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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان 

با حضور  21راس ساعت  22/2/89مورخ  89اولين جلسه شوراي سالمت در سال  18/2/89پ مورخ /1/29-240پيرو دعوتنامه شماره 
  : كز ي دانشگاه تشكيل گرديد معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه وساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مر

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن خير مقدم به معاون استاندار و حضار ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
ز جمله افزايش ا 88و ايام فاطميه را تسليت گفتند و در ادامه افتخارات كسب شده دانشگاه در سال ) س(شهادت حضرت فاطمه الزهرا 

ساعته متخصصين در كليه بخش هاي بيمارستانها ، همچنين پوشش كامل  24رشته ، حضور  9رشته به  4رشته هاي تخصصي از 
آمبوالنس در سطح شهرستان و در مراكز بهداشتي درماني روستائي و اورژانس هاي شهر نكاتي را بيان فرمودند سپس با توجه به افزايش 

ير به خصوص بيماريهاي قلب و عروق به منظور پيشگيري از اين بيماريها ورزش را بهترين راهكار دانسته و به كليه بيماريهاي غيرواگ
درصد از كليه اعتبارات خود را به ورزش پيشنهاد نمودند و ضمناً پيشنهاد انتخاب شهردار محله ،  1اعضاء و دستگاههاي دولتي اختصاص 
  . ا رابط بهداشتي محله را نيز به منظور حل مشكالت منطقه عنوان نمودندهمكاري و هماهنگي شهردار محله ب

  . در ادامه ايشان دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

چگونگي اجراي طرح  -جمع بندي و اولويت بندي مشكالت بهداشتي ارسال شده  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -
ادارات ، دانشگاهها ، مدارس و (ممنوعيت استعمال دخانيات درمحيط هاي عمومي  - له اولبسته بندي يخ در مرح

(...   

آقاي دكتر خياط از معاونت غذا و دارو دانشگاه گزارش كاملي از عملكرد طرح :  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
  . بيان نمودند Power pointفرهنگ سازي مصرف دارو در دانش آموزان و نتايج آن را به صورت 

آقاي قپاني پور كارشناس معاونت سياسي اجتماعي فرمانداري در خصوص تشكيل جلسه و اقدامات انجام شده در اين  : 2مصوبه بند 
ص و زمينه سخناني ايراد نمودند و در ادامه آقاي دكتر ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه اساسنامه و تشكيل كميته هاي بيماران خا

  .همچنين امضاء تفاهم نامه با موسسه خيرين امدادگران عاشورا جهت خدمت به بيماران خاص را بيان نمودند

آقاي دكتر خاكسار مسئول بهداشت و درمان اداره زندان بيان نمودند جلسه در تاريخ مقرر تشكيل شده است و سپس مصوبات : 3مصوبه بند 
  . ي اين مصوبات از طريق شوراي سالمت را داشتندجلسه را قرائت نموده و خواستار پيگير

  .اين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه انجام گرديده است:  4مصوبه بند 

   : 5مصوبه بند 

آقاي دكتر طرق رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان اقدامات انجام شده در اين زمينه را بيان نمودند و صدور رأي هاي قاطع و ) بند الف
  .ه در اين خصوص از طرف دادگاه عمومي را خواستار شدندبازدارند

آقاي قپاني پور كارشناس معاونت سياسي اجتماعي فرمانداري توضيحاتي را ارائه و پيگيري موضوع از ستاد مواد مخدركشور را ) بند ب
ن حمل گوشت خود را كددار نموده آقاي دكتر طرق رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان بيان نمودند شهرداري ماشي) بند ج. عنوان نمودند

  . است و خواستار پيگيري اخذ ماشين هاي اختصاص داده شده به كاشان و آران و بيدگل از طرف وزارت كشور را داشتند

  . مقرر گرديد موضوع دوباره از طريق فرمانداري با ادارات شهرستان مكاتبه گردد) بند د
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  .دانشگاه انجام گرديده است مكاتبه توسط معاونت بهداشتي : 6مصوبه بند 

  .با توجه به اينكه تعدادي از ادارات پيشنهادات خود را ارائه داده بودند مقرر گرديد مابقي در اسرع وقت اقدام نمايند : 7مصوبه بند 

  .به دليل عدم حضور آقاي صنعتكار مصوبه مطرح نشد : 8مصوبه بند 

كلينيك دندانپزشكي كتابچي مقرر گرديد از طرف معاونت بهداشتي براي كليه اعضاء  با توجه به عدم مراجعه اعضاء به : 9مصوبه بند 
  .وقت حضور تعيين گردد

  .مقرر گرديده مطالب و پيشنهادات آموزشي تفكيك گردد 7با توجه به ارائه پيشنهادات در مصوبه بند  : 10مصوبه بند 

آقاي دكتر دهقاني قام مقام محترم معاونت بهداشتي و جمع بندي و اولويت بندي مشكالت بهداشتي ارسال شده ) ب 
كارشناس مسئول آموزش سالمت در خصوص تهيه فرمت پيشنهادات ادارات شهرستان و ارسال آن و همچنين تكميل فرم توسط بعضي از 

دن موضوعات درجلسات آتي ادارات كه مشكالت بهداشتي را به دبيرخانه ارسال نموده اند مطالبي بيان نموده و با توجه به مطرح نمو
كارگروه و انجام برنامه ريزي دقيق و اولويت بندي مشكالت و رسيدن به يك نتيجه مطلوب خواستار پيگيري كليه اعضاء و ادارات 

  ول چگونگي اجراي طرح بسته بندي يخ در مرحله ا) ج . شهرستان در ارسال به موقع پيشنهادات خود به دبيرخانه شوراي سالمت را داشتند

آقاي دكتر افضلي سرپرست محترم معاونت بهداشتي دانشگاه نكاتي در خصوص چگونگي اجرا و فروش يخ بسته بندي درمراكز و دكه هاي 
كيلوگرم در پاكت هاي پالستيكي توسط كارخانه هاي يخ شهرستان  10و  5موجود در سطح شهرستان ، چگونگي بسته بندي يخ در اوزان 

داشتي از استان براي حضار بيان نمودند و خواستار حمايت ادارات ذيربط از جمله شهرداري ، مجامع امور صنفي در و همچنين تأمين يخ به
  .ساماندهي عرضه يخ بهداشتي در سطح شهرستان شدند

   ...)ادارات ، دانشگاهها ، مدارس و (ممنوعيت استعمال دخانيات درمحيط هاي عمومي ) د 

اس مسول بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه در خصوص عدم استعمال دخانيات در محيط هاي آقاي مهندس فتحي مقدم كارشن
عمومي و همچنين قانون جامع كنترل دخانيات براي حضار مطالبي ايراد نمودند و پيگيري موضوع را از طريق فرمانداري و ساير اعضاء 

  .شورا در ادارات تحت پوشش خود خواستار شدند

، ميزان ) BMI(لسه آقاي دكتر دهقاني قائم مقام محترم معاونت بهداشتي دانشگاه با توجه به چكاپ اعضاء از نظر قد و وزن در ادامه ج -
قند و فشار خون در بدو ورود به جلسه ، نتايج حاصله و توصيه هاي الزم در خصوص كنترل و پيشگيري از بيماريهاي مرتبط با چاقي ، 

  .حضار عنوان نمودندفشار خون ، ديابت را براي 

موضوعات ) س(در پايان جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرمانداري شهرستان ضمن عرض تسليت شهادت حضرت زهرا  -
  .مطروحه را جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان نمودند

  22/2/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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   22/2/89امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت و 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
مقرر گرديد معاونت غذا و دارو دانشگاه با همكاري اداره آموزش و پرورش1

شهرستان نسبت به تهيه و فروش سي دي بازي كامپيوتري آموزش مصرف
 .دارو در سطح مدارس اقدام نمايند

  معاونت غذا و دارو دانشگاه

 آموزش و پرورش

 در اسرع وقت

مقرر گرديد در خصوص تشكيل انجمن حمايت از بيماران خاص موضوع از2
طريق ادارات مرتبط پيگيري و نتيجه قطعي آن در جلسه آتي شوراي سالمت

 .اعالم گردد

 جلسه آتي شورافرمانداري و كليه اعضاء مرتبط

، روانپزشكان ،مقرر گرديد جلسه اي با حضور معاونت درمان دانشگاه3
پزشكان متخصص بيماريهاي واگير و آقاي دكتر خاكسار مسئول بهداشت و

تشكيل MMTدرمان اداره زندان در خصوص مددجويان تحت پوشش
 .گردد

معاونت درمان دانشگاه و اعضاء
 مرتبط

 روز 20

از خروج گوشت توسط ماشين هاي1/3/89مقرر گرديد شهرداري از تاريخ4
ون كد بهداشتي از داخل كشتارگاه جلوگيري بعمل آورند و اداره دامپزشكيبد

 .اطالعيه اي در اين خصوص آماده و توزيع نمايند

1/3/89از تاريخ  شهرداري و اداره دامپزشكي

كار بسته بندي يخ ومقرر گرديد مسئولين كارخانه هاي يخ سازي شهرستان5
استفاده از آب شرب بهداشتي در تهيه يخ بهداشتي را در دستور كار خود قرار

 .داده و اجرا نمايند

مسئولين كارخانه هاي يخ 
 سازي

 در اسرع وقت

مقرر گرديد مكان هايي جهت عرضه يخ بهداشتي در سطح شهر توسط آقاي6
ط معاونت بهداشتي دانشگاه وفتحي مقدم كارشناس مسئول بهداشت محي

 .نمايندگان شهرداري و مجامع امور صنفي تعيين گردد

  معاونت بهداشتي دانشگاه

  و شهرداري

 و مجامع امور صنفي

 در اسرع وقت

مقرر گرديد فرمانداري قانون عدم استعمال دخانيات در ادارات و مراكز دولتي7
 .نمايندرا به كليه ادارات شهرستان ابالغ

 در اسرع وقت فرمانداري

مقرر گرديد در مناطق شهري شهردار محله انتخاب و با همكاري رابطين8
 .بهداشتي در خصوص مشكالت محل اطالع رساني مناسب داشته باشند

  معاونت بهداشتي

 شهرداري

 در اسرع وقت
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امضاء-محل كارنام و نام خانوادگيرديف
فرمانداريحسينعلي حاجي1
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر محمد رضا نيكبخت2
شهرداري كاشانسعيد مدرس زاده3
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر حسن افضلي4
 معاونت درمان دانشگاهدكتر عباس ارج5
معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه دكتر حسين نيكزاد6
دامپزشكيدكتر حسين طرق7
آبفار احمد منتظر 8
جهاد كشاورزيمجيدكافي زاده 9

اداره زنداندكتر مجتبي خاكسار10
 آب و فاضالب شهريمحمد رضا اسدي11
معاونت بهداشتيدكتر مرتضي پنجه شاهي12
نظام پزشكيسيد مرتضي علوي13
آموزش و پرورشغالمرضا گلستانه14
 معاونت غذا و دارو دانشگاهدكتر محمد حسين خياط15
 نيروي انتظامي كاشانسرگرد پاسدار كبريائي زاده16
 حفاظت محيط زيستمهدي انصاري 17
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر مسعود دهقاني18
مجامع امور صنفيعلي محمد مقوم19
مسكن و شهرسازيحميد رضا ضيغم20
 مديريت درمان تامين اجتماعي مسعود گيوي21
 سازمان تبليغات اسالميسيد عبدالرضا توليت22
 )ره(كميته امداد امام خميني اميرحسين شيخ استركي23
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر علي خندان24
هالل احمر جواد حداد25
 معاونت بهداشتي دانشگاهغالمعباس اعتمادي پور26
 )ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي  يوسف صائبي27
فرمانداري ويژهعباسعلي قپاني پور28
فرمانداري ويژهاحمد رضا طحاني29
دادسراي كاشان امير خاني30
 معاونت بهداشتي دانشگاهمحسن فتحي مقدم31
 معاونت بهداشتي دانشگاه احسان زارعي32


