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جلسه اي به منظور پیشگیري از حوادث 14/12/91،ودرتاریخ  12/12/91 پ مورخ/17272/7/29پیرو دعوتنامه شماره 

وآسیب هاي ناشی از چهارشنبه پایان سال در دفتر معاونت بهداشتی با حضورآقاي دکتر دهقانی رئیس محترم مرکز 

 بهداشت ومدعوین تشکیل گردید 

ضمن عرض خیر مقدم  محترم مرکز بهداشتدهقانی رئیس آقاي دکتر  ،مجید... پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ابتدا      

هاي قدیمی ما ایرانیان است که در چهارشنبه سوري یکی ازسنت :در خصوص سنت قدیمی چهارشنبه سوري فرمودندحضار

گردید و هدف نهایی آن هاي گذشته در حد یک آتش بازي مختصر در نقاط از پیش تعیین شده و در یک ساعت معین اجرا میزمان

دوراز  مابین اقوام بود تا به هنگام فرارسیدن عید نوروز با دلی پاك و بههاي فیمحیط زندگی و برطرف نمودن کدورتسازي پاك

 .هرگونه کینه توزي و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند

خطرناك با مواد منفجره و هاي هاي اخیر مراسم سنتی و زیباي این شب رنگ دیگري به خود گرفته و تبدیل به بازيمتاسفانه در سال

ها، آتش زدن فشفشه و منفجر هاي خشک و پریدن از روي آتش به تجمع جوانان در خیابانآتش زدن بوته. محترقه گردیده است

تواند خطرات متعددي را براي بسیاري ازهموطنان عزیزمان به دنبال داشته است که میکردن ترقه و پرتاب سیگارت تبدیل شده

 .باشد

واعالم نمودند با توجه به اینکه عنوان نمودند پذیر در این نوع حوادث بیشترین قشر آسیبرا گروه سنی جوان و نوجوان نایشا

بازيهاي ناشی از آتشاهمیت موضوع و پیشگیري از آسیب می باشدودانشگاه علوم پزشکی به عنوان دبیر جامعه ایمن

وظایف این کمیته می باشد برخود واجب دانست تا این جلسه راتشکیل وراهکارهاي الزم جهت کاهش  از چهارشنبه آخرسال شب

 .آسیبها را بررسی نماید 

-هاي ناشی از آتشآسیبدرادامه جلسه آقاي جزایري کارشناس برنامه جامعه ایمن  معاونت بهداشتی گزارشی تحلیلی از وضعیت 

اوانی حوادث  فر:در کشور وکاشان را به صورت اسالید ارائه نمودند وعنوان نمودند 1390در سال  چهارشنبه آخرسال شببازي

2088در مقایسه با   خوشبختانهمورد گزارش گردیده که  1980، 1390بازي شب چهارشنبه آخرسال در اسفند ماه مربوط به آتش

 .کاهش داشته است%) 2/5یعنی حدود (مورد  108، 89مورد حادثه سال 

. پذیر در این نوع حوادث بودندنیزگروه سنی جوان و نوجوان، بیشترین قشر آسیب 1390چندین سال گذشته در سال مشابه 

 .به خود اختصاص دادند   1390درصد حوادث مربوطه را در سال  41مجموعاً حدود 20-24سال و گروه سنی 15-19گروه سنی

 18فوت و مورد منجر به5، 1389در سال. نجر به معلولیت گردیدمورد م 21مورد حادثه منجر به فوت و  9، 1390در سال •

شهرستان کاشان وآران 1390ایشان باارائه آمار سال . براثر آتش بازي مربوط به این شب ثبت گردیدمورد منجر به معلولیت 

را رهاي پیشگیريراهکاتاکید نمودوجلوگیري از فروش مواد محترقه توسط افراد دوره گرد ومحل هاي غیر مجازبروبیدگل 

 آموزش جوانان و نوجوانان •
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 آموزش دانش آموزان•

  آموزش  به والدین دانش آموزان•

:لماش اقدامات محیطی 

 جلوگیري از فروش مواد محترقه توسط افراد دوره گرد ومحل هاي غیر مجاز•

 امداد رسانی به مصدومین احتمالی •

ثبت حوادث مربوطه به چهارشنبه پایانی سال•

 :کارگروه را ازادارات وسازمان هاي مرتبط با برنامه به این شرح اعالم  نمودند وي درادامه انتظارات 

همکاري آموزش وپرورش در آموزش دانش آموزان•

 همکاري سازمان آتش نشانی در آموزش و اطالع رسانی•

مین وارسال آمار مصدومین به معاونت مرکز مدیریت حوادث وفوریتها ي پزشکی در امر آموزش وامداد مصدو همکاري•

 بهداشتی 

 شهرداري در آموزش واطالع رسانی يهمکار•

 جلوگیري از فروش مواد محترقه توسط افراد دوره گرد ومحل هاي غیر مجازهمکاري نیروي انتظامی در•

  همکاري هالل احمردرآموزش واطالع رسانی•

 :بشرح ذیل پرداختند به بیان نظرات خود در ادامه اعضاي جلسه

سرهنگ هنرمند نماینده نیروي انتظامی اعالم نمودند این نیرو طرحی جهت جمع آوري مواد محترقه وبرخورد قاطع با 

فروشندگان مواد محترقه در حال انجام دارند وایشان با اشاره به نقاطی از شهرکه بیشتر آسیب پذیرند را بلوار امام رضا 

 ر اعالم نمودند واز تدابیر نیروي انتظامی براي کنترل آن در این روز خبر دادند ،باغ فین وپارك بزرگ شه

آقاي پراورنماینده مرکز مدیریت حوادث وفوریتهاي پزشکی کاشان با تاکید بر آموزش در پیشگیري از این حوادث 

 آمادگی این مرکز را در امدادرسانی به مصدومین احتمالی را اعالم نمود

اعالم آمادگی این سازمان را در اطالع رسانی عمومی را اعالم واظهار نمودند که پرسنل ینده هالل احمر آقاي رجایی نما

 امدادي این سازمان دراین ایام به صورت آماده باش خواهد بود 

عمومی  آمادگی این سازمان را در اطالع رسانی آقاي هادیان نماینده شهرداري هم اقدامات شهرداري را دراین روز اعالم و

 را اعالم  نمودند

آقاي توکلی نماینده سازمان آتش نشانی درخصوص آمادگی درخصوص آموزش به دانش آموزان را اعالم وپیشنهاد کردند 

 تا کنترل آن بهتر صورت گیرد که جهت انجام مراسم چهارشنبه سوري چند منطقه جهت این کار درنظر گرفته شود 

 آقاي فدایی  مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی از تولید بروشور وپوستر جهت اموزش به گروه هدف خبر دادند 

خانم بلور نماینده آموزش وپرورش اعالم نمودند  دستورالعمل پیشگیري از حوادث چهارشنبه سوري به مدارس ابالغ 

 ها استقبال نمودند گردیده وازبرنامه آموزشی براي دانش آموزان ووالدین آن

 مدارس برآموزش دانشجویان عالوه بردانش آموزان را خواستار شد خانم خاندایی کارشناس مسئول سالمت 

آقاي دکتر غفاري نماینده شبکه بهداشت ودرمان آران وبیدگل هم با تاکید برآموزش اعالم نمود که جلسه مشابه این 

  .شهرستان تشکیل خواهد شد جلسه جهت پیشگیري ازاین حوادث در این 

مصوبات جلسه را بشرح ، پس از جمع بندي نظرات وپیشنهادات آقاي دکتر دهقانی رئیس محترم مرکز بهداشت در پایان 

 .ذیل اعالم فرمودند
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زمان اجرامسئول اجراعنوان مصوبهردیف

1
ازجمله  جوانان ونوجوانان واطـالع رسـانی   مقرر گردید آموزش به گروه هاي هدف 

عمومی  انجام شود 

معاونت بهداشتی 

و سایر ارگان هاي 

 مربوطه

 1391اسفند 

2
وپـارك   منطقـه فـین  بلوار امام رضا ، شهر شاملنقاط آسیب پذیر مقرر گردید 

 تقویت شود وامدادرسانی از نظر پوشش فوریتهاي پزشکی)  بزرگ شهر

مرکز مدیریت 

وفوریتهاي حوادث 

 پزشکی

 هالل احمر

سازمان آتش نشانی

91اسفند 25از 

3
عدد بنر در نقاط آسیب پذیر 3درزمینه جانمایی جهت نصب مقرر گردید هماهنگی 

.انجام شودوبه معاونت بهداشتی اعالم شود  
روز آینده3شهرداري

4
تهیه وتحویل شهرداري گردد تـادر منـاطق    ییامناج زا سپ عدد بنر 3 گردیدمقرر 

.آسیب پذیرنصب شود 
روز آینده10معاونت بهداشتی

5

درخصـوص پیشـگیري از حـوادث     گـزارش فعالیتهـاي انجـام شـده    مقرر گردید 

)            معاونـت بهداشـتی  (چهارشنبه پایان سـال بـه دبیرخانـه کمیتـه جامعـه ایمـن      

.ارسال گردد

1392فروردین 20تاکلیه اعضا

6
ثبـت وبـه   92فـروردین  15آمار مصدومین احتمالی از ابتداي اسفند تامقرر گردید 

معاونت بهداشتی ارسال گردد

 معاونت درمان

مرکز مدیریت 

حوادث 

92فروردین 25تا

7 

 لاس نایاپ هبنشراهچ ثداوح هب طوبرم رتسوپ عیزوت هنیمز رد يراکمه دیدرگ ررقم

ـ هت یناشن شتآ نامزاس یمومع طباور طسوت هک ـ  هی ـ ا هدش ـ  تس ـ لک هب ـ ارم هی  زک

 0 دوش ماجنا یتشادهب تنواعم هروح ینامردو یتشادهب

 هام دنفسا21 ات معاونت بهداشتی

امضاء –محل کار نام و نام خانوادگیردیف
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