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و اداره آمـوزش و پـرورش، اداره بهزيسـتي    نماينـدگان  حضور با7/8/1390اولين جلسه كارگروه ايمني كودكان مصوبه كميته جامعه ايمن شهرستان مورخ
 .داشتي برگزار شددرمعاونت بهشهرداري 

 
  :دستورآار جلسه

 سال به علت حادثه 5بررسي آمار مرگ و مير كودكان زير  - 1

 ادارات مختلف درزمينه ايمني كودكان شهرستان انتظارات كارگروه از - 2

وحوادث كودكـان  بررسي مصوبات جلسات قبلي كميته مرگ و مير كودكان معاونت بهداشتي و فعاليتهاي انجام شده در زمينه پيشگيري از سوانح  - 3
 در معاونت بهداشتي

 :موارد مطروحه
غير واگير مطرح و سپس خـانم دكتـر نخـي كارشـناس     بيماري هاي در ابتدا اهداف كميته توسط آقاي دكتر پنجه شاهي كارشناس مسئول واحد  - 

شير مادر مصوبات كميتـه هـاي    امه كودكان ومسئول بهداشت خانواده آمار مرگ كودكان و انتظارات را ارائه ودر پايان خانم غفاريان كارشناس برن
 : مقرر گرديدو صحبت هايي كه خانم فالح از اداره بهزيستي بيان فرمودند قبلي را بيان نمودند و پس از بحث وتبادل نظر 

و شـوراي سـالمت   آموزش و پرورش در جلسه جامعه ايمن  تحت پوشش اداره لزوم اخذ مجوز بهداشت براي مهد كودك ها و مدارس غير انتفاعي - 1
 )غيرواگير و بهداشت محيط هايپيگيري با واحد. ( مطرح گردد

درخصوص رفع مشكالت موجود در مهد كودك هاي واقع در مجتمع دانشگاه علوم پزشكي و بيمارستان بهشتي كه مدتهاسـت همچنـان برطـرف     - 2
 بهداشت خانواده وواحدهاي  پيگيري بادفتر معاونت بهداشتي و. (دانشگاه مطرح گردد نشده با رياست محترم دانشگاه مكاتبه و يا در هيئت رئيسه

 ) بهداشت محيط

 اقدام و اداره آموزش و پرورشبه  )مهد كودك ها و مدارس غير انتفاعي (واحد بهداشت محيط نسبت به ارسال دستورالعمل كسب مجوز بهداشت  - 3
 ) واحد بهداشت محيطپيگيري با . (پيگيري هاي الزم را انجام دهد

بـه  ) .....ومثل مديران و مريبان مدارس و مهد كـودك هـا  (پليس راهور نسبت به معرفي پرسنل خود  شهرداري و ،بهزيستي ،اداره آموزش وپرورش - 4
 . آنها برنامه ريزي گردد برايمعاونت بهداشتي اقدام تا جهت آموزش پيشگيري از سوانح وحوادث كودكان 

  ) خانواده و غير واگير ،اي بهداشت مدارسپيگيري با واحد ه( 
 
پيگيـري  . (مدارس وبعضـي از مكانهـاي عمـومي شـهر اقـدام گـردد       نسبت به تهيه ونصب ليست نكات ايمني بصورت قاب شده در مهدكودك ها، - 5

 ) وهماهنگي با واحد هاي غير واگير، خانواده و ادارات مرتبط

 ) پيگيري با شهرداري( اقدام گردد ....) پارك ها، ميادين و( كن عمومينسبت به نصب حفاظ براي استخرهاي موجود در اما - 6

درمـاني اقـدام    شـتي مكاتبه تا نسبت به تعمير و تجهيز آمبوالنس هاي موجـود در مراكـز بهدا   115با آقاي دكتر شجاعي مسئول محترم اورژانس  - 7
 ) و گسترش پيگيري باواحد غير واگير. ( گردد



الم و گزارش تلفني هرگونه مورد كودك آزاري تشخيص داده شده در مراكز بهداشـتي درمـاني بـه اورژانـس هـاي      انجام هماهنگي در خصوص اع -8
 ) پيگيري با اداره بهزيستي و واحدهاي بهداشت سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد و بهداشت خانواده(اجتماعي و اداره بهزيستي 

اداره بهزيستي نسـبت بـه رفـع    . رژانس اجتماعي است هميشه در دسترس نبوده و قطع ميباشدكه مربوط به او 123با توجه به اينكه شماره تلفن  - 9
 )اداره بهزيستي پيگيري با. (اين مشكل اقدام نمايد

مقرر شده بود چك ليست ايمني منـازل بـازنگري شـود كـه در ايـن      ) در معاونت بهداشتي20/7/1390 مورخ(در جلسه قبلي مرگ ومير كودكان  -10
 .اين بازنگري در وزارتخانه درحال انجام است مشخص شدرح و جلسه مط

مقرر شده بود كتابچه پيشگيري از حوادث و سوانح كودكـان تهيـه   ) در معاونت بهداشتي 20/7/1390(در جلسه قبلي كميته مرگ و مير كودكان  -11
 .اشت خانواده استفاده شوداز همان پمفلتهاي تهيه شده توسط واحد بهدتصميم گرفته شد در اين جلسه كه  گردد
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