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طبق لیست پیوست

پیگیری مصوبات جلسه قبل ،گزارش میزان بیماریابی و اقدامات و پیگیری های انجام شده در مورد بیماران شناسایی شده در
بسیج ملی کنترل فشار خون باال ،ارائه گزارش کارگاه تهیه مدیای آموزشی فرزند پروری ،گزارش بازدید درمیان و نهبندان.

جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز شد .آقای دکترامیرآبادی زاده پس از بیان خیر مقدم و خداقوت به
همکاران جهت اجرای برنامه ها و مناسبت های هفته گذشته ،پیشنهاد برگزاری جلسات مجزا با دانشکده بهداشت و دانشکده پیراپزشکی به
منظور هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر و نیز برگزاری کمیته پژوهش با دعوت از حوزه معاونت تحقیقات،مراکز تحقیقاتی و واحد تحقیقات
بیمارستان رازی ،اصالح فرمت گزارش بازدیدهای گروهی و لحاظ نمودن رتبه بندی کیفی در آن را مطرح و جهت انجام فعالیت های مرتبط با
هفته دیابت با همکاری واحدها و تداوم اقدامات در این زمینه ابراز امیدواری نمودند.ایشان همچنین از تالش پیگیرانه خانم مهندس اعزامی
جهت تهیه تجهیزات مدیریت خطر بالیا و حوادث قدردانی کردند.
آقای دکتر مهدی زاده ضمن تاکید بر تسریع در بارگذاری خبر با متن شیوا و تصاویر گویا و باکیفیت و طرح پیشنهاد برگزاری جلسه هماهنگی
اختصاصی با حضور آقای یعقوب پور جهت توجیه همکاران و وحدت رویه در آماده سازی محتوای خبر و فرمت تصاویر ،پیگیری ایجاد کارتابل
برای واحد مجازی پدافند غیرعامل ،پیگیری روند انتقال کلینیک دیابت از مرکز شیرین به بیمارستان ولیعصر(عج) ،پیگیری اقدامات شهرستان
ها برای بیماران شناسایی شده در بسیج ملی کنترل فشار خون باال ،گزارش نظارت های غیرحضوری و خودارزیابی شهرستان ها و بازنگری
چک لیست های پایش تخصصی به واحد ارزیابی عملکرد تا  98/8/29را مورد تاکید قرار دادند.
آقای دکتر غفرانی توجه به محتوای خبرهای تولیدی به منظور پیشگیری از هر گونه سوء برداشت و بارگذاری خبر حتی االمکان در روز اجرای
برنامه و حداکثر  48ساعت بعد ،دقت در نگارش مکاتبات اداری ،مطرح نمودن برنامه ها و طرح های جدید هر واحد در جلسات مسئولین به
منظور هم اندیشی جهت اجرایی نمودن آنها ،فعال نمودن سمن ها و استفاده از پتانسیل مدارس و اداراتی که تجهیزات سمعی بصری دارند
به منظور استفاده از مدیای فرزندپروری را خواستار شدند.
در ادامه آقای عبدالرزاق نژاد گزارش تعداد اخبار بارگذاری شده در سایت معاونت طی ماه گذشته و مشکالتی که گاهاً منجر به ایجاد فاصله
زمانی بین اجرای برنامه و بارگذاری خبر می شود ،آقای قاسمی گزارش بسیج ملی کنترل فشار خون باال و آقای نخعی گزارش بازدید گروهی
شهرستان های درمیان و نهبندان و کارگاه آموزشی تهیه مدیای آموزشی فرزندپروری همراه با مهارت های ده گانه (پیوست) را ارائه نمودند.
در این جلسه مقرر گردید :
مصوبات
با توجه به ضرورت دقت و حساسیت در تولید خبر با محتوای رسا منضم به تصاویر گویا و باکیفیت و قابل
بارگذاری در سایت معاونت و دانشگاه ،جلسه اختصاصی هماهنگی-توجیهی با حضور آقای یعقوب پور و

مسئول
پیگیری
روابط عمومی

تاریخ
تا پایان
آبان98

مسئول سمعی بصری برای همکاران معاونت بهداشتی برگزار گردد.
با مرکز بهداشت بیرجند جهت گزارش اقدامات انجام شده در زمینه جابجایی کلینیک دیابت و انتقال به

مدیریت

بیمارستان ولیعصر مکاتبه و مراتب تا حصول نتیجه پیگیری شود.

بیماری ها

نقاط قوت و ضعف و دستاوردهای بسیج ملی کنترل فشار خون باال به منظور خودارزیابی و بهره گیری در طرح

مدیریت

تا پایان

های آتی فهرست شده و ضمن نگه داری در آرشیو بیماری ها به معاونت فنی تحویل گردد.

بیماری ها

آبان98

ضمن پیگیری ارسال درس آموخته های کمپین فشار خون از سوی شهرستان ها ،مکاتبه با آنها جهت گزارش

مدیریت

پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای بیماران فشار خون شناسایی شده در کمپین صورت پذیرد.

بیماری ها

پیگیری از طریق وزارتخانه جهت رفع ابهام در زمینه نحوه استخراج تعداد بیماران فشار خون جدید شناسایی

مدیریت

شده در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون باال ،از سامانه سیب صورت پذیرد.

بیماری ها

ترند پوشش مراقبت بیماران مبتال به فشار خون باال ،قبل و بعد از طرح ،به منظور مقایسه و مشخص شدن

مدیریت

فاصله با حد انتظار ترسیم شود.

بیماری ها

برنامه ها و طرح های جدید مربوط به هر واحد جهت هم اندشی به منظور اجرا به نحو احسن و استفاده از
تجربه موفق سایر دانشگاه ها در جلسات مسئولین با هماهنگی قبلی با واحد ارزیابی عملکرد مطرح شود.

کلیه واحدها

98/8/22

98/8/22

98/8/22

98/8/30

طول سال

با توجه به اصالح فرمت ارائه گزارش بازدیدهای گروهی(پیوست) به منظور تبعیت از قالب یکسان ،وضعیت
عملکرد شهرستان ها به صورت کیفی و میزان پیشرفت و تحقق حدانتظار نسبت به بازدید قبل و نقاط قوت و

کلیه واحدها

طول سال

ضعف مهم در گزارش پایش ارائه شود.
جهت بررسی امکان استفاده از مدیای فرزندپروری ،تعداد و نام مراکزی که مجهز به مانیتور می باشند از
مدیریت شبکه دریافت شود.

جلسه در ساعت 13:50با ذکر صلوات پایان یافت.
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