
  شوراي سالمت  و امنيت غذايي شهرستان كاشان صورتجلسه 
رأس  17/9/88شـوراي سـالمت مورخـه     جلسه پنجمين  14/9/88مورخ پ /1/29 – 1736 پيرو دعوتنامه شماره

باحضور معاون محترم استاندار و سرپرست دانشگاه و سايراعضاء در سالن شهدا و ستاد مركـزي دانشـگاه    20ساعت 
  : تشكيل گرديد 

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن خير مقدم بـه معـاون   ... بتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم اا
محترم استاندار وفرماندار شهرستان و حضار نكاتي را بشرح ذيل در خصوص عملكرد دانشگاه علوم پزشكي در بخـش  

  : درمان بيان فرمودند 
  ر معاون سالمت در سفر هيأت دولت راه اندازي بخش دياليز با حضو -
 خريداري دستگاه ليزر چشم پزشكي و راه اندازي بخش ليزيك چشم در بيمارستان متيني -
 راه اندازي كلينيك شبانه روزي دندانپزشكي در ميدان معلم  -
 دستگاه راديولوژي و نصب آن در بيمارستان شهيد بهشتي4خريداري  -
 يبهسازي عمده بخش هاي بيمارستان بهشت -
 پيگيري راه اندازي مركز آنژيوگرافي بيمارستان بهشتي -

 Aدر ادامه ايشان از معاون محترم استاندار و ساير اعضاء به دليل حمايت هاي خود در كنترل بيمـاري آنفلـوانزاي نـوع    
پايـان   قدرداني نمودند و خواستار ادامه فعاليت ها بمنظور پيشگيري از شيوع اين بيماري در فصـل زمسـتان شـدند ودر   

  .دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند
  

  :دستور كار جلسه 
 بررسي مصوبات جلسه قبل  -

 و لزوم آمادگي جهت مقابله با موج سوم   Aگزارش آخرين وضعيت آنفلوانزاي نوع  -

 گزارش اقدامات انجام شده به منظور رعايت الگوي مصرف درتجويز دارو -

  گزارش وضعيت بيماري ايدز      -
 

  بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
آقاي دكتـر ارج ، سرپرسـت معاونـت درمـان دانشـگاه درخصـوص فعاليـت هـاي تخصصـي زيبـائي در           :  1مصوبه بند 

آرايشــگاههاي زنانــه بيــان نمودنــد كــه طبــق دســتورالعمل وزارت بهداشــت كليــه اعمــال زيبــائي بــه خصــوص تــاتو در 
متخصص پوست يا پزشك عمومي          دوره ديـده انجـام شـود و در ايـن     آرايشگاههاي زنانه بايستي زير نظر پزشك 

  .خصوص كارشناسان معاونت بهداشتي و معاونت درمان بازرسي هاي خود را به طور مرتب انجام مي دهند
آقاي دكتر ارج ، سرپرست معاونت درمان دانشگاه در خصوص اين بند مطالبي را به صورت پاور پوينت  : 2مصوبه بند 

تخت بستري بـراي درمـان سـوء     15براي حضارارائه نموده و با توجه به بررسي ها بعمل آمده براي شهرستان كاشان 
مصرف مواد در مركز ترك اعتياد پيش بيني كرده و درادامه شرايط تأسيس ، بهره برداري وضوابط پزشكي مراكز ترك 

  .اعتياد را بيان نمودند
ارشناس مسؤول بهداشت محيط معاونت بهداشتي بيان نمودندجلسـه تشـكيل شـده و    آقاي فتحي مقدم ، ك :3مصوبه بند 

و آداب سفر براي  Aدرخصوص مخاطرات بهداشتي ذبح دام درمعابر عمومي ، راههاي پيشگيري بيماري آنفلوانزاي نوع 
  .زائران حج تمتع صحبت شده است 

ي مقدم ، كارشناس مسؤول بهداشـت محـيط مصـوبات    تشيكل شده كه آقاي فتح 2/9/88جلسه در تاريخ :  4مصوبه بند 
  .جلسه رابراي حضار قرائت نموده و پيگيري تمام مصوبات توسط ادارات ذيربط را خواستار شدند

در ادامـه آقـاي كبريـائي ،    . مكاتبه توسط معاونت بهداشتي به دادگاه عمومي و انقالب انجـام شـده اسـت    : 5مصوبه بند 
  .رستان درخصوص اقدامات انجام شده در عيد قربان نكاتي را بيان نمودندرئيس پليس امنيت عمومي شه

  



ليست ماشين هاي كد دار و مورد تأييد دامپزشكي به شـهرداري ارسـال شـده اسـت و آقـاي ولـي پنـاه ،         : 6مصوبه بند
سرپرست حوزه معاونت خدمات شهري شـهرداري در خصـوص جلـوگيري از ورود ماشـين هـاي بـدون كـد بـه داخـل          

شتارگاه و مجهز نمودن خودرو حمل گوشت شهرداري به سردخانه جديد نكاتي را براي حضار بيان نمودند و در ادامه ك
ايشان برخورد قانوني با وسائط نقليه اي كه از شهرستان آران و بيدگل نسبت به حمل گوشت به شهرستان كاشان اقدام 

  .مي نمايند خواستار شدند
  

  . شده است و نتيجة مطلوبي را در پي داشته است  مصوبه انجام : 7مصوبه بند
  

  : و لزوم آمادگي جهت مقابله با موج  سوم گزارش آخرين وضعيت آنفلوانزاي خوكي) ب 
آقاي دكتر دهقاني ، قائم مقام محترم معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن ارائة آمـار مبتاليـان وميـزان مـرگ وميـر بيمـاري       

شان درخصوص اقدامات پيشگيرانه كه توسـط معاونـت بهداشـتي بـا توجـه بـه برگشـت        درجهان ، ايران و شهرستان كا
پمفلت ،كارت پستال ، نصب بنـر در رسـتوران هـا و       –الحرام صورت گرفته از جمله تهية پوستر ... زائران محترم بيت ا

ر ادارات مبني بر پيشـگيري و  آموزش خانواده هاي زوار براي حضار نكاتي بيان نمودند و ادامه فعاليت ها و حمايت ساي
  .مقابله با موج سوم بيماري را خواستار شدند

  

  :گزارش اقدامات انجام شده به منظور رعايت الگوي مصرف در تجويز دارو )ج 
آقاي دكتر خورشيدي ، سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه ضمن تبريـك اعيـاد قربـان وغـدير بـه حضـار در       

اولين : رف در تجويز دارو طبق فرمايشات مقام معظم رهبري نكاتي بشرح ذيل عنوان نمودند خصوص رعايت الگوي مص
تشـكيل گرديـده و پيگيـري     88قدم تأمين و توزيع دارو ميباشد كـه درايـن زمينـه كميتـة تـأمين و توزيـع دارو در سـال        

دومين قـدم تجـويز   . ها قرار گرفته استمصوبات جلسه اين كميته در دستور كار كلية مراكز بهداشتي درماني ، بيمارستان
منطقي دارو مي باشد كه در اين خصوص نيز كميتة مربوطه تشكيل شده است و اعضاي آن سرپرست محتـرم دانشـگاه   
ومعاونين دانشگاه و ديگر اساتيد و پزشكان متخصص مي باشند كه در صـورتيكه پزشـكان مسـائل مربـوط بـه تجـويز       

  . دعوت نموده و به آنها تذكرات الزم داده مي شود منطقي دارو را رعايت ننمايند
در ادامه ايشان بحث فرهنگ سازي تهيه و استفاده از دارو در خانوارها را بيان نمودنـد و خواسـتار حمايـت و همكـاري     
ساير ادارات به خصوص اداره آموزش و پرورش مبني بر ايجاد فرهنگ اسـتفاده از دارو در بـين دانـش آمـوزان مقطـع      

  .تان و راهنمايي را شدنددبس
آقاي دكتر خياط مدير دارويي معاونت غذا ود ارو دانشـگاه ضـمن ارائـه آمـار مقايسـه اي مصـرف دارو در كشـورهاي        

  .پيشرفته جهان ، ايران و شهرستان كاشان بحث فرهنگ سازي مصرف دارو در مدارس را بيان نمودند
  : گزارش وضعيت بيماري ايدز)  د

دهم (شناس مسؤول  مبارزه با بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه ضمن اعالم روز جهاني ايدز آقاي نعمتيان كار
دسترسي مناسب به آموزش ،پيشگيري و مراقبت و درمان ايدز حق هر انساني اسـت  « و شعار مربوطه به آن  ) آذر ماه 

ده ، تعداد مرگ ومير در جهان ، ايران و شهرسـتان  ضمن بيان آخرين وضعيت بيماري اعم از موارد ابتالء و موارد آلو»  
كاشان آماري از بيماران ايدزي در شهرستان كاشان را به تفكيك جنس ، سن ، شغل ، راههاي انتقال ارائـه نمودنـد و در   
نهايت  حمايت ساير ادارات ، اعضاءمحترم شوراي سالمت را در خصوص آموزش و اطالع رساني به خصوص به دانش 

  .مدارس را خواستار شدند آموزان
در پايان آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان موضوعات مطروحه را جمع بنـدي ومصـوبات را بـه    

  .شرح ذيل عنوان نمودند



  17/9/88مصوبات جلسه  شوراي سالمت شهرستان  مورخ 
  

 زمان اجرا مسؤول اجرا عنوان مصوبه رديف

1 

كشتار غير مجاز «  2/9/88وبات جلسه مورخ مقرر گرديد مص) الف 
جهت اجرا توسط فرمانداري به كلية ادارات » دام در معابر عمومي 

  .مرتبط ابالغ گردد
مقرر گرديد سرپرست محترم دانشگاه و رئيس محترم شبكه ) ب 

دامپزشكي مطالب خود را در زمينة كشتار غير مجاز دام در معابر 
  . رستان مطرح نمايندعمومي را در شوراي تأمين شه

مقرر گرديد مجامع امور صنفي نسبت به لغو پروانه صنفي ) ج 
  .كساني كه در معابر عمومي كشتار شتر ودام نموده اند اقدام نمايد

 

  فرمانداري
  
  
  

دانشگاه و شبكه 
  دامپزشكي

  
  
  

  مجامع امور صنفي
 

  در اسرع وقت
  
  
  

زمان تشكيل 
جلسه شوراي 

  تأمين
  

ظرف هفته 
  آينده
 

2  
مقرر گرديد معاونت درمان دانشگاه از طريق فرمانداري مكاتبه اي 
در خصوص راه اندازي مركز ترك اعتياد دانشگاه با استانداري ، 

  . شوراي سالمت و شوراي مبارزه با موادمخدر استان انجام دهد
  يك هفته معاونت درمان دانشگاه 

3  

مبني بر  مقرر گرديد فرمانداري كاشان حسب درخواست شهرداري
جلوگيري از حمل گوشت توسط ماشين هاي بدون كد ومجوز از 
شهرستان آران و بيدگل به شهرستان كاشان مكاتبه اي در اين 

  .خصوص با فرمانداري             آران و بيدگل انجام دهد

  يك هفته   فرمانداري 

4  

مقررگرديد معاونت بهداشتي دانشگاه بمنظور مقابله با موج سوم 
انتظاراتي كه ازدستگاهها و ادارات دولتي   Aي آنفلوانزاي نوع بيمار

دارد تهيه و به فرمانداري جهت ابالغ به ادارات شهرستان ارسال 
  .نمايد

معاونت بهداشتي 
  دانشگاه

  
  يك هفته

5  

مقرر گرديد معاونت غذاودارو دانشگاه طرح پيشنهادي فرهنگ 
ك هفته تهيه سازي مصرف دارو در دانش آموزان را ظرف مدت ي

نموده و به اداره آموزش و پرورش جهت طرح درجلسه شوراي 
  .آموزشي ارسال نمايد

معاونت غذا و دارو 
  يك هفته  دانشگاه 

مقرر گرديد از اداره بازرگاني و مجامع امور صنفي در جلسات آتي   6
  .شوراي سالمت بمنظور اعمال مقررات غيرقضائي دعوت بعمل آيد

دبيرخانه شوراي 
  -  متسال

7   

مقرر گرديدآموزش پيشگيري از ابتال به بيماري ايدز توسط 
معاونت بهداشتي دانشگاه با هماهنگي اداره آموزش و پرورش و 
همكاري سازمان جوانان هالل احمر به دانش آموزان مدارس با 

  .رعايت كامل جنبه هاي فرهنگي آن انجام گردد

معاونت بهداشتي 
  دانشگاه

  شاداره آموزش و پرور
  هالل احمر

  

  به طور مستمر



  17/9/88ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت شهرستان  مورخ 
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