معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان به استناد ماده  02قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی واحدی است مستقل ازنظر فنی ،اداری و مالی که زيرنظر رييس دانشگاه علوم پزشکی و هماهنگی و
همکاری معاونت های دانشگاه فعاليت مينمايد.
وظايف مراكز بهداشت استان

 -1بررسی ،مطالعه و شناسايی خصوصيات جغرافيايی؛ جمعيتی؛ منابع و مشکالت بهداشتی مربوط به سالمت جامعه و تعيين
اولويت های اجرايی براساس سياست های پوشش جامع خدمات سالمت)(UHC
 -0جمع آوری ،طبقه بندی و تجزيه و تحليل اطالعات موردنياز برنامه های مختلف بهداشتی؛ آمارهای حياتی و فعاليت
واحدهای ارائه دهنده خدمات سالمتی در استان به منظور ارتقاء سالمت از طريق تدوين برنامه های استانی و تهيه گزارش
های ادواری از ميزان پيشرفت درنيل به هدف ارتقای سالمت.
 -3شناخت و دسته بندی مسائل سالمتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرايی برنامه های مرتبط.
 -4بررسی و شناخت اپيدميولوژيك تعيين کننده های سالمت در منطقه.
 -5برنامه ريزی برای اولويت بندی و حل مسايل و مشکالت و ارتقای سالمتی در چهارچوب سياستها و استراتژی های اعالم
شده کشوری و يافته های منطقه ای با در نظر گرفتن شرايط استان
 -6تهيه و تدوين وانتشار نتايج مطالعات ،تحليل ها و برنامه های استراتژيك و عملياتی در قالب کتب ،گزارشات تحليلی،
دستورالعمل ها ،وسايل و مواد کمك آموزشی با توجه به نيازهای بخشی و بين بخشی
 -7ايجاد و توسعه روابط و هماهنگی منطقی بين واحد های مختلف ستادی و ستادی-محيطی به منظور تحقق استراتژی ارائه
خدمات ادغام يافته در کليه مراحل برنامه ريزی ،اجرا  ،نظارت و ارزشيابی
 -8نظارت بر چگونگی ارائه خدمات در واحد های محيطی به منظور برقراری و حفظ روحيه همکاری ،هماهنگی ،انضباط و
صميميت
-9تالش در برقراری و نهادينه سازی روابط کاری منطقی بين واحد های مختلف شبکه به منظور حفظ زنجيره سازمانی و
سطح بندی خدمات
 -12تهيه و ابالغ دستورعمل های اجرايی ضروری برای اجرای برنامه های کشوری و استانی خدمات سالمتی.

 -11تدوين برنامه های سالمتی متناسب با شرايط محلی برای حل مشکالت سالمتی با مبارزه و مديريت کنترل بيماری های
بومی ،اپيدمی ها و طغيانها
 -10برنامه ريزی اصالح و گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات متناسب با تغييرات جمعيتی و جغرافيايی و تامين سهولت
دسترسی جامعه به خدمات سالمتی.
 -13تدارك و پشتيبانی فنی ،اداری و مالی از شبکه بهداشت ودرمان و مراکز بهداشت شهرستان ها و واحدهای ارائه دهنده
خدمات سطح اول تابعه.
 -14برآورد اقالم دارويی و مواد بيولوژيك و تجهيزات پزشکی موردنياز واحدهای تابعه و تهيه و تدارك آن براساس بودجه
موجود.
 -15مشارکت در برنامه ريزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
 -16برنامه ريزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ريزی ،تامين منابع  ،اجرا و
ارزشيابی برنامه های سالمتی
 -17جلب همکاری بخش غيردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی
 -18تدوين و اجرای پژوهش های کاربردی در زمينه مسائل سالمت منطقه.
 -19اجرای پروژه های آزمايشی در زمينه روش های نوين ،کاربرد ابزارهای جديد و ادغام خدمات ابالغی از معاونت
بهداشت وزارت متبوع.
 -02اجرای برنامه ،روش ها و دستورعمل های مربوط به آزمايشات بهداشتی (تشخيص طبی در موارد لزوم و اپيدمی ها ،آب
و فاضالب ،بهداشت حرفه ای و .)...
-01نظارت بر خدمات آزمايشگاهی در واحد های محيطی و انجام آزمايشات بهداشتی برای کنترل کار آزمايشگاه های تابعه
و تشخيص های آزمايشگاهی برابر دستورعمل های کشوری.
 -00نظارت وپايش(کنترل و نظارت) مستمر روند اجرای برنامه های بهداشتی و ساير فعاليت های فنی ،پشتيبانی ،اداری و
مالی مراکز بهداشت شهرستان های تابعه.
 -03تامين نيروی انسانی متناسب ،فضای مساعد ،امکانات ،تجهيزات و مواد به منظور آموزش علمی و عملی دانشجويان
پزشکی و ساير رشته های تحصيلی مورد نياز نظام شبکه

 -04انجام مطالعات ،تحقيقات و پژوهش هايی به منظور اصالح و ارتقای نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد اجرايی
و تکنولوژيك
 -05جلب همکاری و مشارکت سازمانی و بين بخشی جهت تامين زمينه های اجرايی و نظارتی مقررات بهداشتی بين المللی
 -06هماهنگی و همکاری با ساير معاونت های دانشگاه به عنوان دستگاه يکپارچه مسئول سالمتی منطقه جهت ارائه و ارتقای
همه جانبه خدمات سالمتی
 -07ارزيابی و ارزشيابی منظم شاخص های سالمتی درگروه های هدف برنامه های مختلف.
 -08جمع آوری و بررسی گزارش فعاليت های مراکز بهداشت تابعه و تهيه گزارش و ارسال به سطح باالتر.
 -09ارتقاء اگاهی های همگانی و بهبود نگرش و اصالح رفتار آحاد جامعه استان در خصوص اهداف برنامه های بهداشتی از
طريق طراحی ،اجرا و ارزشيابی برنامه های آموزشی ،ارتباطی و اطالع رسانی از رسانه های جمعی مکتوب ،ديداری و
شنيداری الکترونيك
 - 32مطالعه شناخت نيازهای اموزشی کارکنان و تدوين و اجرای برنامه های آموزش بدو و حين خدمت کارکنان مرکز بهداشت استان و
واحدهای تابعه.
 -31برآورد اعتبار هز ينه ای و تملك دارايی موردنياز واحدهای ارائه خدمت و برنامه ها و تهيه اليحه بودجه ساالنه بهداشتی استان و پيگيری
تصويب بودجه.
 - 30همکاری با ساير سازمانها ،ادارات کل ،نهادها و ارگانهای دولتی که در زمينه سالمت همگانی جامعه مسئوليت مستقيم و غير مستقيم دارند.

