
  20/11/90مورخ  هاي پيشگيري از سوانح وحوادثاولويت جهت شهرستان كاشان كميته جامعه ايمن كارگروه  صورتجلسه 

در  وساير اعضا دانشگاهبهداشتي محترم  معاونبا حضور 20/11/90در تاريخ جلسه  15/11/90پ مورخ /14981/29پيرو دعوتنامه شماره 
  . تشكيل گرديد دفتر معاونت بهداشتي 

در خصوص  به حضار ضمن عرض خير مقدم دانشگاهبهداشتي  الماسي معاونمجيد آقاي دكتر ... پس از تالوت آياتي چند از كالم ا ابتدا
سپس آقاي دكتر پنجه شاهي در خصوص پيشگيري حوادث توضيحاتي را ارائه نمودند دستور كار جلسه واهميت پيشگيري از سوانح و

  از حوادث ونحوه اولويت بندي حوادث مطالبي راارائه نمودند 

را  89در سال  آقاي جزايري كارشناس پيشگيري سوانح وحوادث معاونت بهداشتي گزارشي از وضعيت حوادث در شهرستاندر ادامه 
 شهرستان به حوادث اختصاص دارد وبيشترين حوادث شهرستان مربوط به درصد از كل مرگها در5/9ارائه نمودند وعنوان نمودند 

وباتوجه به اينكه تعداد بروز حوادث در شهرستان رو به افزايش است ولي  مرگ ومير )درصد34حدود (مي باشد حوادث ترافيكي 
اي دبيرخانه ارسال نموده اند راقرائت ودر ادامه اولويت هاي پيشگيري از حوادث راكه  ادارات بر.ست ناشي از حوادث رو به كاهش ا

  .نمودند وپيشنهادات ارائه شده مطرح گرديد 
بهتر است روي گروه هدف كودكان ،دانش آموزان وخانم هاي خانه داربا توجه به بعد آن بيشتر كارشود  مدير درمان آقاي دكتر مروجي

  .واستفاده از مدلهاي آموزشي جهت تغيير رفتار را پيشنهاد دادند 
اولويت اول را آموزش وفرهنگ سازي در خصوص حوادث ترافيكي دانستند وتهيه  :ستوان يكم محمودي از مديريت راهور 

CD آموزشي را پيشنهاد دادند  ودر ادامه هم عنوان نمودند كه پيگيري رفع نقاط حادثه خيز مي تواند در اولويت بعدي باشد.  
استانداردوتحقيقات صنعتي در خصوص آموزش پيشگيري از حوادث  به دانش آموزان ومادران خانه اداره آقاي غالمحسين بخردي از

  .دار راتاكيد نمودند 
با توجه به آمارهاي ارائه شده توسط معاونت بهداشتي بر آموزش براي پيشگيري از   :مسكن وشهرسازيآقاي حميدرضا ضيغم از

  .حوادث خانگي تاكيد نمودند 
اداره راه وترابري آموزش پيشگيري از حوادث ترافيكي رامطرح نمودند وپيشنهاد نمود مسئوليني كه عضو دي ازآقاي حامد تجوي

رانندگان متخلف گزارش نموده وپليس  مشاهدهكميته كميته جامعه ايمن يا شوراي ترافيك هستند به عنوان بازوي پليس در صورت 
  .هم برخورد قاطع  نمايد 

به عنوان يك اولويت وخواستار رفع نمودن نقاط با تاكيد برآموزش پيشگيري از حوادث خانگي  :اره بهزيستيادسركار خانم فالح از 
  ...)تاريك بودن بعضي معابر در شب ،پيچ خطرناك روبروي شركت گاز و(حادثه ساز در سطح شهر گرديد 

حوادث مي باشد ولي بايد گروه هدف دقيقا مشخص مركز مديريت حوادث آموزش جزء واجبات در پيشگيري از آقاي دكتر شجاعي  از
 هارگان هاي مربوطه از جمل يبا همكار واينكه تعيين كنيم چه كسي آموزش بدهد وپيشنهادنصب دوربين هاي ترافيكي در سطح شهر

  . رامطرح نمودند  ...فرمانداري ،شهرداري ،بيمه ومديريت راهور و
ي آمار واطالعات مربوط به حوادث اين حوزه رااعالم نمودند وايشان بحث حوادث مهندس چاهيچي رئيس محترم سازمان آتش نشان

كه بطور گسترده رواج پيدا LPG،نشت گاز وبرق گرفتگي ،آتش سوزي خودروهاي گاز سوز خصوصا مربوط به گزش جانوران زهري 
حيوانات موذي عنوان نمودند وگزش ،حوادث مربوط به نشت گاز وبرق گرفتگي حوادث ترافيكي  را ايشان اولويت هاي مهم .كرده است 

ودر سال گذشته حدود در شهرستان ارائه نمودند را  راز وضعيت حوادث محيط كا آقاي حميدي بازرس اداره كار گزارشيجناب .
وايشان در حوزه كاري .ست نفرهم نقص عضو گرديده ا25نفر آن فوت شده و5مورد حادثه ناشي از كار ثبت شده كه 355



پيشنهاد بيمه مسئوليت كارفرما كارخانجات صنعتي عنوان نمودند ومربوط به حوادث ساختماني وحوادث  مهمترين حوادث راخود
  .نمودند  مطرحعالوه بر بيمه تامين اجتماعي را 

از حوادث را جهت انجام اقدامات مداخله اي اولويت هاي پيشگيري معاون محترم بهداشتي  مطالب وجمع بنديمباحث فوق پس از       
  .شرح ذيل اعالم نمودند  به

 مداخالت اولويت رديف
  آموزش گروههاي هدف شامل راكبين  وسايل نقليه،دانش آموزان ومهدهاي كودك-1  سوانح وحوادث ترافيكي 1

  شناخت نقاط حادثه خيز ورفع اين نقاط -2

  ايجاد مركز كنترل ترافيك  -3

  از بيلبردها در ميادين شهر استفاده -4

  ايجاد رسانه هاي محلي جهت آموزش - 5

  تشكيل گروههاي هميار پليس-6

  نظارت بر انجام معاينات فني خودروها -7

  جذب بودجه هاي مربوط به بيمه شخص ثالث واستفاده آن در برنامه هاي پيشگيري- 8

  
 آموزش به خانواده ها از طريق مدلهاي آموزشي -1  حوادث خانگي -2

 )نظام مهندسي(نظارت بر اجراي قوانين مربوط به ساخت وساز ها -2

  )شهرداري(نظارت بر رعايت اصول ايمني در ساختمان ها در پايان كار  -3

  آموزش ايمني به كارگران قبل از استخدام -1 سوانح وحوادث محيط كار  3

  آموزش حين كار -2

  ه مسئولين اماكن عمومي ومذهبي جهت مسائل ايمني آموزش ب-3

 CNGنظارت بر رعايت اصول ايمني در جايگاههاي سوخت به ويژه جايگاههاي -4

  گاز سوز نمودن خودروها نظارت بر شركت هاي  - 5

  اجباري كردن بيمه مسئوليت كارفرما در شروع كارهاي ساختماني -6

  آموزش رانندگان وسايط نقليه گاز سوز -7

  ديران كارخانه هامآموزش اصول ايمني به كارفرمايان و- 8



ث وفعاليتمستند سازي حواد 4
هاي صورت گرفته توسط ادارات 

وارائه به دبيرخانه وسازمان ها
  كميته جامعه ايمن 

،مدارس،راهنمايي بيمارستان ها ،مراكز بهداشتي ودرماني ،مدرسه ،خانهثبت حوادث-1
  ورانندگي 

  طبقه بندي اين اطالعات به تفكيك -2

مستند سازي اطالعات جهت بررسي علل حوادث ،گروهها ومحيط هاي در معرض  -3
  خطر وپيشرفت مراحل برنامه 

  )ت بهداشتينمعاو(دبيرخانه كميته جامعه ايمن 
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