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   16/4/87شهرستان مورخ صورتجلسه شوراي سالمت 

به رياست جناب  18رأس ساعت  87دومين جلسه شوراي سالمت شهرستان در سال  12/4/87پ مورخ /1/29-612پيرو دعوتنامه شماره 
ابتدا . در ميدان پانزده خرداد تشكيل گرديدآقاي حاجي ، فرماندار محترم و با حضور ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع 

مجيد تالوت و سپس جناب آقاي دكتر نيك زاد ، معاون محترم پشتيباني دانشگاه از طرف رياست دانشگاه ضمن خيرمقدم ... آياتي از كالم ا
بررسي مصوبات جلسه  -. ودند دستور كارجلسه را به قرار ذيل قرائت نم) ع ( به حضار و تسليت شهادت حضرت امام علي النقي الهادي 

ارائه  -) حيوان گزيدگي  (اهميت بيماري هاري  -راه اندازي آموشگاه اصناف  - SDHعوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت  -قبل 
سه مقرر گرديد در جل:  1بررسي مصوبات جلسه قبل مصوبه بند ) گزارش فعاليت كارگروه سوانح و حوادث پايگاه تحقيقات جمعيتي الف 

آقاي مهندس انصاري :  3مصوبه بند . مركز بهداشت در اين خصوص مكاتبات الزم را انجام داده است : 2مصوبه بند . بعدي مطرح گردد
با حضور فرماندار محترم و بقيه افراد مدعواز محل دفن زباله بازديد بعمل  12/3/87رياست محترم اداره محيط زيست بيان نمودند در تاريخ 

عيت نسبت به بازديد قبلي بهتر شده است ضمناً براي دستيابي به وضعيت ايده آل ، راهكارهايي از قبيل باز يافت زباله و آمد كه وض
آقاي فتحي مقدم ، كارشناس  –الف : 4مصوبه بند . كمپوست آن و همچنين بهترين روش ممكن تفكيك زباله از مبدأ را پيشنهاد نمودند

خصوص تشديد نظارت ها بيان نموده و رسيدگي به مشكل آب آشاميدني روستاي نشلج را خواستار  مسؤول بهداشت محيط مطالبي در
توسط مركز بهداشت در آموزشگاه بهورزي تشكيل شده است  22/3/87كالس آموزشي براي تمامي آبداران روستاها در تاريخ  –ب . شدند

تراكت مورد نظر توسط مركز بهداشت آماده و مقرر شده است در اسرع  – ج. و مقرر گرديده گواهي حضور در كالس براي افراد صادر گردد
وقت نسبت به توزيع آن اقدام شود و همچنين به منظور تهيه فيلم ، مكاتبه اي با معاونت بهداشتي استان انجام گرديده كه مقرر شده است 

آقاي مهند س ملكي پور معاونت خدمات شهري شهرداري :  5مصوبه بند. مكاتبات الزم صورت گرفته است  –د . فيلم مورد نظر تهيه گردد
آقاي دكتر فخري معاون :  6مصوبه بند. بيان نمودند بعد از بازسازي پارك ناژون نسبت به تهيه و نصب انشعاب آب اقدام خواهد شد

. زم را به متصديان مربوطه داده اندبهداشتي دانشگاه بيان نمودند بازرسين بهداشت محيط ضمن بازديد از اين آبسردكن ها آموزش هاي ال
با توجه به : آقاي دكتر فخري معاون بهداشتي دانشگاه بياناتي به شرح ذيل ايراد نمودند  SDHعوامل اجتماعي تعيين كننده سالمت ) ب 

ديگر بستگي به % 75و درصد تأثير بر ارتقاء سالمت مردم داشته باشند 25تحقيقات بعمل آمده ارائه خدمات سالمت مي توانند حداكثر 
تحصيالت و ديگر عواملي است كه مستقيم يا غير مستقيم بر  عوامل ديگري دارد كه مهمترين آن عوامل اجتماعي از قبيل سواد ، كار ، 

عوامل . تشكيل گرديد كه ايران نيز عضو اين كميسيون مي باشد WHOكميسيوني در اين زمينه  1970در سال . سالمت مؤثر مي باشند 
امنيت غذايي و غيره مي باشد  –تكامل دوران كودكي  –آموزش  –مسكن  –بيكاري  –اشتغال  –درآمد : اجتماعي مؤثربر سالمت شامل 

ميانجي دانش  -3برد  -حمايت طلبي براي تغيير منابع و اتخاذ استراتژيهاي برد  -2رهبري  -1كه نقش بخش سالمت در اين زمينه ؛ 
در پايان به منظور محقق شدن اهداف اين برنامه ايشان خواستار سياست گذاري ادارات در . مردم مي باشد  براي سياستگذاران و عموم

راه اندازي آموزشگاه اصناف آقاي مهندس فتحي مقدم ، كارشناس مسؤول بهداشت محيط نكاتي به ) ج . چهار چوب محور سالمت شدند
بيان اهميت و اهداف تشكيل اين آموزشگاه يعني كمك به تأمين و ارتقاء سطح  ابتدا ايشان ضمن. شرح ذيل براي حضار بيان نمودند

سالمت جامعه از طريق افزايش آگاهي پيشه وران و شاغلين مراكز تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي ، اينگونه عنوان 
توسط نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي به  79ر سال قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي د 13نمودند كه ماده 

به كليه دانشگاههاي كشور  81منظور پيشگيري از خسارات ملي و جاني و ارتقاء سطح سالمت جامعه مورد بازنگري قرار گرفته و در سال 
متصديان و كارگران و اشخاصي كه در از فصل اول اين قانون كليه  1براساس ماده . توسط وزارت بهداشت و درمان ابالغ گرديده است 

فروش و وسائط نقليه حامل مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال  مراكز تهيه ، توليد ، توزيع ، نگهداري ،
در ادامه ايشان . دريافت نمايندساعت طي دو هفته گذرانده و گواهينامه معتبر آن را  45دارند موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به مدت 

ن اقداماتي كه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه در اين زمينه انجام شده است را براي حضار بيان نموده و در پايان با توجه به شروع بكار اي
) د . ي ذيربط را خواستار شدندحمايت فرمانداري محترم و ساير ادارات و ارگانها. در مدرسه خاوري خواهد بود 1/5/87آموزشگاه كه از تاريخ 
آقاي نعمتيان ، كارشناس مسؤول واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها مطالبي دراين خصوص براي ) حيوان گزيدگي ( اهميت بيماري هاري 

و سپس هفته اطالع رساني در تيرماه بعنوان روز مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان  13ايشان ابتدا روز . حضار ارائه نمودند
خصوص اين بيماري ها را يادآوري كرده و برگزاري شوراي زئونوز در معاونت بهداشتي را اعالم و بيان نمودند كه با توجه به اهميت 

جلسه موضوع هاري به عنوان يكي از بيماريهاي خطرناك و كشنده كه تلفات و خسارات اقتصادي در دامها ايجاد مي نمايد موضوع در 
شوراي سالمت شهرستان مطرح گرديده است در ادامه ايشان با بيان آمار و ارقام حيوان گزيدگي و هزينه هاي درمان آن كه توسط وزارت 
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 - 1بهداشت هزينه مي شود و اقداماتي كه در اولين برخورد با موارد حيوان گزيدگي بايستي انجام شود و همچنين اقدامات كنترلي شامل 
واكسيناسيون پرسنل در معرض خطر  - 4. ايمن سازي سگ هايي كه صاحب دارند -3اتالف سگهاي ولگرد  - 2الع رساني آموزش و اط

تقويت نظام مراقبت هاري مي باشد نكاتي بيان نمودند و در پايان ايشان خواستار همكاري ادارات در خصوص آموزش ، اطالع رساني و  -5
گزارش فعاليت كارگروه سوانح و حوادث پايگاه تحقيقات جمعيتي آقاي دكتر الماسي گزارشي از  ارائه) هـ . اتالف سگ هاي ولگرد شدند

با توجه به فرموده رياست محترم بيمه ، كاشان رتبه نخست را در : فعاليت پايگاه تحقيقات جمعيتي به شرح ذيل براي حضار بيان نمودند 
ين خصوص پايگاه اقداماتي در چند مرحله انجام داده است ؛ مرحله نخست ؛ كشور از لحاظ تصادفات موتوري دارا مي باشد كه در ا

شناسايي وضعيت موجود مرحله دوم ؛ آموزش به خانوارها و موتور سواران اجراي طرح جاده سالمت ، دادن پمفلت هاي آموزشي به افراد 
با توجه به . ساجد و جلسات مذهبي به عموم مردم موتور سواري كه وارد محدوده طرح مي شوند و همچنين آموزش در حسينيه ها و م

تحقيقات بعمل آمده ، آموزشي به تنهايي در اين زمينه كافي نبوده بلكه بايستي فرهنگ سازي مناسب همراه با برنامه هاي بلند مدت انجام 
توجه به نتايج مثبت اين طرح مقرر گرديده در ادامه ايشان اجراي طرح گواهينامه با همكاري راهور شهرستان را مطرح نمودند كه با . گيرد

ايشان اقدام و پيگيري پايگاه تحقيقات در اين رابطه ، تربيت مربي . كه اين برنامه در كل شهرستان و به صورت منطقه اي صورت گيرد
ت تصادفات موتوري براي با محوري» عاقبت « ويژه كالس هاي آئين نامه با همكاري راهور شهرستان و همچنين تهيه فيلمي مستند بنام 

مستند عاقبت  CDتكثير  -1: در ادامه ايشان انتظارات خود را از ديگر سازمانها به شرح ذيل بيان نمودند . افراد موتور سوار عنوان نمودند
يشتر جهت ادامه بازديد و حضور مسؤولين شهري در برنامه ها به منظور دلگرمي ب -3در اختيار قراردادن فضا جهت اجراي برنامه ها  -2

پيگيري اخذ مجوز گواهينامه در پايان جناب آقاي  -5همكاري ادارات و كارخانجات جهت معرفي پرسنل فاقد گواهينامه  -4فعاليت ها 
و آرزوي بهره مندي از فيوضات ماههاي رجب ، ) ع( حاجي فرماندار محترم ضمن تشكر از حضار و تسليت شهادت حضرت امام هادي 

ساعت  3/6/87ان موضوعات را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان و زمان جلسه بعدي كارگروه را روز يكشنبه شعبان و رمض
  . اعالم نمودند 18
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  16/4/87ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
راهكارها و سياست هاي مدون شده براي ارگانها و ادارات در خصوص عوامل مؤثر1

بر سالمت توسط مركز بهداشت تهيه و به فرمانداري جهت ابالغ به كليه ادارات
 .ارسال گردد

 سه ماه مركز بهداشت

و در صورت امكان مواردمقرر گرديد آموزشگاه اصناف فعاليت خود را آغاز نموده2
  :ذيل پيگيري گردد 

ساعت به سرفصل هاي 2عنوان امر به معروف ونهي از منكر به مدت  –الف 
پيگيري معرفي استاد توسط آقاي رضوان نژاد معاون سياسي.( آموزشي اضافه گردد

  . )اجتماعي فرمانداري انجام شود

ها و پشتيباني از آموزشگاه كميته اي به منظور نظارت و ارتقاء كيفيت آموزش –ب 
  .با دبيري معاونت بهداشتي و با حضور ارگانهاي ذيربط تشكيل گردد

با عنايت به وضعيت اقتصادي خانواده ها ، راهكارهايي براي پايين آوردن –ج 
 .سطح هزينه هاو ميزان تعرفه پيشنهاد گردد

 دو هفته مركز بهداشت

اي ولگرد مقررگرديد كميته اي با عنوان كميتهبا توجه به معضل اتالف سگ ه3
اتالف سگ هاي ولگرد كه دبيري آن را معاون سياسي ، اجتماعي فرمانداري تعيين

 . مي كند تشكيل گردد

معاونت سياسي 
اجتماعي فرمانداري 

 كاشان

 دو هفته

خصوص نظارت بر ذبحمقرر گرديد مركز بهداشت شبكه دامپزشكي شهرستان در4
دام ها و بازديد مستمر از قصابي ها و عرضه كنندگان گوشت خام و فرآورده هاي

 .آن اقدام نمايند

مركزبهداشت و شبكه 
 دامپزشكي

 به طور مستمر

با توجه به طرح صدور گواهينامه توسط كار گروه سوانح و حوادث پايگاه تحقيقات5
  جمعيتي مقرر گرديد ؛

اعضاء محترم شورا همكاري الزم و مستمر با كارگروه سوانح و حوادث –الف 
  . داشته باشند

آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات موتورسواران و كاميون هاي سنگين توسط –ب 
  .پايگاه آماده در جلسه بعدي شورا مطرح گردد

  .شود پيگيري اخذ مجوز صدور گواهينامه توسط فرمانداري محترم انجام –ج 

مقرر گرديد پايگاه با صداو سيماي استان مكاتبه» عاقبت « در خصوص فيلم  –د 
 . نمايد تا از شبكه استان پخش گردد

  كليه اعضاء

پايگاه تحقيقات 
  جمعيتي

  فرمانداري

پايگاه تحقيقات 
 جمعيتي

  به طور مستمر

  روز 45

  در اسرع وقت

 در اسرع وقت

كليه اعضاء نكات قابل طرح در شوراي سالمت را به دبيرخانه شورا در معاونت6
 . بهداشتي ارائه نمايند

 - اعضاء  كلية
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 امضاء-محل كار نام و نام خانوادگي رديف
فرماندارحسينعلي حاجي 1
 معاون سياسي ، اجتماعي فرمانداريمحمد رضوان نژاد 2
 معاون پشتيباني دانشگاهدكتر حسين نيكزاد 3
 معاون بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشتدكتر علي فخري 4
 عضو شوراي اسالمي شهر و مسؤول پايگاه تحقيقات جمعيتيدكتر حسن الماسي 5
 معاونت خدمات شهري شهرداريمهندس حسين ملكي پور 6
 اداره زندان كاشاندكتر مجتبي خاكسار 7
 نيروي انتظاميدكتر مهدي سليمي 8
 معاون درمان دانشگاهدكترحميد رضا صابري 9
 مديريت جهاد كشاورزيمهندس مجيد كافي زاده 10
 رئيس حفاظت محيط زيستانصاري..مهندس سيف ا 11
 اماكن عمومي انتظامي كاشانغالمرضا نادري طاهري 12
 كارشناس بهداشت اداره آموزش و پرورشغالمرضا جلوداري 13
 رئيس هالل احمردكتر سيد منصور مير ابوطالبي 14
 مديريت درمان تأمين اجتماعيمسعود گيوي 15
 )ره ( رئيس كميته امداد امام عليرضا مسگري شهر 16
 معاونت بهره برداري آبفاي شهريكريمي...مهندس حبيب ا 17
 دفتر كنترل كيفيت و بهداشتمهندس محمد رضا گلسرخي 18
 رئيس شبكه دامپزشكيباغباني...دكتر امرا 19
 كارشناس مسؤول مبارزه با بيماريهامحمود نعمتيان 20
 كارشناس مسؤول بهداشت محيطمحسن فتحي مقدم 21
 كارشناس بهداشت محيطاحسان زارعي 22


