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   24/7/86كارگروه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي مورخ صورتجلسه 

 86سومين جلسه كارگروه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي شهرستان درسال  86//22/7پ مورخ /1/29-1486پيرو دعوتنامه شماره 
ت محترم دانشگاه و ساير اعضاء به رياست جناب آقاي حاجي فرماندار محترم و با حضور رياس 24/7/86روز سه شنبه مورخ  19رأس ساعت 

  .پس از تالوت آياتي از كالم اله مجيد در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه واقع در ميدان پانزده خرداد تشكيل گرديد

ي ابتدا جناب آقاي دكترنوري زاد ضمن خيرمقدم به حضار و قبولي طاعات و عبادات ماه مبارك رمضان و تقدير و تشكر از تمامي ارگانهاي
كه در مراسم قاليشويي مشهد اردهال فعاليت داتشه و ارائه خدمت نموده اند سخناني در رابطه با سالمت جامعه بدين شرح ارائه نمودند كه 

بيماري هاي قلب و عروق در  -3موتور سواران  -2اعتياد  -1: سالمت جامعه كاشان توسط سه مشخصه به مخاطره افتاده كه عبارتنداز 
هزار نفر معتاد شناسايي شده اندكه يك سوم از آنها معتاد تزريقي مي باشد كه به جهت اهميت اين  9تياد درحال حاضر مورد بحث اع

يكي در خيابان  DICاز جمله راه اندازي دو مركز . موضوع و براي پيشگيري از بيماري ايدز در اين زمينه تدابيري انديشيده شده است 
مركز  5ي باشد كه معتادين به اين مراكز مراجعه و به صورت رايگان سرنگ دريافت مي كنند و همچنين كارگر و ديگري در غرب كاشان م

MMT  ) تأسيس شده كه خدماتي از جمله تحويل قرص يا شربت متادون و مشاورات روانشناختي به افراد فوق الذكر و به ) متادون تراپي
. ارگانها و نهادها از جمله بهزيستي و غيره را در اين زمينه الزم و ضروري دانستندصورت رايگان ارائه مي گردد كه ايشان حمايت ساير 

دومين عامل بحث موتور سواران در كاشان است كه ايشان فرمودند ساليانه تعداد زيادي در اين حوادث ضربه مغزي شده و بعضاً جان خود 
بنابراين در اين زمينه بايد تدابير خاص انديشيده و يك برنامه عملياتي جامع را از دست مي دهند كه متأسفانه اكثر آنها جونانان مي باشند 

از % 40بحث بيماري قلب و عروق است كه براساس آخرين آمار : سومين عامل . توسط ارگانهاي ذيربط تهيه ، قانونمند و به اجرا در آيد 
از عوامل مهم در زمينه پيشگيري از اين بيماريها تغذيه مناسب و مرگ و مير در كاشان ناشي از ابتالء به بيماري قلب و عروق است كه 

در ادامه . ضمناٌ در خصوص اين بيماريها تهيه دستگاههاي آنژيوگرافي براي كاشان ضروري به نظر مي رسد. ورزش همگاني مي باشد 
طرح موضوع حوادث ترافيك شهر به  - روه بررسي مصوبات جلسه قبلي كار گ -. ايشان دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

طرح نامه فرمانداري مبني بر بكارگيري و آموزش نيروهاي ناحيه  -گزارش پروژه پايگاه تحقيقات جمعيتي  -عنوان تهديد كننده سالمتي 
  ارائه برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي  - مقاومت بسيج سپاه كاشان 

  گروه بررسي مصوبات جلسه قبلي كار) الف 

آقاي ملك پور از شهرداري بيان نمودند مابقي مسيرهاي فاضالب خانگي در شهرك انقالب به طور كامل مسدود گرديده :  1مصوبه بند 
تنها پساب استخر اميركبير هنوز جاري مي باشد كه در اين زمينه اخطاريه هاي الزم از طريق شهرداري داده شده است و مقرر گرديده 

  . رد نسبت به حفر چاه جاذب اقدام نمايندجهت رفع اين مو

آقاي مهندس ملك پور اذعان نمودند جلسه مورد نظر تشكيل گرديده و تفاهم نامه اي توسط تمامي ارگانهاي مربوطه  : 2مصوبه بند 
  .تدوين شده است

و نواقص بهداشتي ايستگاههاي جمع آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه بيان نمودند گزارش كامل از مشكالت  : 3مصوبه بند 
هي آوري شير به اداره دامپزشكي ارائه گرديده ولي هنوز اداره دامپزشكي در اين زمينه اقدامي ننموده است كه آقاي دكتر باغباني در ساماند

نواع شيرهاي بدون مجوز ايستگاههاي جمع آوري شير بيان نمودند تنها راهكار مناسب اين است كه كارخانه هاي شير از تحويل گرفتن ا
  .دامپزشكي خودداري نمايند

را براي حضار  4آقاي دكتر فخري متن نامه را سازمان دامپزشكي استان را درخصوص راهكارهاي مناسب مصوبه بند  : 4مصوبه بند 
بهداشتي به شهرداري اكثر نواقص مربوط به كشتارگاه صنعتي دام مرتفع قرائت نمودند كه با توجه به مكاتبات انجام شده توسط معاونت 

ضمناً در مورد مشكالت حمل گوشت و كشتارهاي غير مجاز در سطح شهر نكاتي توسط آقاي دكتر باغباني مطرح گرديد و . گرديده است 
  . ايشان خواستار راهكار مناسب در اين زمينه شدند
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پزشكي در مورد ارتقاء سطح ايستگاههاي جمع آوري شير و ساماندهي آن توسط آقاي دكتر فخري قرائت نامه سازمان دام : 5مصوبه بند 
  . شد و مقرر گرديد تمامي اعضاء در اين مورد نظريه خود را اعالم نمايند

سه اخير كارگروه آب و آقاي كافي زاده از جهاد كشاورزي در مورد اين مصوبه بيان نمودند كه موضوع دامداريها در جل : 6مصوبه بند 
نقطه از شهر جهت احداث دامداريهاي متمركز مكان يابي شده است كه در محل آن از طريق  5خاك و كشاورزي مطرح گرديده و در ادامه 

در اين گروه كارشناسي تأييد و با اداره زمين شهري در زمينه مالكيت اين زمين ها مكاتبه گرديده لكن هنوز پاسخي دريافت نشده است كه 
مورد جناب آقاي حاجي فرماندار محترم خواستار پيگيري موضوع شدند و در مورد انتقال مرغداريها محل هاي تعيين شده در بخش هاي 

منطقه  -2بخش قمصر جاده مسلم آباد به طرف نصرآباد جيرويه  - 1. شهرستان را اعالم نمودند كه محل هاي تعيين از اين قرار است 
  .منطقه ازوار در بخش برزك  -3در بخش مركزي  يحيي آباد سن سن

آقاي دكتر فخري در مورد اين مصوبه نكاتي را ارائه نمودند و خواستار پيگيري واكسيناسيون دام ها از نظر تب مالت  : 7مصوبه بند 
عقاد قراردادي به بخش خصوصي واگذار كه در ادامه آقاي دكتر باغباني بيان نمودند كه كليه امور مزبور طي ان. توسط اداره دامپزشكي شدند 

  . گرديد و در صورت عدم اجراي دقيق با آنها برخورد خواهد شد

  ارائه برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي) ب 

ا جناب آقاي دكتر فخري ، معاون بهداشتي دانشگاه گزارش كاملي از تاريخچه تشكيل شبكه هاي بهداشتي درماني ، از مرحلة راه اندازي ت
اجراي طرح هاي مربوطه و فعاليت هايي كه دراين مراكز صورت مي گيرد و همچنين نتايج ناشي از خدمات و مراقبت هاي بهداشتي در 

ايشان در ادامه چهار . جهت استحضار ارائه نمودند  Power Pointبهبود وضعيت سالمت مردك كه تا كنون ايجاد شده را به صورت 
تكنولوژي مناسب كه از طريق سازمان  -4همكاري بين بخشي  -3مشاركت مردمي  -2عدالت اجتماعي  -1كه عبارتند از  PHCاصل 

جهاني بهداشت ارائه گرديده را بيان نموده ودر مورد پزشك خانواده و وظايف آن و نقشي كه پزشك خانواده در زمينه سالمت خانوارهاي 
اجراي طرح فوق الذكر در روستاهاي شهرستان و ارائه خدمات شبانه روزي به تحت پوشش خود دارد و همچينين نظام ارجاع بيماران و 

  .مردم روستا نكاتي را به سمع حضار رسانده و خواستار هماهنگي و همكاري بين بخشي و حمايت از پزشك خانواده توسط ارگانها شدند

  :گزارش پروژه پايگاه تحقيقات جمعيتي ) ج 

پايگاه تحقيقات جمعيتي در خصوص پروژه پايگاه تحقيقات جمعيتي نكاتي به شرح ذيل ارائه نمودند كه جناب آقاي دكتر الماسي ، مسؤول 
اجتماعي و جامعه سالم  –رواني  –ساله و براسا محور انسان سالم است كه انسان سالم انساني است كه از نظر جسمي  5اين برنامه بندرت 

التي كه بعهده دارد با مشاركت مردم همان جامعه مشكل يابي نموده و در خصوص زندگي كند كه پايگاه فوق الذكر در راستاي رس
آنگاه ارگانهاي ذيربط راه حل مزبور را عملياتي . راهكارهاي مناسب نيز خود ارائه طريق مي نمايند كه اين اولين قدم از تحقيقات مي باشد 

در كاشان اين پايگاه در سال گذشته تأسيس شده . اور گسترش دهند نموده است و در صورت مؤثر بودن به تمام شهر و حتي شهرهاي مج
هزار نفر جمعيت كه در خيابان هاي نطنز غياث الدين جمشيد و را هĤهن زندگي مي كنند را تحت پوشش قرار داده است و  40و حدوداً 

نفر آموزش هاي الزم داده شده است كه  80به  نيازمنديها و اولويت بندي –براي اجرا، پروژه كالس آموزشي در زمينه روش هاي تحقيق 
تغذيه  -5بيماريهاي قلب و عرقو  -4اعتياد  -3بيكاري  -2تصادفات  -1. بعد از بررسي مشكالت ذيل در منطقه مور نظر مشهود مي باشد 

فرمانداري  –ي از جمله شهرداري كه در مورد تصادفات كه اكثر آن مربوط به موتور سواران مي باشد طرح جاده سالمت با همكاري ارگانهاي
 50بسيج اجرا گديد آمار نشان دادكه در مدت سه ماهه اجراي طرح  –راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي  –دانشگاه علوم پزشكي  –

جام شده است درصد تصادفات در منطقه كاهش يافته است و همچنين در ادامه آموزش موتورسواران براي دريافت گواهينامه توسط پايگاه ان
در  و در مورد معظل بيكاري نيز تصادفي تأسيس گرديده كه ارگانها و نهادها در آن مشاركت دارند و در اين زمينه اقداماتي انجام داده اند و
ن از مورد مشكالت تغذيه و اعتياد و بيماريهاي قلب و عروق نيز قدم هايي برداشته شده است كه در حال پيگيري مي باشد در آخر ايشا

در ادامه سركار خانم چهار باغي ، مسؤول اجرايي پايگاه توضيحاتي در . كليه ادارات شهرستان همكاري با پايگاه تحقيقات را خواستار شدند 
زمينه فعاليت هاي انجام شده پايگاه در يكسال گذشته را براي حضار بيان نمودند و خواستار احداث شهرك ترافيكي براي موتورسواران 
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شهرداري و دادن آموزش هاي الزم به دانش آموزان توسط آموزش و پرورش در مورد فرهنگ موتور سواري در مدارس و بازديد  توسط
  .جوانان از بيمارستان ها و ديدن بيماران بستري كه در اثر تصادف با موتور مصدوم گرديده اند توسط دانشگاه علوم پزشكي را داشتند

  شهر به عنوان تهديد كننده سالمتي طرح موضوع حوادث ترافيك) د 

جناب آقاي دكتر فخاريان ، معاون مركز تحقيقات تروما ضمن تشكر و قدرداني از حضار و تبريك عيد سعيد فطر نكات زير را ارائه نمودند 
هزار نفر  30ل حاضر ساليانه هزار نفر بوده كه در مورد حوادث ترافيكي در حا 200سال اخير در اثر زلزله  100آمار تلفات در كشور در سال 

هزار نفر يك سوم متأهل بوده ، يك دوم  30ساله را در بر مي گيرد ايشان فرمودند از اين تعداد  100كشته مي شوند كه در طول سال آمار 
مشكالت اجتماعي و تبعات  هزار زن بيوه مي شوند كه اين باعث 10تا  5هزار تا بچه يتيم ،  5بچه دارند كه با توجه به اين ساليانه تقريباً 

 2004اقتصادي را در بر مي گيريد و ميليون ها سال كاري در يك سال از بين مي رود و براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 
ي عمان و برا 3براي پاكستان  2نفر جمعيت در سال مي باشد كه اين آمار براي كشور لبنان  1000به ازاي هر  14متوسط آمار مرگ و مير 

  . نفر جمعيت در سال مي باشد 1000به ازاي هر  40و براي كشور ما ايران  22

  :در ادامه ايشان پيشنهاد راهكاريي به شرح ذيل ارائه نمودند 

قوانين مربوطه اصالح گردد و بيمه ها اعم از شخص ثالث و بدنه براي وسائط نقليه به  -2. قوانين توسط موتور سواران اجرا شود -1
رعايت نكات ايمني در ساخت و سازخانه ها از جمله  -4. جاده ها و طغيان ها ايمني الزم داشته باشد -3. وص موتور الزام گرددخص

اطالع رساني به مردم از طريق نصب تابلوهاي بزرگ و پخش پمفلت در زمينة گزارش مرگ و  - 5. گذاشتن نرده در راه پله ها الزام گردد
تعرفه جريمه هاي تخلفات موتور  - 6. ث و تصادفات جهت افزايش ضريب حمايت مردم در اين زمينه صورت گيردمير افراد در اثر حواد

  . سواران افزايش داده شود

آقاي دكتر فخري مبني بر بكارگيري و آموزش نيروهاي ناحيه مقاومت بسيج سپاه كاشان در رابطه با آنفلوانزاي مرغي را براي حضار  -هـ 
كه در پاسخ آقاي دكتر باغبان مسؤول اداره دامپزشكي اظهار نمودند در اين زمينه قرارداد با بسيج بسته شده است و مراتب قرائت نمودند 

  . كار در حال پيگيري مي باشد

در پايان جناب آقاي حاجي فرماندار محترم ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان و زمان جلسه بعدي 
  . بعد از ظهر اعالم نمودند 6ساعت  13/9/86كارگروه را روز سه شنبه 

  
  

  24/7/86مصوبات جلسه كارگروه بهداشت و درمان و تأمين اجتماعي مورخ 
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 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
موتورسواران كه وظايفتهيه طرح جامع در زمينه پيشگيري و كاهش حوادث1

هر دانشگاه و اداره در آن مشخص شده باشد توسط دانشگاه علوم پزشكي و
ارائه آن در جلسه آينده كارگروه وشوراي تأمين شهرستان جهت بررسي از نظر

 امنيتي

 روز آينده 20تا  رياست محترم دانشگاه

تهيه و ارائه گزارش كامل از وضعيت آب شرب روستاها توسط معاونت بهداشتي2
 به استاندار محترم جهت اقدامات الزم

 روز آينده 10طي  معاونت بهداشتي

داران دريافت كنندهتشكيل جلسه در فرمانداري با حضور فرماندار ، كارخانه3
شير اعم از يارانه گير و غير يارانه گير و نمايندگان جهاد كشاورزي ، معاونت
بهداشتي ، نيروي انتظامي ، معاونت غذا و دارو ، متصديان ايستگاههاي جمع
آوري شير ، كارشناس مربوطه از فرمانداري ، مسؤولين و متولي شير يارانه

 استانداري 

 روز آينده 25طي  اداره دامپزشكي

تشكيل جلسه با صنف قصاب در زمينه فروش گوشت ممهور به مهر دامپزشكي4
و اقدامات مقتضي در زمينه بهداشت گوشت در حضور نماينده فرماندار محترم 

 روز آينده 10 اداره دامپزشكي

منطقه ذيل توسط ادارات وارائه پاسخ به استعالم احداث مرغداري فقط در چهار5
  نهادهاي ذيربط 

  منطقه ازوار –بخش برزك  -1

  منطقه جاده مسلم آباد به نصراباد جيرويه –بخش قمصر  -2

  منطقه يحيي آباد سن سن  –بخش مركزي  -3

 . در آينده تعيين خواهد شد –بخش نياسر  -4

 - ارگانهاي ذيربط

پيگيري طرح احداث پيست موتور سواري با در نظر گرفتن كليه نكات ايمني6
 ...فرهنگي و ترافيكي و غيره  –اجتماعي 

 روز آينده 20طي  شهرداري

پيگيري و اجراي طرح متمركز نمودن دامداريها در نقاط مورد نظر و تعيين شده7
 شهر كاشان 

 روز آينده 10طي  جهاد كشاورزي


