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ریاست جلسٍ :جىاب آقای حسه بیگی

شمارٌ جلسٍ در سال جاریَ :فتم

تاریخ بزگزاری97/12/26 :

محل بزگزاری جلسٍ  :ساله جلسات معايوت سیاسی اجتماعی استاوداری

َفتمیه جلسٍ کارگزيٌ سالمت ي امىیت غذایی استان تُزان در سال جاری تٍ ریاست جىاب آقای حسه تیگی معاين سیاسی اجتماعی استاودار تطکیل
ضد .تزاتز دستًر جلسٍ معايوتُای تُداضتی داوطگاَُا در خصًظ اقدامات ي تزوامٍ َای تُداضت محیظ در عزح سالمت وًريسی تٍ تیان مغلة پزداختىد .
آمادگی در خصًظ چُارضىثٍ آخز سال
سپس ومایىدگان ايرصاوس تُزان ،آتص وطاوی ي معايوت درمان داوطگاَُا در خصًظ اقدامات اوجام ضدٌ ي
گشارضات خًد را ارائٍ ومًدود  .در ادامٍ معايوت تُداضتی داوطگاٌ علًم پشضکی تُزان در خصًظ تستٍ خ دمات پایٍ سالمت کارکىان ديلت ي لشيم مطارکت
ومًدن  .عزح ارتقا سالمت رياوی ي مزاقثت اجتماعی تًسظ دکتز دماری ار اساتید داوطگاٌ علًم پشضکی تُزان تٍ
د
دستگاَُا در اجزای عزح مغالثی ارائٍ
اعضا معزفی ضدٌ ي در خصًظ آن تحث ي تز رسی ضد .در ادامٍ دکتز رستمیان دتیز کارگزيٌ تا تقدیز ي تطکز اس ریاست ي اعضا تٍ جُت حضًر ي پیگیزی در
مًرد مصًتات کارگزيٌ تز اجزایی ومًدن تزخی مصًتات اوجام وطدٌ تا کمک ي مطارکت اعضا تاکید کزد ود .ایطان افشيد در خصًظ مطکالت عمدٌ تُداضتی
مغزح ضدٌ در کارگزيٌ در سال جاری اس جملٍ مًضًعات آتیاری مشارع تا آتُای غیز متعارف ي ستالٍ گزدی ي تفکیک ستالٍ اقدامات خًتی اوجام ضدٌ ،لیکه
تاید تا جدیت ي تزوامٍ عملیاتی ایه مطکالت را در سال آیىدٌ دوثال ومًدٌ تا تٍ وتایج قاتل قثًل رسید ي افشيدود در سال آیىدٌ ویش تزخی مطکالت مزتًط تٍ
حًسٌ سالمتی اس قثیل آلًدگی ًَا در کارگزيٌ مغزح خًاَد ضد  .در پایان جلسٍ آقای حسه تیگی ویش تا تطکز اس کلیٍ اعضا ایه کارگزيٌ را یکی اس کارگزيٌ
َای تسیار تا اَمیت استان داوستىد ي گفتىد می تایست مصًتاتی کٍ اجزایی وطدٌ تا َمکاری ي مطارکت اعضای کارگزيٌ وُایی ي اجزا گزد د ي تزاتز تزوامٍ تا
اخذ وظزات ي تزوامٍ َای پیطىُاد ضدٌ تًسظ اعضا مًضًعات را تا حصًل وتیجٍ پیص تزد َ .مچىیه ایطان تٍ لشيم مطارکت صدا ي سیما در آمًسش ي
اعالع رساوی تٍ مزدم اضارٌ ومًدٌ ي خًاستار مطارکت تیطتز صدا ي سیمای استان در ایه خصًظ گزدید ي در اوتُا تا تةریک پیطاپیص سال وً تزای اعضا
سالمت ي مًفقیت را آرسي ومًدود.

مجزی

مصًبات
 -1آتص وطاوی ،ايرصاوس ي تیمارستاوُا در چُارضىثٍ آخز سال آمادگی السم را داضتٍ تاضىد .

آتص وطاوی -ايرصاوس – معايوت درمان

 -2معايوت َای تُداضتی داوطگاَُا وسثت تٍ تطدید تاسرسی ي وظارت اماکه در ایام وًريس اقدام ومایىد .

معاين تُداضتی داوطگاَُا

 -3حسة مًرد اس ساسماوُای مزدم وُاد جُت حضًر در جلسات ي مطارکت در تزوامٍ َا دعًت گزدد .

دتیزخاوٍ

 -4تزوامٍ سمان تىدی جلسات کارگزيٌ ي دستير جلسات تًسظ دتیزخاوٍ تا وظز ،مطارکت ي درخًاست اعضا در
سال جدید تُیٍ گزدد.

دتیزخاوٍ -کلیٍ اعضا

( ارتقا سالمت رياوی ي مزاقثت
 -5فزماوداران ضُزستاوُای استان ي ادارات در خصًظ اجزای عزح سزاج
اجتماعی ) مطارکت ي َمکاری السم را داضتٍ تاضىد ي مًضًع اس عزف استاوداری تٍ فزماوداران استان اتالغ ضًد.

کلیٍ اعضا -استاوداری

 -6در جلسات کارگزيٌ در سال آیىدٌ حسة مًرد اس فزماوداران ضُزستان َا جُت حضًر ي عزح
تُداضتی دعًت تعمل آید.

مطکالت دتیزخاوٍ -استاوداری

