سالم عليکم :

با صلوات بر محمّـد و آل محمّـد(ص)  ،احتراماً به پيوست صورتجلسه شماره  98/15مسئولين حوزه های ستادی
معاونت جهت استحضار و اجرای تصميمات اتخاذ شده ارسال می گردد.
صورتجلسه مسئولين شماره 98/15
ساعت شروع

شماره جلسه

12

تاریخ98/08/04 :

ساعت پایان

98/15
حاضرین

محل برگزاری

اتاق معاون محترم بهداشتی

14:00

طبق ليست پيوست

پيگيری مصوبات جلسه قبل  ،پيگيری مکاتبه مربوط به تفکيک جنسيتی شاخص ها  ،خوداظهاری و بارگذاری مستندات در
سامانه یکپارچه برنامه عملياتی ،طرح بررسی شيوع ناباروری در کشور ،اعالم تغيير نام کارگروه ساغ ،گزارش مشکالت
دستور کار

مشاهده شده در بازدید خوسف در مهر ماه ،ژتون غذای شرکت کنندگان از مرکز بهداشت بيرجند در جلسات و کارگاه های
آموزشی ،پایش غيرحضوری عملکرد شهرستان ها ،بررسی امکان همزمانی پایش پزشک خانواده با بازدید روتين سطوح
محيطی توسط شهرستان ها ،گزارش سامانه فرماندهی حادثه.

جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و بيان خير مقدم و تسليت ایام عزاداری رحلت پيامبر اکرم (ص)  ،شهادت امام
حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)  ،توسط آقای دکتر اميرآبادیزاده آغاز شد  .ایشان ضمن اشاره به مناسبت های بهداشتی در آبان ماه و توصيه
به برگزاری کميته هاو اقدامات مربوطه در موعد مقرر  ،خوداظهاری و بارگذاری مستندات و فعاليت ها در  ، hopتکميل فایل تفکيک جنسيتی
در شاخص ها و تهيه بانک اطالعاتی زنان ،بارگذاری به موقع اخبار فعاليت ها و جلسات حوزه معاونت بهداشتی(حداکثر ظرف 48ساعت) ،هم
اندیشی در باب موضوعات مختلف به منظور اتخاذ بهترین تصميمات و اجرایی شدن فعاليت های پيش بينی شده ،توجه ویژه به مستندسازی
پيگيری ها و فعاليت ها ،یادآوری و پيگيری مصوبات جلسات توسط کارشناس برنامه قبل از موعد جلسه بعدی ،پایش غيرحضوری فعاليت
شهرستان ها و نيز ثبت به موقع درخواست مرخصی پرسنل در سيستم را مورد تاکيد قرار دادند.
آقای دکتر غفرانی بر تعریف فرایند و طراحی چک ليست جهت بارگذاری به موقع خبرها  ،دقت و حساسيت ویژه در صدور گواهی ها ،مدارک
و کارت های شناسایی به منظور جلوگيری از امکان هر گونه سوء استفاده و جعل ،چاره اندیشی و شور و مشورت جهت یافتن راهکار مناسب و
قابل اجرا در مواردی که نارضایتی مردمی در آنها محتمل است ،تاکيد نمودند.
در ادامه آقای عبدالرزاق اظهار داشتند فرایندهای مربوط به روابط عمومی در سایت بارگذاری شده و قابل استفاده همکاران می باشد و به
زودی با هماهنگی آقای دکتر غفرانی فرایند توليد و بارگذاری خبر طراحی و ابالغ خواهد شد.
خانم دکتر مصطفوی توضيحاتی در زمينه طرح بررسی شيوع ناباروری در کشور ارائه دادند و خانم دکتر باقرنژاد در زمينه مشکالت مشاهده
شده در بازدید مهر ماه از شهر خوسف گزارش دادند.
آقای مهندس پاک نيت در زمينه شيوه نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تغيير نام کارگروه ساغ به گروه کاری سالمت ،رفاه و
توسعه اجتماعی توضيحاتی ارائه نمودند.
در پایان خانم مهندس اعزامی گزارش سامانه فرماندهی حادثه را ارائه و با بيان اینکه در هفته اول دی ماه تمرین با سناریوی سيل اجرا
خواهد شد ،انجام کارکردهای اختصاصی توسط هر واحد را خواستار شدند.
در این جلسه مقرر گردید :

مصوبات

مسئول
پيگيری

تاریخ

مدیریت بيماری

با توجه به قرار گرفتن در آستانه هفته پدافند غيرعامل ( 8تا  15آبان) کميته مربوطه در اسرع وقت برگزار و
مصوبات جلسه قبل نيز پيگيری شود.

ها +واحد
مدیریت خطر

98/8/8

بالیا و حوادث
واحد مدیریت

برنامه ریزی جهت اجرای تمرین های آمادگی در برابر بالیا و کارکردهای اختصاصی برنامه  EOPبه قيد فوریت
صورت پذیرد.

خطر بالیا و
حوادث +کليه

98/8/29

واحدها

فرمت فرایند توليد خبر به منظور درج در سایت معاونت طراحی و به واحدها اعالم شود (مشابه فرایند
برگزاری کارگاه).
گزارش بررسی فاصله زمانی برگزاری جلسات و اعالم خبر به روابط عمومی تا زمان بارگذاری در سایت ،طی
یک ماه گذشته جهت کنترل علت تاخير بيش از  48ساعت آماده و در جلسه بعدی مسئولين ارائه شود.
در زمينه راه اندازی آزمایشات قبل از ازدواج و تهيه کيت های آزمایشگاهی شهر خوسف و بررسی وضعيت
نيروی انسانی این شهر در مقایسه با سایر شهرستان ها ،پيگيری الزم صورت پذیرد.
به شهرستان ها ابالغ گردد در صورت وجود کارشناس مشارکت های مردمی در شهرستان  ،پيگيری برنامه
های بين بخشی مانند خيرین سالمت و  ...توسط کارشناس مزبور انجام شود.
با توجه به منحل شدن کارگروه سالمت و امنيت غذایی و تغيير نام طبق شيوه نامه پيوست  ،از این پس
مکاتبات تحت عنوان «ریاست محترم گروه کاری سالمت ،رفاه و توسعه اجتماعی» صورت پذیرد.
تا اطالع ثانوی در جلسات و کارگاه های آموزشی به پرسنل مرکز بهداشت بيرجند مانند سایر شهرستان ها
ژتون غذا تحویل داده شود .
ضمن تشدید پایش غيرحضوری عملکرد شهرستان ها توسط کليه واحدها  ،گزارشات مربوطه به مدیریت
شبکه و معاون محترم فنی اعالم شود.
در زمينه ادغام و همزمانی پایش های برنامه پزشک خانواده با بازدید روتين شهرستان ها از سطوح محيطی،
پيگيری و این مهم به شهرستان ها ابالغ گردد.

جلسه در ساعت  14:00با ذکر صلوات پایان یافت.

روابط عمومی

98/8/13

روابط عمومی

98/8/11

مدیریت
شبکه
مدیریت
شبکه

98/8/11

98/8/8

کليه واحدها

طول سال

امور اداری

_

کليه واحدها

طول سال

مدیریت
شبکه

98/8/8

