
 تعريف:

تشکيل شده است.   یبيمارستانسالمت نوزاد در حوزه خارج برنامه های و انسجام  اناين کميته در جهت ارتقاء سالمت نوزاد

باه رياسات    دو باار   ساايی  انجام وظيفه می نمايد. جلسات اين کميته، حداقل  معاونت بهداشتی کميته  زير نظر مستقيم  اين

 تشکيل می شود.اعضاء کميته دانشگاه و با حضور  معاون بهداشتی 

 هدف:

 را کارد واحاد هاای اراخاه خادمت      لعمو نظارت بار   ی کاهش مرگ نوزاد برنامه ها کمک به اجرای برنامه ريزی،اين کميته 

 . دعهده داربر

 ترکيب اعضاء:

 نوزاد شامل  افراد زير است:  سالمت  ارتقاء معاونت بهداشتی اعضاء کميته 

 (رييس  کميته)معاون بهداشت دانشگاه  .1

 معاون فنی معاونت بهداشت .2

 ) دبير اجرايی(مدير گروه سالمت خانواده   .3

 (برنامه سالمت نوزادان اب يی کاملآشنا )يک نفر فوق تخصص نوزادان يا متخصص کودکان  .4

 در معاونت درمان برنامه های سالمت نوزادان  کارشناس پيگير .5

 کارشناس مسئول سالمت مادران  .6

 کارشناس مسئول سالمت کودکان  .7

 کارشناس مسئول آموزش سالمت  .8

 شگسترکارشناس مسئول  .9

 بهورزی کارشناس مسئول  .11

 وظایف این کميته شامل: 
منطقه برای ارتقای  تحليل گزارشات آماری مربوط به سالمت نوزادان منطقه تحت پوشش و تعيين سياست های .1

 سالمت نوزادان 

 و تعيين چايش ها و گلو گاه های مداخله های اجرايی تهيه گزارش  تحليلی وضعيت سالمت نوزادان  .2

 نوزادان در مورد سالمت  تحت پوششاويويت های منطقه  معاونت بهداشتی  برای تعيين خط مشی  نتعيي .3

با رويکرد بهبود بر حسب علل مرگ نوزادان  برنامه ريزی جهت کاهش مرگ و مير نوزادان در منطقه تحت پوشش .4

 وارتقای مراقبت های پريناتال 

در حوزه  خارج از  سالمت نوزادان برای برنامه هایتامين منابع مايی و پشتيبانی نرم افزاری و سخت افزاری  .5

  بيمارستان 

 نظارت بر کميت و کيفيت مراقبت های دوره نوزادی .6

 نوزاد سالمت  برای عملياتی نمودن دستور ايعمل های کشوری  منطقه ای  جديد برنامه بررسی پيشنهادات،  .7

 (ی سالمت ) برون بخشیمشارکت شرکابا جلب های و مداخالت منطقه ای  تعيين استراتژی  .8

 

 

 در معاونت بهداشتيارتقاء سالمت نوزاد  کميته


