
       كميته شهرستاني ترويج تغذيه با شير مادر                                        
  

  :اعضاء آميته 
  

  رئيس شبكه يا مركز بهداشت -1
 روساي بيمارستان هاي داراي بخش زنان يا اطفال -2

 يك نفر متخصص اطفال  -3

 يك نفر متخصص زنان  -4

 مسئول بهداشت خانواده -5

 هرستانكارشناس تغذيه با شير مادر ش -6

 مسئول امور دارويي -7

 كارشناس پرستاري مامايي  -8
  
  

  .و يا بر حسب نياز برگزار گردد ) ماه يك بار 3هر (      جلسات كميته به طور مرتب 
دستور جلسات و پيگيري مصوبات صورتجلسات ، . كارشناس شير مادر شهرستان دبير جلسه است 

  .اده مي شود مشكالت و گزارشات توسط وي براي طرح در كميته آم
  
  

  :شرح وظايف كميته 
  

  :برنامه ريزي براي تقويت فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و حمايتي تغذيه با شير مادر 
جمع آوري و نگهداري آخرين اطالعات وضعيت موجود تغذيه با شير مادر در شهرستان و  -1

  اتخاذ سياست هاي الزم براي ارتقاء
تدار كودك بر اساس آخرين پايش و گزارش به تعيين وضعيت موجود بيمارستان هاي دوس -2

 مداخالت الزم توسط كميته هاي بيمارستاني كميته دانشگاهي و پيگيري 

و نظارت بر ارزيابي مجدد چنانچه در ( نظارت بر پايش بيمارستان هاي دوستدار كودك  -3
 )دانشگاه هاي بزرگ توسط شهرستان انجام مي شود 

بر عملكرد كاركنان در اجراي برنامه و آموزش مادران در واحدهاي اجرايي با نظارت  -4
 بازديدهاي رندومي

نظارت بر پايش قانون ترويج تغذيه با شير مادر ، مطرح نمودن موارد تخلف از قانون در  -5
 جلسات براي پيگيري 

ن زير تشكيل هسته آموزشي شير مادر براي همكاري و نظارت بر آموزش هاي سطح شهرستا -6
 نظر هسته آموزشي دانشگاه

 تدوين ، اجرا و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي سطح شهرستان -7



تهيه شده توسط كاركنان ........) كتاب ، فيلم ، اساليد ، پمفلت (نظارت بر مطالب و مواد آموزشي  -8
 در سطح شهرستان

اد به كميته تعيين اولويت هاي پژوهشي با توجه به مشكالت و نيازهاي شهرستان و پيشنه -9
 دانشگاهي

نظارت بر توزيع و مصرف شير مصنوعي و ارائه راهكارها و مداخالت مناسب بر اساس  -10
 شدهگزارش اطالعات جمع آوري 

 جلب مشاركت رسانه هاي محلي و نظارت بر مطالب منتشره از آنها -11

 برنامه ريزي همكاري هاي بين بخشي در موارد لزوم -12

 ني شير مادر برنامه ريزي و برگزاري هفته جها -13

 معرفي ، حمايت و تشويق كاركنان عالقمند در امر ترويج تغذيه با شير مادر  -14

  ماهه به مركز استان و كميته دانشگاهي3ارسال گزارشات  -15


