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 غذايي شهرستان كاشانصورتجلسه شوراي سالمت وامنيت

با حضور معاون محترم 21رأس ساعت  88دومين جلسه شوراي سالمت درسال  26/3/88پ مورخ /1/29 – 689پيرو دعوتنامه شماره 
تالوت شد و مجيد... ابتدا آياتي از كالم ا: استاندار و رياست دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد 

سپس آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به معاون محترم استاندار و اعضاء شوراي سالمت اهم
دستگاه آمبوالنس جهت مراكز بهداشتي درماني روستائي وشبانه روزي كردن 3فعاليتهاي دانشگاه در زمينه تأمين پزشك ، تجهيزات ، تهيه

بررسي مصوبات -.. سپس دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند. تي درماني مشكات و قمصر را بيان نمودندمركز بهداش 2
گزارش از چگونگي -  )مصوبات اجرا شده درحال اجرا و اجرا نشده ( شوراي سالمت  17/1/88و 1/11/87جلسه

چگونگي فعال -ن از ديدگاه دامپزشكي گزارش بررسي معضالب بهداشتي شهرستا -  بيماري آنفلوانزاي خوكي
1/11/87بررسي مصوبات جلسه ) جمع بندي مطالب الف  - سازي كميته ايمني شيميايي درشهرستان كاشان

ندهآقاي جلوداريان نماي:  3مصوبه بند . آقاي توليت نماينده محترم اداره تبليغات در رابطه با اجراي مصوبه بياناتي ايراد نمودند: 2مصوبه بند 
محترم آموزش و پرورش آمادگي خود را جهت برنامه ريزي آموزشي در مدارس اعالم نمودند و خواستار تهيه پمفلت آموزشي جهت اين

آقاي حلواچي نماينده محترم شهرداري در خصوص راه اندازي سردخانه كشتارگاه ظرف مدت يكماه آينده خبر: 6مصوبه بند . برنامه شدند
آقاي قپاني پور كارشناس محترم فرمانداري در رابطه با بسته بندي تخم مرع اعالم نمودند با توجه به جلسات برگزار:  7مصوبه بند. دادند

آقاي قپاني پور فرمودند پيگيريهاي: 10مصوبه بند. شده كليه مرغداريهاي توليد تخم مرغ به دستگاه جك پرينتر مجهز خواهند گرديد
آقاي دكتر نيكبخت: 14مصوبه بند. ه كليه هزينه هاي بيمارستاني از اتباع بيگانه بطور كامل دريافت گرددزيادي انجام گرديده و مقرر شد

:1مصوبه بند : 17/1/88بررسي مصوبات جلسه ) ب . خواستار مستمر بودن اين جلسات با حضور مسؤولين بهداشتي را داشتند
نيروي انتظامي ودامپزشكي تهيه و در نماز جمعه هيئات مذهبي، مجالس اطالعيه در چهار رنگ توسط معاونت بهداشتي و با همكاري

دراين خصوص با توجه به توضيحات نماينده اداره آموزش و پرورش آقاي حاجي معاون:  2مصوبه بند . عمومي و خانوارها توزيع شده است
زمينه كشتار غير مجازدام تشكيل شود و از مسؤولين و محترم استاندار و فرماندار بيان نمودند كه براي هر آموزشگاه جلسه آموزشي در

  . كارشناسان دانشگاه جهت ارائه مطالب و آموزشهاي الزم دعوت بعمل آيد

با حضور ادارات 1/4/88آقاي قپاني پور ، كارشناس محترم فرمانداري در رابطه با اين مصوبه بيان نمودند جلسه اي در تاريخ :  3مصوبه بند 
عامل شركت زرين شيمي در فرمانداري تشكيل و مقرر گرديده كه اداره محيط زيست مكاتبه اي درخصوص تجزيه اين ذيربط و مدير

  . ظروف در محيط و خاك انجام داده ونتيجه را جهت اقدامات بعدي ارائه نمايد

  .در مصوبات قبلي مورد بررسي قرار گرفت  :6و 5و 4مصوبات بند 

و 86كارشناس مسؤول بهداشت محيط نمودار مقايسه اي فعاليت هاي واحد بهداشت محيط در سالهاي  آقاي فتحي مقدم :7مصوبه بند 
  .را براي حضار ارائه نمودند 87

  .مكاتبات الزم انجام شده است  : 8مصوبه بند 

  .درخصوص اجراي اين بند موضوع در دستور كار جلسه قرار گرفته است  : 9مصوبه بند 

  .وبات جلسه قبلي مورد بررسي قرار گرفت در مص : 10مصوبه بند 

  . باتوجه به انتخابات رياست جمهوري زمان جلسه به تعويق افتاده است  : 11مصوبه بند 

  :گزارشي از چگونگي بيماري آنفلوانزاي خوكي ) ج

بهداشتي دانشگاه در خصوص بيماري آنفلوانزاي خوكي مطالبي بشرح ذيل براي حضار بيانآقاي دكتر افضلي سرپرست محترم معاونت
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موارد ابتال از مكزيك و افريقا گزارش شده و اين 2009بوده كه بعد از مارس سالAعامل اين بيماري ويروس آنفلوانزا از نوع: فرمودند
خوكي يك بيماري تنفسي است و عالئم آن تب ، سرفه ، سردرد ،احساسبيماري آنفلوانزاي . شناخته شده است  1930ويروس درسال 

راه هاي انتقال آن به طور مستقيم ازخوك به انسان و از انسان به انسان و از طريق قطرات بزاق منتقل مي. مي باشد ... سرما و خستگي و
  :راههاي پيشگيري از بيماري  تشخيص آلودگي در انسان از طريق نمونه برداري از سيستم تنفسي مي باشد. شود

  استفاده از دستمال در هنگام عطسه و سرفه  -1

  شستشوي دست ها با آب وصابون  -2

  پرهيز از دست زدن به چشم ها و بيني -3

  ... عدم تماس نزديك با همديگر و  -4

  .بل درمان استدرادامه ايشان بيان نمودند واكسني براي آنفلوانزاي خوكي وجود ندارد ولي اين بيماري قا

  :گزارش بررسي معضالت بهداشتي شهرستان از ديدگاه دامپزشكي ) د

آقاي دكتر طرق از اداره دامپزشكي گزارشي از وضعيت كشتارگاهها در برزيل براي حضار مطالبي ارائه نمودند و با نشان دادن تصاويري از
زياد در كشتارگاه صنعتي دام پيگيريهاي الزم در رفع اين مشكالت ومعضالت موجود درخصوص توزيع گوشت شهرستان ووجود نواقص

  .معضالت را خواستار شدند

  :چگونگي فعال سازي كميته ايمني شيميايي در شهرستان كاشان ) هـ

آقاي مهندس اعتمادي پور،كارشناس مسؤول واحد بهداشت حرفه اي در خالصه اي ازخصوصيات خطرات مربوط به حوادث شيميايي ،
موجود در شهرستان واقداماتي كه در اين زمينه بايستي انجام گردد براي حضار ارائه نمودند و در پايان خواستار فعال سازي اينمشكالت 

كميته باحضور ادارات صنايع ، راه و ترابري ، فرمانداري ، جهاد كشاورزي ، سازمان محيط زيست ، نيروي انتظامي ، اداره كار و امور
  .ي و معاونت بهداشتي دانشگاه براي تهيه پرو فايل و پيگيري ديگر موارد مطرح شده را داشتنداجتماعي ، بازرگان
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  2/4/88مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ

  
  

  17/1/88ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
درخصوص اجراي برنامه مقرر گرديد مكاتبه اي با سازمان حج و زيارت شهرستان1

هاي آموزشي براي زائران عتبات عاليات مكه ومدينه براي ممنوعيت ذبح دام در 
  .معابر عمومي انجام گردد

.مقرر گرديد در جلسات بعدي شورا ازسازمان حج وزيارت دعوت بعمل آيد: تبصره 

  فرمانداري

 دبيرخانه شورا

 در اسرع وقت

روز نسبت به راه اندازي سردخانه كشتارگاه 40مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت2
 .اقدام نمايد

 روز 40 شهرداري

مقرر گرديد جدول و نمودارهاي مقايسه اي از آمار فوت و جرح تصادفات 3
اين ساله و همچنين اقدامات انجام در  4الي  3موتورسواران و خودروي درمقطع 

خصوص اعم از كارهاي آموزشي پايگاه تحقيقات جمعيتي و اقدامات پيشگيرانه 
 .نيروي انتظامي تهيه وتدوين و درجلسه آتي ارائه گردد

معاونت بهداشتي 
  دانشگاه

پايگاه تحقيقات 
  جمعيتي

 نيروي انتظامي

تا زمان تشكيل جلسه

مقرر گرديد گزارش بيماري آنفلوانزاي خوكي براي اطالع مسؤولين شهرستان در 4
 .جلسه آتي شوراي اداري شهرستان ارائه گردد

  معاونت بهداشتي

مقررگرديد كميته ايمني مواد شيميايي شهرستان با مسؤوليت آقاي قپاني پور 5
نماينده معاونت بهداشتي و نماينده فرمانداري و دبيري آقاي مهندس اعتمادي پور 

سازمان  –جهاد كشاورزي  –راه و ترابري  –با عضويت نمايندگان ادارات صنايع 
 .كارو امور اجتماعي و بازرگاني تشكيل گردد –نيروي انتظامي  –محيط زيست 

فرمانداري و معاونت 
 بهداشتي

 دو ماه

مقرر گرديد اداره آموزش و پرورش برنامه ريزي هاي الزم جهت تشكيل جلسات 6
آموزشي درخصوص مخاطرات وممنوعيت ذبح دام در معابر عمومي انجام و از 
.مسؤولين وكارشناسان دانشگاه جهت سخنراني و ارائه آموزشي دعوت بعمل آورد

 ابتداي مهر ماه آموزش و پرورش

 امضاء- محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 فرمانداري ويژه كاشانحسينعلي حاجي 1
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر نيكبخت 2
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر حسن افضلي 3
 فرمانداري ويژهعباسعلي قپاني پور 4
 ستاد دانشگاهدكتر علي خندان 5
 دانشكده بهداشتدكتر حسن الماسي 6
 شبكه بهداشت ودرمان شهرستان آران و بيدگلدكتر يوسفيان 7
 اداره تبليغات اسالميسيد عبدالرضا توليت 8
 سازمان تأمين اجتماعيسيد محسن ديباجي 9
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 سازمان تأمين اجتماعيمسعود گيوي 10
 معاونت غذا وداروسعيد نوري 11
 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمحمود رضا شعباني 12
 آبفاي شهري كاشانمحمد رضا گل سرخي 13
 تعزيرات حكومتيمنصور حيدريان 14
 شهرداري كاشانمحمد حلوائي 15
 شركت آبفاي كاشاناحمد منتظر 16
 فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان كاشانمحمد حسين زاهد 17
 روابط عمومي دانشگاهعليرضا كاشاني نژاد 18
 معاونت بهداشتيمحمود نعمتيان 19
 آموزش و پرورشغالمرضا جلوداري 20
 شبكه دامپزشكيدكتر حسين طرق 21
 شبكه دامپزشكيمحمود خاكي 22
 محيط زيستانصاري...سيف ا 23
 معاونت بهداشتيمحسن فتحي مقدم 24
 ًمحمد اعتصام 25
 ًغالمعباس اعتمادي پور 26
 ًرسول لسان 27
 ًاحسان زارعي 28

  


