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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

 هسوء تغذیشرح وظایف واحدها در برنامه حمایت تغذیه ای از مادران باردار و شیرده نیازمند دچار سوءتغذیهموضوع: 

  با سالم و احترام

کمیته  فی مابین وزارت بهداشت و، در خصوص تفاهم نامه 11/7/2011مورخ  2571/033پیرو نامه شماره 
و نظر به اینکه اجرای این برنامه نقش مهمی در ارتقای سالمت مادران و کودکان دارد، امداد امام خمینی )ره( 

ضروری است ضمن تعامل با کمیته امداد امام خمینی )ره( جهت اجرای هر چه بهتر برنامه، واحدهای تحت پوشش 
عالی اقدام نموده و  ف به شرح زیر، در جهت اجرای برنامه تحت نظارت جنابآن معاونت، مطابق با شرح وظای

 گزارش اقدامات انجام یافته به این معاونت ارسال گردد. 

 ردیف شرح وظیفه مسئول پیگیری

 گسترش شبکه

،  بهورزان و مراقبین سالمت دانشگاه/ دانشکده وجیه روسای مراکز بهداشت شهرستانت -
  برنامه جهت اجرای هرچه بهتر

 ارسال فهرست مادران باردار واجد شرایط به کمیته امداد استان  -

در انتهای فرم مشخصات فردی مادران واجد شرایط دریافت سبد غذایی حمایتی، پرسشی  -
 دائر بر موافقت مادر با دریافت سبد غذایی گنجانده شود
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سالمت خانواده و 
 جمعیت

عه بر اساس شاخص های دهای زیر مجمودریافت لیست مادران واجد شرایط از واح -
 لیست مراکز بهداشت شهرستان ها که از خانه های بهداشت و اعالم شده )

 پایگاه های سالمت جمع آوری شده است( 

 )مطابقت با شاخص ها و اخذ رضایت مادر( نظارت بر لیست فوق -

 و اعالم لیست نهائی به گسترش شبکه   -
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 بهبود تغذیه جامعه

آموزشی تغذیه برای کارکنان بهداشتی به منظور آموزش به مادران باردار و تهیه مطالب  -
 شیرده

بررسی لیست اقالم غذایی موجود در سبد غذایی و ارائه پیشنهاد در صورت نیاز به تغییر  -
 در اقالم غذایی متناسب با مواد غذایی بومی

 مهآموزش و مشاوره تغذیه برای مادران باردار و شیرده تحت پوشش برنا -

و ارسال آن به )فرم پایش و ارزشیابی( جمع آوری و تکمیل فایل اکسل عملکرد برنامه   -
 ستاد وزارت بهداشت

 نظارت بر سبد غذایی تعریف  شده توسط گروه تغذیه در فروشگاه های توزیع مواد غذایی -
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 بهداشت محیط
 

ر فروشگاه های نظارت بر شرایط بهداشتی)بسته بندی، نگه داری، توزیع( مواد غذایی د -
 طرف قرارداد
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 7 تامین وسیله نقلیه در صورت لزوم برای نظارت های ستاد شهرستان  - امور اداری و مالی

 
 
 


