
 »شهرستان كاشان دانشگاه علوم پزشكي  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي« 
         

       

أس ر 11/5/91در تاريخ  91دومين جلسه شوراي سالمت در سال  9/5/91پ مورخ / 975/1/29پيرو  دعوتنامه شماره 
با شهرستان ويژه كاشان و ساير اعضاء  با حضور رئيس محترم دانشگاه ، معاون محترم استاندار و فرماندار 30/11ساعت 

 " سالن اجتماعات فرمانداري ويژه كاشان در راستايمحل در موضوع پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري 
ساير اطالع رساني مسئولين محترم از چگونگي اجرا ، گزارش مختصر اقدامات ، انتظارات از مسئولين محترم 

  .  برگزار گرديد  "مذكور بهتر برنامهاجراي پيشنهادات و انتقادات براي و ارائه گزارش   دستگاهها
در ابتدا پس از تالوت چند از آيات كالم اله مجيد آقاي دكتر اعرابي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ضمن خير مقدم 

ري مختصري صحبت نمودند اي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهربه حضار ، در خصوص اهميت و لزوم اج
. مذكور دانشگاه را ياري فرمايند برنامه و از كليه اعضاء حاضر در جلسه خواستند كه جهت اجراي هر چه بهتر و سريعتر 

سپس آقاي دكتر مروجي سرپرست محترم معاونت بهداشتي به نمايش اساليدهاي مربوطه پرداختند كه از اهم موارد 
، جدول  و نظام ارجاع در مناطق شهري پزشك خانوادهي عرفي اعضاء ستاد ملي و دانشگاهمطرح شده در برنامه ايشان م

زمانبندي فعاليت ها ، زمان شروع برنامه در دانشگاه كاشان ، گزارش اهم اقدامات انجام شده با توجه به جدول گانت و 
  . چالش هاي پيش رو بود 

     ندار شهرستان ويژه كاشان با تاكيد بر اهميت برنامه پزشك خانواده وآقاي جوادي معاون محترم استاندار و فرمادر پايان 
ر اجراي برنامه از هيچ گونه تالش و همكاري با دانشگاه نظام ارجاع در مناطق شهري از كليه روساي دستگاه ها خواستند د

  . فروگذار ننمايند  علوم پزشكي
  11/05/1391مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان  مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجرا عنوان مصوبه رديف

الزم با همكاري مخابرات استان براي كليـه   ΙΤتهيه زير ساخت هاي  1
  اي هرچه بهتر برنامه رمراكز شهري و روستايي جهت اج

معاونت بهداشتي 
اداره -دانشگاه

 مخابرات

 در اسرع وقت

لزوم حمايت بيمه ها از برنامه پزشك خانواده در فاز انعقاد قراردادها  2
 و پرداخت به موقع سرانه به منظور پيشبرد بهتر طرح 

 سازمانهاي بيمه گر
همزمان با 
 اجراي برنامه

3 
مسـجد  ( طرح اطالع رساني جامع و كامل به صورت چهره به چهره 

... نه ، روستا به روستا و به مسجد ، محله به محله ، كارخانه به كارخا
 در خصوص برنامه) 

 كليه اعضاء

به صورت 
تا اجراي  مداوم

 كامل برنامه

4 
استفاده از بسيج جامعه پزشكي براي برنامه ريزي دقيق جهت اعزام 

كارخانه ها درراستاي اطالع رساني برنامـه   اصناف و به صنايع ،اعضا 
 پزشك خانواده شهري

دانشگاه علوم 
مع مجا-پزشكي 

  امور صنفي
 

 در اسرع وقت



 

5 
پيامك ، مراكز رفاهي ( استفاده از ظرفيت هاي تبليغاتي سطح شهر 
جهت اطالع رساني ... ) تفريحي ، آموزش و پرورش ، امور مساجد و 

 در جهت اجراي برنامه

اداره گاز، برق، آب و 
فاضالب،مخابرات و 
 سايرادارات مرتبط

به صورت 
تا اجراي  مداوم

 مهكامل برنا

6  
تشكيل قرارگاه پزشك خانواده توسط معاونـت سياسـي اجتمـاعي    
 فرمانداري و مشاركت جدي كميته ها جهت رصد كردن نقاط مغفول

  در اجراي برنامه

معاونت محترم  
سياسي اجتماعي 

  فرمانداري
  در اسرع وقت

  در اسرع وقت  فرمانداري  در جلسات شوراي اداري شهرستان طرح بحث پزشك خانواده   7

8   
در اسرع وقـت و در صـورت    همكاري كليه دستگاه هاي شهرستان 

با توجـه بـه آغـاز برنامـه  پزشـك      تقاضاي دانشگاه علوم پزشكي 
   15/6/91خانواده از تاريخ 

  ادارات كليه
  

در صورت 
  اعالم نياز

9  
انعكاس و اطالع رساني هرگونه مشكل فراروي طرح در اسرع وقت و 

توسـط  ) قرارگاه  پزشـك خـانواده   ( اري به فوريت به حوزه فرماند
  كليه دستگاه ها 

  -ادارات كليه
دانشگاه علوم 

  پزشكي
  در صورت بروز

دعوت از كليه دستگاه ها و ادارات غايب در جلسه ظـرف چنـد روز     10
  آينده و توجيه در خصوص برنامه 

دانشگاه علوم 
  طي هفته آتي  پزشكي


