صورتجلسه مسئولین شماره 98/20
ساعت شروع

شماره جلسه

12:00

تاریخ98/09/09 :
98/20
حاضرین

دستور کار

محل برگزاری

ساعت پایان

دفتر معاون بهداشتی

14:00

طبق لیست پیوست

پیگیری مصوبات جلسه قبل ،بررسی نظرات و موضوعات پیشنهادی همکاران جهت طرح در دور سوم جلسات ارزیابی عملکرد،
حذف جیوه از دندانپزشکی و منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی ،کمپین خودمراقبتی و روز جهانی داوطلب

جلسه در ساعت  12با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) آغاز شد .آقای دکترامیرآبادی زاده ضمن بیان خیر مقدم و خداقوت به همکاران که
در راستای تحقق برنامه عملیاتی در بارگذاری فعالیت ها تالش نموده و امتیازات شایسته کسب می کنند ،به هفته گرامیداشت معلولین و هفته
ایدز اشاره نموده و همکاری با بهزیستی و مدیریت بیماری ها را در این دو مناسبت خواستار شدند .ایشان همچنین بر اقدامات پیشگیرانه در
برابر آنفلوانزا تاکید نمودند.
آقای دکتر مهدی زاده تقدیر از مدارسی که پیرو انجام مراقبت دانش آموزان ،در زمینه اطالع رسانی برنامه رضایت سنجی ،فعال بوده و گام های
موثری برداشته اند ،مورد تاکید قرار دادند.
آقای مهندس پاک نیت ،با تاکید بر ضرورت حذف ج یوه از دندانپزشکی ها در راستای تحقق مفاد کنوانسیون میناماتا ،از مدیریت شبکه ،گروه
سالمت دهان و دندان و امور اداری(کارپردازی) خواستار همکاری در این زمینه جهت تجهیز کلیه یونیت های دندانپزشکی به فیلتر جداساز
آمالگام ،حذف و جایگزینی تجهیزات دارای جیوه( فشارسنج و ترمومتر جیوه ای و  )...از سطح مراکز و خرید یونیت های مجهز به جداساز آمالگام
و فشارسنج و ترمومتر دیجیتال به جای جیوه ای گردیدند .ایشان در ادامه با اشاره به ماده  13قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ،بر
ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات در کلیه ادارات تاکید نمودند.
خانم محمدی مطالبی در باب جشن داوطلبین و تقدیر از خیرین سالمت که در حوزه آموزش کار کرده اند و خانم دکتر مصطفوی ،قسمت هایی از
نامه آقای دکتر اکبری ،مشاور وزیر در امور اصالح سیاست های جمعیتی را عنوان نمودند.
سپس نظرات و پیشنهادات همکاران در زمینه دور سوم جلسات ارزیابی عملکرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان مقرر گردید :
مصوبات
به منظور شفاف سازی و وحدت رویه در زمینه تامین اعتبار مخارج ایاب و ذهاب همکاران در ماموریت های
خارج استان ،مکاتبه با دانشگاه جهت تصمیم گیری در هیئت رئیسه صورت پذیرد.
تقدیر از مربیان و مدارسی که پیرو انجام مراقبت دانش آموزان ،در زمینه اطالع رسانی برنامه رضایت سنجی،
همکاری داشته و فعال بوده اند ،در دستور کار قرار گیرد.

مسئول پیگیری

تاریخ

معاون اجرایی

98/9/16

مدیریت سالمت

طول سال

مدیریت شبکه+
خانواده

مکاتبه با شهرستان ها جهت تجهیز یونیت های دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سالمت به فیلتر جداساز
آمالگام صورت پذیرد.ضمن این که از این پس کلیه یونیت های دندانپزشکی جدید مجهز به جداساز آمالگام
باشند.
تجهیزات پزشکی دارای جیوه از قبیل فشارسنج ،ترمومتر و  ...از این پس خریداری نشود و موارد موجود نیز
تا حد امکان از رده خارج و نسبت به جایگزینی با تجهیزات استاندارد و فاقد جیوه اقدام گردد.
به منظور جلوگیری از خرید تجهیزات پزشکی دارای جیوه پس از مهلت مقرر در کنوانسیون میناماتا ،با
مسئولین امور مالی شبکه ها جهت ممانعت از تایید اسناد خرید تجهیزات مذکور ،مکاتبه شود.
مکاتبه با کلیه واحدهای دانشگاه صورت پذیرد که تجهیزات فرسوده دارای جیوه را تا زمان ابالغ برنامه دفع
آنها ،در محل محفوظ نگه داری نموده و از رهاسازی یا دفع با سایر زباله ها خودداری نمایند.

گروه سالمت دهان
و دندان

98/9/16

مدیریت شبکه+
امور

طول سال

اداری(کارپردازی)
مدیریت سالمت
محیط و کار +امور

98/9/20

مالی
مدیریت سالمت
محیط و کار

98/9/20

تا زمان

به منظور تبیین ضرورت نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات در تمامی ادارات استان ،مراتب در گروه
کاری سالمت ،رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه مطرح گردد.

مدیریت سالمت

برگزاری گروه

محیط و کار

کاری
سالمت... ،

گزارش جامع و کامل از عملکرد سفیران سالمت تهیه و به معاونت بهداشتی اعالم گردد.

گروه آموزش و
ارتقاء سالمت

98/9/20

دور سوم

شاخص ها و عملکرد مقایسه ای  6ماهه اول سال  97و  98همراه با چالش ها و مداخالت در دور سوم
جلسات ارزیابی عملکرد ارائه شود.

کلیه مدیریت ها و

جلسات

گروه های تخصصی

ارزیابی
عملکرد

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

