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 وه نامه تشکیل کمیته دیده بانی سالمت : شی

  مقدمه :

به استناد نظام نامه استانی سالمت همه جانبه ابالغ مشترک وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و 

بشرح   "استان کمیته دیده بانی سالمت "شیوه نامه  269/191به شماره  22/5/22وزیر کشور مورخ 

 ذیل تعیین می گردد:

 تعریف دیده بانی سالمت :  – 1ماده

دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام دروندادهای اطالعاتی و فرآیندهای موجود عمل میکند . 

از کلیه دستگاههای اجرایی است که اولیه  و داده های سلسله ای از منابعدست یافتن به دروندادهای پایه ، محل 

. دیده بانی به  جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی مردم استان تاثیر می گذاردبه نحوی بر شاخصهای سالمت 

عنوان ابزاری سیاست محور ، عمدتا بر روی اطالعات سودمند برای تصمیم گیری و به طور خاص اطالعات و 

 دانش مورد نیاز سیاست گذاری سالمت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد. 

 ت : اهداف دیده بانی سالم – 2ماده

 مرتبط با حوزه سالمت در دستگاههای اجرایی استان گزارش های  جمع آوری و تحلیل(1

پوشانی ها  کاهش هم در دستگاههای اجرایی  در راستای با سالمت مرتبطانسجام نظام های اطالعاتی  ایجاد (2

  ی احتمالیو مغایرت ها

(هم افزایی مراجع جمع آوری اطالعاتی سازمانها و دستگاهها، برای ارائه تصویر روشن از وضعیت سالمت همه 3

 جانبه مردم استان 

( تالش در جهت تصمیم سازی و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد علمی و دقیق به منظور تامین ، حفظ و 4

 مردم استان همه جانبه ارتقای سالمت

 استان همه جانبه ا و سیاست های سالمت ( پایش برنامه ه5
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 کمیته دیده بانی سالمت :  ارکان -3ماده

)رئیس کارگروه سالمت و  معاون سیاسی و امنیتی استاندارکمیته دیده بانی با امضای مشترک  اعضای( ابالغ 1

 گردد . صادر می (استاندبیر کارگروه سالمت و امنیت غذایی )رئیس دانشگاه علوم پزشکی و  امنیت غذایی استان(

تشکیل ذیل کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان در  ( کمیته دیده بانی سالمت به صورت فصلی2

کارگروه سالمت و امنیت  کاربست مصوبات در مراجع تصمیم گیری توسط دبیرخانهو و دعوت نامه مربوطه شده 

 . صورت می پذیرد غذایی استان

  حسب ضرورت جلسات به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد. : 1تبصره 

 اعضای دیده بانی سالمت :  -4ماده 

  به عنوان رئیس کمیته  ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه و اطالعات (معاون آمار1

 ( کارشناس مسئول آمار معاونت اجتماعی به عنوان دبیر کمیته2

 استان به عنوان عضو امنیت عذاییرئیس دبیرخانه کارگروه سالمت و (3

 به عنوان عضو ( پیام گزار سالمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی4

 - زیست محیط حفاظت – دادگستری –جهاد کشاورزی  -تامین اجتماعی ها/ ادارات کل ینده سازمان( نما5

 ورزش – وشهرسازی راه – وروستایی شهری وفاضالب آب – وپرورش آموزش – وتجارت معدن ، صنعت

 – دامپزشکی –احمر  هالل – انتظامی نیروی فرماندهی – قانونی پزشکی - امداد کمیته  – بهزیستی –وجوانان

 به عنوان عضو نهاد مردم سازمانهای خانه

 ( نمایندگان معاونت های بهداشت ، درمان ، توسعه ، پژوهش، آموزش و غذا و داروی دانشگاه به عنوان عضو 6

 در صورت نیاز و حسب ضرورت از نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی نیز دعوت به عمل می آید.  : 2تبصره 
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 دیده بانی سالمت :  کمیته وظایف – 5ماده 

 ذخیره داده ها و اطالعات مربوطه غام و د(جمع آوری ، ا1

 نامه عملیاتی سالیانه کمیته دیده بانی سالمت به همراه اعتبارات مورد نیاز ر( تعیین و تصویب ب2

 ( تدوین و تنظیم گزارش سالیانه دیده بانی سالمت و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری3

 ( نظارت بر صحت و دقت و اعتبار داده های جمع آوری شده در زیر سیستم ها4

 دیده بانی سالمت استان  و اولویت دار گزارش های ضروری ( برون سپاری و تایید5

 ( تعیین پیمایش دوره ای استان و نظارت بر حسن اجرای وظایف 6

  سالمت ملی در زمینه دیده بانی برنامه ها و پروژهای ابالغی( اجرای برنامه ها و عملیاتی کردن 7

کلیه گزارش های دیده بانی طبق تعریف می بایست عالوه بر داده ها و اطالعات سطح بندی شده )بر  :3تبصره 

اساس گروه های جمعیت و دهک های اقتصادی مناطق جغرافیایی و ...( شامل تحلیل داده و روند علت شناسی 

 و ارائه پیشنهادات باشد. 

 وین گزارش ها می توان استفاده کرد. از نیروهای انسانی اندیشگاه سالمت برای تد :4تبصره

 :  روش اجرا – 6ماده 

 تصویب میگردد. آرانصف به عالوه یک  پس از طرح در کمیته با موافقتتصمیمات مربوط به کمیته دیده بانی (1

هیات علمی در مراکز دولتی ، خصوصی و غیر اعضای ( سفارش پروژه های دیده بانی به کلیه افراد ، محققان و 2

 دولتی انجام خواهد شد و  الزم است کمیته دیده بانی ، نظام برون سپاری مربوطه را تصویب نماید . 

 ( کمیته موظف است در اولین سال فعالیت ، دوره های آموزشی مرتبط با دیده بانی سالمت را برگزار نماید.3
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 انی سالمت : جلسات کمیته دیده ب -7ماده 

دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت عذایی استان رئیس بر اساس برنامه عملیاتی و با هماهنگی با  دبیر کمیته( 1

 اعضا را ارسال می نماید.  ی دستور جلسه را تعیین و دعوت نامه

 ( دعوت نامه با امضای معاون اجتماعی دانشگاه ارسال می گردد . 2

 خواهد بود.  و یا دانشگاه علوم پزشکی و برنامه ریزی استان در محل سازمان مدیریت مکان برگزاری جلسات(3

 شاخص های دیده بانی سالمت :  – 8ماده

 به تفکیک استان و شهرستان های تابعه  گانه عدالت در سالمت 66الف( شاخص های 

  و شهرستانهای تابعه  شاخصهای نیم رخ سالمت استان ب(

استفاده هسته پژوهشی سالمت دانشگاه و اندیشگاه سالمت در صورت نیاز از پتانسیل و ظرفیت  :5تبصره

 گردد. می

 حسب اعالم نیاز کارگروه شاخصها قابل افزایش می باشد . : 6تبصره 

 ( منابع: 9

 الف( منابع انسانی مورد نیاز: 

 تم های موجود س(منابع انسانی مربوط به زیر سی1

 محققان و اعضای هات علمی ( مجموعه ای از2

 ( یک کارشناس برای کمک به مدیریت کمیته دیده بانی سالمت3

 ب( منابع مالی : 
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( بودجه و اعتبارات مربوط به انجام پروژه های دیده بانی از محل تجمیع منابع مربوط به مدیریت داده ها و 1

میزان بودجه تجمیعی توسط معاونت توسعه اطالعات سالمت واحدهای تابعه دانشگاه تامین خواهد شد. هر سال 

تعیین و با توجه به برنامه عملیاتی ساالنه کمیته دیده بانی در قالب تفاهم نامه رسمی با دبیرخانه سالمت و 

 امنیت غذایی تخصیص داده خواهد شد. 

د از منابع ( پروژه های دیده بانی که اطالعات مربوط به سایر دستگاهها را جمع آوری و تحلیل می نمای2

 . می نماید ده امشارکتی سایر دستگاهها استف

د نیاز مثل اتاق ، کامپیوتر و نرم افزارهای الزم و همچنین بودجه مورد نیاز برای ( منابع فیزیکی و تجهیزات مور3

 تامین می گردد.  علوم پزشکی دیده بانی سالمت توسط دانشگاه

 ستان های تابعه : ترکیب اعضای کمیته دیده بانی شهر 11ماده 

 کمیته دیده بانی شهرستان های تابعه ذیل کمیته دیده بانی استان و با ترکیب ذیل رسمیت پیدا خواهد نمود :

 (معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شهرستان به عنوان رئیس کمیته 1

 (ساوه و خمینشهرستان های اراک ، )روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان/روسای مراکز بهداشت ( 2

 به عنوان دبیر کمیته 

 متناظر با اعضای کمیته استان انتخاب می شوند .، ( سایر اعضای کمیته 3

 ابالغ اعضای کمیته با امضای فرماندار شهرستان می باشد.: 7تبصره 

 ارزشیابی : نظارت و   – 11ماده 

از طریق شاخص های عملکردی زیر و توسط  یت های کمیته دیده بانی سالمت به صورت ساالنهارزشیابی فعال

 کمیته ای متشکل از اعضای منتخب کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان انجام می گیرد : 

  تعداد جلسات برگزار شده 

  تعداد مصوبات کمیته 
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  تعداد پایش های انجام شده 

  میزان داده های جمع آوری شده 

 تعداد گزارشات و مستندات منتشر شده  

 تعداد پروژه های سفارش داده شده به اندیشگاه سالمت /هسته پژوهشی سالمت اجتماعی دانشگاه 

  تعداد کاربرگ های سیاستی ارائه شده به مدیران جهت تصمیم گیری 

دانشگاه علوم پزشکی  ئیسههیات ر 39/7/27تبصره در جلسه مورخ  7ماده و  11این شیوه نامه در 

به  25/2/27و چهل و نهمین جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غدایی استان مورخ اراک 

دبیرخانه کارگروه سالمت کمیته دیده بانی سالمت و  و به پیشنهاد تصویب رسیده که حسب ضرورت 

 ./ خواهد بودقابل ویرایش پس از تصویب در کارگروه امکان پذیر و امنیت غذایی استان 


