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 بسمه تعالي

 

 

 

 صبح 08.30  ساعت شروع: 41  شماره جلسه:  دوشنبه  روز:  95/ 20/2تاريخ جلسه: 

  حسن بیگی جناب آقاي   رئيس جلسه: 

  سیاسی ، امنیتی و اجتماعی محترم معاون

 

 جناب آقاي دكتر طاهراحمدي    دبير جلسه: 

 اراک دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانیرئیس 

  یاجتماعات استاندارسالن مكان: 

 دستور كار جلسه:

ارائه گزارش در رابطه با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و همچنین عدم  -1
مصرف فاضالب خام و پساب تصفیه خانه های فاضالب جهت مصارف کشاورزی )به استناد نامه 

دقیقه و معاون غذا  10مان جهاد کشاورزی به مدت ) ساز  استانداری مرکزی( 11/6/94مورخ  47481/89
 دقیقه (  10و دارو دانشگاه به مدت 

گزارش اقدامات در خصوص هفته سالمت و شعار سال سازمان بهداشت جهانی در خصوص دیابت  -2
 ( دقیقه 15 معاون بهداشتی دانشگاه)ارائه گزارش 

کارگروه توسط اعضاء و ارسال  94تصویب پیگیری اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات سال  -3
  گزارش به دبیرخانه کارگروه

تصویب برگزاری کارگروه های شهرستانی بصورت فصلی و به ریاست فرماندار و دبیری ریاست  -4
 شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 ه تصویب پیشنهاد عضویت رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص در کارگرو  -5

 

سذنا   جلسه كارگروه مینو یک لهچ        غذاایي ا سذاتت  تخصصي سالمت و امنیت   دو صذح  رو  08:30راس 

مذاتي  جناب آقای حسن بیگي   ریاست به  20/2/95مورخ  ،  شنحه سذایر و    معاو  محنرم سیاسي ، امنیني و اجن

تذالم درابندای جلسه پس ا  تالوت آیاتي چند ا  كالم ا... مجید و  مدتوین تشکیل گردید. قذدما سذ   خیرم تو

 وارد دسنوركار شد. به مدتوین  است جلسهری
 

 

با توجه به عدم حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی و آماده نبودن گزارش  در ابتدای جلسه         

 استانداری امنیتی و معاون محترم سیاسیو دستور کار اول به جلسه بعدی کارگروه موکول گردید .

 دستورکار نشدن انجام و بار دومین برای استان کشاورزی جهاد مدیرکل نشدن حاضر از مرکزی،

سپس جناب آقای دکتر حیدری معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم  .کرد انتقاد شدت اول به

ارائه نمودند .  2پزشکی گزارش کاملی از برنامه های اجرا شده در هفته سالمت و دستور کار شماره 

علوم پزشکی اون محترم بهداشتی دانشکده همچنین در این خصوص کناب آقای دکتر نظری مع

 ساوه نیز گزارش اقدامات خود را بصورت مبسوط ارائه نمودند . 

 صورتجلسه كارگروه تخصصي سالمت و امنيت غذايي 
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 عنوان به تغذیه سند فرمودند :  مرکزی استانداری امنیتی و سیاسی محترم  عاونمدر ادامه 

 که آن تدوین مراحل و است برخوردار ای ویژه جایگاه از مردم غذایی عادات و رفتارها در راه نقشه

این در حالی است که  .شود تکمیل بیشتری سرعت با باید خورده کلید استان در گذشته سال از

 استان غذایی امنیت و سالمت کارگروه در و شده ابالغ 92 سال اواخر از کالن سطح در تغذیه سند

 نظارت ریتمدی آن تکمیل برای دارد نیاز که شده طوالنی آن تدوین مراحل ولی رسید تصویب به

 رفتارهای درمان و بهداشت وزارت اعالم اساس بر: کرد اظهارهمچنین  وی .شود انجام بیشتری

 تصمیم که است عاملی مسئله این و دارد بیماردهی الگوی بر مستقیمی آثار ای تغذیه و زیستی

  .باشند هداشت ویژه اهتمام ارزش با و پایه اسناد تدوین به مرکزی استان سالمت و اجرائی سازان

 کننده نگران آن شیوع روند که غیرواگیر های بیماری از یکی دیابت فرمودند : ادامه در وی

 بیماری، این خودمراقبتی در موثر اطالعات و زیستی صحیح رفتارهای اشاعه برای است نیاز و است

 در ارهشد با وی. همچنین   شود دنبال دولتی حوزه راهبردهای کنار در دیابت انجمن تشکیل

 درمان و پیشگیری حوزه در اصولی مدیریت: کرد بیان مرکزی استان در دیابت بیماری آمار افزایش

 سالمت کارگروه: ایشان همچنین فرمودند  .طلبد می را استان دیابت سند تدوین لزوم بیماری، این

 مطرح سالمت حوزه ناظر و ساز تصمیم مرجع عنوان به استان شهرستان هر در غذایی امنیت و

 امری ان مصوبات شدن اجرائی برای پیگیری و فرمانداران توسط نشست این مستمر تشکیل و است

 یا و شهر یك به معطوف نباید درمانی و بهداشتی پیشگیری و رسانی اطالع های برنامه و است مهم

 تائیروس مناطق و شهرها حاشیه در ویژه به رسانی اطالع ای شبکه طراحی بلکه باشد خاص ناحیه

 .ضروریست امری برخوردار کمتر

 های خوابگاه جمله از جمعیتی های کانون: گفت مرکزی استانداری امنیتی و سیاسی معاون

 و بهداشت سفیران که هستند اماکنی بهترین ها گاه سکونت و مدارس ها، زندان دانشجویی،

 مخاطرات که است اجتماعی چالشی اعتیاد،: گفتهمچنین ایشان  .شوند تربیت آنان بین از سالمت

 معتادان در تازگی به که تریاك در سرب ناخالصی موضوع و کرده ایجاد سالمت حوزه برای اساسی

 پزشکی، علوم دانشگاه بخشی بین همکاریو لزوم  .است کننده نگران گیرد، می قربانی خوراکی

 .شود می احساس موضوع این در موثر رسانی اطالع برای ها رسانه و مخدر مواد با مبارزه شورای

 تهیه با پس این از و است تکلیفتخصصی  های کارگروه در مدیران حضور قانون طبق: گفت وی

 برای و شود می ارسال ها وزارتخانه به آن از ای نسخه ها، کارگروه اعضای عملکرد از فهرست

 .شود می تحویل استان شکایت و ارزیابی کل اداره به آن رونوشت پیگیری

 استان بهداشت مرکز رئیس و استان مرکزی پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونامه در اد

 کنترل واگیردار های بیماری بهداشت وزارت های برنامه با: فرمودند  نشست این در نیز مرکزی

 نمونه دیابت که است مطرح سالمت چالش عنوان به غیرواگیر های بیماری از وسیعی طیف اما، شده

 به ایران در نفر میلیون پنج و جهان در نفر میلیون 400ایشان همچنین افزودند  .تاس آن از ای

 در بیماری این درحالیکه ندارند، اطالع خود بیماری از جمعیت این از نیمی که هستند مبتال دیابت

 45 تا 40 و میانسالی در دیابت به ابتال درصد بیشترین: اظهارکرد وی .است دار رتبه میر و مرگ
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 زنگ و یافته کاهش سال 30 به ایران در شاخص این مختلف دالیل به متاسفانه که است لگیسا

 خود برنامه: همچنین ایشان افزودند  .گیرد صورت مدونی ریزی برنامه آن برای باید که است خطری

 به مراجعه بار درصد 17 عمومی، پزشك به مراجعه بار درصد 40 تواند می بیماری این در مراقبتی

 .دهد کاهش را اورژانس به مراجعه بار درصد 50 و متخصص زشكپ

 عرضه مراکز: فرمودند  مرکزی استان نهاد مردم های سازمان خانه مدیرعاملدر ادامه جلسه 

 .شود می عرضه باال قیمت و نازل کیفیت با ها آن اقالم اما دارد وجود استان در دیابتی کاالهای

 آن از دیابتی اقالم عرضه مراکز برخی که است خالء استان در ابتدی انجمن نبود همچنین افزوند : 

 .دارند گله وضعیت این از مردم و کنند می استفاده سوء

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

 مسئول پیگیري شرح مصوبه رديف
مدت 

 زمان

1 

شاااو محترم  رئیس با توجه به عدم حضور • بااودن رزي و سازمان جهاد ك ماااده ن گاازار   آ

گاازار  سازمان جهاد كشاوري  يااد  در خصوص كاهش مصرف كودهاي شیمیايی مقرر گرد

خااام و  ضاا ب  مصرف كودهاي شیمیايی و سموم دفع آفات نباتی و همچنین عدم مصرف فا

كااارگروه پساب تصفیه خانه هاي فاض ب جهت مصارف كشاورزي جااددا در جلسه بعدي   م

  ارائه گردد . 

 زمان جهاد كشاورزيسا
جلسه 

 بعدي

2 
كااارگروه  94سال مربوط به اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات گزارش مقرر گرديد  •

 گردد .ارسال به دبیرخانه كارگروه و محترم كار گروه تهیه  توسط اعضاء

 

 كلیه اعضاء كارگروه 

 دانشگاه علوم پزشكی 

 

جلسه 

 بعدي

3 
ساات مقرر گرديد  كارگروه هاي شهرستا • نی بصورت فصلی و به رياست فرماندار و دبیري ريا

نااه  بااه دبیرخا قاادامات  شبكه بهداشت و درمان شهرستان  تشكیل و صوتجلسات و گزار  ا

  . كارگروه استانی ارسال گردد 

كلیه فرمانداران 

 محترم  شهرستانها

كلیه شبكه هاي و 

بهداشت و درمان 

استان و مركز بهداشت 

 اراک

 مستمر

 موافقت گرديد. يت رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص در كارگروه  با عضو • 4

 

هیئت ورزشی بیماران 

و دانشگاه علوم   خاص

 پزشكی 

 مستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن طاهر احمدی دكتر   

  اراك كی و خدمات بهداشتی و درمانیدانشگاه علوم پزش رئيس

 سالمت و امنيت غذايی استان  و دبير كارگروه تخصصی

 شكر اله  حسن بيگی  

 تی و اجتماعی استانداری  ومعاون  سياسی ، امني

 رئيس كارگروه تخصصی سالمت و امنيت غذايی استان   


