
 وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

 آیین نامه تشکیل کمیته بهداشتی مرکز بهداشتی درمانی

 :مقدمه 

به منظور پیشبرد برنامه داوطلبین بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و مشارکت هر چه بیشتر آنان در 

درمانی با ترکیب اعضاء زیر ضرورت فعالیتهای مختلف ، کمیته ای تحت عنوان کمیته بهداتشی مرکز بهداشتی 

 :دارد

 (رئیس کمیته )مسئول مرکز بهداشتی درمانی  -1

 (دبیر کمیته)مسئول رابطین مرکز بهداشتی درمانی  -2

 (عضو کمیته )نماینده رابطین مرکز بهداشتی درمانی  -3

 (عضو کمیته )مسئوی فعالیتهای بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی  -4

 (عضو کمیته )مسئول امور عمومی مرکز بهداشتی درمانی  -5

 (عضو)نماینده مرکز بهداشت شهرستان -6

 

 :شرح وظایف

 :کمیته مزبور در موارد زیر می تواند بررسی ، اتخاذ تصمیم و پیشنهاد نماید 

 

 اجرای برنامه داوطلبین سالمت    :الف   

        بهداشتیی ودرمانی یا پایگاه امور جاری مرکز بهداشت:ب  

 هماهنگی بین بخشی:ج   

 

 

 

   :اجرای برنامه داوطلبین سالمت:الف 

 
 محتوای آموزشی و نحوه آموزش رابطین  -1

 گروه بندی رابطین برای تشکیل کالس های رابطین  -2

 ارزیابی فعالیتهای رابطین  -3

 اجرای برنامه های جدید  -4

 اجرای برنامه های فوق برنامه  -5

 نحوه تدریس انعکاس نظرات رابطین در مورد  -6

  خانواده های بدون رابط برنامه ریزی در مورد -7

 برنامه ریزی در مورد فعال کردن رابطین غیر فعال  -8

 .برنامه ریزی جهت راهنمایی خانواده هایی  که به نحوی در اجرای برنامه های بهداشتی همکاری نمی کنند -9

    : درمانیی امور جاری مرکز بهداشت:ب

 بررسی مشکالت مربوط به گزارش کار مرکز بهداشتی درمانی  -1
 (ارائه راه حلهایی در جهت بهبود کیفیت خدمات )بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی مرکز  -2
 رسیدگی به نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی مرکز بهداشتی درمانی  -3
 بررسی وضعیت پوشش آماری مراقبتهای بهداشتی مرکز در جمعیت تحت پوشش به صورت ماهانه  -4



 

 : هماهنگی بین بخشی:ج 

 ....بررسی نیازها و مشکالت منطقه در ابعاد بهسازی محیط ،مسائل فرهنگی اجتماعی و -1

 محله تعیین چگونگی برقراری ارتباط با سایر ارگانها و شخصیت ها در زمینه بهبود وضعیت -2

 پیگیری اقدامات انجام شده  -3

  ها تبصره

جلسات حداقل با نصف بعالوه یک نفر از اعضای کمیته به شرط حضور نماینده رابطین مسئول (1تبصره 

رابطین مرکز بهداشتی درمانی و نماینده مرکز بهداشت شهرستان تشکیل میشود در صورت حاضر نبودن رئیس 

 .ت جلسه را با حفظ سمت به عهده دارد کمیته در جلسه ،مسئول رابطین ریاس

در صورتی که رئیس مرکز و مسئول امور عمومی یک نفر باشد ،حضور پزشک مرکز بهداشتی درمانی به (2تبصره 

 .عنوان عضو کمیته الزامی است

در صورتی که مرکز بهداشتی درمانی فاقد کاردان بهداشت محیط ثابت است فردی که مسئولیت کنترل (3تبصره 

 .منطقه را به عهده دارد بایستی در جلسات به عنوان عضو ثابت حاضر شودبهداشت محیط 

لیت ارسال کلیه صورت جلسات به مرکز بهداشت شهرستان الزامی است و مسئول رابطین شهرستان مسئو(4تبصره 

 .پیگیری صورت جلسات و ارائه پس خوراند به مرکز بهداشتی درمانی را عهده دار خواهد بود

نماینده رابطین به انتخاب رابطین و موافقت مسئول رابطین مرکز بهداشتی درمانی به مدت یک سال  در (5تبصره 

 .کمیته فعالیت خواهد داشت

در صورت لزوم به تشخیص رئیس کمیته می توان فواصل  فاصله تشکیل جلسات حداقل یکماه است و ( 6تبصره 

 .نمود کوتاه ترجلسات را 

با پیشنهاد مسئول رابطین شهرستان و امضاء ( شامل رئیس ، دبیر و اعضاء )ابالغ کلیه اعضای کمیته ( 7تبصره 

 .رئیس مرکز بهداشت شهرستان صادر میشود


