
وزارت کشور

صورتجلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان آذربایجان غربی

29/9/93:تاریخ 
1968:شماره 

شماره دعوتنامه
پ112427/1/93/6

:تاریخ دعوتنامه 
8/9/93مورخه 

:ریاست جلسه 
امنیتی استانداريمعاون سیاسی و 

93:2جلسه در سال شماره 
16: شماره جلسه 

: جلسه شانزدهمینمحل برگزاري 
)1سالن شماره (سالن همکف استانداري 

صبح روز 10:30ساعت :زمان برگزاري جلسه 
17/9/93دوشنبه مورخه 

:جلسه اتدستور
گزارش اجراي طرح تحول نظام سالمت-1
وامنیت غذایی استان آذربایجان غربیبررسی وتصویب سند تغذیه-2
)سیگار وقلیان(بررسی راهکارهاي عملیاتی اجراي قانون جامع کنترل دخانیات -3

در ابتداي جلسه معاون محترم اموردرمان دانشگاه گزارشی از اجراي طرح تحول نظام سالمت بویژه فاز سوم اجرایی را به 
روند گزارشنیزدومین دستور جلسهدر خصوص . بعمل امداعضاي کارگروه ارائه نمودند و بحث و بررسی در این خصوص 

توسط توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه  و گزارش تکمیلی خص هاي سند و تبیین شاتهیه سند تغذیه و امنیت غذایی استان
بحث و بررسی در خصوص محورهاي مورد نظر مطروحه در سند کارشناس اعزامی از دفتر بهبود تغذیه جامعه ارائه گردید و 

. توسط اعضاي کارگروه بعمل آمد

:ستورات جلسه به شرح ذیل بودمهمترین مباحث مطروحه توسط ریاست محترم کارگروه در قالب د

یک شاخص مهم توسعه یافتگی در کانون توجهات دولت به عنوان و قرار داشتن آن تاکید مجدد بر محوریت مقوله سالمت -1
کشور

اظهار رضایت از همدلی و همصدایی در اجراي برنامه هاي طرح تحول نظام سالمت در سطح استان و تاکید بر تداوم اجراي -2
مفاد طرح 

لزوم برخورد با متخلفین به مثابه قدردانی از جامعه خدوم پزشکیتاکید بر -3

دم از لحاظ هزینه هاي داروئی و ملزومات پزشکی با طرح با توجه به اعالم رضایت عموم مرکامل تاکید بر تداوم اجراي-4
گسترش اطالع رسانی همگانی بخصوص در مطب پزشکان 

تاکید بر تسریع در اجراي برنامه هتلینگ  و هزینه کرد بهینه منابع مالی -5

قدردانی از تهیه و تدوین سند تغذیه و امنیت غذایی استان و پذیرش آن به عنوان سند استانی -6

تاکید بر تشکیل کارگروههاي پیش بینی شده در سند و تدوین برنامه هاي  عملیاتی توسط سازمانها و ارگانهاي مسئول -7

همکاري دانشگاه علوم پزشکی با طرح پیشنهادي اداره کل تربیت بدنی در خصوص ارزیابی سالمتی شرکت کنندگان در -8
طرح ورزش همگانی 

ت کاري پزشکان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی به مردم تاکید بر اطالع رسانی ساعا-9



:مصوبات جلسه

مجري دانشگاه علوم (1690گسترش اطالع رسانی همگانی بخصوص در مطب پزشکان در خصوص سامانه -1

)پزشکی

تصویب کلیات سند تغذیه و امنیت غذایی استان -3

با حضور نمایندگان مطلع و تام االختیار و تعیین تکالیف سازمانی جهت کمیته هاي تخصصی استقرار سندتشکیل -4

ذیل عناوین استانداريتدوین برنامه هاي عملیاتی با محوریت مدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 

آموزش استاندارد هاي غذا و تغذیه، تامین پایدار غذاي سالم، تامین دسترسی فیزیکی واقتصادي به غذاي سالم و

مجري مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري با همکاري دانشگاه علوم (ترویج و اطالع رسانی غذا و تغذیه سالم

)پزشکی 

تشکیل کمیته تخصصی  دانشگاه علوم پزشکی استقرار سند و تدوین برنامه هاي عملیاتی با عناوین تغذیه بالینی، -4

ر مراکز تهیه و توزیع مواد وهش و اطالعات غذا و تغذیه و نظارت بآموزش و فرهنگ سازي، ایمنی غذا، پژ

)دانشگاه علوم پزشکی(غذایی

پیشنهادي سنجش سالمت ورزش صبحگاهی رایگان براي همهمشارکت دانشگاه علوم پزشکی در اجراي  طرح -5

اداره ورزش و جوانان استان 


