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به رياست جناب  17رأس ساعت  87اولين جلسه شوراي سالمت شهرستان در سال  1/3/87پ مورخ /1/29-418پيرو دعوتنامه شماره 
آقاي حاجي ، فرماندار محترم و با حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان پانزده 

مجيد تالوت و سپس جناب آقاي دكتر نوري زاد ضمن خيرمقدم به حضار و تسليت ايام شهادت ... ا آياتي از كالم اابتد. خرداد تشكيل گرديد
توسط مقام معظم رهبري به سال نوآوري و شكوفايي را نويد  87، سالروز آزادسازي خرمشهر راتبريك و نامگذاري سال ) س (حضرت زهرا 

كه اين فرمايش معظم له را در سرلوحه همه امور قرار دهيم در ادامه گزارشي از فعاليت هاي  بخش سالي با بركت اعالم و آرزو نمودند
واحدهاي دانشگاه در سال جديد ارائه و از نيروهاي محترم انتظامي و راهنمايي و رانندگي در اجراي طرح هاي پيشگيرانه براي كاهش 

در ادامه ايشان دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت . دير و تشكر نمودندحوادث و سوانح به خصوص حوادث مربوط به موتور سواران تق
گزارش وضعيت كمبود  -گزارش وضعيت آب شهر كاشان و شهرهاي مجاور در پديده خشكسالي  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -. نمودند

 1بررسي مصوبات جلسه قبل مصوبه بند ) تور الف گزارش كميته ال - گزارش بررسي وضعيت دفن زباله در سايت مربوطه  -آب در روستاها 
ليست مورد نظر توسط معاونت بهداشتي تهيه و به فرمانداري ارسال گرديده لكن تا كنون براي اعضاء توسط فرمانداري محترم ابالغ صادر : 

كه مقرر گرديد در اسرع وقت توسط اين مصوبه تا كنون اجرا نشده : 2مصوبه بند . نشده كه مقرر گرديد توسط فرمانداري پيگيري گردد
آقاي خاكي نماينده اداره دامپزشكي به : 4مصوبه بند . تا كنون جلسه اي تشكيل نشده است :  3مصوبه بند . رئيس كميتسه ها اجرا گردد

آقاي انصاري :  5مصوبه بند. دليل وجود مشكالت شناسايي مرغداران متخلف همكاري بخشها و شوراهاي شهر و روستا را خواستار شدند
رياست محترم اداره محيط زيست بيان نمودند اقداماتي در اين زمينه انجام شده است ولي هيچگونه دستگاه الشه سوز مناسب وجود ندارد و 

طريق اجراي اين بند از :  6مصوبه بند. پيشنهاد دادند با همكاري نيروهاي بسيج متخلفين شناسايي تا برخورد قانوني با آنها صورت گيرد
تراكت ها و پمفلت ها توسط معاونت : 7مصوبه بند . اداره دامپزشكي با همكاري جهاد كشاورزي و معاونت بهداشتي انجام شده است

 8مصوبه بند . بهداشتي تهيه شده و با همكاري اداره آموزش و پرورش و رابطين بهداشتي بين دانش آموزان و خانوارها توزيع گرديده است 
با توجه به عدم حضور معاون :  9مصوبه بند . ره تيم هاي معدوم ساز آنفلوانزاي پرندگان توسط اداره دامپزشكي تعيين شده اندنف 40اكيپ : 

كميته جامعه ايمن در معاونت بهداشتي تشكيل گرديده و مقرر : 10مصوبه بند . محترم درمان مقرر گرديد مجدداً پيگيريهاي الزم انجام شود
به علت عدم :  11مصوبه بند . ذيربط برنامه هاي عملياتي خود در اين زمينه را به دبيرخانه كميته فوق الذكر ارسال نمايندشده كه ارگانهاي 

در خصوص اين بند مقرر گرديد به منظور پيگيريهاي : 12مصوبه بند . حضور معاون محترم درمان مقرر گرديد پيگيريهاي الزم انجام شود
با توجه به عدم حضور نماينده نظام پزشكي و اداره فرهنگ و :  13مصوبه بند . موضوع مطرح گردد 5/3/87 الزم درمصوبات جلسه مورخ

گزارش وضعيت آب شهر كاشان و شهرهاي مجاور در پديده خشكسالي آقاي كريمي معاون ) ب . ارشاد اسالمي به اين بند رسيدگي نشد
باتوجه به پديده خشكسالي به دليل كمبود بارندگي و . ه شرح ذيل ارائه نمودندمحترم بهره برداري شركت آب و فاضالب شهري نكاتي ب

مصرف زياد از آبها بايستي مديريت مصرف در آب اجرا شود كه دراين زمينه شركت برنامه هايي از قبيل آموزش بسيجيان به عنوان 
شتركين پرمصرف را آغاز نموده اند و همچنين مروجين مصرف و صرفه جويي كه در اين خصوص فرهنگ سازي مناسب و آگاه سازي م

تهيه امكاناتي در خصوص تجهيز و آماده سازي چاهها ، ايستگاههاي پمپاژ در خصوص آبرساني در حداكثر زمان و همچنين زمان پيك 
بستگي شديد به برق در در ادامه ايشان مشكل اساسي ديگر را قطعي برق اعالم نمودند كه با توجه به وا. مصرف را پيش بيني كرده است 

سيستم پمپاژ بحث قطعي آب وجود دارد كه در اين زمينه خواستار رسيدگي از طريق فرماندار محترم را داشتند و در پايان ايشان همكاري 
. دبين بخشي همه ارگانهاي ذيربط به خصوص مسؤولين بهداشتي در كنترل بيشتر بر كيفيت آب شرب و بحران كنوني را درخواست نمودن

با توجه به  - . گزارش وضعيت كمبود آب در روستاها آقاي مهندس صبوري در اين خصوص نكاتي بدين شرح براي حضار ارائه نمودند) ج 
روستا خواهد رسيد كه در اين خصوص توسط شركت آب و  25روستا به  13پديده خشكسالي تعداد روستاهايي كه مشكل آب دارند از 

ميليارد  3نديشيده شده كه عبارتند از تهيه كلر به ميزان كافي تا پايان فصل تابستان و تأمين اعتبار به مبلغ فاضالب روستايي تدابيري ا
تومان از طريق شركت آب و فاضالب استان درخصوص كف شويي چاهها ، اليروبي و اصالح شبكه ها و همچنين تهيه تانكرهاي ثابت و 

به قطعي برق و همچنين خشكسالي و مشكل كمبود آب در روستا همكاري ارگانهاي ذيربط را  سيار جهت روستاها در ادامه ايشان با توجه
در ادامه جناب آقاي حاجي فرماندار محترم با . در خصوص تأمين تانكرهاي ثابت و سيار به منظور ياري رساني شركت آبفار خواستار شدند

م با ارگانهاي ذيربط در اسرع وقت انجام شده و رونوشت مكاتبات به معاونت توجه به حساسيت موضوع بيان فرمودند كه منبعد مكاتبات الز
گزارش بررسي ) د. برنامه ريزي استانداري و مدير عامل شركت آبفاي استان ارسال و همچنين آموزشهاي الزم به آبداران روستاها داده شود

ره حفاظت محيط زيست شهرستان مطالب را به صورت پاور پوينت آقاي انصاري رياست محترم ادا: وضعيت دفن زباله در سايت دفن زباله 
 –حمل و انتقال زباله  –جهت حضار ارائه نمودند و با توجه به مشكالتي كه در اين زمينه وجود دارد از جمله مشكالت در سكوي انتقال 

وجود  –و احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني  شيرابه زباله -تجمع انواع پرندگان و سگهاي ولگرد و حشرات موذي در اطراف ترانشه ها 
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شهرداريهاي  –سيفتي باكس و آتش زدن زباله ها درمحل ، خواستار رسيدگي به اين موضوع از طريق فرمانداريهاي كاشان و آران و بيدگل 
 Safeكه دستگاه اتوكالو جهت در اين خصوص آقاي دكتر نوري زاد بيان فرمودند . كاشان و آران و بيدگل ، سفيد شهر و ابوزيد آباد شدند

همچنين آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسؤول  -. نمودن زباله هاي بيمارستان خريداري شده و از اول مهر ماه راه اندازي مي گردد
جاده بهداشت محيط در خصوص مشكالت بازيافت از زباله هاي بيمارستاني كه در محل دفن توسط افاغنه صورت مي گيرد و در ابتداي 

گزارش كميته التور آقاي دكتر فخري معاون محترم بهداشتي دانشگاه ) هـ . ابوزيد آباد توسط افراد نگهداري مي شود نكاتي بيان نمودند
مورد رسيده كه از اين  66موارد طغيان به  86مورد طغيان در كشور وجود داشته و در سال  26،  85سال : بياناتي به شرح ذيل ايراد نمودند 

مورد مربوط به كاشان بوده كه تقريباً يك ششم از طغيانهاي كشور مي باشد كه نشانه نامطلوب بودن وضعيت در كاشان نبوده  11عداد ت
مورد بروز وبا دركشور اتفاق  57،  86همچنين در سال . بلكه نشانه كشف اين موارد از طريق ثبت دقيق در نظام مراقبت از بيماريها ميباشد 

در سطح شهرستان كاشان نيز فقط يك مورد وبا مشاهده گرديده كه تحت درمان قرار گرفته . يك مورد موجب مرگ شده است افتاده كه 
در ادامه ايشان بيان نمودند با توجه به نزديكتر شدن فصل گرما و بروز خشكسالي و مشكل كم آبي اين خطر وجود دارد كه مردم از . است 

بعضاً از نظر ظاهري مطلوب مي باشد استفاده نمايند كه اين امر موجب بروز بيماريهاي روده اي و عفوني منابع آبي غير كنترل شده كه 
خواهد گرديد كه در اين خصوص معاونت بهداشتي دانشگاه اطالع رساني خود را از طريق تهيه پمفلت و تراكت و همچنين حساس سازي 

از طريق مكاتبه انجام داده و بندبند اقداماتي كه در اين زمينه بايستي انجام گيرد ... و  آموزش و پرورش و زندان –پادگانها  –مراكز نظامي 
و بيمارستانها آمادگي كامل در خصوص ) خصوصي و دولتي ( به مراكز فوق الذكر اطالع رساني نموده است و همچنين آزمايشگاهها 

ي از كميته التور شهرستان و مصوبات آن را براي حضار قرائت و بعضي از آنها در پايان ايشان گزارش كامل. پذيرش بيماران را دارا مي باشند
در ادامه جناب آقاي حاجي فرماندار محترم ضمن تشكر از حضار جمع بندي و . را جهت تصميم گيري در شوراي سالمت ارائه نمودند

  . بعد ازظهر اعالم نمودند 18ساعت  16/4/87ورخ مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان و زمان جلسه بعدي كارگروه را روز يكشنبه م
  

   5/3/87مورخ ) شوراي سالمت شهرستان ( مصوبات جلسه كارگروه بهداشت و درمان 
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  5/3/87سالمت شهرستان مورخ ليست حاضرين درجلسه شوراي 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
كه اجرا نشده در اسرع وقت پيگيري و اجرا)2/11/86(مصوبات جلسه قبلي شورا1

 .گردد
 در اسرع وقت ادارات ذيربط

مكاتباتي كه در خصوص كنترل كيفي و كمي آب شرب روستاها صورت مي گيرد2
جهت پيگيريهاي الزم رونوشت آن به واحد برنامه ريزي استانداري و آب و

 . ارسال گردد) آبفار ( فاضالب روستايي استان

 در موقع مكاتبه ادارات ذيربط

مصوبه جلسه قبل و همچنين گزارش آقاي انصاري براي حمل و 12با توجه به بند 3
فرمانداران محترم 12/3/87صبح روز  30/8دفن زباله مقرر گرديد رأس ساعت

نوش آباد و –آران و بيدگل  –كاشان و آران و بيدگل باتفاق شهرداران كاشان
ب آران و بيدگل و نمايندگانسفيد شهر و ابوزيد آباد ، دادستان عمومي و انقال

معاونت بهداشتي دانشگاه و حفاظ محيط زيست از منطقه بازديد و تصميمات الزم
 اتخاذ گردد 

 12/3/87 ارگانهاي ذيربط

  . با توجه به بحران آب و پديده خشكسالي اقدامات بهداشتي ذيل صورت گيرد4

و روستاها ، به خصوص نظارت بيشتر و مستمر بر آب هاي شرب شهر –الف 
  . تانكرهاي آبرساني سيار و چاههاي آب كه مستقيم وارد شبكه توزيع مي شود

تشكيل كالس آموزشي براي تمامي آبداران روستا و صدور گواهي يا كارت –ب 
  صالحيت آبدار براي آنان

ارائه آموزشهاي الزم به عموم درخصوص تبعات ناشي از قطعي برق در فساد –ج 
  غذايي از طريق تهيه تراكت و يا تهيه فيلم  مواد

مكاتبه با استانداري در خصوص منعكس نمودن تبعات بهداشتي و درماني –د 
خرابي واكسن ها و دستگاههاي مورد استفاده در بيمارستانها و( ناشي از قطع برق 

 و خواستار شدن اعالم برنامه زمان بندي قطعي برق در شهرستان ... ) 

  معاونت بهداشتي

معاونت بهداشتي 
شركت آب و فاضالب 

  روستايي

  معاونت بهداشتي

دانشگاه علوم پزشكي

  به طور مستمر

  روز 20

  روز 30

 روز 15

مقررگرديد شهرداري با همكاري شركت آب و فاضالب نسبت به خريد و نصب5
ابتداي بلوار خليج (و مؤمنيان )ناجي آباد  2فاز ( انشعاب جهت پارك هاي ناژون

 .اقدام نمايد) فارس 

 روز30 شهرداري

ارائه آموزش و توصيه هاي بهداشتي از طريق مكاتبه با صاحبان آبسردكن هاي6
 .كنار خياباني و تبديل آنها به آبسردكن هاي برقي انجام گيرد

 دو ماه معاونت بهداشتي
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