
 (1398)یک تا هفتم آبان ماه  ها یتاز مسموم یشگیریهفته پ چهاردهمین دوره در معاونت غذا و دارو لرستان عملکردخالصه 

 
چهاردهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت ها، در نخستین هفته آبان ماه سال جاری به صورت سراسری در کشور برگزار گردید که 

مورد انتظار سازمان غذا و دارو انجام شد. دانشگاه های علوم پزشکی لرستان اقدامات  معاونت غذا و دارو ت واحد تحقیق و توسعهبه هم

 خالصه فعالیت های انجام شده به شرح ذیل می باشد:

 یگروه پزشک یبرا یازامت 9دو دوره با  یاخذ مجوز بازآموز .1

 آموزش تخصصی گروه پزشکی در قالب بازآموزی یرگزارب  .2

 سالمت خانوار یرانو سف یانمرب یژهو یکروزه آموزش عمومی ینارمس یبرگزار .3

 یعشا های یتنسخه کتابچه مسموم 500و چاپ  یطراح .4

 یعشا یها یتپمفلت مسموم یطراح .5

 ها یتاز مسموم یشگیریروز شمار هفته پ یژهعدد پوستر و 15 یطراح .6

 یوییبرنامه راد 20جهت ضبط  یماالزم با صدا و س یهماهنگ .7

 ریال 30000000به ارزش  در میدان کیو متر مربع 42به مساحت   یلبوردو نصب ب یطراح:  یطیمح یغاتانجام تبل .8

 عدد بنر  5و چاپ  یطراح:  یطیمح یغاتانجام تبل .9

 در هفته مذکور ینفرز یوناتوماس یدر سر برگ ادار یت هامسموم پیشگیری از درج شعار هفته .10

 دانشگاه و غذا و دارو معاونت یتدر سا یانعکاس خبر .11

 و به اشتراک گذاشتن ویدئو در اینستاگرام و آپارات ها یتاز مسموم یشگیریپانجام مصاحبه ویژه هفته  .12

 و دانشگاه غذا و دارو معاونت یتسادرج مطالب آموزشی )کتابچه و پوستر( در  .13

ارسال به کلیه ینی و حس یناربع ینزائر یژهو ییو غذا ییدارو یها یتاز مسموم یشگیریپ یمطلب آموزش یهته .14

 در ایام اربعین حسینی ادارات، ارگان های دولتی و واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی جهت بهره برداری

 ینسخه کتابچه به مرکز بهداشت شهرستان و اداره کل آموزش و پرورش جهت آموزش و توانمندساز 500ارسال  .15

 سالمت خانوار و دانش آموزان یرانسف

 یبازآموز یناردر سم ییو پک اهدا یراییپذ جهت اسپانسر بصورتخرمان  یشرکت داروساز حضور .16

از  یشگیریهفته پ یتجهت انعکاس اهم )ایرنا، فارس، مهر و ایسنا( استانی ها یبا خبرگزار نشست خبری  .17

 ها یتمسموم

 98و شش ماهه نخست  97تهیه و جمع آوری مسمومیت های استان در سال  .18

 یهاستان و کل یبه همه ادارات، ارگانها یناربع یروزشمار و مطلب آموزش یچه و پوسترهاکتاب یکیالکترون یلارسال فا .19

 یتابعه دانشگاه جهت اطالع و بهره بردار یواحدها

در شبکه استانی  یزیونتلو یسنو یرز پیام های هشدار دهنده و آموزشی هفته پیشگیری از مسمومیت بصورتپخش  .20

 افالک در ساعات پربیننده

  سفیران سالمت خانوارو  یانمرب ینار آموزشی جهتدر سمشرکت  یصدور گواه .21

 به سازمان غذا و دارو جهت ارسالهفته پیشگیری از مسمومیت ها  گزارش عملکرد یهو ته یجمع بند .22


