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محل برگزاری
ساعت پایان

اتاق معاون محترم بهداشت

11:30

طبق لیست پیوست

دستور کار  :پیگیری مصوبات جلسه قبل  ،پیگیری مکاتبات مربوط به آسیب شناسی شاخص های اختصاصی و تعداد فعالیت های واحدها طبق فرمت
خواسته شده  ،تقویم سالمت  ،تفاهم نامه های بین بخشی
جلسه در ساعت  10با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و بیان خیر مقدم و آرزوی سالمت و قبولی زیارت زائرین اربعین حسینی  ،توسط آقای دکتر
امیرآبادیزاده آغاز شد  .ایشان با اشاره به مناسبت های بهداشتی در پیش رو  ،بر تعامل و همکاری گروه های تخصصی جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های
درنظر گرفته شده برای هر مناسبت  ،تاکید نمودند و توصیه نمودند در جلسه آتی مسئولین  ،ضمن اختصاص وقت بیشتر به گزارش پایش ها  ،عملکرد خیلی
خوب و یا ضعیف شهرستان های پایش شده جهت مداخله در راستای بهبود وضعیت موجود  ،توسط سرگروه تیم پایش گزارش شود.
سپس آقای دکتر مهدیزاده  ،بر حضور به موقع نمایندگان واحدها در جلسات برون بخشی به منظور حفظ حرمت مدعوین خارج از سیستم و نیز افزایش
تعامل با روابط عمومی سایر دستگاه ها جهت جلب مشارکت در راستای پیشبرد اهداف بهداشتی  ،تاکید نمودند.
در ادامه خانم دکتر باقر نژ اد  ،ارائه نظرات و پیشنهادات همکاران در زمینه تقویم سالمت طراحی شده و نیز تفاهم نامه های ارسالی از دفتر آموزش و ارتقاء
سالمت  ،یادآوری به شهرستان ها جهت اعزام پرسنل توانمند و دارای فن بیان و سطح علمی مطلوب جهت ارائه آموزش های بهداشتی در حوزه های
علمیه و سایر ادارات و سازمان ها را خواستار شدند.
در نهایت پیرو طرح سوال خانم مهندس اصغری در زمینه مبنای جمعیت در محاسبه شاخص ها  ،جمعیت ارائه شده توسط واحد آمار در ابتدای سال به
عنوان پایه آمار جمعیتی جهت استخراج شاخص های بهداشتی تعیین گردید.
در این جلسه مقرر گردید :

مصوبات

مسئول پیگیری

تاریخ

گروه مدیریت

مکاتبه شماره  891490در زمینه بازخورد شاخص های اختصاصی توسط گروه مدیریت سالمت محیط و کار
و واحد مدیریت کاهش خطر بالیا و حوادث پاسخ داده شود.

سالمت محیط و کار
 +واحد مدیریت

98/7/20

کاهش خطر بالیا و
حوادث

مکاتبه شماره  892957در زمینه مقادیر فعالیت های مربوط به برنامه های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
در مناطق شهری و روستایی پاسخ داده شده و اطالعات مربوط به جناب آقای مهندس فارابی تحویل گردد.
جلسات مسئولین روز شنبه هر هفته و جلسه گزارش عملکرد روز یکشنبه هر هفته ساعت  14-12برگزار
گردد.
باتوجه به پیوست نامه شماره  894718در مورد برنامه مدارس مروج سالمت  ،نظرات همکاران جهت جمع
بندی به گروه سالمت خانواده اعالم گردد.

جلسه در ساعت  11:30با ذکر صلوات پایان یافت.
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