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  صورتجلسه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان كاشان 

با  30/20راس ساعت  30/6/89مورخ  89سومين جلسه شوراي سالمت در سال  14/6/89پ مورخ /1/29-885پيرو دعوتنامه شماره 
سالن شهدا ستاد مركزي دانشگاه تشكيل  حضور معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان و سرپرست محترم دانشگاه و ساير اعضاء در

  . گرديد

مجيد آقاي دكتر نيكبخت ، سرپرست محترم دانشگاه ضمن خير مقدم به معاون استاندار و حضار ... ابتدا پس از تالوت آياتي چند از كالم ا
  دستور كار جلسه را به قرار ذيل قرائت نمودند

  :دستور كار جلسه 

گزارش كميته آب و  - رسي مشكالت و مسائل مرتبط به درمان اتباع بيگانهبر -بررسي مصوبات جلسه قبل  -
بيان اولويت هاي پيشنهادي دستگاهها به منظور تعيين كميته  - بررسي وضعيت سالمت دانش آموزان - فاضالب

  كاري 

گاه بيان نمودند جلسه هماهنگي آقاي دكتر دهقاني قائم مقام معاونت بهداشتي دانش:  1مصوبه بند بررسي مصوبات جلسه قبل ) الف 
تشكيل و بر اساس ضوابط و قوانين موجود دستوالعمل اجرائي در اين  24/6/89اشاعه فرهنگ ورزش و ارتقاء سالمت كاركنان در تاريخ 

ء آقاي خصوص تهيه گرديده كه مصوبات جلسه براي حضار قرائت شد و در اين خصوص مقرر گرديد دستوالعمل اجرائي تهيه شده با امضا
  . فرماندار جهت اجرا به كليه ادارات ابالغ گردد

با حضور اعضاء كميته مربوطه  3/5/89جلسه بررسي مسائل و مشكالت مرتبط با آب شرب شهرستان در تاريخ ) 1تبصره  : 2مصوبه بند 
  .تشكيل گرديده كه جمع بندي مطالب تهيه شده در دستور كار جلسه بعد قرار گرفته است

  .اين بند توسط دبيرخانه شورا انجام شده است) 2تبصره 

اين مصوبه توسط دبيرخانه شورا انجام شده است و از خبرگزاري ها ، صدا و سيماي مركز اصفهان و روزنامه هاي محلي : 3مصوبه بند 
  . دعوت بعمل آمده است

آمار مربوطه طي مكاتبه اي به فرمانداري ارسال شده  آقاي دكتر دهقاني قائم مقام معاونت بهداشتي دانشگاه بيان نمودند:  4مصوبه بند 
  .است و درخصوص ميزان مواليد در محدوده تحت پوشش دانشگاه به تفكيك سال و مليت توضيحاتي براي حضار ايراد نمودند

دعوت بعمل آمده و درخصوص اجراي اين مصوبه از آقاي همتيار مدير كل محترم امور اتباع بيگانه استانداري اصفهان  : 5مصوبه بند 
  . موضع بررسي مشكالت و مسائل مرتبط به درمان اتباع بيگانه در دستور كار جلسه دوم اين جلسه قرار گرفته است

درخصوص در ابتدا آقاي دكتر نيكبخت سرپرست محترم دانشگاه  بررسي مشكالت و مسائل مرتبط به درمان اتباع بيگانه) ب 
مشكالتي كه در زمينه هاي هزينه هاي بستري افراد بيگانه به خصوص افاغنه در بيمارستان ها وجود دارد مطالبي بيان فرمودند و سپس 

و همچنين مشكالت صدور جواز ) افاغنه(آقاي دكتر ارج معاونت محترم درمان دانشگاه درخصوص مسائل درماني مرتبط با اتباع بيگانه 
مي شود سخناني بيان نمودند و در ادامه آقاي نعمتيان ... هاي باالئي كه صرف درمان اين افراد به خصوص افراد دياليزي و  فوت و هزينه

كارشناس مسئول محترم واحد بيماريهاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه درخصوص مشكالتي كه اين افراد در بخش بهداشت بوجود آورده 
باال درخصوص افرادي كه مبتال به بيماري سل بوده و همچنين افرادي كه بيماري ماالريا دارند و ناقل  اند از جمله صرف هزينه هاي

در ادامه آقاي . بيماري هستند و بحث انتقال بيماري سرخك و سرخجه در بين افراد بيگانه به خصوص افاغنه توضيحاتي را ارائه نمودند
تانداري اصفهان ضمن تبريك هفته دفاع مقدس به حضار و تشكر از معاون محترم استاندار و همتيار مدير كل محترم امور اتباع بيگانه اس

فرماندار شهرستان و اعضاء شوراي سالمت درخصوص مسائل مربوط به افاغنه و سياست هاي نظام مرتبط با اين افراد و مشكالتي كه 
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ربوط به اتباع بيگانه وجود دارد و همچنين جمع آوري و تردد افراد درخصوص ارائه خدمات ، سازماندهي ، برنامه ريزي و مديريت امور م
افغاني بدون مدرك ، سازماندهي كار افاغنه در استان و صدور كارت اقامت براي افراد واجد شرايط سخناني براي حضار ايراد فرمودند و در 

دگي به مشكالت و مسائل مرتبط با افراد بيگانه را پايان حمايت و كمك تمامي اعضاء شوراي سالمت و ادارات شهرستان درخصوص رسي
در پايان جناب آقاي حاجي معاون محترم استاندرا و فرماندار شهرستان ضمن تشكر از آقاي همتيار مدير كل محترم امور . خواستار شدند

و رشادت هاي رزمندگان اسالم در اتباع بيگانه استان و حضار ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس و يادآوري سالروز شروع جنگ تحميلي 
سالهاي دفاع مقدس به دليل اتمام زمان جلسه مابقي دستورهاي كار جلسه را به جلسه آتي شورا موكول نموده و موضوعات مطروحه را 

 27/10/89 – 15/9/89 – 26/7/89جلسات بعدي شوراي سالمت در تاريخ . * جمع بندي و مصوبات جلسه را به شرح ذيل عنوان نمودند
  . برگزار خواهد شد 30/19رأس ساعت  9/12/89 –

   30/6/89مصوبات جلسه شوراي سالمت شهرستان مورخ 

  
  

   
   

 زمان اجرا مسؤول اجراعنوان مصوبهرديف
كارت اقامت) افاغنه(افراد بيگانه مقرر گرديد دانشگاه علوم پزشكي در مواقع پذيرش 1

اين افراد را اخذ نموده و بعد از پرداخت هزينه هاي بيمارستان كارت را به ايشان
مسترد نمايد در غير اينصورت كارت اين افراد را جهت پيگيري و اخذ هزينه ها به

 . دفتر اتباع بيگانه در فرمانداري تحويل نمايد

 سالدر طول  دانشگاه علوم پزشكي

مقرر گرديد دانشگاه علوم پزشكي به افرادي كه مجوز اقامت و كارت مربوطه را 2
ندارند خدمات درماني ارائه ننمايد مگر در مواقع اورژانسي كه در اين موارد بعد از
پذيرش بيمار ، افراد به دفتر اتباع بيگانه استان معرفي تا نسبت به صدور مجوزهاي

 .هزينه هاي مرتبط با آن اقدام گردد الزم ، بيمه و اخذ

  دانشگاه علوم پزشكي

 دفتر اتباع بيگانه

 در طول سال

كه مبتال به هپاتيت ، سرطان) افاغنه(مقرر گرديد درخصوص افرادي از اتباع بيگانه 3
امور اتباع بيگانه مجوز موقت صادر و، پيوند كليه ، سل و دياليز هستند توسط دفتر

 .بيمه گرديده و بعد از درمان مجوز آنها باطل گردد

 در مواقع لزوم دفتر اتباع بيگانه

مقرر گرديد هزينه انجام ارجاعات تخصصي دانش آموزان و نوآموزان اول ابتدائي 4
 .گرددموقع ثبت نام دريافت ) افاغنه(دانش آموزان اتباع بيگانه

 در طول سال دانشگاه علوم پزشكي

منوط به اخذ و ارائه تأييد) افاغنه(مقرر گرديد صدور كارت اقامت اتباع بيگانه 5
سالمتي اين افراداز معاونت بهداشتي دانشگاه باشد و معاونت بهداشتي دانشگاه از

 . كليه اين افراد چك آپ كامل بعمل آورد

  دانشگاهمعاونت بهداشتي 

 دفتر اتباع بيگانه

 در طول سال

مقرر گرديد از مدير عامل انجمن حمايت از بيماران خاص در جلسات آتي شورا 6
 .دعوت بعمل آيد

 جلسه آتي كارگروه دبيرخانه شورا

آب و فاضالب و بررسيگزارش كميته ( مقرر گرديد مابقي دستور كارهاي جلسه 7
 درجلسه آتي كارگروه مطرح گردد ) وضعيت سالمت دانش آموزان

جلسات آتي كارگروه دبير خانه شورا

مقرر گرديد با توجه به اولويت بندي مشكالت بهداشتي شهرستان ، درخصوص 8
بهداشتي و باموضوع نحوه جمع آوري ، حمل زباله كميته اي با مسئوليت معاونت

حضور مديريت خدمات شهري شهرداري تشكيل و جمع بندي مسائل مطروحه در
 .جلسه آتي شوراي سالمت مطرح گردد

معاونت بهداشتي دانشگاه خدمات
 شهري شهرداري 

 روز 20
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 امضاء –محل كار  نام و نام خانوادگي رديف
 فرمانداري حسينعلي حاجي 1
 دانشگاه علوم پزشكي دكتر محمد رضا نيكبخت 2
 اداره اتباع بيگانه استانداري همتيار 3
 معاونت بهداشتي دانشگاه دكتر حسن افضلي 4
 معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه دكتر حسين نيكزاد 5
 دامپزشكي دكتر حسين طرق 6
آبفار احمد منتظر 7
 جهاد كشاورزي مجيدكافي زاده 8
بهزيستي حيدر ايمانيان 9
 سازمان حج و زيارت احسان استحقاقي 10
 هالل احمر جواد حداد 11
 نيروي انتظامي مرتضي جوكار 12
 فرمانداري ويژه احمد رضا طحاني 13
 فرمانداري ويژه عباسعلي قپاني پور 14
 فرمانداري مهدي خشنودي 15
 نظام پزشكي دكتر سيد مرتضي علوي 16
 معاونت خدمات شهري شهرداري مجتبي ولي پناه 17
 شركت آبفار محمد رضا اسدي 18
 حفاظت محيط زيست مهدي انصاري 19
 مديريت درمان تامين اجتماعي مسعود گيوي 20
 اداره تعزيرات حكومتي منصور حيدريان 21
 مجامع امور صنفي علي محمد مقوم 22
 سازمان تبليغات اسالمي سيد عبدالرضا توليت 23
 اداره بازرگاني علي نطاقي 24
 )ره(كميته امداد امام خميني  امير حسين شيخ استركي 25
 معاونت بهداشت و درمان بنياد شهيد محمود رضا شعباني 26
 دانشگاه علوم پزشكي دكتر علي خندان 27
 دانشگاه علوم پزشكي عليرضا كاشاني نژاد 28
 روابط عمومي دانشگاه اقدس شيخي 29
 معاونت درمان دانشگاه دكتر عباس ارج 30
 معاونت درمان دانشگاه دكتر سيد عليرضا مروجي 31
 معاونت غذا و دارو دانشگاه رضا رضائي 32
 معاونت بهداشتي دانشگاه دكتر مسعود دهقاني 33
 دانشگاهمعاونت بهداشتي  محمود نعمتيان 34
 معاونت بهداشتي دانشگاه دكتر مرتضي پنجه شاهي 35
 معاونت بهداشتي دانشگاه شهناز خاندايي 36
 معاونت بهداشتي دانشگاه محسن فتحي مقدم 37
 معاونت بهداشتي دانشگاه احسان زارعي 38


