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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان 

با  30/19رأس ساعت  15/9/89مورخ  89پنجمين جلسه شوراي سالمت در سال  8/9/89پ مورخ /1/29-1394پيرو دعوتنامه شماره 
معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل حضور 
  . گرديد

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
و خير مقدم به معاون استاندار و حضار خبرهايي از دانشگاه علوم پزشكي را به ) ع(االر شهيدان حضرت ابا عبداهللا الحسين ايام سوگواري س

  ق./شرح ذيل عنوان فرمودند

راه اندازي بخش آنژيوگرافي ، جراحي قلب ، بخش سرطان ، سلف سرويس و بخش تحقيقات دانشگاه كه در اين خصوص در سه سال  -1
  .ميليارد تومان در بخش درمان هزينه شده است 2/1لغ اخير مب

  جذب رابطين افاغنه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه  -2

در ادامه ايشان با توجه به فرا رسيدن ايام محرم و صفر ، مطالبي را درخصوص بحث قرباني كردن و كشتار دام در هيأت هاي مذهبي بيان 
مي اعضاء درخصوص عدم كشتار دام در معابر عمومي را داشتند و در آخر دستور كار جلسه را به قرار نمودند و خواستار حمايت و پيگيري تما

  .ذيل قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

بررسي وضعيت  -  گزارش كميته بررسي وضعيت زباله شهر و راهكار هاي آن - بررسي مصوبات جلسه قبل  -
  هرستان كاشان گزارش وضعيت ايدز در ش - سالمت دانش آموزان

آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محيط معاونت بهداشتي :  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
روز تعطيل و پلمپ گرديده و بعد از درخواست و تعهد محضري مبني  12دانشگاه بيان نمودند مغازه ميوه فروشي آقاي خداورديان به مدت 

ا دستور دادستان درب مغازه بازگشايي شده است در ادامه آقاي نطاقي رئيس اداره بازرگاني درخصوص ابطال پروانه كسب بر عدم فعاليت ، ب
نامبرده و نصب اطالعيه و پالكارد درخصوص علت تعطيلي محل كسب ايشان با همكاري مجامع امور صنفي و اداره اماكن عمومي نيروي 

  . انتظامي سخناني ايراد نمودند

  .آقاي مهندس صبوري از شركت آبفار بيان نمودند مكاتبه اي در اين خصوص صورت گرفته است:  2به بند مصو

  . آقاي مهندس صبوري از شركت آبفار عنوان نمودند گزارشات مربوطه جمع آوري و به دستگاههاي ذيربط ارسال شده است:  3مصوبه بند 

ري شهرداري درخصوص انجام بازديدها وشناسايي چاهها و نصب تابلو هاي هشدار آقاي مهندس ولي پناه از خدمات شه:  4مصوبه بند 
  .دهنده در اطراف چاهها مطالبي ارائه نمودند

با حضور مدعوين تشكيل  7/9/89آقاي دكتر الماسي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند جلسه اي در تاريخ  : 5مصوبه بند 
اه پزشكي در زمينه مصرف آب واحدهاي تصفيه آب شيرين كن و اثرات آن بر سالمتي انسان از جمله شده است سپس مطالبي از ديدگ

  .مضر بودن براي كليه ها و رابطه آن با پوكي استخوان ارائه نموده و مصوبات اين جلسه را به شرح ذيل براي حضار قرائت نمودند

  شيرين كن از طريق عدم موافقت با درخواست متقاضيان محدوديت ايجاد تأسيس و راه اندازي واحدهاي تصفيه آب -1
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  اطالع رساني عمومي به روشهاي مختلف درخصوص دستگاههاي تصفيه آب شيرين كن تجاري و خانگي  -2

  بررس شرايط دسترسي مردم به آب زاينده رود از طريق شير برداشت عمومي در نقاط مختلف شهر  -3

   شهر و راهكار هاي آن گزارش كميته بررسي وضعيت زباله) ب 

با حضور  9/9/89و  20/8/89،  18/7/89آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند جلساتي در تاريخ هاي 
رفته مسئولين ذيربط تشكيل گرديده است كه در اين جلسات موضوع جمع آوري انتقال و دفع بهداشتي زباله شهرستان مورد بررسي قرار گ

كه درخصوص جمع آوري مواد بازيافتي ، طرح بازيافت از محل توليد توسط شهرداري از يك سال قبل آغاز گرديده و همچنين در بخش 
انتقال ، ريخت و پاش زباله ها در سطح شهر توسط ماشين هاي حمل زباله معظلي است كه بايستي تدابير خاص انديشه شود و در زمينه 

  .بحث احداث كارخانه كمپوست در شهرستان بايستي با پيگيريهاي شهرداري و شوراي شهر كار عملياتي آن اجرا شوددفع بهداشتي زباله 

  .و در پايان مصوباتي جهت ارائه در جلسه شوراي سالمت تهيه گرديده كه ايشان مصوبات را براي حضار ارائه نمودند

محترم خدمات شهري شهرداري اقدامات انجام شده در بحث زباله رابه صورت پاورپوينت براي حضار در ادامه آقاي مهندس ولي پناه معاون 
ارائه نمودند و عدم استفاده از پالستيك مناسب زباله توسط مردم و همچنين جمع آوري زباله در مطب ها و مراكز پزشكي را مشكالت 

  .ر پيگيري و انجام برنامه ريزيهاي الزم در اين زمينه را داشتندموجود در بحث جمع آوري و انتقال زباله دانسته و خواستا

   بررسي وضعيت سالمت دانش آموزان) ج 

خانم خاندايي كارشناس مسئول محترم سالمت جوانان و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه مطالبي درخصوص ارائه خدمات به دانش 
ودند و جهت ارتقاء كمي و كيفي سالمت دانش آموزان پيشنهادات واحد سالمت آموزان مدارس به صورت پاورپوينت براي حضار ارائه نم

  .جوانان و مدارس را به شرح ذيل بيان و توسعه همكاريها و هماهنگي هاي بين بخشي در اين زمينه را خواستار شدند

پزشكي رايگان دانش آموزان تا حتي همكاري و مشاركت بيشتر مديريت محترم كلينيك فرهنگيان جهت ارتقاء پوشش معاينات عمومي  -1
  )مي باشد% 85در حال حاضر . (برسد% 100االمكان پوشش خدمات مراقبتي آنها به 

همكاري و مشاركت بيشتر معاونت محترم درمان دانشگاه و مديريت محترم كلينيك فرهنگيان جهت ارتقاء پوشش دانش آموزان  -2
. ات تخصصي آنها با اولويت و براي دانش آموزان بي بضاعت به طور رايگان انجام پذيردنيازمند ارجاع تخصصي به نحوي كه كليه ارجاع

  ) مي باشد% 71(

همكاري و مشاركت بيشتر برخي از مديران آموزشگاهها جهت ارائه خدمات مراقبتي ، بيماريابي و غربالگري پديكلوزيس در دانش  -3
  آموزان

  ن طبق تعرفه گروه هدف در كلينيك فرهنگيانارائه خدمات دندانپزشكي به دانش آموزا -4

  از طريق هماهنگي و همفكري بيشتر با مركز مشاوره آموزش و پرورش ) مشاوره روانشناسي(ارتقاء خدمات بهداشت روان  -5

ران اقدام جدي در زمينه كاهش آسيب در مدارس و شناسايي و حمايت همه جانبه از دانش آموزان آسيب پذير با همكاري مدي -6
  آموزشگاهها

  گزارش وضعيت ايدز در شهرستان كاشان ) د
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آقاي نعمتيان كارشناس مسئول محترم واحد بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از وضعيت بيماري ايدز در جهان ، 
مه سوم بايستي ادارات شهرستان درخصوص اين ايران و كاشان به صورت پاورپوينت براي حضار ارائه نمودند و انتظاراتي كه در پايان برنا

« بيماري و راههاي پيشگيري و انتقال آن در جامعه انجام دهند بيان نموده و در پايان شعار امسال روز جهاني ايدزكه عبارتست از 
  .را براي حضار قرائت نمودند »دسترسي آسان به آموزش ، پيشگيري ، مراقبت و درمان ايدز حق هر انسان است 

هزار زندگي توسط فرماندار و شهردار محترم شهرستان را براي  –در ادامه جلسه آقاي دكتر نيكبخت تفاهم نامه امضاء شده هزار شهر 
حضار قرائت نمودند و با توجه به اينكه شهر كاشان به عنوان يكي از شهرهاي منتخب اين طرح در سازمان جهاني بهداشت ثبت گرديده ، 

  .نامه هاي اين طرح در سطح شهرستان را توسط ارگانهاي ذيربط خواستار شدنداجرا و پيگيري بر

در پايان جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ضمن عرض تسليت درخصوص فرا رسيدن ايام محرم و صفر و تبريك كسب 
هاي خوب و موثري كه در كميته هاي شورا توسط اعضاي مرتبط انجام شده رتبه هاي برتر در سطح ملي و استاني توسط دانشگاه علوم پزشكي از كار

ات جلسه بود تشكر و قدرداني نموده و پيگيري به موقع مصوبات اين كميته ها را خواستار شدند و در ادامه پس از جمع بندي موضوعات مطروحه ، مصوب
  .را به شرح ذيل بيان نمودند

بازرس بهداشت محيط كه حين انجام بازرسي مورد اهانت متصدي متخلف قرار گرفته بود مراتب تقدير و تشكر  –ي در پايان جلسه از سركار خانم رافع
  . با اهداء لوح به جهت حسن انجام وظيفه بعمل آمد

  15/9/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه نسبت به بومي سازي انتظارات از دستگاههاي اداري1

شهرستان كه درخصوص پيشگيري و كنترل بيماري ايدز وجود دارد اقدام و به دستگاههاي
 .ذيربط ابالغ نمايد

 در اسرع وقت معاونت بهداشتي دانشگاه

ارزه با ايدز به مسئوليت معاونت بهداشتي دانشگاه ومقرر گرديد كميته اي دائمي براي مب2
 .حضور نمايندگان و ادارات ذيربط شهرستان تشكيل گردد

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 ادارات ذيربط

به طور مستمر در طول
 سال

بيمارستان ها ، نوع خدمات درمانيمقرر گرديد معاونت درمان دانشگاه ، گزارشي از وضعيت3
 .ارائه شده و مشكالتي كه در بخش درمان وجود دارد تهيه و در جلسه آتي شورا ارائه نمايد

 جلسه آتي كارگروه معاونت درمان دانشگاه

جلسه اي به منظور رسيدگي بهمقرر گرديد آقاي قپاني پور كارشناس محترم فرمانداري4
پرونده ميوه فروشي آقاي رضا خداورديان واقع در چهار راه آيت اله كاشاني با حضور

–مجامع امور صنفي  –شهرداري  –اداره بازرگاني  –نمايندگان معاونت بهداشتي دانشگاه
اييدكارشناس حقوقي دانشگاه تشكيل نم –كارشناس حقوقي فرمانداري  –نيروي انتظامي 

به طوري كه هر اداره موارد تخلفي كه مرتبط باآن اداره مي باشد پيگيري نموده و گزارش
 .اقدامات انجام شده را درجلسه آتي كارگروه مطرح نمايند

  آقاي قپاني پور از فرمانداري

 و اعضاء مرتبط

 در اسرع وقت

نظريه علمي و پزشكي دانشگاهروز15مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه ظرف مدت5
درخصوص مصرف آبهاي تصفيه اعم از واحدهاي تصفيه آب شيرين كن و دستگاههاي
تصفيه آب خانگي را اعالم نموده و اطالعيه مربوطه توسط روابط عمومي دانشگاه در اختيار
رسانه هاي محلي قرار گيرد و در رابطه با پيشنهاداتي كه درخصوص محدود سازي و اصالح

 .واحدهاي فوق وجود دارد در جلسه آتي شورا تصميم گيري شود

 روز 10 معاونت بهداشتي دانشگاه

كميته بررسي9/9/89و18/7/89،25/8/89مقرر گرديد مصوباتي كه در جلسات مورخ6
وضعيت زباله شهر و راهكارهاي آن مصوب گرديده توسط ارگانهاي مربوطه به طور كامل و

 )ضمناً مصوبات كميته مذكور ضميمه مي باشد. (رع وقت اجرائي گردددر اس

 در اسرع وقت ادارات عضو در كميته مذكور

مقرر گرديد پيشنهاداتي كه واحد سالمت جوانان و مدارس جهت ارتقاء كمي و كيفي سالمت7
پرورش اجرا گردد ضمناً برايدانش آموزان ارائه نمود توسط دانشگاه و اداره آموزش و

دانش آموز از طريق 800ارجاعات تخصصي دانش آموزان بي بضاعت به پزشك متخصص
مورد از طريق كلينيك فرهنگيان آموزش و پرورش به طور 200معاونت درمان دانشگاه و 

 . رايگان ويزيت گردند

  دانشگاه علوم پزشكي

 آموزش و پرورش

در طول سال تحصيلي
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