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رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی: خبـر

سندجامعسالمتاستانهاتدوینمیشود

رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی ضمن اعالم 
اینکه وظیفه این شورا هماهنگی، سیاستگذاری و مبدل سازی تکالیف 
باالدستی است از تهیه و تدوین سند جامع سالمت استان ها خبر داد.
به گزارش سپید، محمد اسماعیل مطلق گفت: »شورای سالمت و 
امنیت غذائی به عنوان نماد حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی کالن در 
رصد و دیده بانی کارکردهای نظام ارائه خدمات سالمت و حوزه های 

اثرگذار در نظام سالمت ایفای نقش می کند.«
وی افزود: »در واقع این شورا نقش هماهنگی، سیاستگذاری و مبدل سازی 
تکالیف باالدستی به برنامه های کالن برای حوزه های اجرائی و چیدمان 
برنامه ها و فعالیت های ملی را برای هدایت فرآیندهای اجرائی از طریق 
کارگروه های تخصصی عهده دار است.« وی ادامه داد: »نظام سالمت 
در کشور ما به عنوان مهم ترین حوزه اثرگذار در  بخش اجتماعی نظام 
حکمرانی می باشد و کارکردهای آن در مشروعیت بخشیدن حوزه 

اجتماعی واعتماد سازی بسیار استراتژیک است.«
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی گفت: »شورای 
سالمت و امنیت غذائی در کشور باالترین سطح تصمیم گیری 
با مسئولیت  در اتخاذ روش ها و سیاست های اجرائی سالمت 

ریاست محترم جمهوری است.« مطلق اظهار داشت: »این شورا 
و  مقبولیت  برای  ملی  سطح  در  ارزشمند  پتانسیل های  دارای 
حمایت طلبی سیاست هایی است که در فراهم آوردن شاخص های 
اثرگذار در عدالت در سالمت، کاهش فقر و نابرابری، ارتقای 
شاخص های بهره مندی عادالنه مردم از خدمات پایه، می تواند 

بسیار اثرگذار باشد.«
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در ادامه ضمن 
قدردانی از حسن اعتماد وزیر بهداشت در واگذاری مسئولیت خطیر 
دبیرخانه شورا به وی، سرفصل برنامه های آتی این شورا را تشریح کرد.
مطلق در تشریح گفت: »با عنایت به سیاست وزارت بهداشت مبنی بر 
اولویت بهداشت بر درمان باید از طریق بازنگری در سطوح پیشگیری، 

نسبت به تعیین کننده های اثرگذار بر سالمت توجه جدی کرد.«
مطلق یادآور شد: »در این خصوص مؤلفه های مرتبط با پیشگیری و 
عوامل اقتصادی، اجتماعی اثرگذار بر سالمت SDH می تواند ترجمان 

روشنی از مفاهیم پایه برای مداخالت سالمت باشد.«
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در ادامه بیان 
داشت: »تهیه و تدوین سند جامع سالمت استان ها باید به عنوان 

استراتژی مداخالت اثرگذار و اولویت بندی شده برای دانشگاه های 
علوم پزشکی مورد توجه قرار گرفته و الزاماً می بایست این سند در هر 
دانشگاه ظرف مدت سه ماه در دستور کار هیات امنا برای تصویب در 
درون بخشی و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تصویب 

بین بخشی قرار گیرد.«
وی دیگر سرفصل برنامه های آتی این شورا را چنین توضیح داد: »اتخاذ 
تصمیم و سیاست های مورد نیاز شورای سالمت وامنیت غذائی مبتنی 
بر شواهد و مستنداتی است که می بایست از اعتبار، ارتباط، اختصاصی 

بودن، توأم با زمانبندی مناسب در اجرا برخوردار باشد.«
وی افزود: »بنابراین ضمن تاکید بر اصالح فرآیند تصمیم گیری و 
سیاستگذاری، انتظار داریم رؤسای محترم و تیم مدیریتی دانشگاه ها 

تعهد و توجه الزم به این موضوع مهم را داشته باشند.«
وی ادامه داد: »تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در راستای 
برنامه ها و فعالیت ها برای نیل به اهداف پیش بینی شده از مهم ترین تکالیف 
هر دانشگاه و مهم ترین بازار برای ارزیابی کارکردهای دانشگاه ها بشمار 
می آیند.« مطلق اضافه کرد: »ظرفیت موجود شورای عالی سالمت و 
امنیت غذائی در کشور و استان و شهرستان می تواند سرمایه ای مهم برای 
مقبولیت و حمایت طلبی اجتماعی در تقویت و توسعه همکاری های 

بین بخشی وجلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد باشد.«
وی افزود: »از این رو هدف دیگر ما اینست که نگذاریم از این فرصت 
و سرمایه ارزشمند غفلت شود. باید با هوشمندی و تدبیر درست 

این ظرفیت را به سرمایه گرانبهایی حمایت اجتماعی تبدیل کنیم.«
رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی اذعان داشت: 
»تالش دبیرخانه در دوره جدید مبتنی بر عقالنیت و خردورزی با 
بهره گیری از همه ظرفیت های موجود است. تالش داریم تا با دعوت 
از صاحب نظران و اندیشمندان نسبت به بازتبیین تعهدات و تکالیف 

اسناد باالدستی اقدام کنیم.«
وی بیان کرد: »اطمینان دارم با تدبیر و درایت درست می توانیم از 
همه ظرفیت های بالقوه استفاده درست کرده و با این رویکرد حتما 
با اتکا به الطاف و توجهات الهی در برابر همه موضوعاتی که نیاز به 

واکاوی و بازنویسی برای اجرا دارند موفق خواهیم شد.«
مطلق اضافه کرد: »به شعار خواستن توانستن است معتقدیم و برای 
توانستن، ایجاد عزم و اراده در سرلوحه برنامه های این دبیرخانه قرار 
گرفته است. امید دارم با شناختی که از همه دلسوزان نظام سالمت 
داریم این دبیرخانه با کمک همه بزرگواران تحوالت ارزشمندی را 
رقم خواهد زد و انشااهلل بار دیگر موضوع سالمت به عنوان یک 
مفهوم چند بخشی و یک محصول مشترک حوزه های اثرگذار در  
بخش های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی مورد 

توجه همگان قرار خواهد گرفت.«وبدا

بنابر اعالم وزارت بهداشت، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 4هزار و 
۶0 بیمار مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 1۹ 

بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه 2۹ دی ماه 1400 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 4 هزار و ۶0 بیمار جدید مبتال به 
کووید1۹ در کشور شناسایی شد که 330 نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به ۶ میلیون و 231 هزار و ۹0۹ 
نفر رسید. متاسفانه 1۹ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 132 هزار و 132 نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۷1 هزار و 21۷ نفر از بیماران 

بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

یک هزار و 2۷1 نفر از بیماران مبتال به کووید1۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون 43 میلیون و ۶۸0 هزار و ۸2۸ آزمایش تشخیص کووید1۹ 
در کشور انجام شده است.

تا کنون ۶0 میلیون و 404 هزار و ۹4۶ نفر دوز اول، ۵3 میلیون و 
334 هزار و ۹0۸ نفر دوز دوم و 13 میلیون و 4۷۶ هزار و ۹1۶ 

نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 12۷ 

میلیون و 21۶ هزار و ۷۷0 دوز رسید.
همچنین از روز سه شنبه تا چهارشنبه 43۷ هزار و 11۸ دوز واکسن 

کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۴۰۶۰ بیمار جدید کرونا  در کشور


