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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان   

رأس ساعت  9/12/89مورخ  89هفتمين و آخرين جلسه شوراي سالمت در سال  5/12/89پ مورخ /1/29-2099پيرو دعوتنامه شماره 
حضور معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه با  30/19

  .تشكيل گرديد

مجيد آقاي دكتر اعرابي سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به معاون محترم ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
ار ، درخصوص حضور سركار خانم دكتر دستجردي وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در كاشان و افتتاح چندين استاندار و حض

  . پروژه از جمله مركز جراحي قلب كاشان سخناني بيان فرمودند و در ادامه دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

گزارش برنامه هاي اجرايي معاونت بهداشتي  - موضوع مشاوره پزشكي سالمندان - بررسي مصوبات جلسه قبل -
آنفلوانزاي پرندگان و (گزارش بيماريهاي مشترك بين انسان و دام  - )بيماريهاي قلب و عروق –سالمت مردان (

   89عملكرد شوراي سالمت و امنيت غذايي سال  - ارائه برنامه هاي بهداشت محيط - ...)

اين مصوبه توسط روابط عمومي دانشگاه انجام گرديده است و اطالعيه مربوطه در :  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
  . روزنامه هاي محلي نيز چاپ شده است

ينه گرديده و ميليون تومان براي انجام اين كار هز 20آقاي مهندس اسدي معاون محترم بهره برداري آبفا بيان نمودند حدود :  2مصوبه بند 
  .برداشت مستقيم از آب زاينده رود براي شرب عموم در سه منطقه از شهر فراهم خواهد شد 15/12/89حداكثر تا تاريخ 

آقاي مهندس ولي پناه معاون محترم خدمات شهري شهرداري روشهاي اجرايي و اصالحي در امر جمع آوري زباله و بازيافت :  3مصوبه بند 
  . نمودند را براي حضار قرائت

آقاي محمود قهرماني رئيس محترم اداره محيط زيست بيان نمودند كه موضوع در جلسه كارگروه پس ماند شهرستان مطرح :  4مصوبه بند 
  .آران و بيدگل براي احداث انبارهاي بازيافت پيشنهاد گرديده است –گرديده كه محل دفن زباله هاي كاشان 

اس واحد بيماريهاي غيرواگير معاونت بهداشتي اظهار نمودند كه آمار مربوطه تهيه شده و به فرمانداري و آقاي جزايري كارشن:  5مصوبه بند 
ادارات شهرستان ارسال گرديده و مقرر شد با هماهنگي انجام شده با شهرداري موضوع از طريق سيماشهر به عموم مردم اطالع رساني 

  .گردد

عضو مي باشد  17د بيماريهاي غيرواگير معاونت بهداشتي بيان نمودند كميته جامعه ايمن داراي آقاي جزايري كارشناس واح:  6مصوبه بند 
كه همگي از مسئولين ادارات ذيربط مي باشند و اسامي آنها جهت ابالغ عضويت در كميته به فرمانداري ارسال گرديده و مقرر شده كه 

  .شوداولين جلسه آن با ميزباني مركز تحقيقات تروما برگزار 

آقاي دكتر الماسي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه در اين خصوص عنوان نمودند كه برگزاري كالس هاي آموزشي :  7مصوبه بند 
براي موتور سواران خواستار اخذ گواهينامه و همچنين راكبين موتورسيكلتهاي توقيفي با همكاري پليس راهور در مركز بهداشتي درماني 

  .نفر آموزش ديده اند 140ست كه در دي ماه سالجاري حدود بوعلي انجام شده ا

آقاي قپاني پور كارشناس فرمانداري ويژه بيان نمودند با هماهنگي بعمل آمده با معاونت بهداشتي مقرر گرديده كه موضوع از :  8مصوبه بند 
دارند مطرح گرديده و كميته سالمت در ادارات طريق معاونت بهداشتي در شوراي اداري شهرستان كه تمامي روساي ادارات در آن حضور 

  .تشكيل گردد
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  موضوع مشاوره پزشكي سالمندان) ب 

آقاي خشتي رئيس محترم اداره بهزيستي شهرستان در ابتدا آماري از جمعيت سالمندان در كشور و شهرستان كاشان را بيان نموده و 
جلسه كارگروه ساماندهي و رسيدگي به امور  20همچنين درخصوص اهم فعاليتهاي انجام شده درخصوص سالمندان از جمله تشكيل 

را عنوان نمودند و در ادامه با توجه به ... سالمندان ، برگزاري جشن ، مسابقات فرهنگي ، پياده روي و اجراي مسابقات دوچرخه سواري و 
  .ره پزشكي ، بهداشتي و توانبخشي راه اندازي يك مركز ارائه مشاوره در اين خصوص را خواستار شدندنياز سالمندان به مشاو

  )بيماريهاي قلبي عروقي –سالمت مردان (گزارش برنامه هاي اجرايي معاونت بهداشتي ) ج 

نكاتي به شرح ذيل براي حضار آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص برگزاري هفته سالمت مردان 
بيان نمودند همانطور كه مي دانيد مردان نسبت به زنان به سالمت خود كمتر اهميت مي دهند و بيماريهاي قلبي و عروقي در مردان به 

هداشتي علت تغييرات روش زندگي از جمله عدم تحرك يا كم تحركي ، تغذيه نامناسب ، وجود استرس افزايش يافته است لذا معاونت ب
با حضور كارمندان ادارات در زمين  2/12/89اقدام به برگزاري برنامه هاي آموزشي آشنايي با مباني حركت هاي قلبي و عروقي در تاريخ 

دقيقه به صورت نمادين نموده است كه براي  15چمن دانشگاه و همچنين برگزاري ورزش صبحگاهي با حركات نرمشي و كششي به مدت 
يري بيماريهاي قلبي و عروقي ، عضالني و استخواني انجام اين حركات ورزشي به طور مستمر الزم مي باشد بدين منظور جلوگيري و پيشگ

  . ايشان انجام ورزش صبحگاهي براي كارمندان در ادارات را خواستار شدند

   ...)آنفلوانزاي پرندگان و (گزارش بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ) د 

كارشناس مسئول محترم واحد بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از وضعيت بيماريهاي مشترك بين آقاي نعمتيان 
، آنفلوانزاي پرندگان در جهان ، ايران و كاشان ، تشكيل ) كنگو(انسان و دام از جمله هاري ، تب مالت ، سالك ، تب هاي خونريزي دهنده 

ايج مداخالت و تصميم گيريهاي اتخاذ شده براي پيشگيري از اين بيماريها را به صورت پاورپوينت براي حضار شوراي زئونوز ، عملكرد و نت
  .ارائه نمودند

   ارائه برنامه هاي بهداشت محيط) ه 

اسفند روز ملي بهداشت محيط  11آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن تبريك و گراميداشت روز 
خصوص فعاليت ها و برنامه هايي كه توسط واحد بهداشت محيط انجام مي شود و همچنين انجام حركت نمادين در پاكسازي محيط در

اسفند امسال سخناني ايراد نمودند و  11روستاها توسط پزشكان ، بهورزان و كاركنان مراكز بهداشتي درماني ، دهياران و عموم مردم در روز 
هاد دادند كه موضوع نظافت و پاكسازي محيط در ادارات در پنج شنبه هاي آخر هر ماه در سطح ادارات شهرستان اجرا در پايان ايشان پيشن

  . گردد

در پايان جلسه جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان با توجه به كمبود وقت مابقي دستور كارها را به جلسه آتي 
  ق./از جمع بندي موضوعات مطروحه ، مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان نمودندشورا موكول نموده و پس 

   9/12/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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 زمان اجرا مسئول اجراعنوان مصوبهرديف
خدمات توانبخشيمقرر گرديد درخصوص مركز ارائه مشاوره پزشكي و1

سالمندان ، جلسه اي توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و اداره بهزيستي
اين مركز راه 1390تشكيل گرديده و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال

 .اندازي گردد

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 اداره بهزيستي

ارديبهشت ماه 
1390 

مقرر گرديد آبفا درخصوص مراكز برداشت مستقيم از آب زاينده رود توسط2
 . عموم نسبت به اطالع رساني الزم اقدام نمايند

 يك ماهآبفا

بازيافت ومقرر گرديد شهرداري و محيط زيست درخصوص اجراي طرح3
ساماندهي انبارهاي بازيافت برنامه ريزيهاي الزم را انجام و در جلسه آتي

 .كارگروه اقدامات انجام شده را گزارش نمايند

  شهرداري

 محيط زيست

 دو ماه

مقرر گرديد ابالغ عضويت اعضاء كميته جامعه ايمن شهرستان توسط4
ه هاي اجرايي خود در سال آينده رافرمانداري انجام گرديده و كميته ، برنام

 . ظرف مدت دو ماه به دبيرخانه شورا ارسال نمايند

  فرمانداري

 كميته جامعه ايمن

 دو ماه

مقرر گرديد موضوع ضرورت تشكيل كميته سالمت كاركنان ادارات توسط5
.معاونت بهداشتي دانشگاه در جلسه آتي شوراي اداري شهرستان مطرح گردد

زمان تشكيل جلسه معاونت بهداشتي دانشگاه
آتي شوراي اداري

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه و آقاي قپاني پور نماينده فرمانداري6
درخصوص برگزاري هفته سالمت و ترويج شعار امسال سازمان جهاني
بهداشت هماهنگي هاي الزم را اعمال و مكاتبات الزم با ساير ادارات در اين

 . خصوص را انجام نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 آقاي قپاني پور

  دي لغايت 18

فروردين سال  24
1390 

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه اقدامات انجام شده در هفته سالمت و7
دارو وضعيت تجويز آنتي بيوتيك در نسخ را در جلسه آتي شورا معاونت غذا و
 .گزارش نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 معاونت غذا و دارو دانشگاه

درجلسه آتي شورا

برنامه ورزش)14/1/90(1390مقرر گرديد دراولين روزكاري سال8
صبحگاهي به صورت نمادين با حضور تمامي روساي ادارات رأس ساعت

صبح در فرمانداري اجرا گردد كه در اين خصوص معاونت بهداشتي 30/7
دانشگاه و آقاي قپاني پورنماينده فرمانداري تداركات الزم را براي اجراي

 .برنامه را مهيا نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 اني پورآقاي قپ

14/1/90 

ميليون ريال بابت اجراي طرح مبارزه با600مقرر گرديد فرمانداري مبلغ9
به معاونت بهداشتي اختصاص 1390بيماري سالك شهرستان در سال

 .نمايند

 در اسرع وقت فرمانداري

نوروزي فعاليتمقرر گرديد واحد بهداشت محيط طبق طرح بسيج سالمت10
هاي خود نظير بازرسي از رستوران ها ، آشپزخانه ها و كليه مراكز تهيه و
توزيع مواد غذايي را تشديد نموده و گزارش فعاليتها را در جلسه آتي شورا

 .ارائه نمايد

 جلسه آتي معاونت بهداشتي دانشگاه

شهرستان از تاريخمقرر گرديد پاكسازي محيط روستاها ، شهرها و ادارات11
 .توسط آقاي قپاني پور پيگيري گردد 17/12/89لغايت  11/12/89

  آقاي قپاني پور

 فرمانداري

الي  11/12/89
17/12/89 

جلسه اي با حضورمقرر گرديد درخصوص طرح غربالگري بيماريهاي كليوي12
پزشكان متخصص تشكيل گرديده و گزارش اقدامات انجام شده در جلسه

 .آتي شورا ارائه شود

 دو ماه دانشگاه علوم پزشكي
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  9/12/89شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ  حاضرين در جلسهليست 

  

  

 امضاء–محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 فرمانداريحسينعلي حاجي 1
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر محمد حسين اعرابي 2
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر حسن الماسي 3
 معاونت درمان دانشگاهدكتر عباس ارج 4
 معاونت غذا و دارو دانشگاهدكتر احمد خورشيدي 5
 هالل احمردكتر سيد منصور ميرابوطالبي 6
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر علي خندان 7
 نظام پزشكيدكتر سيد مرتضي علوي 8
 فرمانداري ويژهعباسعلي قپاني پور 9
 دامپزشكيدكتر حسين طرق 10
 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمحمود رضا شعباني 11
آبفارعليرضا صبوري 12
 اداره تبليغات اسالميسيد عبدالرضا توليت 13
 بازرگانيعلي نطاقي 14
 اداره محيط زيستمحمود قهرماني 15
 شركت آبفامحمد رضا اسدي 16
 انجمن كليويخليل بهمني 17
 تأمين اجتماعيمسعود گيوي 18
 خبرگزاري جمهوري اسالمي ايرنايوسف صائب 19
 شهرداريمجتبي ولي پناه 20
 )ره(كميته امداد امام خميني اميرحسين شيخ استركي 21
 تعزيرات حكومتيمنصور حيدريان 22
 نيروي انتظاميمرتضي جوكار 23
 شبكه بهداشت آران و بيدگلعلي اعتصام 24
 معاونت بهداشتيمحمود نعمتيان 25
 معاونت بهداشتيسيد مهرداد جزايري 26
 معاونت بهداشتيمحسن فتحي مقدم 27
 معاونت بهداشتياحسان زارعي 28
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