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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان  

با حضور  21رأس ساعت  21/2/90مورخ  90اولين جلسه شوراي سالمت در سال  18/2/90پ مورخ /1/29- 313پيرو دعوتنامه شماره 
  .معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد

مجيد آقاي دكتر اعرابي سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به معاون محترم ... چند از كالم اابتدا پس از تالوت آياتي 
استاندار و حضار ، درخصوص فعاليت ها و اقدامات انجام شده در ايام نوروز و همچنين برگزاري هفته سالمت سخناني ايراد نموده و از 

تقدير و تشكر نمودند و موضوعاتي كه در زمينه سالمت ) ونت بهداشتي ، درمان ، غذا و دارومعا(زحمات كليه ادارات و معاونت هاي دانشگاه 
بررسي مسائل موجود و پيش بيني مسائل آينده را  -2پايش و رسد معضالت حوزه سالمت در همه زمينه ها  - 1بايستي به آن پرداخته شود 

  .رائت نمودندبيان نمودند و درادامه دستور كار جلسه را به قرار ذيل ق

  :دستور كار جلسه 

گزارش بيماريهاي  -بررسي وضعيت ارائه مكمل هاي غذايي و دارويي غير قانوني در باشگاههاي ورزشي  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -
  منتقله از آب و غذا 

جلسه اي تشكيل و مقرر آقاي عسگري رئيس محترم اداره بهزيستي بيان نمودند :  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
گرديد با توجه به اينكه ساختمان مركز ارائه مشاوره پزشكي و خدمات توانبخشي سالمندان توسط اداره بهزيستي آماده شده ، معاونت 

استان  اقدام نمايد ضمناً با انجام هماهنگي هاي الزم باسازمان بهزيستي) يك روز درهفته(بهداشتي دانشگاه نسبت به تأمين پزشك مركز 
  . مقرر گرديده فراخوان تأمين نيروهاي الزم جهت ارائه خدمات درماني ، تغذيه ، فيزيوتراپي ، پرستاري در حيطه هاي سالمندي انجام گردد

آقاي مهندس اسدي از شركت آبفا درخصوص آمادگي ايستگاههاي مورد نظرجهت برداشت مستقيم از آب زاينده رود در :  2مصوبه بند 
  .سخناني ايراد نمودند) تومان 150ليتري  20هر گالن (ن و تصويب نرخ آب صورت تعيي

آقاي مهندس رحمت پناه مسئول محترم اداره بازيافت شهرداري درخصوص ساماندهي انبارهاي بازيافت و جلسات برگزار :  3مصوبه بند 
  . جهت احداث كارخانه بازيافت زباله نكاتي را بيان نمودند شده در اين زمينه و همچنين انجام طرح تفكيك زباله از مبدأ و پيگيريهاي الزم

آقاي قپاني پور كارشناس محترم فرمانداري بيان نمودند ابالغ ها صادر شده است و به همراه شرح وظايف به ادارات مربوطه :  4مصوبه بند 
  .ارسال شده است

انشگاه درخصوص تشكيل كميته سالمت كاركنان در ادارات به آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم معاونت بهداشتي د:  5مصوبه بند 
با توجه به دستورالعملهاي موجود در سال جاري ... خصوص اداراتي كه كارگر زياد دارند از جمله شركت هاي آب و فاضالب ، برق و گاز و 

  .سخناني را ايراد نمودند

  .مانداري انجام شده استاين مصوبه توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و فر:  6مصوبه بند 

آقاي دكتر دهقاني رئيس محترم مركز بهداشتي شهرستان گزارش كاملي از اقدامات انجام شده در هفته سالمت را به :  7مصوبه بند 
  : صورت پاور پوينت به شرح ذيل ارائه نمودند 

ن باشگاههاي ورزشي ، پرستاران ، پرسنل مراكز برگزاري كالس هاي آموزشي براي دانش آموزان ، پزشكان ، دندانپزشكان ، مربيا. 1
، بهداشتي درماني ، داروخانه و دانشجويان سال آخر رشته هاي پرستاري و مامايي ، كارشناسان مبارزه با بيماريها ، مربيان بهداشت مدارس 

  بهگران كارخانجات صنعتي ، رابطين بهداشتي 
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  چاپ و تكثير كتاب آموزشي اشكال داروئي . 2

  خنراني سرپرست محترم دانشگاه و معاونين محترم دانشگاه در خطبه هاي نماز جمعه كاشان ، آران و بيدگل ، مشكات و برزكس. 3

  اجراي نمايش آموزشي ويژه كودكان. 4

  ...اجراي مرحله تكميلي مسابقه آيه هاي مرتبط با سالمت ويژه دانشجويان ، اساتيد ، كارمندان و طالب و . 5

  شنواره هاي آموزشي برگزاري ج. 6

  ... پياده روي خانوادگي و . 7

آقاي دكتر خورشيدي سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه درخصوص اقدامات انجام شده درفرهنگ سازي مصرف دارو در مدارس 
پزشك در راستاي فرهنگ سازي مصرف دارو را سخناني ايراد نمودند و درخصوص تجويز آنتي بيوتيك ، ارائه آموزش هاي الزم به بيمار و 

  .بهترين راهكار داشتند

  .اين مصوبه درروز مقرر انجام گرديده است:  8مصوبه بند 

آقاي مهندس فتحي مقدم كارشناس مسئول محترم واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از فعاليت :  9مصوبه بند 
توسط واحد بهداشت محيط را براي  5/1/90لغايت  1/12/89شرح ذيل در طرح بسيج سالمت نوروزي از تاريخ  ها و اقدامات انجام شده به

  .حضار به صورت پاورپوينت ارائه نمودند

  ...بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي شهرستان ازجمله رستوران ها ، كبابي ها ، آشپزخانه ها ، قنادي ها و  -

  بازديد از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي بين راهي  -

  كنترل كيفي مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك -

  كنترل كيفي آب آشاميدني و كلرسنجي روزانه و نمونه برداري ميكروبي از آب  -

  معدوم سازي مواد غذايي تاريخ گذشته  -

  شندگان دوره گرد مواد غذاييبرخورد و جمع آوري فرو -

  ...رسيدگي به شكايت مردمي و  -

  .اين مصوبه با پيگيري آقاي قپاني پور اجرا گرديده است:  10مصوبه بند 

  . جلسه مورد نظر تشكيل شده و مقرر گرديده كميته اي با مسئوليت معاونت بهداشتي دانشگاه تشكيل گردد:  11مصوبه بند 

  كمل هاي غذايي و دارويي غير قانوني در باشگاههاي ورزشيبررسي وضعيت ارائه م) ب 

آقاي دكتر الماسي سرپرست محترم دانشگاه درخصوص عوارض استفاده از مكمل هاي غذايي و دارويي غير قانوني در باشگاههاي ورزشي 
و داروها انجام بازديد از باشگاههاي توسط جوانان براي زيبائي اندام خود سخناني ايراد نموده و جهت كنترل مصرف اين گونه مكمل ها 
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ورزشي ، تهيه دستورالعمل ها و بروشور هاي آموزشي الزم ، نصب تابلوهاي آموزشي در باشگاهها ، بازآموزي براي پزشكان عمومي را 
  .پيشنهاد نمودند

  : گزارش بيماريهاي منتقله از آب و غذا ) ج 

با بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از وضعيت و اقدامات انجام آقاي نعمتيان كارشناس مسئول محترم واحد مبارزه 
  :به شرح ذيل بيان نمودند  89شده در زمينه پيشگيري از بيماريهاي منتقله از آب و غذا در سال 

جلسه براي پزشكان ، رابطين با انجام آموزش و اطالع رساني از طريق تشكيل : محورهاي استراتژيك پيشگيري و كنترل بيماري . 1
  ...بهداشت ، كارشناسان ، متصديان و كارگران صنوف ، توزيع پمفلت ، پالكارد و بندهاي آموزشي و 

رفتارهاي غلط بهداشتي در مصرف آب و مواد غذايي ، فرسودگي زير ساخت هاي شبكه آبرساني ، وجود و مهاجرت : مشكالت و چالشها . 2
  ه ، عدم آشنايي پزشكان اورژانس با دستورالعمل هاي كشوري ، عدم دسترسي به آسايشگاههاي نظامي و خوابگاههاكنترل نشده اتباع بيگان

فرآيند مناسب گزارش دهي ، همكاريهاي بين بخشي و درون بخشي ، برگزاري جلسه با پزشكان بخش درماني ، : راهكارهاي پيشگيري . 3
  ...مينال ها و آموزش و بازآموزي مديران حج و زيارت و تر

  ارائه آمار و وضعيت بيماريهاي منتقله از آب و غذا در سال گذشته . 4

در پايان جلسه آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان درخصوص اجرائي شدن مصوبات جلسه در وقت تعيين شده توسط 
  روحه ، مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان نمودندادارات مرتبط سخناني ايراد فرموده و پس از جمع بندي موضوعات مط
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  21/2/90مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

  

  

 زمان اجرا مسئول اجرا عنوان مصوبهرديف
اجراي طرح بازيافت و(مصوبات جلسه قبلي شورا  5و  4،  3مقرر گرديد بند  1

ساماندهي انبارهاي بازيافت ، تشكيل كميته جامعه ايمن ، تشكيل كميته سالمت
مورد پيگيري قرار گرفته و اقدامات انجام شده به دبيرخاته شورا) كاركنان ادارات

 .ارسال و در جلسه آتي شورا گزارش گردد

 روز 45 اداره ذيربط

ا و دارو دانشگاه با همكاري اداره آموزش و پرورش برنامهمقرر گرديد معاونت غذ 2
آموزشي متناسب با پايه هاي تحصيلي درخصوص ضررهاي مصرف بي رويه دارو

تهيه و تنظيم نموده و درجلسه آتي 91 – 90بدون نسخ پزشك در سال تحصيلي
 .شورا ارائه نمايند

  معاونت غذا و دارو دانشگاه

 آموزش و پرورش

 روز 45

مقرر گرديد معاونت غذا و دارو درخصوص كيفيت آرد و معاونت بهداشتي دانشگاه 3
درخصوص كيفيت نان نظارت هاي الزم را معمول نموده و در صورت انجام اقدامات
قانوني اداره تعزيرات حكومتي همكاري نمايد ضمناً آقاي قپاني پور نماينده فرمانداري

رخصوص تهيه بروشور نان خوب و نصب آن در كليهو معاونت بهداشتي دانشگاه د
 .نانوايها با هماهنگي تعزيرات آرد و نان شهرستان اقدام نمايند

  معاونت غذا و دارو دانشگاه

  معاونت بهداشتي دانشگاه

 آقاي قپاني پور

 روز 45

)مقرر گرديد الفدرخصوص عدم مصرف مكمل هاي غذايي و داروها غيرقانوني 4
اداره تربيت بدني با همكاري معاونت بهداشتي و معاونت غذا و دارو دانشگاه جلسه

  .آموزشي براي تمامي مسئولين باشگاههاي ورزشي برگزار نمايند

معاونت غذا و دارو دانشگاه نسبت به تهيه پوستر ضررهاي مصرف اين مكمل ها) ب
.ودن باشگاهها به نصب آن در محل اقدام نمايندو داروها و اداره تربيت بدني الزام نم

اداره تعزيرات حكومتي در صورت ارسال گزارش مبني بر عرضه اين مكمل ها و) ج
 .داروها در باشگاهها توسط بازرسان اقدامات قانوني الزم را انجام نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه

  معاونت غذا و دارو دانشگاه

  اداره تربيت بدني

  اونت غذا و دارو دانشگاهمع

  اداره تربيت بدني

 معاونت غذا و دارو دانشگاه

  روز 30

  روز 30

 در طول سال

با توجه به وضعيت خشكسالي و كمبود آب در فصل گرم سال در بخش ها و 5
درخصوصروستاهاي تحت پوشش مقرر گرديد شركت هاي آبفا و آبفار تدابير الزم

 .تأمين آب شرب سالم و بهداشتي براي مردم را معمول نمايند

از خرداد تا مهر ماه شركت آبفا و آبفار

معاونت بهداشتي دانشگاه از كليه خوابگاههاي دانشجويي بازديد) مقرر گرديد الف 6
نموده و گزارش اقداماتنموده و گزارش شرح نواقص رابه مسئولين مربوطه اعالم
  .انجام شده را جمع بندي و در جلسه آتي شورا ارائه نمايند

آقاي قپاني پور نماينده فرمانداري مكاتبه اي با مسئولين خوابگاهها درخصوص) ب
مجوز ورود و بازديد از خوابگاهها توسط بازرسان و همكاريهاي الزم جهت رفع

  .نواقص را انجام نمايند

ي پوربا همكاري معاونت بهداشتي دانشگاه مكاتبه اي در زمينه پيگيريآقاي قپان) ج
و رعايت مسائل بهداشتي در پادگانها توسط مسئولين بهداري ، يگانهاي نظامي و

 .انتظامي انجام نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه

  آقاي قپاني پور

  آقاي قپاني پور

 معاونت بهداشتي دانشگاه

  دو ماه

  در اسرع وقت

 روز 20


