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طبق لیست پیوست

پیگیری مصوبات جلسه قبل ،تعیین هماهنگ کننده اقدامات مربوط به پدافند غیرعامل ،گزارش نظارت غیرحضوری برنامه
مادران ،گزارش بازدید شهرستان سربیشه در مهر ماه.

جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز شد .آقای دکترامیرآبادی زاده پس از بیان خیر مقدم و تبریک ماه ربیع
االول ،بازدید گروهی نمایندگان واحدهای معاونت بهداشتی از نمایشگاه هفته نکوداشت پدافند غیرعامل واقع در حسینیه جماران جهت
الگوگیری از اقدامات موثر سایر دستگاه هاو استفاده از دستاوردها ،اقدامات پیشگیرانه و کسب آمادگی قبل از هر گونه بحران احتمالی به ویژه
اقداماتی که با مدیریت منابع محدود مالی ،به خوبی قابل اجرا می باشد ،انجام طرح کشوری بررسی شیوع علل ناباروری در شهرستان های
بیرجند ،نهبندان ،زیرکوه و خوسف از 15آبان تا  15آذرماه  ،98ارسال فعالیت های تدوین شده مربوط به استراتژی ها جهت تکمیل برنامه
راهبردی معاونت بهداشتی به ارزیابی عملکرد ،افزایش نظارت غیرحضوری شبکه ها و نیز بهره گیری از خودارزیابی به منظور کاهش هزینه ها
و ابالغ این روند به شهرستان ها جهت پایش واحدهای زیرمجموعه را مورد تاکید قرار دادند.
آقای دکتر مهدی زاده ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول و خدا قوت به همکاران ،بر ضرورت تغییر رویه در عملکرد واحدها در راستای بهبود
وضعیت همگام با مدیریت منابع مالی و کاهش هزینه ها و تبدیل تهدیدها به فرصت و بهره گیری از پتانسیل سامانه سیب جهت نظارت
غیرحضوری و نهادینه شدن پایش از راه دور با درنظر گرفتن انجام حضوری بازدیدها و اقداماتی که امکان کنترل غیرحضوری آنها وجود ندارد
و نیز نظام مند شدن پایش های غیر حضوری در سطح معاونت بهداشتی و شبکه ها تاکید نمودند.
آقای دکتر مشایخی پیرو پیگیری مصوبات جلسه قبل ،توضیحاتی در زمینه ضرورت کاهش بازدیدهای حضوری قابل جایگزینی با نظارت غیر
حضوری و تا حد امکان همزمانی پایش برنامه پزشک خانواده با بازدیدهای روتین ،مشکالت فعلی جهت راه اندازی آزمایشات قبل از ازدواج و
تهیه کیت های آزمایشگاهی شهر خوسف عنوان نمودند و در نهایت مقرر گردید این مهم به زمان بهبود وضعیت اعتبارات موکول گردد.
خانم دکتر مصطفوی گزارش نظارت غیرحضوری برنامه مادران و خانم مهندس اعزامی گزارش بازدید گروهی مهر ماه شهرستان سربیشه را
ارائه نمودند.
در این جلسه مقرر گردید :
مصوبات
واحد مجازی پدافند غیرعامل معاونت بهداشتی متشکل از نیروهای مدیریت خطر بالیا (خانم مهندس اعزامی)،
مدیریت بیماری ها (آقایان جمع آور و طاهری) و سالمت محیط (آقای مهندس زاهدی) به منظور انسجام
فعالیت های مرتبط با پدافندغیرعامل ایجاد شود.

مسئول
پیگیری
معاون محترم
فنی

تاریخ

98/8/14

پیرو بند 2صورت جلسه شماره 98/15مسئولین و جدول گانت طراحی شده توسط مدیریت خطر بالیا ،تمرین
کارکردهای اختصاصی توسط کلیه واحدها انجام و تنظیم سناریو و گزارش و درس آموخته های واحد سالمت
محیط و کار و مدیریت بیماری ها به ترتیب در جلسه مسئولین هفته اول و دوم آذر ارائه شود.

مدیریت سالمت
محیط و کار+

هفته اول و

مدیریت بیماری

دوم آذر

ها

پیرو مصوبات جلسه شماره  98/15مسئولین ،فرمت فرایند تولید خبر به منظور درج در سایت معاونت و
گزارش بررسی فاصله زمانی برگزاری جلسات و اعالم خبر به روابط عمومی تا زمان بارگذاری در سایت ،طی

روابط عمومی

98/8/18

یک ماه گذشته جهت کنترل علت تاخیر بیش از  48ساعت در جلسه بعدی مسئولین ارائه شود.
به منظور ایجاد امکان نظارت غیرحضوری نظام مند در راستای مدیریت منابع مالی و کاهش هزینه ها ،مکاتبه
با وزارتخانه صورت پذیرد تا محدودیت های دسترسی در سامانه سیب برای کارشناسان ستاد استان و
شهرستان در صورت امکان مرتفع گردد.

مدیریت
شبکه

98/8/14

در راستای تحقق افزایش نظارت های غیرحضوری ،عالوه بر پایش های غیرحضوری از سوی کارشناسان
معاونت بهداشتی ،ارسال چک لیست واحدها به شهرستان ها به منظور تکمیل چک لیست و خودارزیابی و
ارسال به معاونت بهداشتی همراه با مستندات صورت پذیرد و جهت نهادینه شدن این مهم در سطح نظارت

کلیه واحدها

98/8/30

شهرستان بر واحدهای تابعه نیز پیگیری شود.
نسبت به بازنگری چک لیست های پایش تخصصی به منظور بومی سازی و تطابق با شرایط استان و عمومی
شدن چک لیست بازدید واحدی اقدام و چک لیست پیشنهادی به وزارتخانه ارسال گردد و مراتب تا حصول
نتیجه پیگیری شود.

جلسه در ساعت 13:40با ذکر صلوات پایان یافت.

کلیه واحدها

98/8/30

