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  12/2/86صورتجلسه كارگروه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي مورخ 

رأس  86اولين جلسه كارگروه بهداشت ودرمان و تأمين اجتماعي شهرستان درسال  9/2/86پ مورخ /1/29-203پيرو دعوتنامه شماره 
به رياست جناب آقاي حاجي فرماندار محترم و با حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضاء  12/2/86روز چهارشنبه مورخ  30/19ساعت 

  .م اله مجيد در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان پانزده خرداد تشكيل گرديدپس از تالوت آياتي از كال

  . ابتداجناب آقاي دكترنوري زاد ضمن خيرمقدم و تبريك روز استاد معلم به حضار دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  بررسي عملكرد كارگروه در سال گذشته -1

  دامداريها درمناطق مسكوني بررسي معضالت وجود -2

  بررسي وضعيت فروش مواد غذايي فاسدشدني توسط دوره گردها -3

  شناسايي و ارائه مشكالت بهداشتي شهرستان -4

  بررسي عملكرد و مصوبات كارگروه درسال گذشته) الف 

درادامه بررسي مصوبات جلسه مورخ . عملكرد كارگروه در سال گذشته گزارشي مبسوط ارائه نمودندجناب آقاي دكتر نوري زاد نسبت به  -
  .بدين شرح انجام گرفت 16/12/85

بازديد مشترك توسط معاونت بهداشتي و آبفاي روستائي انجام شده كه گزارش كامل بررسيهاي انجام شده توسط آقاي :  1مصوبه بند 
ارائه گرديد در اين مورد جناب آقاي حاجي باتوجه به اهميت تهيه آب سالم و بهداشتي  Power pointدكتر نوري زاد به صورت 

  .سخناني را ايراد فرمودند و خواستار حل اين معضل توسط شركت آب و فاضالب روستايي شدند

اقدامات قانوني دراين مورد انجام گرفته آقاي انصاري در اين مورد بيان نمودند كه بازديد از دو كارخانه انجام شده و  : 2مصوبه بند 
  .وباتوجه به مشكالت زيادي كه وجود دارد خواستار كمك از كارگروه جهت جلوگيري از بروز حادثه و فاجعة محتمل شدند

ط فاضالب آقاي انصاري بيان نمودند بازديد از كارخانه ها در چندين نوبت انجام شده و مشكلي در اين زمينه نبوده فق : 3مصوبه بند 
كارخانه فراز بدليل تركيدگي لوله جاري بوده كه در اين مورد اقدامات الزم انجام شده است و فقط مشكلي كه وجود دارد تجمع آب در كنار 

  .ريل راه آهن تقاطع نوش آباد است كه احتمال دارد فاضالب توسط تانكرها در آن تخليه گردد و خواستار رسيدگي به اين موضوع را شدند

  .مورد بود توسط آقاي رضائي بدين شرح ارائه گرديد 8پيگيري اجراي مصوبات كه  : 4مصوبه بند 

شبكه روستاي الزك و كلوخ آماده شده ، در مورد روستاي چاله قره ، تتماج و ده زيره هنوز تأمين اعتبار نشده و در روستاي قهرود هنوز  -
وفاضالب شهري به دليل اينكه روستا بوده از تحويل آن خودداري نمودند و در مورد مشكل وجود دارد و درخصوص روستاي دولت آباد آب 

  .روستاي نصرآباد جيرويه چاه آب حفر گرديد كه بعد از آزمايشات الزم و برآورد اعتبار آب روستا تأمين خواهد گرديد

كه در اين مورد مشكل . جهت حضار ارائه گرديد مورد بازديد انجام گرديده كه نتايج بازديد توسط آقاي انصاري 20 : 5مصوبه بند 
پسماندهاي خطرناك است كه بجز بيمارستان بهشتي در بيمارستانهاي ديگر اطاقك نگهداري مناسب ندارند و در محل دفع زباله به صورت 

ي از شهرداري خواستار پي در اين مورد آقاي مزروع. اصولي وبهداشتي دفن انجام نمي شود و پي گيري اين موضوعات را خواستار شدند
در ادامه آقاي انصاري مشكل عدم پيش تصفيه فاضالب . گيري موضوع ، طبق قانون پسماندها بخصوص در مطبهاي خصوصي شدند

پي  86بيمارستانهاي متيني ، اخوان و نقوي را ارائه نمودند و در اين خصوص آقاي دكتر نوري زاد بيان فرمودند كه اين مشكالت در سال 
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و در ادامه ايشان باتوجه به اهميت خيابان منتهي به بيمارستان بهشتي و دانشكده ها خواستار همكاري شهرداري درجهت . ري خواهد شدگي
  .نظافت و گذاشتن سطل زباله در اين منطقه و همچنين همكاري مسؤول ترافيك و حل مشكالت ترافيكي و پاركينگ ماشينها شدند

  .امات ايجاد شده در طرح پايگاه جمعيتي وجود دارداستمرار اقد : 6مصوبه بند 

در مورد اين بند اقدامات توسط مجامع امور صنفي ومكاتبات درخصوص كاله ايمني مناسب جهت موتورسواران به  : 7مصوبه بند 
  .شودنمايندگان فروش موتورسيكلت انجام شده است با تأكيد بر استفاده از كالههايي كه ديد بيشتري دارند انجام 

براي تعدادي از  29/2/86جلسه در مجمع امور صنفي تشكيل ومقرر گرديد از : آقاي فتحي مقدم اذعان نمودند  : 8مصوبه بند 
خواروبارفروشي هايي كه پروانه كسب معتبر دارند و داراي شرايط الزم وكافي بوده و متعهد مي باشند عامليت فروش صادر شود و 

وف از طريق مجامع امورصنفي اعالم گردد كه از فروش و عرضه سيگار و مواددخاني خودداري نمايند و تا درارديبهشت ماه به تمام صن
  .خرداد ماه ، كلينيك ترك دخانيات جهت ترك افراد سيگاري تأسيس گردد 10تاريخ 

آقاي مالئي رياست محترم آقاي حاجي فرماندار محترم ضمن تشكر از فعاليتهاي انجام شده حمايت كامل خود را اعالم نموده و -
دادگستري ضمن بيان قانون جامع كنترل دخانيات براي حضار اعالم نمودند كه با مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي و اماكن عمومي كه نسبت 

  .به عرضه سيگار و مواد دخاني اقدام مي نمايند طبق قانون برخورد گردد

درصد از متقاضيان كه درخواست انشعاب نموده اند  40آقاي كريمي از شركت آب و فاضالب شهري بيان نمودند حدوداً  : 9مصوبه بند 
  .فاقد پروانه ساختمان بوده و امكان دادن انشعاب به اين منازل وجود ندارد

رف جهاد كشاورزي ودامپزشكي معرفي شده اند نفر نيرو از ط 36آقاي دكتر باغباني از اداره دامپزشكي اعالم نمودند كه  : 10مصوبه بند 
  .و درصورتي كه قرارداد آنها از بسيج استان تائيد گردد نسبت به جذب آنان اقدام خواهد گرديد

تشكيل  24/12/85آقاي نعمتيان كارشناس مسؤول واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها جلسه اي دراين زمينه در تاريخ : 11مصوبه بند 
  .ر راهكار اساسي تعيين شد و واكسيناسيون در حال اجرا مي باشدگرديد و چها

آقاي متقي پور از شهرداري بيان نمودند برخورد با اين افرادتوسط پرسنل سد معبر شهرداري انجام مي شود وخواستار  : 12مصوبه بند 
را داشتند كه مقرر شد با هماهنگي هايي كه  نيروي انتظامي و شهرداري –بازديد و برخورد مشترك ارگانهاي ذيربط از جمله بهداشت 

  انجام خواهد شد بازديدهاي مشترك انجام گردد

  بررسي معضالت و وجود دامداريها در مناطق مسكوني) ب 

جناب آقاي دكتر فخري سرپرست معاونت بهداشتي با قرائت نامه وزير محترم بهداشت و درمان راجع به مشكل دامداريها وبيان درصد 
و معضالت كه دامداريها در سطح شهر ايجاد نموده و شكايات مردمي ، خواستار رسيدگي به اين موضوع توسط ارگانهاي ذيربط مشكالت 

دراين مورد جناب آقاي فرماندار خواستار رسيدگي به اين موضوع در كار گروه آب و خاك جهاد كشاورزي شدند و همچنين آقاي . شدند
قانون شهرداريها و برخورد اين موضوع از طريق شهرداريها بيان نمودند در صورتي كه شكايتي به دادگاه  55ماده  20مالئي ضمن بيان بند 

  .قانون مجازات اسالمي با متخلف برخورد خواهد گرديد 688ارسال و بهداشت آن را تهديد عليه بهداشت عمومي محسوب كند طبق ماده 

  ط دوره گردهابررسي وضعيت فروش مواد غذايي فاسدشدني توس) ج 

آقاي فتحي مقدم كارشناس مسؤول بهداشت محيط ضمن قرائت نامه مدير كل محترم سالمت محيط و كار جهت حضار و اهميت بهداشت 
مواد غذايي و حفظ ايمني آن برخورد با فروشندگان دوره گرد كه مواد غذايي فاسدشدني عرضه مي نمايند را الزم دانسته و خواستار تشكيل 

  .با اولويت ذيربط در اين زمينه شدند كميته اي
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  شناسايي و ارائه مشكالت بهداشتي شهرستان) د 

در آخر جناب آقاي دكتر فخري سرپرست معاونت بهداشتي خواستار ارائه مشكالت ومسائلي كه در زمينه بهداشت ودرمان و تأمين اجتماعي 
  .در سطح شهر وجود دارد توسط اعضاء به دبيرخانه كارگروه شدند

    
  :مصوبات جلسه 

 زمان اجرامسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
نسبت به رفع اشكاالت موجود از جمله نبود-الف:مديريت آبفاي روستايي موظف است1

نيازهاي اساسي -ب.آبدار ، كلركافي ، نظم الزم اقدام فوري مستمر ودائم انجام دهد
 .روستا به مراجع ذيصالح استان ارسال شود شبكه و برآورد اعتبار تأمين آب

در اسرع وقت از تاريخ آبفار
 تشكيل جلسه

شهرداري نسبت به تسطيح محل تجمع آب در جاده نوش آباد كنار ريل راه آهن اقدام2
 .نمايد تا ضمن مشخص شدن علت ، محلي براي تخليه فاضالب ايجاد نشود

 در اسرع وقت شهرداري

جهت تعيين راهكار تحويل آب دولت آباد شركت آب و فاضالب روستايي جلسه اي با3
 .حضور فرماندار و شركت آب و فاضالب شهري برگزار شود

 دراسرع وقت آبفار

نمايندگان معاونت بهداشتي ،بازديد مشترك از محل دفع زباله هاي بيمارستاني توسط4
 محيط زيست ، شهرداري و اتخاذ تصميمات الزم در اين مورد

 در اسرع وقت محيط زيست

باعنايت به قانون پس ماندها جلسه اي با حضور نمايندگان دانشگاه علوم پزشكي ،5
تكليف دفع زباله هاي خطرناكشهرداري ، دادگستري ، نظام پزشكي در زمينه تعيين
 .آزمايشگاهها ، مطبها و تزريقاتي ها و غيره تعيين گردد

 در اسرع وقت شهرداري

انجام اقدامات الزم جهت رفع مشكل فاضالب بيمارستانهاي نقوي ، اخوان، متيني توسط6
 دانشگاه علوم پزشكي

دانشگاه علوم 
 پزشكي

 86در طول سال 

جهت) سطل زباله (انجام امورنظافت وتهيه امكانات الزم جهت جمع آوري ودفع زباله7
 خيابان بيمارستان بهشتي توسط شهرداري

 در اسرع وقت شهرداري

ارائه طرح پيشنهادي دانشگاه علوم پزشكي راجع به طرح ترافيكي خيابان بيمارستان8
 راي ترافيكي شهرستانشهيد بهشتي به فرمانداري جهت طرح در شو

دانشگاه علوم 
 پزشكي

15/2/86 

نفري كه جهت تشكيل تيمهاي معدوم سازي معرفي شده اند36ارسال ليست اسامي 9
 جهت فراگيري آموزشهاي الزم در زمينه آنفلوانزاي مرغي و هماهنگي با فرمانداري

 در اسرع وقتاداره دامپزشكي

درخصوص دامداريها كه بهداشت عمومي را به مخاطره مي اندازد اخطاريه توسط معاونت10
بهداشتي صادر و موضوع در كارگروه اخير آب وخاك وكشاورزي شهرستان مطرح گردد
واز معاونت بهداشتي دراين كارگروه دعوت بعمل آيد و درزمينه شكوائيه شاكي هاي

 .خصوصي دادگستري طبق قانون عمل نمايد

معاونت بهداشتي

 جهاد كشاورزي

 دادگستري

از تاريخ تشكيل جلسه

ارسال نامه همكاري شهرداري ، ناجا با معاونت بهداشتي براي برخورد با فروشندگان11
 دوره گرد مواد غذايي فاسد شدني جهت انجام هماهنگي الزم به فرمانداري

 در اسرع وقتمعاونت بهداشتي

اعضا مطالب قابل طرح خود را در قالب موضوعات بهداشتي درماني و تأمين اجتماعي12
درخصوص. ( جهت اولويت بندي و طرح در جلسه كارگروه به دبيرخانه ارسال نمايند

زمان اجراي مصوبات فوق الذكر درصورت اقدامات خاص دبيرخانه كارگروه بهداشت را
 ).مطلع نمايند 

 لدرطول سا كليه اعضا
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  12/2/86ليست حاضرين درجلسه كارگروه مورخ 

امضاء -محل كار  نام و نام خانوادگيرديفامضاء-محل كارنام و نام خانوادگيرديف
 شركت آبفارعليرضا صبوري15فرماندارحسينعلي حاجي1
 شركت آبفارحسين رضائي16دانشگاه علوم پزشكيدكتر صمد نوري زاد2
 هالل احمر دكترسيدمنصورميرابوطالبي17معاونت بهداشتيدكتر علي فخري3
 بهداشت محيط محسن فتحي مقدم18بنياد شهيد و امورايثارگرانمحمودرضا شعباني4
 بهداشت محيطاحسان زارعي19شركت آب و فاضالب شهريحبيب اهللا كريمي5
اداره حفاظت محيط  سيف اله انصاري20بهزيستيسيدجواد ثنايي6

 زيست
مسكن و شهرسازي حسن سرويه21انتقال خونحسين اعتمادي7

 معاون
 شبكه دامپزشكي دكترامراله باغباني22شهرداريامراله زارعي8
دانشگاه علوم پزشكي محسن اويسي23معاونت بهداشتيمحمود نعمتيان9

 معاونت پشتيباني
   شهرداريحسين ملكي پور10
   روابط عموميعليرضا كاشاني نژاد11
   سرپرستي بيمه خدمات درمانيدكتر هاني پهلواني12
   دادگستري كاشانمهدي مالئي اردستاني13
   جهاد كشاورزيمجيد كافي زاده14

  


