات سالمت استان قزوین 

  .  حضور یابد

  :آئین نامه داخلی کارگروه سالمت و امنیت غذایی با لحاظ اصالحات زیر تصویب و قابل اجرا شد -6بند 

 رونوشت کلیه مصوبات کارگروه به دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان به عنوان ماده ي مستقل اضافه شودارسال.

 زمان به حداقل یک هفته اصالح شود 5در تبصره.

 اضافه شود  و با امضاي دبیر کارگروهبه قبل از    پس از تایید رئیس کارگروهعبارت   6در انتهاي تبصره .

  .حضور نماینده تام االختیار دستگاه با تایید رئیس کارگروه امکان پذیر می باشد: ه این ترتیب اصالح شودب 9تبصره 
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رگروه منظور پایداري و نهادینه سازي برنامه جامع سالمت و سالمت محوري دستگاه ها مقرر گردید، تا پایان بهار هرسال پروژه هاي برنامه در کا -7بند 

انه سیاست گذاري به این ترتیب دبیرخ. سالمت و امنیت غذایی استان تصویب و مفاد برنامه در موافقت نامه هاي بودجه استانداري با دستگاه ها گنجانده شود

  . ندسالمت استان و دستگاه هاي همکار موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال، پیش نویس تقسیم کار بین بخشی خود را به کارگروه اعالم کن

و در سفر استانی رئیس  ، پیشنهادي توسط دبیرخانه کارگروه تهیه 1391براي ایجاد ردیف بودجه اي خاص براي توسعه سالمت در استان در بودجه سال 

  .  محترم جمهور و از طریق نمایندگان مجلس شوراي اسالمی رایزنی هاي الزم انجام شود

، میثاق نامه هاي خانه مشارکت مردم شامل سازمان هاي مردم نهاد ، روحانیون و ائمه جمعه ، شوراي اسالمی شهر و روستا ، هیات هاي مذهبی  -8بند

و نجیان سواد عمومی ، رسانه هاي استان ، شهرداران ، دهیاران و بخشداران طرح موضوع شده و در اختیار اعضا قرار گرفت بسیج ، بخش خصوصی ، میا

ن سازمان ضمن تشکر از زحمات اعضاي خانه مشارکت و دانشگاه علوم پزشکی از این اقدام مقرر گردید براي استفاده حداکثري از مشارکت مردم ، مسئولی

به منظور تقویت . و پیام گزاران سالمت براي استقرار میثاق نامه ها  همکاري الزم را به عمل آورند  شرکت نمودهجلسات خانه مشارکت مردم  هاي استان در

انه را در یرخو نهادینه شدن خانه مشارکت مردم، دانشگاه علوم پزشکی مراتب حمایت ساختاري و تامین یک نفر نیروي کارشناسی مرتبط براي هدایت امور دب

  .طی نماید  1391معاونت بهداشتی از ابتداي سال 

  .شوراي تامین شهرستان تاکستان نظر خود را را در خصوص ادامه فعالیت کشتارگاه به شواري تامین استان اعالم نماید -9بند

  

  1390جلسه کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان در سال  ششمینمصوبات 

  .سیما همکاري الزم با دانشگاه علوم پزشکی در تبیین طرح پزشک خانواده براي عموم مردم بعمل آورداداره کل صدا و  -1بند 

را مشخص نمایند تا بر اساس دستورالعمل ها و با ریاست استاندار محترم و یا  طرح پزشک خانواده معاونت بهداشتی تقویم جلسات ستاد راهبردي -2بند 

. انداري تشکیل گرددمعاون محترم سیاسی و امنیتی است

  .ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده استان برابر دستورالعمل ملی اقدام نمایدمعاونت بهداشتی به عنوان دبیر نسبت به تشکیل -3بند 

   .ورندهمه مدیران استانی بویژه سازمان هاي بیمه گر و اعضاي ستاد هماهنگی و همکاري الزم  در اجراي طرح پزشک خانواده بعمل آ -4بند 

رئیس (کلیه سازمان هاي عضو ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده استان برنامه عملیاتی مربوطه  را تنظیم و به ریاست ستاد  27/12/90تا شنبه مورخ  -5بند 

  .ارایه نمایند) دانشگاه

علوم پزشکی، معاون درمان دانشگاه، مدیرکل تیمی جهت انطباق طرح جامع سالمت و طرح پزشک خانواده با شرکت معاون بهداشتی دانشگاه  -6بند 

رش معاونت برنامه ریزي و بودجه استانداري، معاون امور اجتماعی استانداري، مسئول دبیرخانه سیاستگذاري سالمت، مشاور طرح جامع سالمت، مسئول گست

پزشک خانواده گزارش تیم مذکور به استاندار و رئیس کارگروه قبل از تدوین برنامه استقرار . بهداشتی به ریاست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردد

     .ارایه گردد

  .سازمانهاي مرتبط همکاري الزم را با دانشگاه مبذول فرمایند» سالمت و سالمندي«باشعار  1391در هفته سالمت سال -7بند

 31/3/91س شبکه بهداشت و درمان شهرستان موظف است تا تاریخ براي استقرار این آئین نامه رئی. آئین نامه شوراي سالمت شهرستان تصویب شد-8بند

فرمانداران محترم از سال جدید ضمن . دبیرخانه شورا را در شبکه استقرار داده و رئیس دبیرخانه را با حکم مشترك فرماندار و رئیس شبکه منصوب نمایند 

پیشنهاد شدکه اسامی ادارات .دبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان ارایه نمایند ترمیم اعضاي شورا ، برنامه سالمت شهرستان را مطابق الگوي اعالمی

  .مندرج در اعضا بازنگري صورت گیرد وکمیته امداد و اداره کل تعاون هم عضو باشند

فصل بهار احکام اعضاي آئین نامه شوراي سالمت شهر تصویب شد و کلیه شهرداران و روساي شوراهاي اسالمی شهرهاي استان موظف هستند در  -9بند

با استقرار دبیرخانه معین براي این شورا پیام گزار سالمت شهر را از بین کارشناسان ارشد عالقمند و توانمند  31/3/91شورا را صادر کرده و تا تاریخ 

استان برنامه سالمت شهر براي سال شهرداري منصوب نمایند و با برگزاري اولین جلسه شوراي شهر مطابق راهنماي دبیرخانه سیاست گذاري سالمت 

  .)نماینده بخشداري به عضویت شوراي شهر درآید.(را ارسال نمایند  1391

ضمن ترمیم اعضاي شورا و صدور احکام ، اولین جلسه را  1391کلیه بخشداران موظفند در فصل بهار . آئین نامه شوراي سالمت بخش تصویب شد -10بند

  .سالمت بخش را طبق الگوي اعالمی دبیرخانه سیاست گذاري استان تدوین و اعالم نمایند تشکیل داده و برنامه عملیاتی

در همین راستا معاونت درمان موظف . آئین نامه استقرار خدمات مشاوره سالمت معنوي به صورت آزمایشی در بیمارستان کوثر به تصویب رسید  - 11بند 

  .در بیمارستان کوثر را به کارگروه گزارش داده و براي تعمیم آن در سطح استان تصمیم گیري گردد است تا پایان شهریور نتایج استقرار این خدمات

با توجه به برنامه جامع سالمت استان و آئین نامه خدمات مشاوره سالمت معنوي مقرر گردید معاونت بهداشتی با همکاري معاونت درمان با  -12بند

علمیه و دانشگاه بین الملل و استانداري شوراي سالمت معنوي استان را تشکیل داده و تا پایان فصل بهار برنامه  مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی ، حوزه

  .عملیاتی شورا را به دبیرخانه سیاست گذاري سالمت استان ارایه دهند 
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