


وظایف و انتظارت 



ششمین جلسه شوراي عالی سالمت و امنیت غذایی
) 87/10/29(کشور

oوزارت-5بندdموظفکشورdاستdباdمشارکتdوازرتخانه d
d بازرگانی،d،dپزشکیdوآموزشdدرمانdبھداشت،dھای
dجمعیتdکشاورزی،dجھادdاجتماعی،dتامینdوdرفاه
dسازمانdایران،dاسالمیdجمھوریdاحمرdھالل

d )ره(خمینیdامامdامدادdکمیتهdوdکشورdبھزیستی
d بهdمشترکdکارگروهاندازیdراهdوdتشکیلdبهdنسبت
d مدیریتdسازمانdبهdوابستهتغذیهdوdغذاdمدیریتdعنوان
d وdنمایدdاقدامخشکسالیdستادdوdکشورdبحران

d بحرانdمناطقdغذاییdرسانیdامدادdارائهdدستورالعمل
d یادdکارگروهdنظارتdوdریزیdبرنامهdھماھنگی،dباdزده

.گرددdابالغdوdتدوینdشده



کارگروه مدیریت غذا و تغذیه اعضا 
وزارتdكشور
وزارتdرفاهdوdتامینdاجتماعی
وزارتdجھادdكشاورزي
dوزارتdبازرگاني
dسازمانdھاللdاحمر
سازمانdبھزیستی
سازمانdآب
كمیتهdامدادdامامdره(خمیني(
dبسیجdجامعهdپزشكي
پزشکیآموزشودرمانبھداشتوزارت



....ادامھ 

آموزشودرمانبھداشتوزارت
پزشکی

دبیرخانهdکارگروهdدرdحوادثdغیرd
مترقبه

بھبوددفترdتغذيهdجامعه
مرکزdمدیریتdمبارزهdباdبیماريdھا
مرکزdسالمتdوdمحیطdکار
dدفترdسالمتdخانوادهdوdاداره(جمعیتd

)،مادرانdکودکان
معاونتdغذاdوdاداره(داروdنظارتdبرdموادd

.....)داروd،dغذايي



وظایف کارگروه مدیریت غذا و تغذیه 

سیاست گزاري

ھاتدوین دستور عمل ھاي اجرایي مدیریت در بحران

نظارت بر اجراي دستورعمل ھا در سطح محیط



:وظایف کارشناس تغذیھ در مرحلھ آمادگی
تغذیھ ای–بانک اطالعاتی در خصوص شاخص ھای بھداشتی تھیھ-1
o شاخص ھای جمعیتی
o شاخص  ھای تن سنجی کودکان شھرستان
oتعیین پوشش واکسیناسیون
o زنان باردار تحت پوشش برنامھ ھای حمایت  تغذیھ ای / کودکان
oالگوی شیوع بیماریھای شایع در منطقھ
o سال 5میزان مرگ و میر کودکان زیر

قطب ،استان و شھرستانEOC:ٍمحل نگھداری 
دسترسی بھ موقع  اطالعات: ھدف



.....ادامھ 

ھماھنگی وھمکاریھای  -2
o  مرکز سالمت و مبارزه با بیماري ھامرکز مدیریت (درون بخشی،

اداره نظارت ،) اداره کودکان ،مادران  (دفتر سالمت خانواده و جمعیت محیط کار،
بر مواد غذایي

o سازمان ھالل احمر،کمیتھ امداد امام خمینی  ،بھزیستی ( بین بخشی
.....)NGO،بنیادعلوی ،سازمانھای خیریھ و

o3-تعیین گروھھای آسیب پذیر

تدوین سبد غذایي مطلوب جھت ارائھ بھ سازمان ھاي مسئول غذا-4

)کارکنان و جامعھ (آموزش -5



در حین بحران) 2

oمعرفیdبهEOCdشھرستان/ استانdوdحضور d
d بهdمربوطdاطالعاتdاخذمنظورdبهdدرجلسات
d امکاناتdشناساییd،dدیدهdآسیبdجمعیت
....   وdمنطقهdتغذیه

oبرآوردdوdتخمینdاولیهdنیازھايdخانوارھاغذايي d
d شرایط-جنسیdوdسنیdترکیبdبهdتوجهdبا

...وdھواییdوdآب

oشناساییdسازمانھای/ سازمانdمسئولdتھیه d
EOCطریقdازdغذاdتوزیعdو

oنظارتdکاملdبرdتوزیعdپایش(غذاdکمیdوdکیفی d
محیطdبھداشتdھمکاریdبا) غذاییdسبد



....ادامھ
oتطبیق سبد غذایي با فرھنگ منطقھ حادثھ دیده

o منطقھ براساس ) منتقلھ از آب و غذا ( توجھ بھ بیماري ھاي شایع
و ھماھنگي جھت تغییر EOCگزارش ارسالی از واحد بیماریھا بھ 

در سبدغذایی

oشناسایی گروھھای آسیب پذیر تغذیھ ای و
oارجاع گروھھای مبتالبھ سوءتغذیھ بھ مراکز درمانی

o تھیھ گزارش و فیدبک بھEOC استان بھ منظور ادامھ یا تغییردر
روند اجرا



مرحله بازسازي)3
o انجام بررسي ھاي دقیق تر)Surveys ( بھ منظور ارزیابي تغذیھ

مردم حادثھ دیده 

o تغذیھ اي –طراحي برخي مداخالت مناسب بھداشتي

oوسبدھای غذاییپایش و ارزشیابي ازاجراي مداخالت

o ایجاد امنیت غذایی درجامعھ حادثھ دیده با ھمکاریھای سایر بخش
ھای توسعھ



برابربرابردردرکهکهروزیروزیآنآنامیدامیدبهبه
جانبهجانبهھمهھمهمدیریتمدیریتبالیابالیاھمهھمه

.باشیمباشیمداشتهداشته


