
90 در سالگزارش خالصه عملكرد گروه گسترش شبكه استان

و استخدام)1 كه شامل89نفر كادر بهداشتي درماني براي واحدهاي بهداشتي درماني روستايي در سال300اخذ مجوز

.پزشك،ماما،بهداشت خانواده،مبارزه بابيماريها،آزمايشگاه،بهداشت محيط وحرفه اي،پرستار وبهورز مي باشد:

.دستگاه آمبوالنس براي مركز بهداشتي درماني روستايي از وزارتخانه64ي جهت اختصاص پيگير)2

و روستايي استان در سال)3 89-90سر شماري ساالنه درمناطق شهري

و استخراج ساالنه شاخص هاي حياتي زيج ها در سال)4 88-89جمع آوري

و وارد نمودن اطالعات 50000و 20000سرشماري شهرهاي زير)5 -89در سال مربوطه به سامانه سالمت ايرانيان نفر

88.

اجآماده نمودن)6 .نفر در سطح استان 50000و20000ري برنامه پزشك خانواده در شهرهاي زير بسترهاي مناسب جهت

در)7 .شهرهاي استان كليهاعالم آمادگي جهت اجراي برنامه پزشك خانواده

در كليه)الكترونيكي كردن پرونده سالمت(ه سالمت ايرانيانريزي كامل جهت اجراي طرح سامانهماهنگي وبرنامه)8

.و شهري روستاييدرماني واحدهاي بهداشتي 

اخذ مجوز خريد كامپيوتر براي كليه خانه هاي بهداشت ومراكز بهداشتيدر ماني مجري برنامه پزشك خانواده كه در شرف)9

لپ 207وpcدستگاه رايانه 847: شامل. خريد مي باشد .مي باشد تاپ رايانه

و مسئولين گسترش شهرستانها در خصوص اجراي برنامه پزشك خانواده)10 برگزاري جلسات متعدد با حضور مديران ارشد

.وسامانه سالمت ايرانيان

11(

و تربيت)12  خرم آباد،بروجرد، اليگودرز بهورز در مراكز آموزش بهورزي شهرستانهاي سلسله،دورود ،كوهدشت،84آموزش

و پايگاه شهري بطوريكه 100لب سالمت براي جذب داوط)13 و 22291واحد مركز بهداشتي درماني  803نفر رابط شهري

.رابط روستايي در حال فعاليت مي باشند

و4راه اندازي ساخت)14 .واحد خانه بهداشت20واحد مركز بهداشتي درماني روستايي

و ارتقاء)15 ء ،حفظ و عشايري استان تا پايان سال در كليه مناط برنامه پزشك خانوادهاجرا كه كليه89ق روستايي بطوري

.جمعيت اين مناطق از خدمات بهداشتي درماني برخوردار شده اند

و خانه هاي بهداشت( تامين تجهيزات مورد نياز واحد هاي بهداشتي)16 و محل زيست پزشك) مراكز بهداشتي درماني

آن)17 و پيشنهاد اصالح تشكيالت و تطبيق نيروي انساني مورد نياز ، تأمين  بررسي

و اعزام)18 و نظارت بر نحوه خدمت آنان بطوريكه در سال توزيع نفر 265تعداد89نيروهاي مورد نياز بهداشتي درماني

ايماما،بهداشت خانواده ،مبارزه با بيماريها، آزمايشگاه وبهد(نيروي طرحي پيرا پزشك  ودر نيمه اول)اشت محيط وحرفه



.نفر بين شهرستانها توزيع شده است105تعداد90سال

و هماهنگي با دفتر فني)19 و نظارت و تعيين مكان مناسب بر احداث طبق ضوابط  اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي

و مديريتي جهت پرسنل تحت پوشش)20  برگزاري كارگاههاي فني

و ارزشيابي خدمات واحدهاي بهداشتي در سال پايش عمليات اجرايي)21 به گسترش شبكه 89مربوط

و رفع مشكالت مشاهده)22 و پيگيري هماهنگي جهت انجام بازديدهاي گروهي كاركنان ستادي استان از شهرستانهاي تابعه

.شده

و پانصد ميليون ريالميليارد7به ميلغ) بهبود استاندارد( وتجهيزات واحد هاي بهداشتي درماني خريد وسايل)23

و موانع موجود ريزي براي صدور دفترچه برنامه)24 و رفع مشكالت ، پيگيري پايش فعاليتهاي تيم پزشك-هاي بيمه روستايي

و ارائه پس خوراند آن  خانواده با همكاري ساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي

پ)25 و تجهيزاتي اعم از ملزومات و ساير نيازهاي پيگيري تأمين نيازهاي پرسنلي و وسايل محل زيست اعضاي تيم زشكي

و توزيع آن در شهرستانهاي تابعه  طرح پزشك خانواده

آن ارائه پيشنهاد توزيع كارانه)26 و نظارت بر اجراي صحيح .هاي پرداختي

.اجراء برنامه نرم افزاري ثبت مرگ در سطح استان)27

مد)28 و پيگيري هاي الزم با و انجام مكاتبات يريت فناوري دانشگاه در خصـوص افـزايش پهنـاي بانـد اينترنـت هماهنگي

و ايجاد خطوط اينترنت جهت كليه شهرستانهاي استان .دانشگاه

و ساختاري نظام شبكه در نرم افزار)29 87-88-89مربوط به سالهاي HNIS وارد نمودن اطالعات جمعيتي

كل پيگيري واجراي گردش مالي برنامه پزشك خانواده)30 . بيمه خدمات درماني استانبا اداره


