
شوراي سالمت بخش 

  

به منظورحفظ و ارتقاي سالمت مردم، مشارکت دادن مردم در تصمیم گیري و فعالیت هاي سالمت همگانی،در همه : مقدمه

  .بخش ها شوراي سالمت بخش تشکیل می شود

  

بخش خواهند بود این شورا اولین واحد هماهنگی بین  سالمتکلیه بخش هاي شهرستان در مرکز بخش داراي شوراي) 1ماده 

برقراري شوراي سالمت بخش مسئولیت تأمین مشارکت مردم و هم چنین.بخشی در نظام سالمت هم محسوب می شود 

   .هماهنگی بین بخشی را در مورد مسائل سالمتی مرکز بخش نیز عهده دار می باشد

 .شوراي سالمت بخش خواهند بودند نیز داراي شوراي سالمت  نظیرنقاط شهري که مرکز بخش نیست) 1تبصره 

دهداري ها، شوراي بهداشت دهستان به عنوان اولین واحد هماهنگی بین بخشی در پس از اجراي طرح قانون)2تبصره 

 .هاي بهداشتی خواهد بودبرنامه

بخشدار، شهردار، مسئول آموزش و پرورش، رئیس  مرکز بخش،اعضاي شوراي سالمت بخش عبارتند از امام جمعه) 2ماده

تعاونی بخش، رئیس نیروي انتظامی، رئیس دادگاه، مسئول جهاد سازندگی، نماینده شرکت هايمرکز بهداشتی درمانی مرکز

 .بخشدارروستایی، سه نفراز رؤساي شوراهاي اسالمی روستاهاي تابعه بخش به انتخاب

باشد یک نفر از بین پزشکان رؤساي مراکز بخش بیش از یک مرکز بهداشتی درمانی داشته در صورتی که مرکز)  1تبصره 

 .شهرستان عضو شورا خواهد بودبهداشتی درمانی به انتخاب رئیس مرکز بهداشت

به عنوان عنوان میهمان دعوت نماید و یا افرادي را شورا می تواند در صورت نیاز از مسئولین و افراد دیگر به)  2تبصره 

 .تأیید شوراي بهداشت شهرستان به عضو دائمی شورا بهداشت بخش در آیندعضو دائمی پیشنهاد نماید که پس از

ریاست شورا به عهده بخشدار بوده و رئیس مرکز . داد شوراي بهداشت بخش ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد)3ماده

جلسات شورا صورت جلسه خواهد شد و نسخه اي از آن به شوراي  کلیه مصوبات .بهداشتی درمانی بخش دبیر می باشد

 .شهرستان ارسال می گرددبهداشت

 .شهري، شهردار ریاست شورا را به عهده خواهد داشتدر شوراهاي بهداشت نقاط)3 هتبصر

 :وظایف شورا ي بهداشت بخش عبارتند از) 4ماده 

 هاي بهداشتیاولویت ها و کمک به تهیه طرحبررسی نیازمندي هاي بهداشتی بخش، تعیین

دولتی مستقر در مرکز بخش در جهت پیش برد برنامه هاي ایجاد هماهنگی هاي الزم بین ارگان ها و نهادهاي

بهداشتی

اضطراري نظیر همه گیري ها، سیل، زلزله، وهمکاري در اجراي برنامه هاي بهداشتی در موقعیت هاي... 

 بهداشتیو سوق دادن آن به سوي برنامه هايجلب منابع مردمی

توسط کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان تأیید، تصویب  23/12/1390تبصره در تاریخ  3ماده و  4این آیین نامه با 

  .و ابالغ گردید و از زمان ابالغ الزم االجراست


