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 نفر25 ساعت2 فرمانداری 1 4/02/97 3/02/97 /دپ1161/48/20

 -3ارائه توضیحات الزم در خصوص پرسشگری طرح بیماریهای قلبی و عروقی -2بیان برنامه های هفته سالمت -1 دستورجلسه: 

 بات جلسات قبلپیگیری مصو -5  -96پخش کلیپ اهم برنامه های شبکه بهداشت در سال  -4بیان توصیه های تغذیه ای

 شرح مباحث مطرح شده: 

و ، ضمن سالم وخیرمقدم به حاضرین :بهداشت ودرمان ودبیرجلسه شورای سالمت شبکهسرپرست  محمود ذاکریآقای 

در خصوص شعار هفته سالمت)پوشش همگانی سالمت و  ند .موضوعات واهداف جلسه را بیان نمودتبریک اعیاد شعبانیه و هفته سالمت،

آسان و کم هزینه به خدمات سالمت حق همه بوده و با شروع مه جا( توضیحاتی را ارائه نموده و بیان داشتند: دسترسی  برای همه و در ه

طرح تحول سالمت، دستاوردهای مهمی در این خصوص حاصل شده است. همچنین گفتند: بیشترین درصد عوامل تاثیر گذار بر سالمت 

% تامین سالمت مردم بر عهده شبکه بهداشت است و 25در این خصوص می باشد و فقط  و با همکاری آنان بر عهده سایر ادارات

 کلیه ادارات شهرستان در کنترل و پیشگیری از بیماریها و تامین بهداشت و سالمت مردم شدند. خواستار همکاری بیش از پیش

 .شد نمایش دادهسپس کلیپی از اهم فعالیتهای شبکه بهداشت شهرستان در یکسال گذشته جهت حاضرین 

 عرض سالم و تبریک هفته سالمت، ضمن: شهرستان شبکه بهداشت آقای مهندس انتقام عزیززاده معاوندر ادامه 

بیان بیماریهای قلبی و عروقی در شهرستان  توضیحات مبسوطی در خصوص اجرای طرح تحقیقاتی و پرسشگری تعیین شیوع عوامل خطر

استخراج و تجزیه و تحلیل این آمارها بصورت دقیق، و با همکاری سایر ارگانها و برنامه ریزی مناسب،گام  داشته و گفتند: امیدواریم با

 مهمی در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی برداریم.

روزه داری و تاثیر  توضیحاتی در خصوص  :بهبود تغذیه شبکه بهداشتسپس خانم آذین صبوری کارشناس مسئول واحد 

آن در سالمتی افراد و کنترل بیماریهای فشار خون و دیابت با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان بیان نموده و گفتند: تعادل در 

های سالم در این وعده ها و پرهیز از زیاده روی در برای وعده های سحری و افطار و استفاده از غذا یرژیم غذایی در زمان روزه دار

 میتواند تاثیر زیادی در سالمتی افراد داشته باشد ،مصرف شیرینی جات و چربیها و انجام  تمرینات ورزشی یکساعت بعد از افطار

المت به ضمن سالم و خیر مقدم و تبریک هفته س : محمدباقر گله گیری بخشدار محترم مرکزی دیلمدر ادامه آقای 

حاضرین، بیان داشتند: شاخص بیماریهای غیر واگیر مانند عدم اجرای ورزشهای همگانی و عدم تحرک مناسب از دغددغه های این 

 شهرستان می باشد همچنین عدم اجرای طرح اتالف سگهای ولگرد را از مشکالت بهداشتی این شهرستان بیان نمودند.

و تبریک اعیاد شعبانیه و : ضمن خیر مقدم به حاضرین  شهرستان یفرماندار ترممحطاهری سرپرست در پایان آقای مهندس 

عید بزرگ والیت و هفته سالمت، بیان داشتند اولویت برنامه های دولت تدبیر و امید اجرا و پیگیری طرح تحول نظام سالمت است. و 

تدوین گردد تا بتوانیم با برنامه ریزی به نتایج مطلوبی در  1400گفتند: الزم است در حوزه سالمت برنامه عملیاتی چامع شهرستان تا سال 

و اشاره نمودند هدف در بخش سالمت فقط بخش  زمینه پروژه های عمرانی ، تامین نیروی انسانی ،تجهیزات و ارتقاء شاخص ها برسیم

واند کارساز تر باشد. همچنین خواستار های درمانی نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه ی کوتاه مدت و بلند مدت در بخش بهداشت میت

 .حضور کلیه مسئولین ادارات  در جلسات شورای سالمت شدند

 



 موارد زیر به تصویب رسید: محترم و تایید فرماندار سپس با بحث و تبادل نظر حاضرین 

 :4/02/97مورخ  صوبات جلسهم

 زمان اجرا مسئول اجرا مصوبه ردیف

 اردیبهشت  10تا  شبکه بهداشت به فرمانداریاعالم اسامی ادارات غائب  1

 اردیبهشت  10تا  شبکه بهداشت ارسال مطالب آموزش های تغذیه ای به ادارات جهت آموزش پرسنل آن ادارات 2

 نیمه شعبان شبکه بهداشت مصلی در نیمه شعباننظارت بر تهیه  و توزیع غذا در 3

 تا پایان شهریور شبکه بهداشت 1400نظام سالمت تا سال  تدوین طرح جامع 4

 در طول سال شهرداری ظم در سطح شهر دیلمطرح اتالف سگهای ولگرد بصورت من پیگیری و اجرای 5

6 
تعیین یک روز خاص جهت مراجعه مدیران دستگاههای شهرستان به مراکز خدمات جامع 

 سالمت برای انجام مراقبت ها

نیمه اول  فرمانداری

 اردیبهشت ماه

 تشکیل جلسه بعد جهت پیگیری مصوبات جلسات قبل 7
شبکه  -فرمانداری

 بهداشت

تا پایان 

 اردیبهشت ماه

 

  :لیست اسامی ادارات حاضر و غائب

اداره تعاون ، کار و  -دامپزشکی -هالل احمر-آبفا -آبفار -جهاد کشاورزی-بخشداری امام حسن -بخشداری مرکزی -فرمانداری  :ادارات حاضر

دانشگاه آزاد  -هزیستیب-صنعت،معدن و تجارت  -اتاق اصناف -تامین اجتماعی -فرهنگ وارشاد اسالمی-شبکه بهداشت - -اجتماعیامور 

 شیالت -آموزش و پرورش -ورزش و جوانان -بسیج سپاه پاسداران -اسالمی

 -کانون پرورش فکری  -گمرک -تبلیغات اسالمی -دادگستری -دانشگاه پیام نور  -دانشگاه علمی و کاربردی -شورای شهر ادارات غایب:

  رییس پلیس اطالعات -تعزیرات حکومتی -کمیته امدا امام خمینی)ره( -شهرداری دیلم -نیروی انتظامی


