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  2/11/86مورخ    شهرستانصورتجلسه شوراي سالمت 

 86در سال ) شوراي سالمت شهرستان ( پنجمين جلسه كارگروه بهداشت و درمان  30/10/86پ مورخ /1/29- 2107پيرو دعوتنامه شماره 
 15به رياست جناب آقاي دكتر نوري زاد ، رئيس دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه واقع در  18رأس ساعت 

  .داد تشكيل گرديدخر

مجيد تالوت و سپس جناب آقاي دكترنوري زاد ضمن خيرمقدم به حضار ايام شهادت ساالر شهيدان حضرت ابي ... ابتدا آياتي از كالم ا
ن هيئات را تسليت گفته و آرزوي قبولي طاعات و عبادات را نمودند سپس در رابطه با فعاليتهاي دانشگاه در زمينه آموزش به كارگزارا... عبدا

مذهبي در رابطه با جلوگيري از ذبح حيوانات در جلو دستجات مذهبي و تقدير ازهيئاتي كه از قمه زني و نصب تصاوير پرهيز نمودند تشكر 
نفر با شكستگي ناشي از يخبندان به مراكز درماني مراجعه نموده اند لذا  800نموده و اذعان داشتند در سرماي شديد چند روز گذشته 

سپس ايشان با توجه به حضور در عربستان اظهار نمودند اين كشور در . ار برنامه ريزي براي به حداقل رساندن حوادث در شهر شدندخواست
در . اقدام نموده كه الزمست مسؤولين در اين زمينه اقدام نمايند» بدون دخانيات « زمينه سوء مصرف مواد مخدر و تهيه و نصب تصاوير 

  بررسي مصوبات جلسه قبل  -1. لسه را بدين شرح اعالم نمودندادامه دستور كار ج

جلسه بدليل اينكه دامپزشكي از كلية افراد قصاب تعهد مبني بر عدم كشتار غير مجاز اخذ نموده تشكيل نگرديده است و :  1مصوبه بند 
  .و اعالم نمودنددليل عدم پيگيري كشتارهاي غير مجاز در راوند ، حسن آباد ، فين و لتحر را كمبود نير

سخنراني در مراسم نماز جمعه انجام و اطالعيه با هماهنگي شبكه دامپزشكي تهيه و از طريق رابطين بهداشتي به درب  : 2مصوبه بند 
  .منازل ، مساجدو هيئات مذهبي ، مراسم زيارت عاشوراي جهاد و سخنرانان و ائمه جماعات تحويل گرديده است 

روز تأخير انجام خواهد شد ولي قراردادي نيز در زمينه احداث پيست دوچرخه سواري نيز  10ه سرماي شديد با با توجه ب : 3مصوبه بند 
  .منعقد شده است 

  .انجام شده است  5و  4مصوبه بند 

تأسيس مطب با توجه به قوانين موجود نظام پزشكي نمي تواند . جلسه بدون حضور نمايندگان فرمانداريها تشكيل گرديد  : 6مصوبه بند 
  .با اخذ تعهد از والدين نوزاد تولد يافته مشكل ثبت در آران و بيدگل مرتفع گرديد. خصوصي را در محل ديگر ممنوع كند 

  . صورتجلسه آورده است  5گزارشي در بند  : 7مصوبه بند 

عملياتي حوادث براساس فرمت تهيه دو جلسه در معاونت بهداشتي تشكيل گرديده است و فرمتي تهيه شده تا برنامه  : 8مصوبه بند 
  .اداره راه و ترابري و اداره استاندارد برنامه عملياتي را آماده نموده بودند 23/10/86درجلسه دوم . گردد

حال برنامه ريزي و تدوين در معاونت كليه ادارات بجز هالل احمر برنامه عملياتي خود را تحويل داده اند و برنامه فوق در  : 9مصوبه بند
  .بهداشتي دانشگاه مي باشد

  .در دستور كار مي باشد : 10مصوبه بند 

  گزارش تشكيل كميته هاي كارگروه شوراي سالمت  - 2

به  آقاي دكتر مروجي معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه با ذكر لزوم تشكيل كار گروه تخصصي و ضرورت اجراي بدون وقفه مصوبات
منظور تسريع و مرتفع نمودن معضالت بخش سالمت و بي بهره ماندن شهرستان از مصوبات شوراي سالمت استان به دليل استقالل 
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دانشگاه علوم پزشكي و انتظار وزارت بهداشت از تشكيل كميته كارگروه و فعاليت كميته هاي آن را از اهداف كميته هاي تخصصي بيان 
در ادامه اسامي كميته هاي بهداشت و درمان كار . جلسات كميته ها بر حسب نياز و اجرايي نمودن مصوبات شدند نمودند و خواستار تشكيل

  .گروه ، رئيس و اعضاء و موضوعات آن از طريق پاور پوينت به حضار ارائه گرديد

  گزارش وضعيت آنفلوانزاي پرندگان  - 3

ه با بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه ، آخرين وضعيت بيماري آنفلوانزاي آقاي محمود نعمتيان كارشناس مسؤول پيشگيري و مبارز
پرندگان در جهان و كشورهاي همسايه و ايران را ارائه نموده و اقداماتي كه تا كنون دانشگاه در زمينه آموزش ، اطالع رساني ، نظام 

رئيس محترم محيط زيست  –آقاي انصاري . هدف را بيان نمودند مراقبت از بيماري ، آمادگي بيمارستان بهشتي و واكسيناسيون گروههاي 
اعضاء را مطلع نمودند و خواستار همكاري شوراها ، دهياريها و مسؤولين محلي در زمينه  24/9/86نيز از توقف شكار كلية پرندگان از تاريخ 

مرغ در صورتيكه مرغداري متخلف مشخص گردد برابر ضمناً اشاره نمودند در رابطه با ريختن الشه هاي . اطالع رساني به موضوع شدند
  .قانون مجازات اسالمي با آن برخورد گردد 688ماده 

  پيگيري وضعيت آموزش اكيپ معدوم ساز در آنفلوانزاي پرندگان  - 4

روهاي بومي انتخاب كه از ني) نفره  5اكيپ  8( نفره  40آقاي دكتر طرق ، سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان در رابطه با ارائه اسامي 
  .شده اند خبرداده و اعالم نمودند آموزش آنها از طريق استان انجام خواهد گرديد

  بررسي وضعيت نامطلوب سياست دفن زباله - 5

آقاي محسن فتحي مقدم ، كارشناس مسؤول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه در رابطه با چالشهاي موجود در دفن زباله ، 
ه ها مخصوصاً پسماندهاي بيمارستاني ، عدم دفن صحيح و تلنبار شدن و پراكندگي آن توضيحاتي را به همراه پخش فيلم سوزاندن زبال

تهيه شده از سايت دفن زباله ارائه نمودندو خواستار مديريت صحيح و كارآمد و نظارت كامل بر سايت به منظور جلوگيري از آلودگي هوا ، 
آقاي ملكي پور معاونت محترم خدمات شهري شهرداري كاشان .ريها، رشد و تكثير جوندگان و حيوانات شدند منابع آب ، پيشگيري از بيما

  . اعالم نمودند ، زباله هاي شهر را دفن و مشكل موجود از بقيه شهرهايي است كه زباله در محل تخليه مي نمايند

ر داشتند متولي برنامه هاي دفن زباله شهرداري كاشان است و ضمناً آقاي انصاري ، رئيس محترم اداره محيط زيست شهرستان اظها
  .مجازات اسالمي را اعالم نمودند 688آمادگي خود را براي شناسايي افراد و برخورد برابر قانون 

  ارائه مطالب در رابطه با تبليغات جرايد  - 6

  :اظهار داشتند سركار خانم نوابي از اداره ارشاد اسالمي در رابطه با آگهي هاي تبليغاتي 

آگهي نامه هاي منتشره توسط  -2روزنامه ها و نشريات محلي  –رسانه هاي گروهي  - 1: آگهي هاي تبليغاتي به دو صورت است 
  كانونهاي آگهي و تبليغاتي

قانون  7ماده  ضمناً چون. اگر تبليغات خالف واقع به چاپ برسد با ارسال آئين نامه و تذكرات خواسته مي شود، تبليغات اصالح گردد
از  10طبق ماده . تبليغات شامل رسانه هاي گروهي نمي شود با تذكر و آئين نامه ها به مديران مسؤول ، تبليغات درج شده كنترل مي گردد

ا مرجع تشخيص ، سازمان نظام پزشكي اعالم شده است كه ب.... دستورالعمل نحوه تبليغات آگهي هاي پزشكي ، دارويي و مواد خوراكي و 
  .اعالم مورد تخلف مطابق قوانين و مقررات از ادامه روند تبليغ جلوگيري بعمل مي آيد
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معاونت بهداشتي دانشگاه . معاونت درمان . نظام پزشكي . اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ( در نهايت چنانچه في مابين سازمانهاي مسؤول 
وابسته صورت نگيرد و هر سازمان به طور مستقل با شبكه برخورد نمايد  علوم پزشكي هماهنگي الزم در خصوص تبليغات پزشكان و حرف

  . ساماندهي اين بخش از تبليغات به درستي انجام نخواهد شد

و مقرر شد اعضاء كميته جامعه ايمن برنامه هاي  طرح جامع پيشگيري از حوادث به دليل كمبود وقت مطرح نگرديد - 7
  .ه كميته اعالم نمايندروز آينده ب 10عملياتي خود را ظرف 

  2/11/86مورخ) شوراي سالمت شهرستان ( مصوبات جلسه كارگروه بهداشت و درمان 

  
  

    
  2/11/86مورخ ) شوراي سالمت شهرستان ( ليست حاضرين درجلسه كارگروه بهداشت و درمان 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
كميته هاي كارگروهليست18/10/86پ مورخ/2048/1/29باتوجه به نامه شماره 1

شوراي سالمت به فرماندار محترم اعالم گرديده ، توسط حوزه فرمانداري براي
 . كميته ها ابالغ زده شود

 روز 20 فرمانداري

مقرر گرديد رئيس كميته ها براي تشكيل جلسات ، جدول زمانبندي يكساله تنظيم2
و در صورت لزوم در كارگروهوگزارش آنرا به دبيرخانه شواري سالمت ارسال

 . شوراي سالمت شهرستان خالصه عملكرد كميته ها گزارش شود

 يك ماه رئيس كميته ها

جلسه اي با محوريت فرمانداري محترم و با حضور دستگاه قضايي ، نيروي انتظامي3
مجاز مرغ، دامپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تشكيل در خصوص حمل و نقل غير

 . زنده و فرآورده هاي طيورتصميمات الزم را اتخاذ نمايند

 روز 20 فرمانداري

علت مرگ پرندگاني كه الشه آنها در اطراف شهرها و روستاها ريخته مي شود4
موجود در مرغداري شناسايي و متخلف به) مرغ ( مشخص و از طريق تعداد پرنده

 . مراجع قضايي معرفي گردند

  دامپزشكي

 جهاد كشاورزي

 

با مرغداريهايي كه دفن الشه بطريقه صحيح و بهداشتي انجام نمي گردد طبق ماده5
قانون مجازات اسالمي برخورد و مرغداريهاي فوق را موظف به تهيه دستگاه 688

 .الشه سوز استاندارد صنعتي نمايند

  محيط زيست

  جهاد كشاورزيالزام ارائه كارت واكسيناسيون آنفلوانزا براي پرسنل مرغداريها6

 شبكه دامپزشكي

 روز 20
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 امضاء -محل كار نام و نام خانوادگيرديفامضاء-محل كارنام و نام خانوادگي 
 معاون هالل احمر كريميان20رياست دانشگاهصمد نوري زاد1
رئيس اماكن عمومي عالمرضا نادري21معاون فني معاونت بهداشتيدكتر سيد عليرضا مروجي2

 فرماندهي انتظامي كاشان
كارشناس مسؤول مبارزه بامحمود نعمتيان3

 بيماريها
كارشناس مسؤول بهداشت  محسن فتحي مقدم22

 محيط
معاون بهداشتي شبكه بهداشتدكتر يوسفيان4

 شهرستان آران و بيدگل
   

كارشناس مسؤول بهداشت محيطعلي اعتصام5
 آران و بيدگل

   

   معاون بهره برداري آبفا شهريكريمي... حبيب ا6
   مدير آموزش و پرورشاحمد فرهنگ7
   عضو شوراي شهرحسن الماسي8
   مسؤول فني و اجراييحيدر علي عويدي9
   كارشناس اداره فرهنگ و ارشادنرجس سادات نوابي10
   مدد كار مسؤول حمايت خانوادهغالمحسين تحقيقي11
   مسؤول كنترل كيفي آبفايامين پراور12
   سرپرست شبكه دامپزشكيدكتر حسين طرق13
   مدير درماندكتر سيد احمد حسيني14
   معاونت خدمات شهريحسين ملكي پور15
   رئيس اداره حفاظت محيط زيستانصاري... سيف ا16
   رئيس اداره سياسي اجتماعيعلي محمد اربابي17
   معاون پشتيباني دانشگاهحسين نيك زاد18
   مسؤول بهزيستيسيد جواد ثنايي19


