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 بسمه تعالي

 

 

 

 صبح 10.30  ساعت شروع: 40  شماره جلسه: دوشنبه  روز:  17/12/94تاريخ جلسه: 

  حسن بیگی جناب آقاي   رئيس جلسه: 

  سیاسی ، امنیتی و اجتماعی محترم معاون

 

 جناب آقاي دكتر طاهراحمدي    دبير جلسه: 

 راکا دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانیرئیس 

  یاجتماعات استاندارسالن مكان: 

 دستور كار جلسه:

 

ارسال اطالعات روزانه مربوط به وضعيت آالينده هاي هوا توسط سازمان حفاظت  محيط زيست و  -1

گزارش وضعيت آب و هوا توسط اداره كل هواشناسي  با توجه به تاثير آالينده ها  بر سالمت جامعه 

 ( دقيقه 15 شگاهمعاون بهداشتي دان)ارائه گزارش 

 (دقيقه 15 معاون بهداشتي دانشگاهارائه گزارش  در خصوص كيفيت و ايمني آب  )ارائه گزارش  -2

معاون بهداشتي ارائه گزارش در خصوص كمپهاي ترک اعتياد و نظارت بهداشتي بر آنها )ارائه گزارش  -3

 ( دقيقه 15  دانشگاه

ي و سموم دفع آفات نباتي و همچنين عدم ارائه گزارش در رابطه با كاهش مصرف كودهاي شيمياي -4

مصرف فاضالب خام و پساب تصفيه خانه هاي فاضالب جهت مصارف كشاورزي )به استناد نامه 

دقیقه و معاون غذا  10) سازمان جهاد کشاورزی به مدت   استانداري مركزي( 11/6/94مورخ  47481/89

 دقیقه (  10و دارو دانشگاه به مدت 

 

 

ستاا   مینلهچ        ستاتت  جلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنیت غذايي ا  ،  شتنحه دو صتح  رو  10:30راس 

گتي   رياست به  17/12/94مورخ  متاتي  جناب آقای حسن بی اتي و اجا ستي ، امنی اترس سیا عتاو  مت ستاير و    م

تتالس درابادای جلسه پس ا  تالوت آياتي چند ا  كالس ا... مجید و  مدتوين تشكیل گرديد. قتدسخا ست   یرم تو

 وارد دساوركار شد. به مدتوين  رياست جلسه
 

 

        

در این کارگروه با بیان اینکه و دبیر کارگروه دانشگاه علوم پزشکی محترم رییس در ابتدای جلسه          

 تا 120استان مرکزی با کمبود دو هزار تخت بیمارستانی مواجه است، گفت: در برخی از بیمارستانهای استان 

: اصلی ترین مشکل بخش درمان استان  دکتر حسن طاهر احمدی افزود درصد ظرفیت تخت ها پراست. 130

 صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
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کمبود تخت بستری بیمارستانی است و در برخی موارد مجبور به بستری کردن بیماران در راهروهای 

 بیمارستان هستیم که در شان مراجعان به مراکز درمانی نیست.

بیمارستان به مردم خدمات درمانی ارایه می کنند، اظهار  20که در سطح استان مرکزی با بیان اینایشان        

 کرد: از این تعداد سه بیمارستان تامین اجتماعی در شهرستان های ساوه، شازند و اراک فعالیت دارند.

 280 رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: مرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر)عج( اراکهمچنین 

تخت افزوده و بخشی از مشکالت رفع  220تخت بستری دارد که در صورت تکمیل مجموعه این مرکز درمانی 

تخت جدید  25وی عنوان داشت: در مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل خوانساری نیز با اضافه شدن  خواهد شد.

 خ دهد.باز هم جوابگو کمبودها نیست، اما می تواند برخی نیازهای بستری را پاس

دکتر طاهر احمدی گفت: در سفر اخیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان دو قطعه زمین برای 

بیمارستان یکهزار تخت خوابی استان در نظر گرفته شده که یک قطعه آن به علت داشتن معارض منتفی و 

رت داشتن سند به زودی اکنون در سایت سردشت زمین برای این منظور در نظر گرفته شده که در صو

  اقدامات اولیه توسط وزارتخانه انجام خواهد گرفت.

 

: عملیات اجرایی بیمارستان یک فرمودند در ادامه جلسه معاون محترم سیاسی امنیتی و ریاست جلسه 

افزود: این سفر به و ایشان  .خواهد شدهزار تخت خوابی اراک در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی آغاز 

اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان و همچنین وی  احتمال زیاد در اوایل سال آینده انجام می شود.

 دانشگاه علوم پزشکی مقدمات الزم برای آغاز عملیات اجرایی بیمارستان یکهزار تختخوابی اراک را فراهم کنند.

تانداری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: داشتن معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس        

آب سالم و عاری از هرگونه آلودگی نیازمند فراهم کردن امکاناتی نظیر اجرای سند راهبردی بهبود آب شرب 

م و ادامه داد: این سند به صورت کلی تهیه شده و باید برنامه اجرایی، آئین نامه و دستورالعمل آن تنظیوی   است.

ی بهبود کیفی آب شرب به د: بخشی از این سند راهبرند عنوان کرد ایشان برای دستگاه های مربوطه ابالغ شود.

 پدافند غیرعامل ارتباط دارد که باید در این رابطه ارزیابی و همکاری منسجمی صورت گیرد.

گی هوا به طور مرتب وی در خصوص کنترل آلودگی هوای اراک نیز گفت: نشست های کاهش آلود         

برگزار می شود و مردم توقع دارند دغدغه آنان در این موضوع مهم و حساس رسیدگی و رفع شود.معاون سیاسی، 

اداره کل حفاظت محیط زیست می بایست نسبت به اعالم  :  امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی اضافه کرد

ه علوم پزشکی همکاری داشته باشد تا در صورت وجود آلودگی وضعیت آلودگی هوا با معاون بهداشتی دانشگا

هوا و خطرات آن برای برخی گروه های سنی، اطالع رسانی صورت گیرد و آمادگی برای ارایه خدمات درمانی 

  فراهم شود.
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 :موارد ذيل به تصويب رسیددر خاتمه بعد از بحث و تبادل نظر 

 

 

 مسئول پیگیري شرح مصوبه رديف
ت مد

 زمان

1 
هووو ا  • مقرر گرديد سازمان حفاظت محیط زيست روزانه و به صورت رسمی گزارش وضعیت 

 را جهت حفظ سالمت آحاد مردم به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی اعالم نمايد .  

 سازمان حفاظت محیط زيست 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم  

  پزشكی 
 مستمر

2 
فيت آب شرب به تمام دستگاههای مجری و همكار ابالغ و برابر سند راهبردی ملی بهبود كي •

زههت از  یههی تفا تههه تصی هدف و راهبرد تدوينی اقدامات الزم به عمل آيد . همچنين كمي

 منابع آب اهداف پيش بينی شده در سند راهبردی را به صورت جلسات منظم پيگيری نمايد. 

معاون بهداشتی دانشگاه 

 علوم پزشكی  
در سال 

95 

3 

صوور   • كوواهم م با توجه به عدم حضور سازمان جهاد كشاورزي و ارائه گزارش در خصوص 

مصر  كودهاي شیمیايی و سموم دفع آفات نباتی و كودهاي شیمیايی مقرر گرديد گزارش 

 همچنین عدم مصر  فاضالب خام و پساب تصفیه خانه هاي فاضالب جهت مصار  كشاورزي

 . در جلسه بعدي كارگروه ارائه گردد 

سازمان جهاد 

 كشاورزي 

جلسه 

  بعدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تسن طاهر اتمدی دكتر 

  اراك كی و خدمات بهداشتی و درمانیدانشگاه علوم پزش رئيس

 سالمت و امنيت غذايی استان  و دبير كارگروه تصییی

 شكر اله  تسن بيگی  

 معاون  سياسی ، امنيتی و اجتماعی استانداری  و

 ذايی استانرئيس كارگروه تصییی سالمت و امنيت غ   


