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   27/5/88صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان مورخ

با حضور معاون محترم  21رأس ساعت  88سومين جلسه شوراي سالمت درسال  24/5/88پ مورخ /1/29 – 1023پيرو دعوتنامه شماره 
ابتدا آياتي : سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان و سرپرست دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهداء ستاد مركزي دانشگاه تشكيل گرديد 

وت شد و سپس آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به آقاي رضوان نژاد معاون مجيد تال... از كالم ا
محترم سياسي، اجتماعي فرمانداري و اعضاء شوراي سالمت فرا رسيدن ايام ماه مبارك رمضان را به حضار تبريك گفته و مقدمه اي در 

ليت هاي انجام شده توسط دانشگاه در زمينه پيشگيري و مقابله با اين بيماري از قبيل و اقدامات و فعا Aخصوص بيماري آنفلوانزاي نوع 
خريد تجهيزات ، مواد گندزدا و تأمين داروهاي مورد نياز را بيان نمودند و مطرح نمودن موضوع در شوراي اداري شهرستان و همكاري ساير 

بررسي مصوبات جلسه قبل  -: ور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند ادارات در اين خصوص را خواستار شدند در ادامه ايشان دست
گزارش  -بررسي فعاليت هاي غيرقانوني تخصصي زيبائي در آرايشگاههاي زنانه و عوامل آن بر سالمت جامعه  -

 بلبررسي مصوبات جلسه ق) گزارش چگونگي تشكيل كميته ايمني شيميائي الف  -آنفلوانزاي خوكي و اهميت آن 
آقاي قپاني پور نماينده محترم فرمانداري در خصوص اين مصوبه بيان نمودند كه جلسه اي با دعوت معاونت بهداشتي : 1مصوبه بند 

به تشكيل ومقرر گرديده كه اداره حج و زيارت به كليه دفاتر زيارتي ومديران كاروانها موضوع عدم ذبح دام در معابر عمومي را ابالغ ونسبت 
آقاي مدرس زاده ، سرپرست محترم شهرداري اقدامات انجام شده در :  2مصوبه بند . لسات آموزشي در اين زمينه اقدام نمايندبرگزاري ج

آقاي : 3مصوبه بند . اعالم نمودند 7/6/88خصوص راه اندازي سردخانه كشتارگاه را براي حضار بيان نموده و راه اندازي آن را در تاريخ 
قات جمعيتي گزارش جامعي از فعاليت هاي انجام شده در خصوص كاهش تصادفات موتوري به شرح ذيل براي حضار غالمي از پايگاه تحقي

طرح نقش جاده  -  85انجام طرح تحقيقاتي و كاهش تصادفات موتور سواري و علل تصادفات ناشي از موتور سوار در سال  - . ارائه نمودند
انجام برنامه هاي  - 86واهينامه موتور سيكلت با همكاري نيروهاي مردمي در سال انجام طرح تأثير صدور گ - 85سالمت در سال 

برگزاري دو همايش براي موتور سواران  -آموزشي براي تمامي روستاها و شهرهاي اظراف و مدارس تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي 
تهيه سي دي آموزشي عاقبت  -بقه موتور سواران كنترل درحركت انجام مانور موتور سواران و تقدير از راكبين موتوري و برگزاري مسا -

  نفر مربي آموزشي براي كالسهاي موتور سواران با همكاري پليس راهور 24آموزش  -براي موتور سواران 

  .در آخر ايشان حمايت ساير ادارات از برنامه هاي پايگاه تحقيقات جمعيتي را خواستار شدند

  .ري آنفلوانزاي خوكي در جلسه شوراي اداري شهرستان ارائه شده است گزارش بيما:  4مصوبه بند 

آقاي قپاني پوركارشناس محترم فرمانداري در رابطه با اين مصوبه بيان نمودند جلسه در فرمانداري تشكيل گرديده  : 5مصوبه بند 
  . وتمامي اعضاء در اين زمينه حضور فعال داشته اند

اينده محترم آموزش و پرورش اعالم نمودند با توجه به جلسه برگزار شده ، طبق برنامه زمانبندي و اولويت آقاي جلوداري نم:  6مصوبه بند
بررسي فعاليتهاي غير قانوني تخصصي زيبايي در آرايشگاههاي زنانه وعوامل ) ب . بندي ، مناطق آموزش براي مدارس انجام خواهد گرديد

محترم معاونت درمان دانشگاه در خصوص مراكز زيبائي و انجام عمل تاتو در آرايشگاههاي  آن بر سالمت جامعه آقاي دكتر ارج سرپرست
زنانه و انجام اقدامات قانوني در خصوص برخورد با افرادي كه بدون مجوز ورعايت اصول و موازين بهداشتي ، علمي و به صورت مخفيانه 

ن نمودند و دادن مجوز به اين اماكن را صرفاً با حضور پزشك و رعايت كامل نسبت به انجام عمل هاي زيبائي اقدام مي نمايند نكاتي بيا
درادامه آقاي فتحي مقدم كارشناس مسؤول . اصول و موازين بهداشتي از طريق معاونت درمان و معاونت بهداشتي دانشگاه دانستند 

  . شده در آرايشگاههاي زنانه براي حضار ارائه نمودندبهداشت محيط و آقاي كبريائي از نيروي انتظامي نكاتي در خصوص اقدامات انجام 

  :گزارش آنفلوانزاي خوكي و اهميت آن ) ج 

آقاي نعمتيان ، كارشناس مسؤول واحد مبارزه با بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص بيماري آنفلوانزاي خوكي مطالبي به 
يعني فاز پاندمي بيماري  6بيماري را تشرح نموده و با توجه به اين كه هم اكنون در فاز  ابتدا فازهاي: شرح ذيل براي حضار بيان نمودند 

جامعه درگير مي شوند و % 30و حداكثر %  15هستيم مديريت در اين فاز را خيلي مهم دانستند و حقايق پاندمي را تشريح نمودند كه حداقل 
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درصد فوت خواهند گرديد و وقوع  2الي  1احتياج به مراقبت ويژه دارند و %  30درصد در بيمارستان و  2الي  1در منزل بستري و % 90
پاندمي غير قابل پيش بيني مي باشد و با توجه به نتايج جهاني اگر بيماري خوب مديريت نشود تعداد زيادي انسان فوت مي شود ، ترس و 

  :تي كه در اين زمينه انجام شده است را عنوان نمودندوحشت و هم گسستگي اجتماعي بوجود خواهد آمد و درادامه ايشان اقداما

 -3ستاد دانشگاه  –آموزش كليه كاركنان حوزه معاونت بهداشتي  -2آموزش هسته آموزشي حوزه معاونت بهداشتي  -1: آموزش ) الف 
خدماتي و اقامتي ميراث  آموزش مديران مراكز -6عاشورا  3آموزش پرسنل تيپ  -5آموزش روحانيون  -4 115آموزش پرسنل اورژانس 

 - 10آموزش بهداشتكاران ، بهياران كارخانجات صنعتي  - 9آموزش رابطين  -8آموزش مديران و مسؤولين آموزش و پرورش  -7فرهنگي 
  آموزش صنوف و غيره  -12آموزش عموم در مراكز بهداشتي درماني  -11آموزش مديران روابط عمومي سازمانها و ادارات 

  تهيه جزوه آموزشي ويژه روحانيون و تهيه دستورالعمل براي پرسنل بهداشتي –پمفلت و تراكت هاي آموزشي ج  تهيه پوستر –ب 

  اقدامات پيشگيري  –نظام مراقبت از بيماري و  -تشخيص آزمايشگاهي هـ  –د 

ادارات شهرستان در پيشگيري از اين بيماري  و در آخر ايشان ميزان مبتاليان به اين بيماري در ايران و كاشان و انتظاراتي كه از سازمانها و
  . وجود دارد را براي حضار عنوان نمودند

  :گزارش چگونگي تشكيل كميته ايمني شيميايي ) د 

آقاي اعتمادي پور ، كارشناس مسؤول بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي گزارشي از چگونگي تشكيل جلسه و مصوبات آن براي حضار 
آموزش براي متصديان فروش سموم ، فروشندگان مواد شيميايي در سطح شهرستان را مهم دانستند و در خصوص  نكاتي بيان نمودند و

حمل و نقل مواد شيميايي كه از منطقه شهرستان عبور مي كند و بايستي احتياط است ايمني در آن رعايت شود از طريق راه آهن و پليس 
عنوان نموده ودر ادامه ايشان خواستار برگزاري ماهيانه جلسه كميته با حضور رؤساي ادارات  راه به كميته ايمني شيميايي اطالع داده شود
  .يانمايندگان ثابت و تام االختيار آنان را داشتند

در آخر آقاي رضوان نژاد ، معاون محترم سياسي اجتماعي فرمانداري ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و تبريك سالگرد ورود 
  :ن به ايران اسالمي موضوعات مطروحه را جمع بندي و مصوبات را به شرح ذيل عنوان نمودند آزادگا

    

  27/5/88مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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  27/5/88ليست حاضرين درجلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
تا براي روحانيون مبلغ در ماهمقرر گرديد اداره تبليغات اسالمي ترتيبي اتخاذ نمايند1

مبارك رمضان بحث آنفلوانزاي خوكي مطرح و جزوات آموزشي دراين رابطه توسط
 .معاونت بهداشتي تهيه و تحويل آنان گردد

سازمان تبليغات 
 اسالمي

 در اسرع وقت

مقرر گرديد پايگاه تحقيقات جمعيتي فعاليتهاي خود در زمينه اقدامات پيشگيرانه2
تصادفات موتور سواري را ادامه داده و كليه اعضاء همكاريهاي الزم با ايشان را

 . داشته باشند

پايگاه تحقيقات 
جمعيتي وكلية اعضاء

 به طور مستمر

مجدداً مورد تأكيد قرار2/4/88مصوبات جلسه6و4و2و1مقرر گرديد بندهاي 3
گرفته واعضاء موضوعات مربوطه را پيگيري و در جلسه بعدي شورا گزارش آن را

 .ارائه نمايند

  تا زمان ادارات مربوطه

 تشكيل جلسه

مقرر گرديد درشوراي سالمت فقط رؤساي ادارات يا نمايندگان ثابت و تام االختيار4
 . آنان شركت نمايند

 به طور مستمر كلية اعضاء

مقرر گرديد كميته اي با مسؤوليت معاونت بهداشتي و عضويت معاونت درمان5
دانشگاه علوم پزشكي ، با نمايندگان فرماندهي انتظامي شهرستان ، مجامع امور
صنفي ، اداره بازرگاني ، اداره تبليغات اسالمي و فرمانداري ويژه كاشان جهت بحث

 .اههاي زنانه و مراكز ترك اعتياد ظرف مدت يك هفته تشكيل گرددآرايشگ

  معاونت بهداشتي

  معاونت درمان

و كليه اعضاء مرتبط

 يك هفته

مخاطرات و ممنوعيتمقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه جزوه اي در خصوص6
ذبح دام در معابر عمومي تهيه و تحويل سازمان حج و زيارت شهرستان نمايد و
اداره حج و زيارت زمينه آموزش براي زائران و مديران را فراهم نموده و از

 . كارشناسان معاونت بهداشتي جهت سخنراني و ارائه آموزش دعوت بعمل آورد

معاونت بهداشتي و 
  سازمان حج و

 زيارت

 در اسرع وقت

مقرر گرديد كميته آنفلوانزاي خوكي به مسؤوليت سرپرست محترم دانشگاه وكليه7
معاونين آن و باعضويت نمايندگان فرماندهي انتظامي شهرستان ، سازمان نظام

مصوباتپزشكي ، فرماندراي ويژه كاشان و شوراي شهر هفته اي يك بار تشكيل و
 . آن مورد پيگيري بموقع قرار گيرد

سرپرست محترم 
دانشگاه و كليه اعضاء 

 مرتبط

 به طور مستمر
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 امضاء-محل كار نام و نام خانوادگي رديف
 فرمانداريمحمد رضوان نژاد 1
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر نيكبخت 2
 شهرداري كاشانسعيد مدرس زاده 3
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر حسن افضلي 4
 معاونت غذا و دارو دانشگاهدكتر احمدخورشيدي 5
 معاونت درمان دانشگاهدكتر عباس ارج 6
 شركت آبفا شهريكريمي...حبيب ا 7
 شوراي اسالمي كاشانحسين فربد 8
 )مديريت درمان (سازمان تأمين اجتماعيدكتر سيد محسن ديباجي 9
 )مديريت درمان (سازمان تأمين اجتماعي مسعود گيوي 10
 اداره حفاظت محيط زيستابراهيم رحماني منش 11
 پايگاه تحقيقات جمعيتيمحمد تقي غالمي 12
 بنياد شهيد و امور ايثارگراندكتر متولي 13
 شركت آب و فاضالب روستاييسيد محمد مژگاني 14
 اداره تبليغات اسالميسيد عبد الصاحب حسيني 15
 دادسراي عمومي و انقالب كاشانكيومرث اميرخاني 16
 اداره حج و زيارتاحسان استحقاقي 17
 مديريت آموزش و پرورشغالمرضا جلوداري 18
 دامپزشكيدكتر حسين طرق 19
 فرمانداريعباسعلي قپاني پور 20
 فرماندارياحمد رضا طحاني 21
 فرماندهي انتظامي كاشانسرگرد كبريائي زاده 22
 معاونت بهداشتيمحمود نعمتيان 23
 سازمان نظام پزشكيدكتر سيد مرتضي علوي 24
 شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگلعلي اعتصام 25
 معاونت بهداشتيغالمعباس اعتمادي پور 26
 شهرداريعليرضا آرمين 27
 تعزيرات حكومتيمنصور حيدريان 28
 ستاد دانشگاهعليرضا كاشاني نژاد 29
 معاونت بهداشتيمحسن فتحي مقدم 30
 معاونت بهداشتياحسان زارعي 31
 معاونت بهداشتيرسول لسان 32


