
 صورتجلسه شوراي سالمت  و امنيت غذايي شهرستان كاشان 
         

 با حضور              21 راس ساعت 9/4/89 مورخ 89 دومين جلسه شوراي سالمت در سال 6/4/89پ مورخ /1/29-510          پيرو دعوتنامه شماره 

  :  اير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و س

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن خير مقدم به معاون استاندار و      ...        ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا

  .حضار دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

  ررسي مصوبات جلسه قبل ب -

 ايجاد زمينه انجام ورزشهاي همگاني در ادارات -

 گزارش جلسه اولويت بندي مشكالت بهداشتي شهرستان كاشان -

  گزارش وضعيت بيماري التور و لزوم اقدامات پيشگيرانه -

   ماهه خارج از بيمارستان       59     گزارش مرگ و مير كودكان يك تا -       
       

 رسي مصوبات جلسه قبل بر) الف 

 مربوطه آماده شده است و در هفته آينده با همكـاري اداره   CDآقاي دكتر خورشيدي سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه بيان نمودند             : 1مصوبه بند   

  .آموزش و پرورش اقدامات الزم انجام خواهد گرفت

نشگاه در خصوص تشكيل جلسه با معاونت سياسـي اجتمـاعي فرمانـداري در زمينـه          آقاي دكتر ارج سرپرست محترم معاونت درمان دا         :2مصوبه بند    

  .انجمن حمايت از بيماران خاص توضيحاتي را ارائه نمودند

 آقاي دكتر ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه بيان نمودند جلسه بـا حـضور اعـضاء تـشكيل و مقـرر گرديـده از موسـسات خيريـه و                              :3مصوبه بند   

  . اقدام شودMMTلتي خيريه مثل بهزيستي كمك گرفته و نسبت به تشكيل انجمن حمايت از زندانيان و مددجويان تحت پوشش ارگانهاي دو

آقاي مهندس ولي پناه معاون خدمات شهري شهرداري در خصوص تأمين ماشين هاي حمل گوشت با كد بهداشتي از اداره دامپزشـكي       : 4مصوبه بند   

  .رصد گوشت هاي موجود در كشتارگاه با اين ماشين ها ، در سطح شهر سخناني ايراد نمودندد% 95و همچپنين حمل و نقل 

 آقـاي مهنـدس فتحـي مقـدم كارشـناس مـسئول بهداشـت محـيط معاونـت بهداشـتي در خـصوص بـسته بنـدي يـخ و همچنـين                                                 :5مصوبه بنـد    

  .مات انجام شده در اين زمينه ، مطالبي ارائه نمودندمجهز شدن كارخانه هاي يخ سازي به دستگاه كلريناتور و اقدا
  

 به علت انصراف از توزيع يخ بهداشتي در شهر توسط افرادي كه نسبت به عرضه يخ بهداشتي از استان اقـدام مـي نمودنـد ايـن مـصوبه                    :6مصوبه بند   

  .انجام نشده است

  .انداري ارسال شده است ابالغيه مربوطه به كليه ادارات شهرستان توسط فرم :7مصوبه بند 

 آقاي مهندس ولي پناه معاون محترم خدمات شهري شهرداري در خصوص اين مصوبه بيان نمودنـد مكاتبـه اي بـا تهـران در خـصوص         :8مصوبه بند   

يلوت در منطقـه اي از  طرح هايي كه در اين زمينه انجام شده صورت گرفته و مقرر شده بازديد مشتركي از اين مناطق انجام و طرح مذكور به صورت پا                     

  .كاشان به اجرا درآيد

در ادامه آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان پيشنهادي در خصوص اسـتفاده از افـرادي كـه در سـفيران خـدمت منـاطق مـشغول                   

معرفي مـي گردنـد بـا انجـام همـاهنگي بـين       فعاليت هستند و عالقمند به كارهاي بهداشتي مي باشند و از طريق آقاي نوروزي بخشدار محترم مركزي    

  .رابطين بهداشتي اقدام و اولين همايش در اسرع وقت برگزار شود

  ايجاد زمينه انجام ورزشهاي همگاني در ادارات) ب 

 سـالمندي بـا     آقاي دكتر نيكبخت سرپرست محترم دانشگاه در خصوص رابطه كاهش بيماريهاي قلبي و عروقي، بيماريهاي رواني از جملـه افـسردگي ،                     

ورزش و همچنين در خصوص اقداماتي كه دانشگاه در زمينه ورزش كاركنان انجام داده ازجمله پياده روي خانوادگي ، كوهنوردي و تپه نوردي سخناني                       

  . . ايراد فرمودند و ارائه راهكارهايي درخصوص انجام فعاليت هاي ورزشي در ادارات را خواستار شدند

  ت بندي مشكالت بهداشتي شهرستان كاشانگزارش جلسه اولوي) ج 

 90آقاي دكتر دهقاني قائم مقام محترم معاونت بهداشتي گزارشي از تشكيل جلسه اولويت بندي مشكالت بـه شـرح ذيـل بـراي حـضار بيـان نمودنـد                              

 سـازمان  12كت نمـوده و از ايـن    سازمان در جلسه اولويت بندي شـر       12 سازمان ارائه شده كه فقط       20موضوع از مشكالت بهداشتي شهرستان توسط       

 سازمان فرم اولويت بندي پيشنهادات را تكميل و به دبيرخانه شوراي سالمت ارائه نموده اند در ادامه ايشان نحوه امتياز بندي و اولويت هاي اول               6فقط  

  . ارائه شده در جلسات آتي شورا شدندتا آخر مشكالت بهداشتي شهرستان را ارائه نمودند و خواستار رسيدگي به مشكالت ، طبق اولويت هاي



  گزارش وضعيت بيماري التور و لزوم اقدامات پيشگيرانه) د 

آقاي دكتر افضلي سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش جامعي از وضعيت طغيان هاي اتفاق افتـاده در كـشور و شهرسـتان كاشـان را در                           

نمودند و در ادامه مراحل پيشگيري و فعاليت هايي كه در اين زمينه توسط دانشگاه انجـام شـده را بيـان     به صورت پاورپوينت براي حضار ارائه       88سال  

نموده و با توجه به اين كه شهرستان كاشان يكي از مناطق پر خطر محسوب مي گردد پيگيري اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص به ويژه اولويت دادن         

  .ن كلرينه نمودن آب مناطق شهري و روستائي شهرستان از طريق ادارات ذيربط را خواستار شدندبه تأمين آب سالم بهداشتي و همچني

   ماهه خارج از بيمارستان59گزارش مرگ و مير كودكان يك تا  ) ه

 ماهـه خـارج از      59بهداشـتي دانـشگاه گزارشـي از مـرگ و ميـر كودكـان يـك تـا                   خانم دكتر نخي كارشناس مسئول محترم بهداشت خانواده معاونت          

  :بيمارستان و شاخص هاي مرگ و مير اين كودكان درسطح شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل رابه شرح ذيل ارائه نمودند

ز بيمارستان بوده است كه علت آن مشكل عـدم پرداخـت    زايمان در خارج ا132 مورد 820 مورد افاغنه بوده و از اين       820 نفرتولد كودك    7354كه از   

 مورد مـرگ ثبـت شـده كودكـان يـك                           3هزينه زايمان اين افراد در بيمارستان توسط كميسراي عالي اتباع بيگانه مي باشد در ادامه ايشان در خصوص                   

وده اند توضيحاتي ارائه نمودند و در آخر رسـيدگي بـه ايـن مـشكل از طريـق ادارات      ب) افاغنه( مورد از افراد اتباع بيگانه 2 مورد 3 ماهه كه از اين     59تا  

  .ذيربط را خواستار شدند
  

 در پايان جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ضمن تشكر از حـضار و اهميـت جايگـاه شـوراي سـالمت در حفـظ و ارتقـاء                  -

  .بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان نمودندسالمت مردم موضوعات مطروحه را جمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  9/4/89مصوبات جلسه  شوراي سالمت شهرستان  مورخ 
  

 زمان اجرا مسؤول اجرا عنوان مصوبه رديف

1 

مقرر گرديد در خصوص اشاعه فرهنگ ورزش و ارتقاء سالمت كاركنـان      

با مسئوليت آقاي دكتر دهقاني     دستگاههاي دولتي و عمومي كميته اي       

ــدريان از                       ــاي حي ــضويت آق ــا ع ــشگاه و ب ــتي دان ــت بهداش از معاون

ــه منظــور                         ــداري ب ــرم فرمان ــده محت ــدني و نماين ــت ب ســازمان تربي

تهيه و تنظيم دستورالعمل اجرائي مربوطه تشكيل و ظرف مدت ده روز            

 غ گردد  به كليه دستگاهها ابال

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 و اعضاء مرتبط
 ده روز كاري

2 

مقرر گرديد پيشنهادات دستگاهها در خـصوص مـشكالت بهداشـتي           

شهرستان از ديدگاه مسائل بهداشتي جمع بندي و اولويت بندي شود و            

در هر جلسه شورا به دو موضوع از اين مشكالت رسيدگي شود ضـمناً               

 در دستور كار جلسات آينـده شـورا مطـرح           دو موضوعي كه قرار شده    

  .گردد كميته كارشناسي آن تعيين گردد

با توجه بـه اولويـت بحـث آب در پيـشنهادات ارائـه شـده                               ) 1تبصره  

مقرر گرديد كميته اي بـا مـسئوليت معاونـت بهداشـتي و بـا حـضور                                  

اضـالب روسـتائي و                مدير عامل آب و فاضالب شـهري ، مـدير آب و ف            

اداره بازرگاني تشكيل شود و جمع بنـدي مـشكالت و پيـشنهادات در       

  .خصوص بحث  آب در جلسه آتي شوراي سالمت مطرح گردد

با توجه به موضوعات مطرح شده در دستور كار جلسات شورا           ) 2تبصره  

        از دستگاههايي كه بـا موضـوع مـرتبط بـوده و جـزء اعـضاء دائمـي                 

 .د دعوت بعمل آيدننمي باش

  دبيرخانه شورا

  

  

  

  

  معاونت بهداشتي دانشگاه

  

  

  

  

  دبيرخانه شورا

  

 

  جلسات آتي شورا

  

  

  

  

   روز 40

  

  

  

  

  جلسات آتي شورا

  

 

3 

مقرر گرديد از اصـحاب رسـانه اعـم از خبرگـزاري ، صـدا و سـيماي                                  

در                 ... امــه هــاي محلــي و و روزن) نماينــدگي كاشــان(مركــز اصــفهان 

 .جلسات آتي شورا دعوت بعمل آيد

 جلسات آتي شورا دبيرخانه شورا

4 

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه آمار تعـداد زايمـان و متولـدين     

 سـال گذشـته را بـه فرمانـداري                          5ايراني و اتباع بيگانـه طـي مـدت          

 .ارسال نمايد

 در اسرع وقت هداشتي دانشگاهمعاونت ب

5 

مقرر گرديد آقاي طحاني كارشناس معاون سياسي اجتماعي فرمانداري         

از مدير كل اتباع بيگانه استان در خـصوص رسـيدگي بـه مـشكالت و             

مسائل مربوط به درمان اتباع بيگانه جهـت شـركت در جلـسه آينـده               

  .شوراي سالمت دعوت بعمل آورد

سالمت در صورت وجود مسائل و مـشكالت      كليه اعضاء شوراي    ) تبصره

مرتبط با موضوع فوق الذكر در دستگاه خود نسبت به تهيه ليـستي در              

 .اين زمينه اقدام و جهت جمع بندي به فرمانداري ارسال نمايند

آقاي طحاني كارشناس 

معاون سياسي اجتماعي 

 فرمانداري و كليه اعضاء

 در اسرع وقت



                              9/4/89مت و امنيت غذايي شهرستان كاشان  مورخ ليست حاضرين درجلسه شوراي سال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  امضاء-محل كار  نام و نام خانوادگي رديف

 فرمانداري حسينعلي حاجي 1

 دانشگاه علوم پزشكي دكتر محمد رضا نيكبخت   2

 معاونت بهداشتي دانشگاه دكتر حسن افضلي 3

 دانشگاهمعاونت درمان  دكتر عباس ارج 4

 حفاظت محيط زيست مهدي انصاري  5

 جهاد كشاورزي مجيدكافي زاده  6

 آبفار احمد منتظر  7

 اداره زندان دكتر مجتبي خاكسار 8

 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  دكتر حسين نيكزاد 9

 فرمانداري ويژه احمد رضا طحاني 10

 دانشگاه علوم پزشكي دكتر علي خندان 11

 آب و فاضالب شهري محمد رضا اسدي 12

 بهزيستي حيدر ايمانيان 13

 معاونت خدمات شهري شهرداري مجتبي ولي پناه 14

 معاونت خدمات شهري شهرداري ابوالفضل عرق كش 15

 رئيس اداره بازرگاني علي نطاقي 16

 تعزيرات حكومتي منصور حيدريان 17

 نشگاهمعاونت بهداشتي دا دكتر مسعود دهقاني 18

 معاونت بهداشتي دانشگاه   دكتر مرتضي پنجه شاهي  19

 معاونت بهداشتي دانشگاه خانم دكتر زهرا نخي 20

 هالل احمر  جواد حداد 21

 سازمان تبليغات اسالمي سيد عبدالرضا توليت 22

 معاونت غذا و دارو دانشگاه دكتر احمد خورشيدي 23

 ان تأمين اجتماعيمديريت درم دكتر سيد محسن ديباجي 24

 مديريت درمان تامين اجتماعي مسعود گيوي 25

 نظام پزشكي سيد مرتضي علوي 26

 بنياد شهيد و امور ايثارگران ابوالفضل عظيمي 27

 كميته امداد  احمد رويان 28

 معاونت بهداشتي دانشگاه محسن فتحي مقدم 29

 معاونت بهداشتي دانشگاه احسان زارعي 30

   

   


