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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان   

با  20رأس ساعت  27/10/89مورخ  89ششمين جلسه شوراي سالمت در سال  22/10/89پ مورخ /1/29-1768پيرو دعوتنامه شماره 
حضور معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل 

  . گرديد

معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ضمن عرض تبريك به آقاي دكتر مجيد آقاي حاجي ، ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
در ادامه آقاي دكتر اعرابي سرپرست محترم دانشگاه . اعرابي سرپرست جديد دانشگاه از زحمات آقاي دكتر نيكبخت تشكر و قدرداني نمودند

  .ر ذيل قرائت نمودندضمن عرض خير مقدم به معاون استاندار و حضار دستور كار جلسه را به قرا

  :دستور كار جلسه 

  موضوع مشاوره پزشكي سالمندان  -گزارش عملكرد جامعه ايمن  - 89بررسي اهم مصوبات سال  -بررسي مصوبات جلسه قبل  -

آقاي دكتر الماسي سرپرست بهداشتي دانشگاه بيان نمودند كه انتظارات از :  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
  . گاههاي اداري شهرستان درخصوص پيشگيري و كنترل بيماي ايدز تهيه و به دستگاههاي ذيربط ابالغ شده استدست

آقاي دكتر الماسي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص تشكيل كميته دائمي مبارزه با ايدز و برگزاري اوليه جلسه :  2مصوبه بند 
  .كميته سخناني را ايراد نمودند

آقاي دكتر ارج سرپرست معاونت درمان دانشگاه گزارشي از وضعيت بيمارستانها ، نوع خدمات درماني ارائه شده و مشكالتي :  3ند مصوبه ب
كه در بخش درمان وجود دارد و اهم فعاليت هايي كه در اين خصوص انجام شده به شرح ذيل به صورت پاور پوينت براي حضار ارائه 

) 4ارتقاء كيفي خدمات بهداشتي درماني ) 3ارتقاء فرهنگ سالمت در سطح جامعه ) 2تراتژيك معاونت درمان تهيه برنامه اس) 1. نمودند
سازماندهي ) 7ارتقاء كمي و كيفي خدمات تشخيصي و پاراكلينيكي ) 6ترويج خدمات بيمه اي ) 5جلب مشاركتهاي مردمي و بين بخشي 

، تهيه پروژه تأمين بخش ) ع(هيز بخش آنژيوگرافي و جراحي قلب ، مركز امام علي تج) 8نظام ثبت داده ها و تجزيه و تحليل اطالعات 
راه اندازي شبكه پيام گير و پاسخگويي به شكايات مردمي از مراكز ) 9شيمي درماني و انكولوژي در مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي 

پيگيري و راه اندازي ) 12و نصب و راه اندازي واحد راديوتراپي تكميل ) 11توسعه كلينيك هاي ويژه ) 10درماني اعم از خصوصي و دولتي 
  ... بيمارستان اعصاب وروان و احداث ساختمان مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي و 

ست كه با حضور ادارات ذيربط تشكيل گرديده ا 13/10/89آقاي قپاني پور كارشناس فرمانداري بيان نمودند جلسه در تاريخ :  4مصوبه بند 
  .مصوبات جلسه را براي حضار قرائت نمودند

آقاي دكتر الماسي سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه عنوان نمودند با توجه به جلسات برگزار شده و اخذ نظرات پزشكان  : 5مصوبه بند 
و ) ي آبشيرين كن واحدها( متخصص و كارشناسان مرتبط اطالعيه اي درخصوص مصرف آبهاي تصفيه اعم از دستگاههاي تجاري 

  . خانگي تهيه گرديده كه در صورت تصويب آن توسط اعضاء شوراي سالمت نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد

آقاي مدرس زاده شهردار كاشان درخصوص اقدامات جديدي كه در مورد زباله شهر انجام شده از جمله مكانيزه شدن و  : 6مصوبه بند 
حضار نكاتي را بيان نمودند و تأمين مكاني در خارج از شهر به عنوان شهرك بازيافت به منظور جمع آوري و بازيافت زباله از مبدأ براي 

ساماندهي مكانهايي كه داخل سطح شهر اقدام به بازيافت زباله نموده و موجب نازيبا شدن منطقه ، توليد و تكثير جوندگان و حشرات مي 
  . دندگردند ، توسط شوراي سالمت را خواستار ش
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خانم خاندايي كارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس و جوانان معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص اجراي اين مصوبه  : 7مصوبه بند 
عنوان نمودند كه جلسه اي با حضور نماينده آموزش و پرورش تشكيل و مقرر گرديد كه پيشنهادات ارائه شده در طول سال طبق يك 

جام شود و درخصوص ارجاعات تخصصي دانش آموزان بي بضاعت با هماهنگي انجام شده با آقايان دكتر ارج و برنامه زمانبندي شده ان
  .دكتر مكي مقرر گرديده از اول بهمن ماه نسبت به پذيرش بيماران اقدام شود

رس ابالغ شده كه نسبت به ارجاع در ادامه آقاي نيك فرجام از درمانگاه فرهنگيان بيان نمودند كه از طرف آموزش و پرورش به كليه مدا
نفر معرفي نامه توسط مديران به اين كلينيك  300دانش آموزان بيمار بي بضاعت به كلينيك فرهنگيان اقدام نمايند كه در اين خصوص 

  .ارسال گرديده است

   گزارش عملكرد جامعه ايمن) ب 

بهداشتي دانشگاه گزارشي از عملكرد جامعه ايمن به شرح ذيل به آقاي دكتر پنجه شاهي كارشناس مسئول بيماريهاي غيرواگير معاونت 
  .صورت پاورپوينت براي حضار ارائه نمودند

مرگ در دنيا را شامل مي % 3/9در ابتدا ايشان آماري از علل مرگ و مير در دنيا ، ايران و كاشان را بيان نموده و عنوان نمودند كه حوادث 
ير عمدي مي باشد كه حوادث ترافيكي ، سقوط ، آتش سوزي ها و مسموميت ها شامل حوادث غير شود و حوادث شامل حوادث عمدي و غ

از جمله برگزاري جلسات آموزشي ، دادن پوستر و پمفلت ، نصب  89و  88عمدي مي گردد سپس در ادامه اقدامات انجام شده درسال 
هرهاي مشكات ، برزك ، قمصر و نياسر ، برگزاري همايش جامعه سيستم ثبت حوادث در بيمارستانها ، تشكيل جلسات كميته ايمن در ش

  .را ارائه نموده و در پايان انتظارات خود را بدين شرح اعالم و مصوب شدن آن در شوراي سالمت را خواستار شدند... ايمن و 

  فعال نمودن كميته جامعه ايمن شهرستان كاشان و تشكيل كارگروه سوانح و حوادث) 1

  ايف كميته ها از طريق فرمانداري به كليه ادارات شهرستانابالغ وظ) 2

در پايان جلسه جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان با توجه به كمبود وقت مابقي دستور را به جلسه آتي شورا 
  ق./دندموكول نموده و پس از جمع بندي موضوعات مطروحه ، مصوبات جلسه را به شرح ذيل بيان نمو

   27/10/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 
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   مسؤول اجرا عنوان مصوبهرديف
  

 زمان اجرا
مقرر گرديد روابط عمومي دانشگاه اطالعيه تهيه شده توسط معاونت بهداشتي1

درخصوص نظريه علمي و پزشكي مصرف آبهاي تصفيه اعم از صنعتي و
خانگي را در سطح شهر و ادارات شهرستان منتشر نموده و پيگيريهاي الزم
درخصوص نصب اطالعيه در وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس ها و تاكسي

 . ها انجام نمايد

 روز  10 روابط عمومي دانشگاه 

شرايطي جهتمقرر گرديد آبفاي ظرف مدت دو ماه درسه نقطه از شهر2
 .برداشت مستقيم از آب زاينده رود براي شرب عموم فراهم نمايد

 دو ماه  آبفا

مصوبات جلسه قبل شورا ، شهرداري روش هاي6مقرر گرديد در راستاي بند3
اجرائي و اصالحي خود را طبق يك برنامه زمانبندي شده به دبيرخانه شورا

 .كليه اعضاء ارسال نمايد ارسال نموده تا دبيرخانه شورابه

 يكماه شهرداري

مقرر گرديد شهرداري و دستگاههاي ذيربط مكاني جهت احداث انبارهاي4
بازيافت در خارج از شهرتعيين نموده و توسط اداره محيط زيست در كارگروه

 .پسماند شهرستان مطرح و مصوب گردد

  شهرداري 

  محيط زيست

 ادارات ذيربط

 يكماه

مقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه آمار ملي و بومي حوادث ترافيكي5
را به تفكيك ، تهيه نموده و با همكاري شهرداري از) شهري و جاده اي(

طريق نصب بنر و پخش اطالعيه درسطح ادارات و سطح جامعه اطالع رساني
 . نمايند

  معاونت بهداشتي

  دانشگاه

 شهرداري

 يكماه

مقرر گرديد كميته جامعه ايمن در شهر كاشان ، بخش ها و شهرهاي6
شهرستان تشكيل گرديده و آقاي قپاني پور نماينده فرمانداري و آقاي دكتر
پنجه شاهي نماينده معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص روش اجرا و نحوه

اينروز اقدام نموده و كارهاي انجام شده در  10برگزاري جلسات ظرف مدت
 . كميته را در جلسه آتي كارگروه گزارش نمايند

  آقايان قپاني پور از فرمانداري 

دكتر پنجه شاهي از معاونت
 بهداشتي 

 روز  10

راهور نسبت بهمقرر گرديد معاونت بهداشتي دانشگاه با همكاري پليس7
برگزاري كالس آموزشي براي موتور سواراني كه خواستار اخذ گواهينامه

 .هستند اقدام نمايند

  معاونت بهداشتي دانشگاه 

 پليس راهور

 در طول سال 

فرمانداري و دانشگاهمقرر گرديد كميته سالمت كاركنان ادارات توسط8
تشكيل گرديده و مصوبات آن با امضاء مشترك فرماندار و سرپرست دانشگاه

 .به كليه ادارات جهت اجرا ابالغ گردد

  فرمانداري 

 معاونت بهداشتي دانشگاه

 دو ماه
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  حاضرين در جلسهليست 

 امضاء –محل كار نام و نام خانوادگي رديف
فرمانداريحسينعلي حاجي1
شهرداريسعيد مدرس زاده2
 دانشگاه علوم پزشكيدكتر محمد حسين اعرابي3
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر حسن الماسي4
 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاهدكتر حسين نيكزاد5
 آموزش و پرورشعباسعلي نيكفرجام6
 معاونت درمان دانشگاهدكتر عباس ارج7
 معاونت غذا و دارو دانشگاهدكتر سعيد نوري8
 اداره زندان كاشاندكتر مجتبي خاكسار9
دامپزشكيدكتر حسين طرق 10
 نظام پزشكيدكتر سيد مرتضي علوي 11
 اداره محيط زيستمحمود قرباني 12
 بيمه خدمات درمانيدكتر هاني پهلواني 13
 اداره بازرگانيعلي نطاقي 14
 اداره تبليغات اسالميسيد عبدالرضا توليت 15
 )ره(كميته امداد امام خميني امير حسين شيخ استركي 16
 نيروي انتظاميمرتضي جوكار 17
 اداره بهزيستيمحمد رضا خشتي 18
 مجامع امور صنفيمهدي عليمي 19
فرمانداريعباسعلي قپاني پور 20
 مركز تحقيقات تروما كاشاندكتر مهرداد حسين پور 21
 بنياد شهيد و امور ايثارگرانمحمود رضا شعباني 22
 تأمين اجتماعيمسعود گيوي 23
 هالل احمردكتر سيد منصور مير ابوطالبي 24
 آبفامحمد رضا اسدي 25
آبفاراحمد منتظر 26
 مديريت درمان تأمين اجتماعيسيد محسن ديباچي 27
 آموزش و پرورشمحبوبه بلور كاشاني 28
 اداره تعزيرات حكومتيمحسن صفائي 29
 سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاهدكتر علي خندان 30
 روابط عمومي دانشگاهعليرضا كاشاني نژاد 31
 معاونت درمان دانشگاهدكتر سيد عليرضا مروجي 32
 معاونت بهداشتي دانشگاهشهناز خاندايي 33
 معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر مرتضي پنجه شاهي 34
 معاونت بهداشتي دانشگاهليال مهندس مجرد 35
 معاونت بهداشتي دانشگاهمحسن فتحي مقدم 36
 معاونت بهداشتي دانشگاهاحسان زارعي 37


