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  13/9/86مورخ   شوراي سالمت شهرستان  صورتجلسه

 86در سال ) شوراي سالمت شهرستان ( چهارمين جلسه كارگروه بهداشت و درمان  10/9/86پ مورخ /1/29-1800پيرو دعوتنامه شماره 
دانشگاه و ساير اعضاء به رياست جناب آقاي حاجي فرماندار محترم و با حضور رياست محترم  13/9/86روز سه شنبه مورخ  18رأس ساعت 

  .در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان پانزده خرداد تشكيل گرديد
مجيد تالوت و سپس جناب آقاي دكترنوري زاد ضمن خيرمقدم به حضار سخناني در رابطه با ايدز و شعار جهاني ايدز ... ابتدا آياتي از كالم ا

مطالبي بدين شرح بيان نمودند مرحله دوم ايدز مربوط به معتادان تزريقي بوده و » . شگام شويم هم پيمان در برابر گسترش ايدز پي« كه 
هم اكنون مرحله سوم آن كه از طريق روابط ناسالم جنسي مي باشد جامعه را تهديد مي كند و در اين زمينه و ديگر مسائل مربوط به 

و شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در حال اجراست و اقداماتي نيز صورت گرفته بيماري ايدز برنامه هايي در معاونت بهداشتي دانشگاه 
در ادامه ايشان دستور كار جلسه را به قرار ذيل . است و دراين زمينه همكاري ساير ارگانها را در خصوص اجراي اين برنامه خواستار شدند

مطالب و توصيه هاي بهداشتي ، درماني و تبليغات پزشكان مندرج در بررسي  -بررسي مصوبات جلسه قبلي كار گروه  -. قرائت نمودند
جلب حمايت مسؤولين و سياستگزاران در  -گزارش تدوين طرح جامع در زمينه پيشگيري و كاهش حوادث موتور سواران  -نشريات علمي 

رگيري نيروي ناحيه مقاومت بسيج در رابطه با گزارش وضعيت آموزش و بكا -مواد اعتياد آور ، اثرات و عوارض آن  -برنامه كنترل ايدز 
   -گزارش واگذاري واكسيناسيون دام در زمينه بروسلوز به بخش خصوصي  -آنفلوانزاي مرغي 

  بررسي مصوبات جلسه قبلي كار گروه) الف 

  .طرح آماده گرديده بود و در دستور كار اين جلسه جهت ارائه قرار داشت :  1مصوبه بند 

آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه بيان نمودند گزارش كامل از وضعيت آب شرب روستاها تهيه و طي نامه اي  : 2مصوبه بند 
  .به جناب آقاي استاندار در سفري كه به كاشان داشتند تحويل گرديده است 

داري و به رياست جناب آقاي فرماندار در فرمان 16/8/86آقاي دكتر فخري در اين مورد اظهار داشتند جلسه در تاريخ  : 3مصوبه بند 
  .تشكيل گرديد سپس مصوبات جلسه فوق الذكر را براي اعضاء قرائت نمودند

در خصوص اين مصوبه نماينده اداره دامپزشكي اظهار بي اطالعي نمودند كه مقرر گرديد اين موضوع در اسرع وقت  : 4مصوبه بند 
  . پيگيري شود

پشت  –اب آقاي فرماندار بيان نمودند محل استقرار مرغداريها در بخش نياسر جاده مشهد اردهال در اين خصوص جن : 5مصوبه بند 
  . روستاي چنار تعيين شده است 

آقاي ملكي پور معاونت خدمات شهري شهرداري بيان نمودند محل احداث پيست موتور سواري در پارك الله واقع در  : 6مصوبه بند 
  . سالم مي باشد كه نقشه آن نيز تهيه شده است و مقرر گرديده ظرف مدت دو ماه پيست به بهره برداري برسدبلوار شهدا نرسيده به دارال

راوند تأييد شده و موضوع از طريق آقاي كافي زاده از جهاد كشاورزي بيان نمودند از چهار نقطه تعيين شده فقط منطقه  : 7مصوبه بند 
  . قانون شهرداريها در حال پيگيري است و در مورد منطقه لتحر مقرر گرديد پيگيريهاي الزم صورت گيرد  5بند 

  بررسي مطالب و توصيه هاي بهداشتي ، درماني و تبليغات پزشكان مندرج در نشريات محلي ) ب 

شگاه در خصوص تبليغات پزشكي و چاپ مطالب و توصيه هاي بهداشتي درماني در نشريات آقاي كاشاني نژاد ، مسؤول روابط عمومي دان
محلي نكاتي به شرح ذيل ارائه نمودند كه متأسفانه در نشريات ، تبليغات پزشكي بدون هيچ گونه قانون و ضابطه اي انجام مي شود كه در 

ين مطالب علمي كه بدون هيچ گونه منبع و مأخذي در اين نشريات چاپ اين مورد تبليغ در چند نشريه محلي به رؤيت حضار رسيد و همچن
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در ادامه ايشان قوانين مربوط به انتشار هر گونه اعالميه ، تبليغات پزشكي و مطالب بهداشتي درماني را براي حضار قرائت نمودند . مي گردد 
اره فرهنگ و ارشاد اسالمي شده و از ساير اعضاء ارائه و در اين خصوص خواستار پيگيري موضوع از طريق سازمان نظام پزشكي و اد

  .راهكارهاي مناسب در اين زمينه راخواستار شدند

در ادامه جناب آقاي دكتر نوري زاد ، رياست محترم دانشگاه مطالبي را در خصوص مشكالتي كه در اين زمينه ها بوجود مي آيد براي 
اهميت بود و خواستار رسيدگي به آن از طريق معاونت درمان دانشگاه ، شبكه بهداشت و  حضار بيان نموده و مطلبي كه براي ايشان حائز

درمان آران و بيدگل و سازمان نظام پزشكي كاشان و آران و بيدگل شدند اين كه پروانه مطب پزشكان در شهرستاني كه اشتغال دارند 
  .صادر و مطب آنان در همان شهرستان باشد 

  :جامع در زمينه پيشگيري و كاهش حوادث موتورسواران گزارش تدوين طرح ) ج 

آقاي دكتر فخري معاون بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي را از برنامه هاي پيشگيري از حوادث و سوانح كه در كميته شهرستاني جامع ايمن 
در ادامه با توجه . ار ارائه نمودند است و همچنين وظايف و شاخص هايي كه در اين كميته براي ارگانهاي ذيربط مشخص نموده براي حض

به تشكيالت جامعي كه اين كميته دارد از جمله برنامه هاي دراز مدت و ثبت اطالعات و مستند سازي داده ها و همچنين استراتژي عمده 
مديريت داده  -4هماهنگي درون بخشي و برون بخشي  -3جلب مشاركت مردمي  -2آموزش و اطالع رساني  -1: اين برنامه كه شامل 

ها و مشخص بودن ارگانهاي ذيربط مي باشد ، وظايفي كه ارگانها و ادارات عضو كميته در زمينه اجراي اين برنامه دارند و پيش طرحي كه 
در اين زمينه تهيه گرديده ارائه نمودند و خواستار اين شدند كه هريك از ارگانهايي كه در كميته شهرستاني جامع ايمن عضويت دارند 
طرحهاي خود را با توجه به شرح وظايف اعالم شده ارائه نموده تا نسبت به تهيه و تدوين طرح جامع پيشگيري از حوادث به خصوص 

  .حوادث موتور سواران اقدام شود

موتوري و  برنامه چهارم توسعه خواستار اجراي طرح ايمني و سايل 85سپس آقاي دكتر نيكزاد معاون پشتيباني دانشگاه ضمن قرائت ماده 
  . كاهش پيدا كند% 50حفظ موارد ايمني در وسايط نقليه موتوري را داشته به طوري كه ميزان حوادث و سوانح تا 

  جلب حمايت مسؤولين و سياسگزاران در برنامه كنترل ايدز ) د 

ماري ايدز در جهان ، ايران و در كاشان آقاي نعمتيان ، كارشناس مسؤول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها در خصوص اطالعات و آمار بي
و استراتژي هاي مربوط به اين بيماري در كشور و همچنين تحقيقات و بررسي هاي به عمل آمده از بيماران ايدزي شهرستان از قبيل 

و چگونگي ابتال ،  درصد مبتاليان به اين بيماري از نظر جنس ، شغل ، سن ، ميزان تحصيالت ، بومي يا غير بومي بودن ، وضعيت تأهل
  .براي حضار مطالبي را ارائه نمودند و حمايت مسؤولين و ادارات را در برنامه كنترل ايدز خواستار شدند

    
  مواد اعتياد آور ، اثرات و عوارض آن ) هـ 

هروئين و  –خصات آن كارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه مطالبي در خصوص مواد اعتياد آور ترياك و مش –سركار خانم دكتر بداغي 
و )  PCD – LSP –ماري جوآنا  - حشيش  –اكستازي ( كراك و مواد توهم زا –كوكائين  –مواد محرك كريستال  –انواع آن 

  .همچنين اثرات و عوارضي كه در اثر مصرف اين مواد در انسان بوجود مي آيد و راههاي درمان آن به صورت كامل براي حضار ارائه نمودند

آقاي دكتر نوري زاد ، رياست دانشگاه بيان نمودند با توجه به اين كه مواد فوق الذكر درجامعه وجود دارد و افراد را به خصوص  در ادامه
نوجوانان و جوانان را تهديد مي كند تأكيد نمودند كه آشنايي مسؤولين با اين گونه مواد الزم و ضروري به نظر مي رسد و بايستي در اين 

  .ؤولين ذيربط دقت نظر الزم معمول گرددزمينه توسط مس

  گزارش و ضعيت آموزشي و بكارگيري نيروهاي ناحيه مقاومت بسيج در رابطه با آنفلوانزاي مرغي) و 
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آقاي دكتر طرق از شبكه دامپزشكي در خصوص وضعيت آموزشي نيروهاي مقاومت بسيج بيان نمودند كه بعد از دوسال پيگري هاي الزم 
  .ص نشده اند هنوز تيم ها مشخ

  گزارش واگذاري واكسيناسيون دام در زمينه بروسلوز به بخش خصوصي) ز 

در ادامه آقاي دكتر طرق از دامپزشكي بحث كنترل بروسلوز در ايران و راههاي كنترل آن در كشتارگاه كه با تست قبل از كشتار انجام مي 
مي باشد را براي حضار بيان نموده و با توجه به مشكالتي كه اداره شود و همچنين در دامداري ها ، كه بحث واكسيناسيون دام ها 

  .دامپزشكي در اين زمينه دارد گزارش واگذاري واكسيناسيون دام ها به بخش خصوصي را نيز به اطالع اعضاء رساندند

مان جلسه بعدي كار گروه را روز در ادامه جناب آقاي حاجي فرماندار محترم ضمن تشكر از حضار مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان و ز
  . بعد از ظهر اعالم نمودند 6ساعت  2/11/86سه شنبه 

  13/9/86مورخ ) شوراي سالمت شهرستان ( مصوبات جلسه كارگروه بهداشت و درمان 
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  13/9/86ليست حاضرين درجلسه كارگروه مورخ 

   

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مصوبات جلسه قبل مقرر گرديد جلسه با صنف قصاب و با 4در خصوص بند 1

 . حضور هيئت رئيسه اتحاديه مربوطه تشكيل گردد
 روز آينده 20 شبكه دامپزشكي

بهداشتي و–با توجه به سفر حجاج و بحث كشتار غير مجاز از نظر شرعي2
بهداشتي تهيه و در سطح رواني اطالعيه اي توسط شبكه دامپزشكي و معاونت

ضمناً توسط. شهر توزيع و از طريق جرائد نيز اطالع رساني الزم صورت پذيرد
آقاي دكتر فخري در سخنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه به اين موضوع

 .اشاره گردد

معاونت بهداشتي شبكه 
 دامپزشكي

 يك هفته

مصوبات جلسه قبل مقرر گرديد شهرداري نسبت به افتتاح و 6با توجه به بند 3
 . راه اندازي پيست موتور سواري تا دهه فجر سال جاري اقدام نمايد

 دو ماه شهرداري

كشاورزي نسبت بهمصوبات جلسه قبل مقرر گرديد جهاد 7درخصوص بند 4
 . متمركز نمودن دامداريها در نقاط مورد نظر اقدامات عاجل بعمل آورد

 - جهاد كشاورزي

–مصوبات جلسه قبل محل احداث مرغداري در بخش نياسر  5با توجه به بند 5
 منطقه روستاي چنار و فتح آباد تعيين شده است

 - ادارات ذيربط

جلسه اي با حضور نظام پزشكي ، ثبت احوال و نمايندگان فرمانداري دو6
شهرستان كاشان و آران و بيدگل و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي در

 . رابطه با مطبها تشكيل و نتايج آن درجلسه آتي كارگروه اعالم گردد

 روز آينده 10طي  معاونت درمان

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به اعالم موارد خالف قانون كه در نشريات7
 . بدون مجوز از مراجع ذيربط به چاپ مي رسد اقدام نمايد

اداره فرهنگ و ارشاد 
 اسالمي

 روز آينده 20طي 

در رابطه با پيشگيري از حوادث موتور سواران جلسه اي با شركت كليه اعضاء8
شنهادي كارگروه ، فروشندگان موتورسيكلت ، موتورسازان شهرستان ،كميته پب

صاحبان( معاونت سياسي اجتماعي فرمانداري ، شوراي اطالع رساني شهرستان
پايگاه تحقيقات جمعيتي ، معاونت درمان) جرائد ، نمايندگان روابط عمومي

ادگي دارندها و كساني كه داغ ديده اند و كليه كساني كه آم NGOدانشگاه ،
 .در اين راستا فعاليت نمايند جهت نظر خواهي تشكيل گردد

  معاونت بهداشتي

 معاونت درمان

 روز 20

روز برنامه عملياتي خود را20ادارات مرتبط با كميتة راهبردي ايدز ظرف مدت9
 .. به معاونت بهداشتي ارسال نمايند

 روز 20 كليه ادارات

فرمانداري محترم نسبت به تعيين متولي بكارگيري نيروهاي ناحيه مقاومت10
بسيج در بحث آنفلوانزاي مرغي از طريق استعالم از استان اقدام و در جلسه

 . بعدي كارگروه ارائه گردد

 جلسه آينده فرمانداري

 امضاء -محل كار  نام و نام خانوادگيرديفامضاء-محل كارنام و نام خانوادگيرديف
 )رئيس اداره ( آبفا مهندس حسين رضايي13فرماندار حسينعلي حاجي1
مسؤول امور دام جهاد  مهندس مجيد كافي زاده14رئيس دانشگاه دكتر نوري زاد2

 كشاورزي
معاون خدمات شهري  مهندس حسين ملكي پور15معاون بهداشتي دانشگاهدكتر علي فخري3

 شهرداري
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مدير درمان معاونت درماندكتر سيد احمد حسيني16معاون پشتيباني دانشگاهدكتر حسين نيكزاد4
مدير شبكه بهداشت و درماندكتر داود خيرخواه5

 شهرستان آران و بيدگل
 جانشين راهور كاشاندكتر سيد حسام طالبي17

كارشناس كميته امداد منطقه احمد دوپان18كارشناس معاونت غذا و دارودكتر مريم بداغي6
 يك

مدير درمان تأمين اجتماعي دكتر سيد محسن ديباجي19سرپرست دامپزشكيدكتر حسين طرق7
كارشناس بهداشت محيط مهندس احسان زارعي20رئيس حفاظت محيط زيستانصاري... سيف ا8

 معاونت
معاون بهره برداري شركت آب وكريمي... حبيب ا9

 فاضالب
كارشناس مسؤول بهداشت مهندس محسن فتحي مقدم21

 محيط
مسؤول بهداشت و درمان اداره مجتبي خاكسار10

 زندان
   

مسؤول فني و اجرايي اداره راه وحيدر علي مؤيدي11
 ترابري

   

   روابط عمومي دانشگاهعليرضا كاشاني نژاد12


