بسمه تعالی

تاریخ1391/11/04 :
بیاویه هشتم:
 سالمت شهر ي شهريودان
 تقًیت سرمایه های اجتماعی
 مًضًعات عمًمی

برادر ارجمىد جىاب آقای مهىدس مسعًد وصرتی
شهردار محترم قزيیه

كبسگشٍُ قضٍيي  20+دس اسفٌذ ٍ 90ثْبس 91عي ثشگضاسي14جلسِ ثب ّذف استقبء كيفيت صًذگي ضْشًٍذي،سِ هَضَع  :سالهت دس
ثشًبهِ ّبي ضْشي  -هسبئل فشٌّگي ٍ اجتوبػي ٍ پيگيشي ساّکبسّبي جذيذ دس حَصُ هطبسكت ٍ سشهبيِ گزاسي ّبي پشٍطُ ّبي
ضْشي سا ثِ ػٌَاى هَاسد ضبخع ٍ ّوچٌيي چٌذ هَسد فشػي سا دس دستَس كبس قشاس داد.هطشٍح هزاكشات  ،پيطٌْبدات ٍ هػَثبت
كِ ثِ كبسگيشي آًْب دس توبم اقذاهبت حَصُ ضْشي اص هغبلؼبت پبيِ عشحّب گشفتِ تب اجشاي عشحْب ٍ پشٍطُّب ٍ هَاسدي كِ دس
ًْبيت دس صهبى خذهت ٍ ًگْذاسي آًْب سا هي تَاى هذ ًظش قشاس داد ثطشح ريل تقذين حضَس هي گشدد:
 - 1حًزٌ سالمت شُر ي شُريودان :
الف  :احذاث پبسک سالهت دس ثخص ّبي پش جوؼيت ضْش (ثب ّوکبسي داًطگبُ ػلَم پضضکي ٍ ثْضيستي) ثب ّذف :ثشقشاسي
ػذالت دس سالهت  -اسائِ خذهبت دسهبًي ثِ اقطبس كن دسآهذ  -آهَصش سالهت،پيطگيشي ٍ دسهبى  -تقَيت فشٌّگ پيطگيشي ٍ
دسهبى ثِ هَقغ دس قبلت ثشًبهِّبي سالهت ٍ سفبُ اجتوبػي  -اسائِ خذهبت هطبٍسُ (اجتوبػي ،تشثيتي ،تغزيِ سبلن ٍ )...
ب :احذاث پبسک سالهت سبلوٌذاى (ثب ّوکبسي داًطگبُ ػلَم پضضکي ٍ ثْضيستي) ثب ّذف  :افضايص اهيذ ثِ صًذگي ٍ تقَيت
سالهت ٍ سفبُ اجتوبػي  -ساُ اًذاصي ثبصاس سبلوٌذي  -آهَصضگبُ سبلوٌذي ثب اسائِ خذهبت آهَصضي ٍ فشٌّگي ( ثِ خػَظ
پيطگيشي ٍ دسهبى )  -اسائِ خذهبت تَاًجخطي  -اسائِ خذهبت هطبٍسُ اي ( اجتوبػي ،تشثيتي ،تغزيِ سبلن ٍ  )...اسائِ خذهبت
فشٌّگي ٍ ٍسصضي دس حَصُ سالهت
ج  :احذاث پبسک ثبصپشٍسي ( :ثب ّوکبسي داًطگبُ ػلَم پضضکي ٍ ثْضيستي ) ثب ّذف :استقبء فشٌّگ سالهت ٍ سفبُ اجتوبػي -
اضتغبل صايي دس اقطبس داساي هحذٍديت  -اسائِ خذهبت فشٌّگي ٍ ٍسصضي ٍيظُ اقطبس آسيت پزيش  -اسائِ خذهبت تَاًجخطي
هؼلَليي  -اسائِ خذهبت دسهبى سَء هػشف هَاد  -اسائِ خذهبت تقَيت رّي ٍ سٍاى  -اسائِ خذهبت اغالح سَء سفتبس ثِ هٌظَس
تقَيت ٌّجبس ّبي اجتوبػي
 -2مًارد مطرح شدٌ عمًمی در خصًص بيست بروامٍ مصًب پيشىُادی
 تَجِ جذي ثِ هٌْذسي اسصش دس ثشًبهِّب ٍ پشٍطُ ّب دس توبم هشاحل (هغبلؼبت ،اجشاء ٍثْشُثشداسي )
ّ وخَاًي پشٍطُ ّبي اجشايي ثب عشح ّبي ثبال دست هبًٌذ عشح جبهغ ،عشح تفضيلي... ٍ CDS،
 تَجِ ثِ اهٌيت ٍ ايوٌي ضْشًٍذاى دس تػَيت پشٍطُّب
طرح قزوین به اضافه بیست
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 پشسًگ كشدى هقَلِ اًسبى هحَسي دس هغبلؼِ ٍ تػَيت ٍ اجشاي عشح ّبي ضْشي .
 تَسؼِ ثشًبهِّبي هقبٍم سبصي سبختوبًْب (خػَغي  ،ػوَهي ٍ تبسيسبت ضْشي) دس هقبثل صلضلِ ٍ ثاليبي عجيؼي.
ّ وبٌّگي ثيطتش اقذاهبت ضْشداسي ٍ دستگبُّبي اجشايي ديگش دس هذاخالتي كِ دس ثبفتّبي تبسيخي فشٌّگي ضْش
هي ضَد.
 تفکيک استشاتظي ثشًبهِ ّب دس ثبفت ّبي فشسَدُ ٍ ثبفت ّبي تبسيخي فشٌّگي
 سبهبًذّي هجذد  165عشح هغبلؼبتي تْيِ ضذُ هَجَد دس ثبفتّبي تبسيخي ضْش ٍ ّوسَيي آًْب دس قبلت عشح
جبهغ ثبفت ّبي تبسيخي
 سبهبًذّي هجذد  167عشح هغبلؼبتي تْيِ ضذُ هَجَد دس سبصهبى خذهبت عشاحي ضْشداسي ثشاي ثْشُ ٍسي ثْتش ٍ
افضايص ضشيت تبثيشپشٍطُ ّب
 تَجِ جذي تش ثِ هقَلِ ًوبسبصي دس ضْش ثِ ٍيظُ دس ثبفتّبي تبسيخي فشٌّگي
 توشكض ثشًبهِّبي فشٌّگي ٍ آهَصضي ضْشداسي جْت حفظ ٍ گستشش سشهبيِ ّبي اجتوبػي ثِ هقَالتي هبًٌذ«تَجِ ثِ
هحيظ صيست ضْشي ،استفبدُ اص ٍسبيل حول ٍ ًقل ػوَهي دس ضْش ،سالهت فشدي ٍ اجتوبػي،اًظجبط اجتوبػي ،تَجِ ثِ
سٌت ّب ٍ آداة سسَم ٍ  »...دس قبلت تَسؼِ چْبس ثشًبهِ ضبخع:
الف  -افضايص اػتوبد ٍ تؼْذ ضْشًٍذاى
ب  -افضايص هطبسكت ػوَهي ضْشًٍذاى
ج  -افضايص ّوجستگي اجتوبػي
د  -تؼشيف ّذف هطتشک صًذگي ضْش ي
 تَجِ جذي تش ثِ هٌبثغ تجذيذ ًبپزيش دس ثشًبهِّبي ضْشداسي هبًٌذ حفبظت اص آة ،خبک ٍ َّا ٍ دس ايي ساستب
جلَگيشي اص ّذايت پسأة ّبي ضْشي ثِ ثبغبت  -جلَگيشي جذي اص تفکيک ثبغبت ٍ اساضي كطبٍسصي -جلَگيشي
جذي اص تغييش كبسثشي ثبغبت ٍ اساضي كطبٍسصي  -اّتوبم ثيطتش ًسجت ثِ تولک ثبغبت حبضيِ جبدُّبي ٍسٍدي ضْش
 سبهبًذّي جذي تش ًوبّبي ضْش ي ،تبثلَّبي اهبكي ٍ كسجِ ٍ  ...جْت اغالح سبختبس ثػشي ضْش
 اّتوبم ثِ حَهِ ضْش دس قبلت تَجِ ثِ عشح هجوَػِ ضْشي
 جلَگيشي اص ضتبثضدگي دس تْيِ هغبلؼبت ٍ اجشاي پشٍطُّبي هَضَػي ٍ تَجِ جذي تش ثِ كيفيت آًْب
 تَجِ جذي تش ثِ هَضَع سالهت ضْشًٍذاى ثِ خػَظ اقطبس كن تَاى جسوي ٍ حشكتي دس هغبلؼبت ٍ اجشاي پشٍطُ ّب
 تَجِ جذي تش ثِ احيبي هحالت قذين ٍ جذيذ (كبلجذي ٍ اجتوبػي )
 تَسؼِ ثيطتش پيبدُ ساُ ّب دس ضْش ٍ پش سًگ كشدى اقذاهبت دس حَصُ فشٌّگ استفبدُ اص دٍچشخِ
 پيگيشي فؼبلسبصي ضَساي ثبفت فشٌّگي تبسيخي قضٍيي
 اّتوبم ثيطتش ثِ عشح ّبي سبهبًذّي ٍسٍدي ّبي ضْش ثِ خػَظ تَسؼِ پبسکّبي هسبفش
 تبسيس ثبؽ هَصُ سٌتي قضٍيي ٍ ًگْذاسي ثبؽ قضٍيٌي
طرح قزوین به اضافه بیست
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 سبهبًذّي هػَثبت كويسيَى ّبي هبدُ  5دس ساستبي سبهبًذّي ثْتش سبصهبى فضبيي ضْش
 احتيبط ٍ هغبلؼِ ثيطتش دس غذٍس هجَص ديَاس كطي ،سبخت ٍ سبص ٍ فٌسكطي دس اساضي ٍثبغبت حَهِ ضْش جْت
جلَگيشي اص تفکيک اساضي
علی حسه ظاَری
كارگريٌ قسييه20+

سًٍَضت ثِ:
 اػضبي هحتشم كبسگشٍُ قضٍيي -20 +جْت استحضبس سئيس هحتشم ضَساي اسالهي ضْش قضٍيي -جْت استحضبس استبًذاس هحتشم استبى قضٍيي -جْت استحضبس هؼبٍى هحتشم اهَس ػوشاًي استبًذاسي قضٍيي -جْت استحضبس فشهبًذاس هحتشم قضٍيي -جْت استحضبس هذيشيت هحتشم اداسُ كل ساُ ٍ ضْشسبصي استبى قضٍيي -جْت استحضبس سئيس هحتشم سبصهبى ًظبم هٌْذسي سبختوبى استبى قضٍيي -جْت استحضبس هذيشهسئَل هحتشم ًطشيِ پيبم ضْش -جْت دسج دس ًطشيِ -دثيشخبًِ كبسگشٍُ قضٍيي -20 +جْت اعالع ٍ پيگيشي

طرح قزوین به اضافه بیست

صفحه 3

Qazvin +20

