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  بسمه تعالی

  
  
 
  صبح 10:30 : ساعت شروع  43  :شماره جلسه   شنبهچهار :  روز  04/05/1396: اریخ جلسهت

  :دستور کار جلسه
 ایدز/ تبیین چهارمین  برنامه استراتژیک کنترل  اچ آي وي  - 1

 اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در خصوص بیماري تب خونریزي دهنده کریمه کنگو - 2

 بیین جایگاه آن در استان ت معرفی اجمالی طب سنتی و -3

  پیگیري مصوبات قبلی کارگروه تخصصی سالمت وامنیت غذایی استان - 4
  

  :مصوبات 

  مدت زمان  مسئول پیگیري  شرح مصوبه  ردیف

1  

  : اچ آي وياجرایی نمودن برنامه هاي کنترل و پیشگیري  
 در اجراي برنامه ها ي ابالغـی بـا   هاي اجرایی مرتبط همکاري الزم را دستگاه

معمـول   ؛دانشکده هاي علوم پزشکی خمین و ساوه /دانشگاه علوم پزشکی اراك
واقع در معاونـت   SIPکمیته  گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار بهو 

  .ارسال گردد دانشگاه علوم پزشکی اراك بهداشتی 

شــرکاي اصــلی برنامــه  −
  مستمر  استراتژیک ایدز

2  

  :تب خونریزي دهنده کریمه کنگو  شیوع بیماري پیشگیري از در راستاي
  :دستگاه هاي اجرایی استان −

اسـتان،  دامپزشـکی   اداره کـل اقدامات پیشگیرانه ابالغی از سـوي   )الف
 و دانشکده هاي علوم پزشکی سـاوه و خمـین،   دانشگاه علوم پزشکی اراك 

 .یگیري نمایند پرا  تب کریمه کنگو در خصوص ممانعت از شیوع بیماري

موزشی ارائه شده از سوي دانشـگاه علـوم پزشـکی اراك و    مطالب آ)  ب 
اداره کل دامپزشکی با موضوع  تب خونریزي دهنـده کریمـه کنگـو ، بـه     

  .اطالع کارکنان رسانده شود
دانشکده هاي علوم پزشکی /دانشگاه - اداره کل دامپزشکی استان −

  :استان
تـیم  توسـط   بازرسی هاي بهداشتی از واحد هاي عرضه گوشـت برنامه )  ج

 .تشکیل شده انجام و نتایج به صورت مستمر اعالم گردد

بـه قیـد فوریـت انجـام و      استان دام  هاي کشتارگاهاز  بازدیدبرنامه ) د
 .آخرین مشکالت احصاء شده و نیازهاي مبرم اعالم گردد

انجـام و پیشـنهادات و راهکارهـا                      اسـتان  بـه  ها ورود دامنظارت بر   ) ه
 .ارائه گردد

           هـا بـراي   و خبـر گـزاري  اسـتان  سـیما   صدا واداره کل از ظرفیت  ) و
  .استفاده گردد  آگاه سازي عمومی

  هاي اجرائی دستگاه −
  اداره کل دامپزشکی استان −
معاونت بهداشـتی دانشـگاه    −

دانشکده  /علوم پزشکی اراك
هاي علوم پزشـکی خمـین و   

   ساوه
ــت − ــاهنگی  معاونــ همــ

  عمرانی استانداريامور
  ستاناهاي  شهرداري −
  فرمانداري ها  −
   استان ی انتظامیفرمانده −
محــیط اداره کـل حفاظـت    −

  استان زیست 
  ي استانسیما صدا واداره کل  −
 کل يگسترداد −

  مستمر
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  مدت زمان  مسئول پیگیري  شرح مصوبه  ردیف

3  

  :مدیریت بهینه امور مرتبط با طب سنتی  
کمیته اي متشکل از دادستانی ، صدا وسیما، معاونت هـاي درمـان ،    ) الف

غذا و دارو، بهداشتی و روابط عمـومی دانشـگاه علـوم پزشـکی اراك  و     
اداره کـل               دانشکده هاي علوم پزشـکی سـاوه و خمـین ، اتـاق اصـناف،     

 فنی حرفه اي استان ، تعزیرات حکومتی تشکیل و سیاستگذاري و نظارت بر
 . امور مرتبط با طب سنتی را در سطح استان راهبري نمایند

 یاقدامات( هرگونه درمان در حوزه طب سنتی  انجامصدور مجوز براي ) ب
 /صـرفاً از طریـق دانشـگاه    ) درمانی مانند زالو درمانی، فصد ، حجامت

و برنامه نظارتی براي جلوگیري از  انجام استاندانشکده هاي علوم پزشکی 
                  توسـط مراجـع صـدور مجـوز تـدوین و     ... مراکز غیردرمانی وفعالیت 

 .اجرا گردد

مجوز هاي الزم در خصوص ارائه هرگونه فعالیت آموزشـی در زمینـه   ) ج
از .... ، حجامـت و ت درمانی مانند زالو درمانی، فصـد طب سنتی واقداما

ان           اسـت دانشـکده هـاي علـوم پزشـکی      /حوزه معاونت درمان دانشگاه
 .صادر گردد

به منظور جلوگیري فعالیت غیر مجـاز عطـاري هـا و     بازرسی برنامه)هـ 
دانشکده هـاي علـوم    /از سوي دانشگاه  بررسی وضعیت بهداشتی واحدها

  .تهیه و نتایج ارائه گردد استانپزشکی 

  دادگستري کل  −
 معاونت هاي  درمان،غذا  −

ــتی و  ،دارو و            بهداشـــ
عمومی دانشـگاه  روابط 

ــکی اراك  ــوم پزش  /عل
ــوم  ــاي عل ــکده ه دانش

   پزشکی خمین و ساوه
   تعزیرات حکومتی  −
  اتاق اصناف −

  مستمر

4  

 4مفـاد بنـد   (  ارتقـاء سـالمت کارکنـان   برنامه هاي  نمودن به منظور اجراي
؛ ) مصوبه جلسه چهل و دوم کارگروه تخصصی سالمت و امنیـت غـذایی اسـتان   

اقـدام و گـزارش   به تدوین برنامه مربوطـه   نسبتن دستگاه هاي اجرایی استا
  .ه نمایندئمزبور را به استانداري و دانشگاه علوم پزشکی ارا

دســتگاه هــاي اجرایــی  −
  مستمر  استان

  
  

  دکتر حسن طاهر احمدي 
   و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراك

  دبیر کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان

  شکر اله  حسن بیگی 
    و ، امنیتی و اجتماعی استانداريمعاون  سیاسی

  رئیس کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان   
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