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کاری رتشیب و همدلی رتشیبی باشد، کاراه بهتر شیپ خواهد رفت ت و دولت صمیمّیت رتشیب و هم        اعتماد کنند؛  باید هب یکدیگر. رههچ نیب ملّ
ت را هب معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهّمّیت و تواانیی ت را هب هم دولت، ملّ ت  اهی ملّ هب ردستی بپذرید، هم ملّ

 .هک کارگزار کاراهی او است هب معنای حقیقی کلمه اعتماد کند   دولت 
 .هماهنگی بین بخشی عامل اساسی مفهوم مراقبت بهداشتی اولیه وارتقای سالمت است 

رابطه شناخته شده ای بین بخش های مختلف اجتماع است که به منظور فعالیت برروی موضوع معین جهت نیل به ، همکاری بین بخشی

. باشد کارآمدتر یا پایدارتر از عملکرد بخش سالمت به تنهایی اصل از این طریق موثرتر،حطوریکه نتایج ه نتیجه یا نتایج بهداشتی میان مدت ب

. می باشد سازمان های مردم نهاد و، بخش خصوصی نظیر بخش دولتیهماهنگی بین بخشی حاکی از همکاری بین بخش های مختلف جامعه 

گر شعار امسال سازمان جهانی ا. است«  بخش ها »یا ایل مربوط به سالمت مستلزم مشارکت قسمت های مختلف دولتی وبسیاری از مس

همکاری این شعار ها و ادارات باید در راستای تحقق  تمامی ارگانت یا به تعبیری از خاک تا سلول اس «ایمنی غذا از مزرعه تا سفره »بهداشت 

در  زبانی دلی و هم طلبد این هم زبانی است لذا می دلی و هم سال دولت، ملت، هم بامسال با تأکید رهبر معظم انقال با عنایت به این که و کنند

و از توان یک سازمان به تنهایی  تامین غذای سالم برای مردم یک مسئولیت بزرگ است .آحاد جامعه نیز نمود عینی داشته باشدسالمت  تامین

ترین ویژگی تحقق امنیت غذایی در یک  بنابراین، اصلی .یر نیاز به همکاری بین بخشی، حکومت و مردم داردخارج است، این مسئولیت خط

 . ای به آن است جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشی و چند مقوله

ها و در همکاری و  یگر ارگانداند تا در کنار د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای تأمین امنیت غذایی شهروندان، خود را متعهد می

منظور نیل به امنیت غذایی،   های فقر غذایی و گرسنگی و توجه زیربنایی به الگوی مصرف به مشارکت تنگاتنگ با آنان، در برابر چالش

واند فرآیند توسعه را ت طبیعی است فقدان هماهنگی می. جانبه و پایدار داشته باشد  اندیشی کرده تا کشور گذر آرامی به سوی توسعه همه چاره

با این رویکرد ضروری است نگاه بعضی نهادها که متولی امنیت غذایی . بینی و منفی برای همگان رقم بزند طوالنی کرده و آثار غیرقابل پیش

      ا ایجاد نگاه مشترک وباید به این باور برسیم که، تنها ب. کند تغییر یابد عنوان کاال، به محصولی که سالمت را تأمین می هستند، از غذا به

توانیم امیدوار  ها، می  حاصل در سطح دستگاه بر و بی  های هزینه کاری چنین اصالح موازی هم ریزی و اقدامات، جانبه در برنامه  گرایی همه هم

          مغان این همکاری های مختلف درآمدی کشور باشیم که ار ر مثبت بر روی سالمت افراد در دهکبه تأمین سبد غذایی مناسب با تأثی

 . بین بخشی، بهبود امنیت غذایی برای شهروندان خواهد بود
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 وزیر بهداشت در همایش ملی سالمت؛

دکتر سیدحسن هاشمی در همایش ملی سالمت ضمن قدردانی از رئیس جمهور به دلیل توجه به 

دلیل کمک به اجرای حوزه سالمت و محیط زیست همچنین قدردانی از مهندس جهانگیری به 

خدا را شکر می کنیم که سالمت یکی از اولویت های مهم دولت : سالمت گفتنظام طرح تحول 

   .قرار گرفته است و امیدوار هستیم این موضوع مستدام باشد

نباید تصور کنیم که در مقطعی بخشی از اعتبارات را به حوزه سالمت اختصاص داده ایم : وی افزود

 .ایجاد شده است بلکه برای تحقق اهداف حوزه سالمت و رفع مشکالت این حوزه راه طوالنی و سختی در پیش داریم و نظام کارآمدی

درصد 02درصد سالمتی را تامین می کنند و 02سالمت دنیا دستگاه های بهداشتی موفق  دکتر هاشمی با بیان اینکه حتی در بهترین نظام های

مولفه هایی مانند فقر، اعتیاد، بیکاری و بی سوادی در : وامل اجتماعی موثر بر سالمت تاکید کرد و گفتمربوط به سایر بخش هاست، بر نقش ع

 .تامین سالمت جامعه بسیار تاثیرگذار هستند

شاد به نقش موثر دستگاه های مختلف مانند وزارت صنعت، معدن تجارت، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارهم چنین وزیر بهداشت 

 .همه دستگاه های فرهنگی می توانند در ایجاد نشاط در جامعه و یا عکس آن تاثیرگذار باشند: اسالمی در ارتقا سالمت جامعه اشاره کرد و گفت

چنین به نقش وزارت جهاد کشاورزی که مسئول تامین غذای مردم است و نیز سیاست مداران، تریبون های مختلف و دستگاه های  وی هم

همه این دستگاه ها در حوزه سالمت اثرگذار هستند و به نظر می رسد برای تحقق سالمت همه جانبه راه طوالنی در : اشاره کرد و گفت اقتصادی

 .پیش داریم

  های اصلی و مهم امسال وزارت بهداشت پرداختن به امنیت غذایی است از اولویت :دکتر بیگلری 

ی ،درمانی زنجان در برنامه حرف حساب رادیو اشراق با تاکید بر اهمیت آموزش دراستفاده از غذای رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت

هفته سالمت شروعی برای پرداختن به امنیت غذایی بودکه این موضوع جزو : سالم افزود

 موضوعدرمان و آموزش پزشکی  ،وزارت بهداشت اولویت امسال وزارت بهداشت قرار دارد،

ا به صورت قانون متمرکز و راهبرد اصلی در سیاستگذاری های کالن جامعه امنیت غذایی ر

 .قرار داده تا در جهت فرهنگ سازی و توجیه مردم گام بردارد

ثر عنوان نمود و تصریح ؤدانشگاه بحث پیشگیری و آموزش را از بدو تولد نوزاد بسیار م رئیس

در شکر و چربی در حد باالیی  ،کمصرف نم مانائقه ناصحیح مردم کشورمتاسفانه با ذ: کرد

را به سبد غذایی خانواده های ایرانی  از سهم ناچیزی شیر و سبزیجات، ،رف مواد غذایی مفید از جمله میوهو مص دمیان کشور های جهان قرار دار

را و آموزش مردم در این زمینه سیاستگذاری  توجه کافی،نیاز به ها به مصرف فست فود  تحرک کم و رویکرد جوانهم چنین  ،خود اختصاص داده

ذائقه فرد را از بدو تولد به غذاهای کم نمک و  های بنیادی در این زمینه ایجاد کنیم و با آموزش مناسب به مادر، اگر حرکت: وی افزود .می طلبد

 .خواهیم داشتکم شکر عادت دهیم در آینده نسلی سالم تر 

امعه از جمله بانوان خانه دار ،تولید کنندگان ،صاحبان کار خانه ها و دست اندرکاران تولید و ریاست دانشگاه امر آموزش را در سطوح مختلف ج

 . این تغییر رفتار نیاز به زمان دارد:  دتوزیع غذا مهم بر شمرده و افزو

در این راستا  :دانسته و گفتهای ذیربط را در امر آموزش و فرهنگ سازی مردم در اصالح ذائقه مردم مهم  ها و ارگان همکاری سازمان ایشان

  .منعقد نموده است نهای صدا و سیما و آموزش و پرورشوزارت بهداشت تفاهم نامه هایی با سازما

      دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مناسبت هفته سالمت و روز رادیو؛

  با همکاران مرکز صدای شبکه استانی اشراق زنجان

سالمت رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان به مناسبت هفته سالمت  در ششمین روز از هفته

دکتر بیگلری در این دیدار صمیمی . و روز رادیو در صدا و سیمای مرکز زنجان حضور یافت 

با کارکنان و گویندگان بخش رادیو، ضمن تبریک روز رادیو، با اهداء یک شاخه گل رز از 

فرهنگ سازی مباحث سالمت و تبیین اهداف زحمات و همکاری آنان در اطالع رسانی و 

 .نظام سالمت تقدیر و تشکر نمود
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 غرب کشور بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل استان از مرکز منطقه ای واکسن شمال

معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان از مرکز منطقه  همراهمدیرکل پدافند غیرعامل استان به 

زنجان بازدید نمودند در این بازدید سیستم هشدار و آالرم مرکز موصوف به در  شورغرب ک ای واکسن شمال

دکترصائینی وکارشناسان مرکز تشریح  سیستم یکپارچه مانیتورینگ، سردخانه ها و دیگر امکانات مرکز توسط

ایشان . گرفتشده و سامانه برق اتوماتیک و آالرم قطعی فاز برق نیز با موفقیت مورد آزمایش و کنترل قرار 

 .غرب تقدیر و تشکر نمودند واکسن شمال درپایان ازخدمات ارزنده ارائه شده توسط مرکز
 

 دانشگاه بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل استان از مرکز پشتیبانی مدیریت بحران معاونت بهداشت

کل پدافند غیرعامل استان از مرکز جدیدالتأسیس پس از اتمام جلسه کارگروه تخصصی سالمت در حوادث و بالیا و پدافند غیرعامل مدیر 

طی این بازدید سیستم . پشتیبانی مدیریت بحران حوزه معاونت بهداشت بازدید نمودند

، امکانات اسکان، تیک و ترابری، سامانه اطفای حریقشبکه رادیوئی بی سیم، سیستم لجس

بالیا معرفی  بهداشتی در بالیا و تجهیزات تخصصی تیم های امکانات پشتیبانی برق و آب در

در این بازدید که معاون بهداشت دانشگاه، نیز حضور داشتند ضمن تبیین رسالت . گردید

عنوان کمیته بهداشت کارگروه مدیریت بحران و ه سازمانی مرکز بهداشت استان ب

پدافندغیرعامل، خواستار حمایت اداره کل پدافند غیرعامل استانداری از مرکز موصوف 

غیرعامل معاونت بهداشت دانشگاه  پدافند در پایان از عملکرد مدیریت بحران و. دگردیدن

 .به عمل آمد تقدیر و تشکر 
 

  در هفته سالمت ایمنی غذا برای بیماران کلیوی تاکید می شود

زمان با برپایی نمایشگاه هفته سالمت  انجمن خیریّه حمایت از بیماران کلیوی زنجان، هم 

 .تم اردیبهشت ماه امسال در فرهنگسرای امام زنجان، حضور داردروزهای ششم و هف

است این انجمن در راستای اطالع رسانی و پیشگیری از افزایش بیماری های  الزم به ذکر

کلیوی، بروشور و پمفلت های تبلیغاتی در میان بازدیدکنندگان از این نمایشگاه توزیع می کند و 

 . مه های این انجمن استمشاوره مراجعین نیز از دیگر برنا
 

  های دولتی تامین میشود با اجرای طرح تحول نظام سالمت نیازهای دارو و تجهیزات بیماران در بیمارستان: معاون غذا و دارو

 :معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ویژه برنامه تلویزیونی سیمای سالمت گفت

غذایی که امنیت  در کشورعدالت در سالمت است زمانی هدف از اجرای طرح تحول نظام سالمت

 .دارد ها تامین شود جامعه به طرف پیشرفت وتوسعه گام برمی سالمتی انسانو 

های دولتی مطابق نیاز هر مرکز بیمارستانی را  وی تدوین کتاب داروئی در کلیه بیمارستان

ورده ها آین معاونت همه محصوالت و فرا: ازجمله اقدامات انجام شده در این حوزه نام برد و افزود 

دهد و در آینده نیز در صدد هستیم عالمت  ی تولید شده را به دقت مورد آزمایش قرار می

 .یمکه به شکل سیب سبز است جهت ساماندهی فراور ده های غذایی که به صورت سنتی تولید می شوند درج نمایرا شناسه نظارت 
 

 آموزش مضرات سیگار و قلیان

پنجمین و ششمین روز از هفته سالمت رزیدنت های روانپزشکی بیمارستان شهید بهشتی، کارشناسان  در

بهداشت مدارس معاونت بهداشت دانشگاه با و  واحدهای بهداشت محیط، مبارزه با بیماری های غیر واگیر

ان ارائه و ضمن حضور در مدارس در خصوص عوارض مصرف سیگار و قلیان آموزش های الزم را به دانش آموز

  .جوایزی اهداء نمودنداجرای مسابقه به برگزیدگان 
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 زنجانشهرستان 

برگزار  شادیهفته سالمت کارناوال سالمت با حضور کودکان مهد کودک از روز  ششمیندر 

توسط کودکان ( ره)سرای امام خمینی  این برنامه حد فاصل میدان رسل تا فرهنگ در. شد

سالمت تزیین شده مرتبط با یک دستگاه اتوبوس که با شعارهای در طول مسیر . گردید طی

نمایشگاه هفته چنین  هم .سیب سالمت،کارناوال را همراهی می نمودبه همراه آقای بود 

شهرستان  سرپرست مرکز بهداشتمعاون غذا و دارو ،  ،دانشگاه رئیس با حضور سالمت

 .مام خمینی افتتاح گردیدسرای ا در فرهنگ ،غرفه 71با و سایر مسئولین  زنجان

 .کردندنمایشگاه بازدید  مهد کودک مسئولین حاضر در نمایشگاه از غرفه هایکودکان توسط  اجرای سرودپس از  ،در ابتدای مراسم

ی ها، دهان و دندان ، مبارزه با بیمارواحدهای  با همکاری و یک گالری عکس غرفهسه مرکز بهداشت شهرستان زنجان با الزم به ذکر است 

قدام به اطالع رسانی و ارائه مشاوره و ادر زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای، بهداشت خانواده، بهداشت محیط و مدیریت بحران 

،  معاونت درمان،  معاونت غذا و داروچنین در این نمایشگاه  هم.  خدمات رایگان نمودند

تی ، فوریتهای پزشکی ، جهاد انجمن بیماریهای کلیوی ، اداره استاندارد و تحقیقات صنع

، فروشگاه خانه ، شرکت سینا دنت ، جهاد کشاورزیکشاورزی، شرکت رویان گستر

و ه ، ارائ، مشاوره غذایی و داروییصدور کارت اهداء عضو سالمت با ایجاد غرفه نسبت به

و مشاوره بهبود شیوه  سالمه و فروش محصوالت فروش تجهیزات دندانپزشکی، ارائ

  .اند یاهی اقدام نمودهتولیدات گ

 :های انجام گرفته در این روز می توان به موارد ذیل اشاره نمود ز دیگر فعالیتا

 .کلیه شرکت کنندگان به خمیر دندانو  مسواک و اهداء بادآبرنامه پیاده روی توسط بانوان در روستای دیزج  اجرای 

      6مورد ترمیم دندان  02،مورد فیشور سیلنت  752،مورد فلوراید تراپی 052انجام  

 .کز تجمیع امیرکبیر و شفیعیهادر مرو خمیر دندان  و توزیع مسواک 

 توسطبازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس شهرستان زنجان  

کارشناسان بهداشت محیط ستاد شهرستان، کشف و سرپرست مرکز بهداشت و

صدور  مواد غذایی مشکوک و مونه برداری ازضبط مواد غذایی غیر بهداشتی، ن

مورد اخطار تعطیلی برای مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل عدم رعایت 76

 .موازین بهداشتی 

 بازدید از کارخانجات توسط همکاران بهداشت حرفه ای  

 .پاکسازی محیط روستا با کمک دانش آموزان و هماهنگی تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی روستای حصار 

 .ناحیه زنجان پاسداران پیام کوتاه توسط سپاه  72222ارسال  

 .دیدار از سرای سالمندان با حضور فرماندهی سپاه استان  

 شهروندان زنجانیمورد پیام بهداشتی در قبوض آب  0222درج  
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  خدابندههرستان ش

د و شهر سهرور سالمتنمایشگاه صنایع دستی داوطلبین  ،در ششمین روز هفته سالمت

 ضوربا ح ،شعار تغذیه سالم رمزسالمتیبا ( انواع آش)جشنواره غذای محلی سالم 

برگزار و  مسئولین شبکه بهداشت و درمان و سایر ادارات و شورای اسالمی شهر سهرورد

 .در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد 

 :شامل سایر فعالیت های این شبکه 

آبیار افتخاری از بيین دانيش آميوزان خدابنيده جهيت تيرویج        برگزاری همایش جذب 

 .آبفارمصرف بهینه آب با همکاری ادارات آموزش و پرورش و 

  رئيیس ، درمان و بهداشتروستای شیخلو با حضور مسئولین شبکه ( ص)برگزاری جشنواره آش سنتی در مجتمع آموزشی رسول اکرم  

 تا و اهداء جایزه به دانش آموزان برترجمعیت هالل احمر و اعضای شورای اسالمی روس

 «تحرک و فعالیت بدنی رمز سالمتی » با شعار  تابعه برگزاری همایش پیاده روی در روستاهای  

برگزاری مانور موتورسواران با کاله ایمنی در شهر سجاس با همکاری شهرداری و فرمانيدهی انتظيامی شيهر سيجاس بيا شيعار رعایيت         

 .یی و رانندگی ضامن سالمتی همراه با اهداء جایزه مقررات و قوانین راهنما

ارائه آموزشهای الزم در خصوص ایمنی غيذا از مزرعيه تيا    و  برگزاری مانور اطفاء حریق در دبیرستان پسرانه شهید چمران شهر سجاس 

 ...اردهین و سفره در مدارس روستاهای بوالماجی ، کسیک ، زرین گل ، 

ن هفتيه  رابيه مناسيبت تقي   های بهداشتی شهری همراه با مراجعه خانه بيه خانيه    یناتورهای پایگاهبرگزاری جلسه آموزشی جهت واکس 

و بررسی وضعیت ایمن سيازی در منياطق حاشيیه     «و واکسیناسیون برای همه ارتقاء ایمنسازی » سازی با شعار  ایمن  هفتهسالمت با 

 شهر قیدار

 قیدار  0شماره بهداشتی درمانی  رکزشهرداری در مرفتگران  جهتانجام ادیومتری و اسپیرومتری رایگان  

انجام بازدید گروهی کارشناسان نظارت بر درمان ، امور دارویی ، سالمت دهان ودندان ، بهداشت محیط از درمانگياه سيهروردی تيأمین     

 های خصوصی  اجتماعی قیدار و مطب

 علف کش ها در شهر قیدار  وجین کردن علف های هرز مزرعه کشت زعفران بدون استفاده از سموم و 

و برگزاری مسابقات مختلف دوچرخه سواری ، دومیدانی ، طناب کشی در مدارس روستاهای زرین گل، گرماب ، آقجه گنبد ، چيوزوک   

 و اهداء جایزه به نفرات برتر  .... 

  نفر 7805برای سال در خانه ها و مراکز تابعه  02و فشار خون افراد باالی  BMIاندازه گیری  

مصيرف   »پیامک بهداشتی به مشترکین همراه اول و ایرانسل شهرستان خدابنده بيا موضيوع شيعار هفتيه سيالمت      مورد  0122ارسال  

 «نوشابه ها و آبمیوه های شیرین شده با قند را محدود کنید

ایمنيی  » بيا عنياوین   ( بیان خدابنده ، حدیث قیدار ) ارسال مقاله به نشریات محلی  

 هيای اولیيه سيالمت در    طرح تدارک و تأمین مراقبيت » و  « تا سفرهاز مزرعه  ،غذا

  جهت درج در نشریات فوق « شهر قیدارحاشیه 

بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرهای گرماب ، سجاس ، سيهرورد و   

 ارائه آموزش های الزم به متصدیان توسط کارشناسان بهداشتی 

 توزیع تراکت های آموزشی در خصوص هفته سالمت به اتحادیه تاکسی رانی قیدار و خودروهای بین شهری 
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 طارمشهرستان 

 ششمین روز هفته سالمت درشهرستان طارم با افتتاح خانه بهداشت سرخه میشه و

 .آغاز شدرابطین بهداشتی  تجلیل از

 و شبکه بهداشتو سرپرست اندار ه داوطلبین سالمت باحضور معاون فرمژهمایش وی

سرپرست شبکه دراین مراسم  .برگزارشد شهرستاناین سالن همایش  در درمان

 مقدم به میهمانان حاضر درهمایش از خیر ضمنو معاون فرماندار بهداشت و درمان 

 ارائه نمودند 30سال ان سالمت درعملکرد داوطلب گزارشی ازیکی از داوطلبین سالمت سپس  .زحمات داوطلبین فعال تقدیر وتشکرنمودند

 ..شدهدایایی تقدیر  زحمات داوطلبان نمونه شهرستان با اهداء از پایاندر و

 سایربرنامه های اجرایی روزششم هفته سالمت درشهرستان طارم

باحضور (  میلیون ریال222/222/622اعتبار) افتتاح خانه بهداشت سرخه میشه با 

 الی سرخه میشه اه روسای ادارات و امام جمعه و

 مدرسه شهیداحمدی شهرآببردر  سالمت راهپیمایی برگزاری 

برگزاری برنامه های مختلف آموزشی باموضوع ایمنی غذا ازمزرعه تاسفره درسطح  

 مدارس درشهرستان خانه های بهداشت و

 تشویر الزین و کوهکن، بر، برنامه صبحانه سالمت درمدارس شهرآب اجرای 

 روستای کوهکن باحضور کارشناسان بهداشت حرفه ای ویژه کشاورزان دربرنامه آموزشی  اجرای 

همکاری حوزه  با  هندی کندی زهترآباد و سرخه دیزج وگیالنکشه و الزین، ،برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی درروستاهای تشویر 

 دانش آموزان  معلمان و دهیاری وشورای اسالمی و مقاومت بسیج و

برنامه آموزشی باعنوان تغذیه سالم دردوران بارداری توسط  و اجرایه روی ویژه بانوان باهمکاری بسیج خواهران برگزاری برنامه پیاد 

 بسیج خواهران دهستان گیلوانبا همکاری ماماهای مرکز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيازمند آن به ملت يک يا جامعه و يک دستيابی و است وجهی چند موضوع يک سالمت

 به عوامل نگاهی .شود منجر جمعی و همکاری مشارکت به که است هايی روش بکارگيری

 نيازمند جامعه سالمت ارتقای و حفظ تامين، که سازد مشخص می سالمت دهکنن تعيين

 .همگانی است مشارکت
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  ایجرودشهرستان 
در ششمین روز از هفته سالمت که تحت عنوان سیاست های کلی سالمت، همکاری بین 

رسنل نیروی انتظامی پ برایگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان کار نامگذاری شده، شیبخ

سخنان مبسوطی ارائه  دهان و دندانبهداشت دکتر محرمی در خصوص  و برگزار گردید

 .نمود

درسه ابتدایی و راهنمایی سماء در با حضور در مایجرود چنین کارشناسان شبکه  هم 

آموزش های الزم را به دانش دندان و مسواک زدن هداشت دهان و خصوص اهمیت ب

  .توزیع نمودند ها بین آن آموزان ارائه و خمیردندان و مسواک در

 سایر فعالیت های این شبکه در این روز

برگزاری مسابقه پخت غذای محلی سالم در بین رابطین بهداشتی روستای جوقین با  

 ی توسط اهالی و رابطیننوع آش محلی و مواد غذایی سنت 72تهیه بیش از 

 سالمت  برپایی نمایشگاه  

 ویزیت رایگان در مرکز بهداشتی درمانی جوقین  

 خون قندانجام تست   

با حضور رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان و مددجوی بهزیستی عیادت از بیماران   

 تگاه ویلچر و یک دستگاه تشک مواج به آنانمسئول آموزش بهداشت و اهداء یک دس

توسط کشاورزی اجرای کارگاه آموزشی نحوه مصرف صحیح کودهای شیمیایی و سموم   

 اداره جهاد کشاورزی

پرسنل نیروی ( BMI)ویزیت رایگان، کنترل فشارخون و اندازه گیری نمایه توده بدنی    

 انتظامی 
 

 سالمت اهداف ، توسعه های دیگرسازمان حضور بدون

 از را موضوع این .ندگرد محقق کامل طور به توانند نمی

 . فهمید سادگی به توان نیزمی سالمت تعریف
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  ابهرهرستان ش

هفته سالمت جلسات آموزشی در رابطه با بهداشت دهان و دندان و  در ششمین روز از

شهرهای ابهر، هیدج، صائین قلعه و روستاهای منتخب مدرسه  07اهمیت تغذیه سالم در

    برگ پمفلت آموزشی در بین  0022خمیر دندان و  و اکمسو وبرگزار شهرستان 

 .دانش آموزان توزیع گردید

 : از برنامه های دیگر این شهرستان در روز ششم هفته سالمت
و رابطین سالمت شهر هیدج در زمینه  برگزاری کالس آموزشی جهت بانوان 

ع بروشور و توزی  تغذیه و ایمنی مواد غذائی همراه با تن سنجی و تعیین 

 نفر  752و پمفلت برای 
 نفر از بانوان و رابطین سالمت شهر هیدج  752روی نمادین  پیاده 
یاران خانه های بهداشت  نفر از بهداشت 82برای برگزاری کالس آموزشی  

 پکیج آموزشی  82کارگری همراه با توزیع
از نفر  682برای   انجام تن سنجی و اندازه گیری فشار خون و ارزیابی 

 برگ پمفلت  0722مراجعین به مراکز درمانی تابعه و توزیع 
 . تیم شبکه به پایان رسید پیروزیبین تیم شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان امید که با مسابقه فوتسال  برپایی 
 و دیابت  قلب و عروق های  نفر از سالمندان و ارزیابی عوامل خطر بیماری 700مشاوره و ویزیت  

 : رح ضربتی بازدید از اماکن  توزیع مواد غذائی شاملاجرای ط 
 امکنه فروش مواد غذایی 80بازدید  از  
 واحد فروش مواد غذایی ومعرفی به دادگاه  0تعطیلی  
 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ گذشته  152جمع آوری  
 مورد 00کلر سنجی  

 
 

انجام فعالیت های بین بخشی سازوکارهای خاص 

 : خود را دارد

 بادل دانش و تجربه و اطالعات در بین سازمانهات 

 وجود ساختار 

های بین  یژحمایت های قانونی و مالی از استرات 

 بخشی

 ایجاد زبان مشترک در بین سازمانها 
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  سلطانیههرستان ش

 با حضور دانش آموزان مدرسه ابتدائی ازدر ششمین روز هفته سالمت کارناوال شادی و سالمت 

در این مراسم دانش آموزان ضمن حمل . محل مدرسه تا گنبد تاریخی سلطانیه برگزار شد

بادکنک وپالکاردهایی با شعار های تغذیه ایمن و خواندن سرودهای بهداشتی ، پیام سالمتی را به 

 .سلطانیه منتقل نمودند شهروندان 

  تمالس هتفه مشش زورسایر برنامه های 

جمع آوری  اب هارمهمراسم پیاده روی در روستای دوسنگان و سبزدرق برگزاری  

 طبخ آش محلی سالم وگیاهان محلی 

و کارخانجات کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم ویژه کارگران شرکت ها  ییاپرب 

 .منطقه با توزیع بسته های آموزشی 

 هنیاعم هوحن شزومآ وویزیت رایگان بانوان شرکت کننده در کالس مشاوره ازدواج  

 .نانآ هب هنیس

 .هقطنمروستاهای در هرفس ات هعرزم زابرگزاری کالس های آموزشی ایمنی غذا  

سال و توزیع  0دهان و دندان در کودکان زیر  تشادهبس های آموزشی کال یارجا 

   مسواک انگشتی 

 انجام یدسنجی نمک طعام در سطح روستاها 

برگزاری برنامه زنگ مسواک در روستای سبزدرق و آموزش نحوه مسواک زدن و استفاده  

 .اه با توزیع بسته های مسواک و خمیر دندان به دانش آموزان از نخ دندان همر

 برگزاری برنامه کوهنوردی بانوان در روستای واالیش و سنبل آباد  

 مسابقه نقاشی در سطح روستاهای تحت پوشش شهرستان ییاپرب 

 ویژه خواهران در روستای سلمان کندی و شکور آباد  ،مسابقه دو ماجنا 

 نه سالم دانش آموزان در روستای کردناببرگزاری برنامه صبحا 

 برگزاری مسابقه طناب زنی در مدارس ابتدائی 
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تغذهی مناسب هب معنای صرف زهینه زیاد نیست، مهم رتین اصل ربای جلوگیری از کمبود 
یی رعایت تنوع رد خوردن غذا  یی است  رب اساس رهم موادمواد غذا  .غذا

 ماهنشانهرستان ش

اقالم تاریخ گذشته از مغازه ها و  کیلو0022بیش از  برنامه جمع آوری، در ششمین روز هفته سالمت

ی همکار درایمنی غذا به معدوم سازی آن ها توسط کارشناسان بهداشت محیط با همکاری سازمان ها

 در شهرستان ماهنشان برگزار گردید ترویج همکاری بین بخشی  ومنظورارتقای امنیت غذایی 

 : زير اشاره نمود از ديگر برنامه هاي اين شهرستان، مي توان به موارد

 هیذغت یشزومآ یاه تلفمپ عیزوت و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید از آشپزخانه رستوران ها و 

 ملاس یاذغ هیهت یگنوگچ و ملاس

 اهمیت و » سط دانش آموزان روستای ایلی بالغ همراه با آموزشبرگزاری مراسم جمع آوری زباله تو 

 «زندگی محل  روستاو رعایت بهداشت محیط مدرسه، مراقبتی با تاکید بر مزایای خود

داشت مواد همراه با توزیع یمنی و بهدر خصوص ا برگزاری کالس آموزشی جهت دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی روستای پری 

  .پمفلت

غذایی و اثرات دانش آموزان با مقوله بهداشت مواد آشناییبه منظور  مسابقه نقاشی در بین دانش آموزان شهر ماهنشان یارجا 

 .همراه با توزیع پمفلت های آموزشی رفتارهای غیر بهداشتی بر سالمت،
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 خرمدرههرستان ش

به زمین  الوند سالمت روستای احداث پارک کلنگششمین روز از هفته سالمت،در 

 روسایمرکزی شهرستان، فرماندهان انتظامی، در این مراسم که بخشدار .زده شد

خرم دره های اجرایی، خیرین و اهالی روستای الوند حضور داشتند، بخشدار  دستگاه

 722شبکه بهداشت و درمان در هفته سالمت، از اختصاص عملکرد تقدیر از  ضمن

میلیون ریال جهت شروع عملیات احداث این پارک در سالجاری خبر داد و اظهار 

تبدیل به مجتمع این پارک با اختصاص اعتباری مناسب  آتیداشت که در سال 

 . تفریحی گردشگری خواهد شد

از ایمنی غذا و اهمیت تغذیه صحیح در سالمت افراد جامعه سرپرست شبکه بهداشت خرمدره ضمن ارائه مطالبی در خصوص در ادامه 

مساعدت و همکاری  اجرایی برای اتمام کارهای عمرانی پارک درخواست مسئولین

متر  0222ت پارک سالمت روستای الوند در زمینی به مساحالزم به ذکر است . نمود

  .مربع احداث خواهد شد 

 : زا دنترابعای اجرا شده در شهرستان خرم دره هسایر برنامه 

 شهرستان با امام جمعهمسئولین و جمعی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان  رادید 

شعار هفته خصوص درضمن ایراد سخنان مبسوطی  سرپرست شبکه در این دیدار

 مامادر ادامه  .در هفته سالمت تقدیر نمودسالمت از حمایت های امام جمعه 

توصیه هایی در  ،هدرک رکشت و ریدقتکارکنان شبکه از مسئولین و زینجمعه 

  .خصوص اهمیت سالمت بیان داشت

انتظامی و  جانشین فرماندهی و استانکارشناس مسئول بهداشت محیط  دیدزاب 

 ییاذغخیرین سالمت شهرستان از آزمایشگاه در حال احداث آب و مواد 

مددجویان تحت پوشش  جهتجلسه آموزشی با عنوان تغذیه سالم  یرازگرب   

  Dنمک و ویتامین  اب هطبار رد یشزومآ های مفلتپ عیزوتو  کمیته امداد

 برنامه صبحانه سالم در ستاد و مراکز بهداشتی درمانی  یارجا 

 مادران باردار و کودکان دچار اختالل رشد  همشاوره تغذیه ب ماجنا 

جهت مشترکین تلفن سالمت و ارتقای ایمنی غذا  موضوعپیامک بهداشتی با  لاسرا 

   همراه 

  با موضوع ایمنی غذا در روستای الوندبسته آموزشی  022 عیزوت 
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 دکترخدیجه ابراهیم خانی  دکتر محمدرضا صائینی، لری،دکتر علیرضا بیگ :زیر نظر

 اسماعیل رحمانی : روابط عمومی و مشاور رئیس دانشگاه

 مهندس جلیل عابدینی: روابط عمومی الکترونیک

 مهندس فروغ السادات حسینی : کارشناس رایانه 

 مهندس قاسم محمدی –فاطمه عباسی  –رحیمه حسین خانی : مسئول اجرایی

 : پایگاه خبری وب دا مرکز زنجان همکاران 

  ، حافظ بیستونی، سیده ام البنین موسوی، فاطمه انصاری، نعمت نوریرزهرا نص مهندس

 رابطان خبری شهرستان ها: همکاران

  محمد اسکندری –هرستی محمود ف: تدارکات

 سهیال توسلی : حروف چینی و صفحه آرایی

 

 سیاست هاي كلي سالمت

را که پس از مشورت با  «سالمت »قانون اساسی سیاستهای کلی  772سال گذشته رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 

بند است، می تواند به بهبود  78اجرای این سیاست ها که مشتمل بر . مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابالغ کردند

ششمین هفته سالمت  که در راستای   با توجه به شعار امسال. عملکرد نظام سالمت و در نتیجه ارتقاء سالمت جامعه کمک شایانی نماید

مندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب  تأمین امنیت غذایی و بهره »یعنی  محور از سیاست های کلی سالمت

« ای و جهانی نطقههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای م و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده

اگر چه امنیت غذایی یک مفهوم چند وجهی است اما در یک نگاه کلی این مفهوم به عنوان یک شاخص : می باشد خاطر نشان می شود

 .برای سنجش توسعه پایدار تلقی می شود که اولویت های جدیدی را در سطح سیاست گذاری ها نمایان کرده است

دسترسی اقتصادی به غذای کافی و . ازهای فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاستاز مهم ترین نی «امنیت غذایی» 

یکی از شرایط ضروری برای تامین امنیت غذایی در یک جامعه است و تامین مواد غذایی با  از مواد غذاییدانش الزم برای استفاده بهینه 

 .گو محسوب می شود اسخکیفیت برای همه افراد جامعه از نشانه های یک دولت پ

مدیریت امنیت غذا در یک کشور مشتمل بر زیر ساخت هایی مانند تولید، توزیع و مصرف است که سالمت تغذیه ای را شکل می دهند و 

 .حوزه مردم، جامعه علمی و حاکمیت قابل بررسی هستند 0متولیان عمده امنیت غذا، در 

مهم ترین واد غذایی، توزیع عادالنه و تفهیم درست مصرف کنندگان نسبت به ارزش غذایی تهیه میزان کافی مواد غذایی، تضمین سالمت م

از سویی دیگر امنیت غذایی به  . عوامل موثر در ایجاد امنیت غذایی است که الزمه آن تدوین الگوی برنامه ریزی و اجرای بین بخشی است

       کم بودن سواد. یت غذایی را نمی توان صرفا به فقر اقتصادی نسبت دادنحوه مصرف غذا در سطح خانوار نیز ارتباط دارد و نبود امن

گاهی خانوارها، پول کافی دارند اما به دلیل نداشتن اطالعات و آگاهی های .تغذیه ای، افراد را در شرایط نامناسب تغذیه ای قرار می دهد

 .و این خود به نبود امنیت غذایی منجر می شودغذایی مورد نیاز خود، دچار محرومیت می شوند  خصوص موادالزم در 

. ن چه مسلم است اصلی ترین ویژگی تحقق امنیت غذایی در یک جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشی و چند مقوله ای به آن استآ

طور هماهنگ با توجه  ارتباط واجرای هماهنگ با سایر بخش ها در سیاست گذاری و پیاده سازی برنامه ها به ضرورت هایی مانند تعامل،

امنیت غذایی و ارتقای سالمت و بهداشت عمومی و نیز حس امنیت در جامعه که باعث تقویت به تاکید ویژه مقام معظم رهبری به آن، 

 .خواهد شد
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