
 سالنماي برنامه جامع سالمت استان قزوین

  جلب حمایت و شکل گیري تعهد مدیران ارشد استان
شکل گیري همکاري بین بخشی، توانمندسازي و برنامه ریزي بخش ها

تدوین برنامه عملیاتی و جلب حمایت براي تامین منابع، تنظیم تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي بودجه،
تشکیل خانه مشارکت مردم و دبیرخانه سیاست گذاري استان

آیین نامه ها، سنجش وضعیت پایه،  طراحی  نظام ها و بسته خدمات و  :  پروژه مقدماتی در حیطه هاي  160تعریف 
)جلب حمایت ملی(منشورهاي رفتاري، توانمندسازي پیام گزاران و مجریان  

ظرفیت سازي درونی دانشگاه  ١.

تداوم همکاري دستگاه ها  و وزارت خانه هاي متناظر٢.

جلب همکاري بخش هاي مرتبط وزارت بهداشت ٣.

)سالمت اجتماعی و معنوي(جلب همکاري الیه دوم سازمان ها ۴.

محوریت شهرستان ها و فرمانداري ها در اولویت هاي سالمتی سال  ۵.

افزایش تحرك ، بهبود تغذیه ، کاهش چاقی ، کاهش سیگار  و سوء مصرف مواد ، 
کاهش افسردگی ، کاهش حوادث ، ارتقاي سالمت اجتماعی 

پیام رسانی ، مداخالت سالمت محور و غربالگري : توسعه خدمات مستقیم سالمت  محور ١.

پیام گزاران ، خانه مشارکت ، دبیرخانه سیاست گذاري :  نهادینه سازي تجربیات٢.

تداوم ظرفیت سازي درونی دانشگاه و دستگاه ها تا سطح شهرستان ها و بخش ها٣.

تداوم و تقویت همکاري دستگاه ها براي سومین سال و وزارت خانه هاي متناظر۴.
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تداوم و تقویت همکاري دستگاههاي اجرایی براي چهارمین سال و وزارت خانه هاي متناظر١.

تداوم ظرفیت سازي درون دانشگاه تا سطح شهرستان٢.

پیام رسانی، مداخالت سالمت و غربالگري: تداوم خدمات مستقیم سالمت محور٣.

جلب همکاري دستگاه هاي الیه دوم استان۴.

جلب همکاري ادارات کل استانداري و فرمانداریها، شهرداریها۵.

تداوم و تقویت همکاري دستگاههاي اجرایی ، ادارات کل استانداري و فرمانداریها١.

هم سو نمودن اقدامات دستگاههاي اجرایی در پیشگیري از سرطان٢.

پیام رسانی، مداخالت سالمت، مراقبت سالمت شهروندان محمدیه: تداوم خدمات مستقیم سالمت محور٣.

جلب همکاري حوزه هاي مختلف دانشگاه۴.

جلب همکاري دستگاه هاي الیه دوم استان۵.

تداوم و تقویت همکاري دستگاههاي اجرایی ، ادارات کل استانداري و فرمانداریها١.

پیام رسانی، مداخالت سالمت، مراقبت سالمت شهروندان محمدیه: تداوم خدمات مستقیم سالمت محور٢.

جلب همکاري حوزه هاي مختلف دانشگاه٣.

جلب همکاري دستگاه هاي الیه دوم استان۴.


