اهداف :
 ثِ هٌظَس ثْجَد ػبدالًِ ؿبخص ّبي ػالهت دس اثؼبد جؼوي سٍاًي اجتوبػي
ٍ هؼٌَي ،افضايؾ ػَاهل حفبظتي ٍ كبّؾ ػَاهل خطش ثيوبسي دس اػتبى ٍ
استقبء ػذالت دس تبهيي هبلي ّضيٌِ ّبي ػالهت ،كبسگشٍُ ػالهت ٍ اهٌيت
غزايي اػتبى ،جْت پيبدُ ػبصي ساّجشدّبي ريل تـکيل هي گشدد:
 سؿذ ٍ ًْبديٌِ ػبصي ّوکبسي ثيي ثخـي ثشاي تذٍيي ٍ اجشاي اقذاهبت
ػالهت هحَس دس ثخؾ ّبي دٍلتي ،خصَصي ٍ غيشدٍلتي
 سؿذ ٍ ًْبديٌِ ػبصي هـبسكت هشدم دس استقبي ػالهت خَد ٍ جبهؼِ پيشاهَى
ؿبى.
ًْ بديٌِ ػبصي تغييشات الصم ثشاي ديذُ ثبًي ٍ تَػؼِ ػالهت اػتبى ريل
اػٌبد ٍ ثشًبهِ ّبي ثبالدػتي تَػط داًـگبُ ػلَم پضؿکي اػتبى ٍ اػتبًذاسي.
 فشاّن آهذى ثؼتشي هٌبػت ثشاي اجشاي ثْتش ثشًبهِ ّبي ػبيش ثخؾ ّبي
تَػؼِ

دبيسخانه سياست گرازي سالمت (دبيسخانه کازگسوه سالمت و امنيت
غرايي استان)
 دثيشخبًِ ػيبػت گزاسي ػالهت اػتبى ٍ ،احذ :
 ّوبٌّگ كٌٌذُ پبيـگش دس فشايٌذ تذٍيي ،تصَيت ،اػتقشاس اسصؿيبثي ػيبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبي هتٌَع تَػؼِ ػالهت اػتبًي اػت.ٍظبيف خَد سا دس چْبس قلوشٍ ؿبهل :
 حَصُ اػتبًذاسي ( ثِ ّوشاُ كليِ ػبصهبى ّبي ػتبدي اػتبى ٍ فشهبًذاسيّب اص طشيق كبسگشٍُ تخصصي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي) ،
 ػتبد داًـگبُ ػلَم پضؿکي (ؿبهل كليِ هؼبًٍت ّب ٍ حَصُ ّبي ػتبديداًـگبُ ٍ داًـکذُ ّب اص طشيق ّيبت اهٌبء ّ،يبت سئيؼِ ٍ ؿَساي داًـگبُ) ،
 ؿْشػتبى ّب (هشاكض ثْذاؿتي ٍ دسهبى ؿْشػتبى ّب اص طشيق ّيبت سئيؼٍِ هؼبًٍت ثْذاؿتي)
 خبًِ هـبسكت هشدم اػتبى (اص طشيق ؿَساي هـبسكت هشدم دس ػالهتاػتبى ) ثِ اًجبم هي سػبًذ .

مسکص اسناد زاهبسدي سالمت
 جشيبى ثشًبهِسيضي جبهغ ػالهت اػتبى ،صًجيشُاي اص فؼبليتّب ٍ فشايٌذّب سا
ثش هي اًگيضد كِ ػوت ٍ ػَي ّوِ آًْب ايجبد ًيبص هجشم ثِ ؿَاّذ هؼتجش

ثشاي ثشًبهِسيضي هَثق ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ اػت .ثِ ضشٍست ايجبد حافظه
ساشماني دسداًـگبُ ػلَم پضؿکي ٍ خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي دثيشخبًِ
ػيبػتگزاسي ػالهت اػتبى ؿکل هي گيشد .تذاسک هؼتٌذات ٍ ؿَاّذ
هَسدًيبص دس ثشًبهِسيضيّبي آيٌذُ اص ٍظبيف راتي دثيشخبًِ اػت ٍ دس كٌبس آى
ساُاًذاصي مسکص اسناد زاهبسدي سالمت استان ضشٍست هي يبثذّ .ذف اص
ساُ اًذاصي هشكض ،ايجبد پبيگبّي ثشاي گشدآٍسي ٍ ًگْذاسي اػٌبد ساّجشدي
ػالهت اػتبى ٍ فشاّن آٍسدى اهکبى دػتشػي ػْل ٍ ػشيغ هحققبى،
هذيشاى ،كبسؿٌبػبى ٍ داًـجَيبى ثِ آًْبػت .اًتظبس هيسٍد اص ايي هشكض ثِ
ػٌَاى پبيگبُ اطالػبت ػيبػتگزاسي ٍ ثشًبهِسيضيّبي ساّجشدي ثخؾ
ػالهت دس اػتبى ثْشُثشداسي ؿَد.

شوزاي سالمت شهس
ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ؿْشّبي كـَس ّفتبد دسصذ جوؼيت سا دس خَد جبي
دادُ اًذ ٍ ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص تجبسة ٍ ظشفيت ّبي هتقبثل دػتگبُ ّبي
اجشايي ٍ ًْبدّبي غيشدٍلتي دس هحذٍدُ ؿْشّب ثشاي استقبي ػالهت ػبكٌيي ٍ
ّوچٌيي ثِ اػتٌبد قبًَى ؿَساّب «ؿَساي ػالهت ؿْش» ثب
سيبػت ؿْشداس
ًوبيٌذُ ؿَساي اػالهي ؿْش ثِ ػٌَاى ًبظش
دثيشي سئيغ هشكض ثْذاؿتي دسهبًي هٌتخت سئيغ ؿجکِ ثْذاؿت ٍ دسهبى
ؿْشػتبى
ػضَيت ًوبيٌذُ كليِ دػتگبُ ّبي اجشاييًْ/بدّبي غيشدٍلتي دسٍى ؿْش دس
ؿْشّبي ثبالي ّ 00ضاس ًفشجوؼيت
تـکيل هي ؿَد تب دس اػتقشاس ثشؽ ؿْشػتبًي ثشًبهِ استقبي ػالهت اػتبى ذيل
فسماندازي هـبسكت ًوبيذ .دس ّويي ساػتب ٍ ثِ هٌظَس تَاًوٌذػبصي ٍ هـبسكت
هشدم ؿْش دس سفغ هـکالت ٍ تَػؼِ ّوِ جبًجِ ؿْش « ؿَساي هحلِ » تـکيل
هي ؿَدٍ ،ظبيف ٍ اختيبسات ايي ؿَسا تَػط كبسگشٍُ تخصصي اجتوبػي،
فشٌّگي ٍ خبًَادُ تصَيت ٍ اثالؽ هي گشدد.

کميته ديده باني سالمت
ايي كويتِ ريل كبسگشٍُ تخصصي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي اػتبى ٍ دس
دثيشخبًِ تـکيل ؿذُ ٍ هَظف اػت ػبالًِ گضاسؽ تحليلي اص ٍضؼيت ؿبخص
ّبي اصلي ٍ اٍلَيت داسػالهت اػتبى سا اسايِ دّذ ،دس ّويي ساػتب ؿشح خذهبت
هطبلؼبت دٍسُ اي الصم ثشاي ديذُ ثبًي ثِ ؿَساي تحقيقبت ًظبم ػالهت اسجبع
ؿَد تب پغ اص تصَيت ؿَسا اًجبم ؿَد.

خانه و شوزاي مشازکت مسدم
ثِ هٌظَساستقبء ًقؾ هشدم دس هذيشيت ثشًبهِ ّبي ػالهت «خانه و شوزاي
مشازکت مسدم» با مشازکت ميانجي هاي مسدمي ريل دثيشخبًِ ػيبػت
گزاسي ػالهت اػتبى دس ػِ ػطح اػتبًي ،ؿْشػتبًي ٍ ثخؾ تـکيل هي ؿَد.
 سئيغ هٌتخت خبًِ هـبسكت هشدم سئيغ ؿَساي اػالهي ثخؾ ٍ ؿْشػتبى ٍ اػتبى ثِ تشتيت ثِ ػضَيت كويتِثشًبهِ سيضي ؿْشػتبى (يب ؿَساي ػالهت ؿْشػتبى) ٍ كبسگشٍُ تخصصي
ػالهت ٍ اهٌيت غزايي اػتبى هي ؿًَذ.
سه وظيفه عمده خانه مشازکت مسدم
 اًتقبل هطبلجبت ػالهت هحَس هشدم ثِ هذيشاى اًتقبل پيبم ّبي ػالهت ثِ هشدم هـبسكت دس ثشًبهِ سيضي ،اجشا ٍ اسصؿيبثي پشٍطُ ّبي ػالهت هحَس اػت.فؼبليت دس ايي ؿَساّب داٍطلجبًِ هي ثبؿذ .داًـگبُ ػلَم پضؿکي ثِ هٌظَس
تقَيت ،خَد كبسآهذي ٍ اػتقالل ايي ػبهبًِ ّب دس  0ػبل اٍل اػتقشاس آًْب
حوبيت الصم اص ًظش فضب ،يک ًفش ًيشٍي كبسؿٌبػي ٍ ثَدجِ پشٍطُ اي دس قبلت
هَافقت ًبهِ ّبي ػوليبتي داًـگبُ ثِ ػول هي آٍسد .ثِ هٌظَس فؼبل ػبصي ّش
يک اص ؿجکِ ّبي هشدهي تـکيل ًـؼت تَجيْي ،آهَصؿي ٍ كبسي اػضبي
اػتبًي ؿجکِ هشثَطِ كوک كٌٌذُ خَاّذ ثَد.

شوزاي پيام گصازان سالمت
ايجبد حؼبػيت دس ساشمانها ًؼجت ثِ حفظ ػالهت كبسكٌبى خَد،
ػالهت هحيط صيؼت پيشاهَى ٍ ػالهت هصشفكٌٌذگبى خذهبت ٍ
هحصَالتؿبى  ،پبػخگَيي اجتوبػي آًْب سا افضايؾ هيدّذ .ثشاي تَفيق دس
ايجبد چٌيي حؼبػيت ٍ پبيذاس ًگِ داؿتي آى ،دس ثشًبهِ جبهغ ػالهت اػتبى
ًيبصهٌذ افشادي ٍيظُ ثِ ًبم پيبم گضاساى ػالهت ّؼتين .ايجبد ٍ تَاًوٌذػبصي
پيبم گضاساى ػالهت ثِ هٌضلِ تـکيل ؿجکِ ػبصهبًي زابطان يا مسوجان سالمت
دس ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبي گًَبگَى اػت تب هؼيشي ثب هبلکيت ٍ پبػخگَيي ثْتش
ثشاي پشداختي ثِ هَلفِ ّبي اجتوبػي ،جلت حوبيت ٍ ػوليبتي كشدى ايجبد
ؿَد .

شوزاي پيام زسان سالمت
ثِ هٌظَس ػبهبًذّي اطالع سػبًي هؼتوش ،آهَصؽ ٍ استقبي ػَاد ػالهت
هشدم اػتبى « ؿَساي پيبم سػبى ػالهت » ثب
سيبػت سٍاثط ػوَهي داًـگبُ
دثيشي كبسؿٌبع هؼئَل آهَصؽ ثْذاؿت هؼبًٍت ثْذاؿتي
پيبم گضاس هؼبًٍت دسهبى
پيبم گضاس هؼبًٍت غزا ٍ داسٍي داًـگبُ
ًوبيٌذُ هٌتخت سػبًِ اػتبى اص خبًِ هـبسكت
كبسؿٌبع اسؿذ دثيشخبًِ ػيبػت گزاسي اػتبى
كبسؿٌبع سٍاثط ػوَهي اػتبًذاسي
تـکيل هي ؿَد .ايي ؿَسا هَظف اػت ثشًبهِ ػوليبتي ػبالًِ ٍ ثِ تجغ آى
هبّبًِ اي سا ثشاي اًتقبل داًؾً ،گشؽ ٍ هْبست ّبي ػالهت ثِ كليِ گشٍُ ّبي
هشدهي سا طشاحي ،اجشا ٍ اسصؿيبثي ًوبيذّ ،وچٌيي هَظف اػت اطالع سػبًي اص
ػولکشد ػالهت هحَسي دػتگبُ ّب ٍ حَصُ ّبي هختلف داًـگبُ سا اص سٍؽ ّب ٍ
هجبسي هختلف اًجبم دّذ.

کميته پيوست سالمت
دس تجشثيبت جْبًي يکي اص سٍؽّبي ايجبد حؼبػيت ثِ ػالهت هشدم دس
دػتگبُ ّب ًْ ،بديٌِ كشدى اثضاسي ثِ ًبم «ازشيابي اثسات سالمتي» اػت .
ػبصهبىّب ثب دس اختيبس داؿتي ايي اثضاس قبدسًذ ػيبػتّبي خَد سا اص ًظش تأثيش
آى ثش ػالهت هشدم قجل ،حيي ٍ يب ثؼذ اص اجشاي ػيبػت اسصيبثي كشدُ ٍ
تغييشات الصم سا ثشاي تَليذ ػيبػت ّبي ػبلنتش اًجبم دٌّذ .ثِ ّويي هٌظَس
دػتَسػولي تذٍيي ؿذُ اػت كِ ػيبػتّب ،ثشًبهِّب ٍ پشٍطُّبي كالى اػتبى
سا اص حيث اثشات هٌفي يب هثجت ثش ػالهت هشدم ثشسػي كشدُ ٍ پيـٌْبدات
اصالحي ثِ ؿَساي تصوينگيشي اػتبى اسايِ كٌذ .

شوزاي تحقيقات سالمت استان
سئيغ دثيشخبًِ ػيبػت گزاسي ػالهت
ًوبيٌذُ سٍػبي ؿجکِ ّبي ثْذاؿت ٍ دسهبى ؿْشػتبى
ًوبيٌذُ كبسگشٍُ تخصصي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي اػتبًذاسي
سئيغ دثيشخبًِ تحقيقبت اػتبًذاسي
ثِ ػضَيت شوزاي تحقيقات نظام سالمت داًـگبُ دس هي آيٌذ .اٍلَيت ّبي
تحقيقبت ًظبم ػالهت اػتبى ثب ّوبٌّگي دثيشخبًِ ػيبػت گزاسي ػالهت ٍ
هـبسكت فؼبل كبسگشٍُ تخصصي ػالهت ٍ اهٌيت غزاييّ ،يبت سئيؼِ داًـگبُ ٍ
پيبم گضاساى ػالهت داًـگبُ ثِ طَس دٍسُ اي تذٍيي ٍ ثِ اجشا دسهي آيذ ،ايي
ؿَسا هَظف اػت :
ًتبيج كبسثؼت تحقيقبتي سا كِ تصَيت كشدُ اػت ثِ طَس ػبالًِ اسصؿيبثي كٌذ
ٍ گضاسؿي اص آى ثِ ّيبت سئيؼِ اسػبل كٌذ.

انديشگاه سالمت
ثِ هٌظَس اػتفبدُ اص ظشفيت ّبي ػلوي كبسؿٌبػبى ،خجشگبى ،هتخصصبى،
اػضبي ّيبت ػلوي ،هحققبى ٍ داًـجَيبى سؿتِ ّبي هختلف ػلَم دس ػطح
اػتبًي كِ دس ثخؾ ّبي دٍلتي ،غيش دٍلتي اػتبى اؿتغبل داسًذ «،اًذيـگبُ
ػالهت» ريل دثيشخبًِ كبسگشٍُ تخصصي ػالهت ٍ اهٌيت غزايي تـکيل
هي ؿَد.
تؼبهل ثيي سؿتِ اي
ًقذ هَثش
ايذُ پشداصي
ػِ كبسكشد اصلي ايي اًذيـگبُ ثَدُ ٍ دثيشخبًِ هَظف اػت حذاقل ثِ طَس
فصلي ًـؼت اًذيـگبُ سا تـکيل دادُ ٍ صَست جلؼِ ٍ ًتبيج هجبحثبت ًـؼت ّب
سا ثِ كليِ اػضبء ثبصخَسد دّذ .ػضَيت دس ايي اًذيـگبُ داٍطلجبًِ ثَدُ ٍ ّش ػبلِ
فؼبالى ثشتش اًذيـگبُ ثِ سٍؽ هقتضي تـَيق هي ؿًَذ .داًـگبُ ػلَم پضؿکي
هي تَاًذ اص ايي طشيق ،افشاد ػالقوٌذ ٍ تَاًوٌذ سا ثشاي هـبسكت دس استقبي ػالهت
اػتبى اًتخبة ٍ ّذايت كٌذ.
کميته هاي فني وابسته به کازگسوه و متصل به دبيسخانه
ؿبهل
ػالهت سٍاىًَ ،جَاًبى ،اهٌيت غزايي  ،پيَػت ػالهت ،ديذُ ثبًي ػالهت ٍ ػبيش
هَاسدي كِ حؼت ضشٍست تـکيل هي ؿَد

