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  13/4/86صورتجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

رأس  86دومين جلسه كارگروه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي شهرستان درسال  11/4/86پ مورخ /1/29-708پيرو دعوتنامه شماره 
حضور رياست محترم دانشگاه و ساير اعضاء پس  به رياست جناب آقاي حاجي فرماندار محترم و با 13/4/86روز چهارشنبه مورخ  18ساعت 

  .از تالوت آياتي از كالم اله مجيد در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان پانزده خرداد تشكيل گرديد

اداراتي كه و روز زن به حضار و تقدير و تشكر از ) س ( ابتدا جناب آقاي دكترنوري زاد ضمن خيرمقدم و تبريك روز والدت حضرت زهرا 
  . در زمينه حوادث سيل اخير فعاليت نموده اند دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  بررسي مصوبات جلسه قبلي كار گروه -1

  تبعات بهداشتي بعد از سيل -2

  بررسي مشكالت كشتارگاه دام و نابساماني حمل گوشت -3

  جمع آوري شيربررسي مشكالت اجراي طرح ساماندهي ايستگاههاي  -4

  بررسي مصوبات جلسه قبلي كار گروه) الف 

آقاي پراور از شركت آب و فاضالب روستايي بيان نمودند جهت تأمين نيروي ابدار روستاها يك سري مكاتبه با اصفهان :  1مصوبه بند 
هند روستاها را به صورت مجتمعي شده اند كه ظرف مدت چند روز آينده نتيجه آن اعالم مي شود و برنامه اي كه شركت دارد مي خوا

  .در مورد كلراذعان نمودند كلر به اندازه كافي موجود مي باشد. معين نموده و يك آبدار مسؤول اين مجتمع روستاها قرار دهد

است  آقاي مزروعي از شهرداري بيان نمودند بازديد مشترك با اداره محيط زيست انجام شده و مشكل آب سياه حل شده : 2مصوبه بند 
درادامه . فقط بعضي از خانوارهاي شهرك انقالب فاضالب هاي خانگي را در محل رها مي كنند كه بايستي به اين موضوع رسيدگي شود 

اذعان داشتند كه مشكل فاضالب كارخانه ريسندگي با توجه به قرارداد موجود در زمينه احداث تصفيه خانه فاضالب تا آخر شهريور سال 
  .مل رفع خواهد شدجاري به طور كا

 4مصوبه بند  .در اين مورد نماينده آبفا اطالعي نداشت مقرر گرديد در جلسه بعدي اقدامات انجام شده را گزارش نمايند : 3مصوبه بند 
آقاي انصاري از محيط زيست بيان نمودند كه بازديد مشترك توسط نمايندگان ذيربط انجام شده كه مشكل دفع سفتي باكس ها  : 5و 
جود دارد كه با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص گرديده كه سفتي باكس از مطب هاي خصوصي است كه در اين زمينه بايستي فكر و

دراين زمينه آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه سخناني در زمينه انهدام سفتي باكس ها از طريق دستگاههاي غير . اساسي نمود
ادامه آقاي مهماني ، كارشناس بهداشت محيط توضيحاتي در زمينه روند معدوم سازي سفتي باكس ها در مراكز سوز بيان نمودند و در 

بهداشتي درماني ايراد نمودند و همچنين آقاي دكتر سليمي از نيروي انتظامي پيشنهاد نمودند كه در زمينه زباله هاي عفوني مطب ها 
  .توافقات الزم انجام نمايدشهرداري با سازمان نظام پزشكي قرارداها و 

  .جهت رفع مشكال فاضالب بيمارستانها انجام خواهد پذيرفت  86اقدامات الزم تا پايان سال  : 6مصوبه بند 

آقاي مزروعي بيان نمودند نظافت خيابان توسط شهرداري انجام شده است و در رابطه به تهيه و تأمين سطلهاي زباله  : 7مصوبه بند 
  .تا هفته آينده تهيه و نصب خواهد گرديد اذعان نمودند كه

جناب آقاي دكتر نوري زاد فرمودند در همين راستا نامه اي به فرماندار محترم ارائه دادند كه با توجه به بازديد مشترك با  : 8مصوبه بند 
رانندگي شهرستان و مهندس ساروقي، كارشناس محترم ترافيك شهري شهرداري و جناب سرهنگ كشاورز ، رياست محترم راهنمايي و 
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بند پيشنهداد داده شد كه جهتت تصويب به كميته ترافيك شهرستان ارسال شده است كه در ادامه آقاي  5تعدادي از كارشناسان دانشگاه 
نگ ممنوع در خيابان بيمارستان شهيد بهشتي تا اجراي طرح دكتر نيك زاد پيشنهاد نمودند از طريق شهرداري تابلو عبور ممنوع و پاركي

  .نصب گردد

  .ليست اسامي به دبيرخانه كار گروه ارسال نگرديده كه مقرر گرديد درجلسة بعدي مطرح گردد : 9مصوبه بند 

مقرر گرديد موضوع در  تشكيل مي گردد 22/4/86با توجه به اين كه جلسه كار گروه آب و خاك و كشاورزي در تاريخ  : 10مصوبه بند 
  .دستور كار گروه مذكور قرار گيرد

با فرمانداري محترم  3/3/86مورخ  985آقاي زارعي ، كارشناس بهداشت محيط بيان نمودند كه مكاتبات الزم طي نامه  : 11مصوبه بند 
ي هاي الزم در زمينه برخورد با نيروي انتظامي و دستگاه قضايي جهت هماهنگي ها و همكار. و ادارات ذيربط از قبيل شهرداري 

  .فروشندگان دوره گرد مواد غذايي فاسد شدني انجام شده است 

جناب آقاي دكتر فخري در اين زمينه فرمودند كه فقط درخواست از طريق اداره دامپزشكي به دبيرخانه ارسال شده است  : 12مصوبه بند 
تار ارسال اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مصوبات كار گروه به دبيرخانه را كه در همين جلسه در دستور كار قرار گرفته است و خواس

  . شدند

سرپرست شبكه بهداشت ، درمان آران و بيدگل در خصوص وجود سگ هاي ولگرد در منطقه و مشكل حمل . در ادامه آقاي دكتر خيرخواه 
طريق شهرداري را شدند كه در اين زمينه آقاي مزروعي از شهرداري  زباله سخناني ايراد نمودند و خواستار رسيدگي به اين موضوعات از

بيان نمودند كه حمل و نقل زباله توسط پيمانكارها انجام مي شود كه در صورت هر گونه مشكل با شهرداري مكاتبه گردد تا نسبت به 
د كه در كاشان فقط يك نفر نسبت به اتالف سگ و در مورد سگ هاي ولگرد ايشان اذعان نمودن. برخورد و جريمه پيمانكارها اقدام شود

  . هاي ولگرد اقدام مي نمايد و خواستار نيرو در اين زمينه را شدند

  :تبعات بهداشتي بعد از سيل ) ب 

جناب آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه گزارش مبسوطي از فعاليت انجام شده توسط معاونت بهداشتي در زمينه سيل اخير در 
جهت استحضار ارائه نمودند و خواستار همكاري  Power Pointرا به صورت ... ستاهاي قهرود ـ آزران ـ وركان وجهق و زنجانبر و رو
  .هماهنگي ارگانهاي ديگر در زمينه حل معضالت و مشكالت و تبعات بهداشتي بعد از سيل را داشتند –

  :بررسي مشكالت كشتارگاه دام و نابساماني حمل گوشت ) ج 

آقاي دكتر موسوي از اداره كل دامپزشكي استان اصفهان در اين زمينه نكاتي به شرح ذيل بيان نمودند كه كميتة پيگيري كشتارگاههاي 
دام استان به رياست مدير كل استانداري تشكيل شده است و طرح ي در اين زمينه كه شامل بندهاي ذيل مي باشد ارائه گرديده كه در 

  . ص بايستي نسبت به اجراي آن از طريق سازمانهاي ذيربط اقدام شوديك زمان بندي مشخ

  اصالح سيستم حمل و نقل گوشت  -3تجهيز كشتارگاه  -2رفع نواقص كشتارگاه  -1

كه در زمينة كشتارگاه صنعتي دام كاشان با توجه به بازديد بعمل آمده مشكالتي از قبيل تجهيز نمودن سالن كشتارگاه و صالح خط كشتار 
سالن بسته بندي گوشت قرمز و ديگر مواد داخلي حيوانات و ايجاد سيستم برودتي مناسب وجود دارد كه  –راه اندازي تونل سرد انجماد 

بايستي طبق يك برنامه زمان بندي توسط شهرداري شهرستان رفع گردد و در مورد سيستم حمل و نقل با توجه به اينكه به افراد متقاضي 
كه در ادامه آقاي آرمين . اعطا مي گردد خواستار پيگيري موضوع مجهز نمودن خودروها به كانتينرهاي قالب دار را شدندوام تجهيز خودرو 

، مسؤولين كشتارگاه صنعتي دام ضمن بيان اقدامات انجام شده در زمينه رفع نواقص بهداشتي كشتارگاه و اقدامات آينده از جمله تهيه 
ماهي و ايجاد سيستم برودتي كشتارگاه ، در زمينه برخورد با افرادي كه با وسائط نقليه غير مجاز نسبت به  دستگاه تبديل به خون به پودر
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حمل و نقل گوشت اقدام مي نمايند خواستار مكاتبه و ارائه ليست افراد متخلف از طريق اداره دامپزشكي به شهرداري را شدند تا نسبت به 
اقدام شود و آقاي دكتر الماسي از شوراي اسالمي شهرستان خواستار هماهنگي اداره دامپزشكي با جلوگيري از ورود آنها به كشتارگاه 

  .شهرداري در زمينة وام دادن به افرادي كه مي خواهند خودرو خود را تجهيز نمايند را شدند

  :بررسي مشكالت اجراي طرح ساماندهي ايستگاههاي جمع آوري شير ) د 

ه كل دامپزشكي استان اصفهان ضمن بيان طرح ارتقاء كيفيت شير خام كه داراي رعايت سه حلقه ذيل مي باشد آقاي دكتر موسوي از ادار
  .خواستار پيگيري موضوعات از طريق ارگانهاي ذيربط در اين زمينه را شدند

  خام  كارخانه هاي فرآورده هاي شير - 3خودروهاي جمع آوري و حمل و نقل شيرخام  - 2مراكز جمع آوري شير  -1

كه در مورد مراكز جمع آوري شير ، مراكز شناسايي شده و در صورتي كه داراي شرايط و تجهيزات الزم نمي باشد به اداره دامپزشكي  -
  . جهت دريافت وام و تسهيالت معرفي گردند

رد بستني سازيهاي سنتي و ماست آن انجام شود و در مو CIPدر مورد كارخانه هاي فرآورده هاي شيرخام بايستي نظارت برخورد رها و  -
  .بندي ها بايستي نظارت بر اين باشد كه شيرخام خود را از مراكز جمع آوري شير تهيه نمايند

كه در ادامه آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه خواستار راهكاري پيشنهادي جهت اقدامات الزم در اين زمينه از طريق اداره  -
  . دامپزشكي را شدند

  :صوبات جلسه م
  

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مسدود نمودن مابقي مسيرهاي فاضالب هاي خانگي در شهرك انقالت توسط1

 شهرداري 
 يك ماه آينده شهرداري

علوم پزشكي سازمانتشكيل جلسه در فرمانداري با حضور نمايندگان دانشگاه2
نظام پزشكي ، محيط زيست ، شهرداري ، معاونت بهداشتي و دستگاه قضايي
در زمينه تدوين تفاهم نامه جهت دفع زباله هاي عفوني و خطرناك

 آزمايشگاهها ، مطبها و تزريقهاتي ها و غيره

 روز آينده 10طي  شهرداري

ارائه گزارش كامل از مشكالت و نواقص بهداشتي در ايستگاههاي جمع آوري3
شير حمل و نقل و مراكز تحويل شير نظير كارهانه هاي شير و فرآورده هاي آن

 به كارگروه 

 طي يك ماه آينده معاونت بهداشتي

مورد ارتقاء سطح كيفيارائه و ارسال راهكاري پيشنهادي سازمان دامپزشكي در4
 كشتارگاهها و حمل بهداشتي گوشت به فرمانداري

 روز آينده 15 اداره دامپزشكي

در خصوص رفع مشكالت بهداشتي دامداريها موضوع در دستور كار جلسه كار5
 . گروه اخير آب و خاك و كشاورزي قرار گيرد

در تاريخ تشكيل كار  جهاد كشاورزي
 گروه

اراته مشكالت موجود در خصوص واكسيناسيون دام ها از نظر بروسلوز توسط6
معاونت بهداشتي ، جهاد كشاورزي و اداره دامپزشكي به اداره دامپزشكي استان 

 روز آينده 15 اداره دامپزشكي
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  13/4/86ليست حاضرين درجلسه كارگروه مورخ 

 امضاء -محل كار نام و نام خانوادگيرديفامضاء-محل كارنام و نام خانوادگيرديف
شركت آب و فاضالب شهري كريمي... حبيب ا15اداره حفاظت محيط زيستانصاري... سيف ا1

 كاشان
 كارشناس بهداشت محيط جواد سلماني16شهرداري كاشانمزروعي... امرا2
اداره كل دامپزشكي استاندكتر سيد رضا موسوي مهر3

 اصفهان
بيمه خدمات درماني كاشاندكتر هاني پهلواني17

 بهداري نيروي انتظاميدكتر مهدي سليمي18اداره دامپزشكي كاشانمحمود خاكي4
 فرمانداري كاشاناسماعيل رحيمي19شبكه دامپزشكي كاشاندكتر عباس شاهميرزادي5
 معاون بهداشتي دانشگاهدكتر علي فخري20مسؤول كنترل كيفي آبفا امين پراور6
)ره(كميته امداد امام خمينيغالمحسين تحقيقي7

 منطقه يك
 شوراي شهر كاشان حسن الماسي21

مديريت درمان تأمين اجتماعيدكتر سيد محسن ديباجي8
 كاشان

 مسؤول كشتارگاه عليرضا ارمين22

 كارشناس بهداشت محيط احسان زارعي23رئيس دانشگاهدكترصمد نوري زاد9
   سرپرست معاونت پشتيبانيدكتر حسين نيك زاد10
   مدير شبكه اران و بيدگلدكتر داود خيرخواه11
   معاونت بهداشتيمحمود نعمتيان12
   جهاد كشاورزيمجيد كافي زاد13
   اداره زندانمجتبي خاكسار14

  


