
 

1 

 

 هر که از خودراضی باشد، خشم بر وی بسیار گردد.                 

 

 

 

 

 
 

ریاست حجت به  01/3/0330مورخ  روز چهارشنبه 00:11راس ساعت اولین جلسه کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان، 

حقیقی مقدم فرماندار محترم قم، پس از تالوت  االسالم و المسلمین انصاری معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار و با حضور جناب آقای

 استانداری برگزار گردید. اهلل مجید در محل تاالر امام رضا)ع(آیاتی چند از کالم
 

o   :گزارش تمهیدات استانی پیش بینی شده در حوزه سالمت با توجه به وجود مناسبت های مهم سالگرد ارتحال امام  دستوور او
 رجب. 31و  )ره(

 

ضمن عرض خیر مقدم حضور معااون متتارم     قای دکتر حجازی ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دبیرکارگروه سالمت استانآدر ابتدا 

 سیاسی امنیتی استاندار، فرماندار متترم و مدعوین گرامی جلسه، توضیتاتی را در خصوص دستور اول ارائه نمودند.

گزارشای ا  وضاعیت آماادگی ساا ماناای امادادی و       ریت های پزشکی،در ادامه آقای دکتر باقری رئیس مرکز مدیریت حوادث و فو

و عباوری   اسکان یافتهو جمعیت هالل احمر استان را جات همراهی و پشتیبانی  ائرین و مسافرین  001پشتیبانی استان بویژه اورژانس 

ا  آمادگی اداره کل دامپزشکی جات نظارت بار   استان در این ایام مام را ارائه نمودند. آقای دکتر رفیعی مدیرکل دامپزشکی استان نیز

 عرضه فرآورده های خام دامی در این ایام خبر دادند.
 

و  ییل پییر رو   طآقای دکتر محمدیان ریاست مرکز بهداشت استان با توجه به شییوع فصیل گرمیا و ازدحیام جمعییت در اییام تع      

ماورد آن   031بیماری التور در کشور ثبت گردیده که ا  این تعاداد  مورد  0011متذکر شدند سال گذشته تعداد  ، تهدیدات بیماری وبا

موقعیت جغرافیایی استان، حضور اتباع و مهاجرین و اسکان های غیرقیانونی و  مربوط به استان قم می باشد.ایشان عالوه به عواملی نظیر 

 م و تاثیرگیاار درشییوع بیمیاری التیور در اسیتان     مساله عرضه یخ غیر بهداشتی را یکی از مسایل مهی  ،ورود سبزی های آلوده به استان
راه اندا ی کارخانه  یخ باداشاتی در    که جا دارد با توجه به پیگیری های قبلی و دستورات اکید استاندار معز  در خصوصبرشمردند 

 استان، در این راستا اقدام راهبردی انجام گیرد.
 

ضمن تشکر ا  تمایدات پیش بینی شده ویژه ایان   ترم سیاسی امنیتی استانداردر ادامه حجت االسالم و المسلمین انصاری معاون مح

، تاکید نمودند باا توجاه باه تالقای     که با حضور کاروان عبوری تشییع شادای گرانقدر گمنام در استان همزمان گردیده است ایام مام

بایستی آمادگی و تدابیر وسیعی پیش بینی شود و جاد شده، و به تبع آن سنگینی مدیریت و پاسخگویی به نیا های ایمناسبتاا در این ایام 

 ا  سطوح خارج استانی و و ارتی نیز مساعدت های ال م جلب شود.

با توجه به استقبال اخیر بخاش خصویای   و تاکید نمودندو ضروری دانستند  مام  ا بسیاریخ باداشتی رتامین ایشان همچنین بتث 

  د تا به نتیجه برسد.در این  مینه، پیگیری ال م بعمل آی

شرایط ویژه استان مقدس قم را یک اولویت ماام   نیز کمبود یخ باداشتی در استان را با توجه به محترمآقای حقیقی مقدم فرماندار

    برشمردند.

 

 شماره: _شماره_

 تاريخ: _تاريخ_

 پيوست: _پيوست_
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 مصوبات:
گاردد و کلیاه    الارسا التاور باه دساتگاهاای اجرایای اساتان       سیاستاا و راهبردهای مرکز باداشت استان جات کنترل بیماری -0

  سالمت ارسال نمایند.به مرکز باداشت استان و دبیرخانه کارگروه  خود را گزارش عملکرددستگاهاای اجرایی متترم، 

استان تردد  تخته بنر در سطح شار و اماکن پر 31مجو  نصب در راستای اطالع رسانی وسیع نسبت به بیماری التور،  شارداری  -2

 ر نمایند.یاد یورت رایگانبه را 

موضاوع تاسایس کارخاناه یاخ      مرکز بهداشت استان، با توجه به نیا  استان و اثرات عرضه یخ غیر باداشتی بر سالمت عمومی -3

باداشتی در استان را تا رسیدن به نتیجه ناایی پیگیری نماید و گزارش پیشرفت کار و موانع موجود را در جلسه بعدی کارگروه سالمت 

 تان ارائه نماید.و امنیت غذایی اس

متدود کاشت سابزی باا آه هاای آلاوده در      مناطق وجود برخی در خصوص مدیرکل محترم جهادکشاورزیباتوجه به تایید  -4

با محوریت مرکز بهداشیت  سطح استان، تیم مشترکی متشکل ا  مرکز باداشت استان، جااد کشاور ی و سایر دستگاهاای اجرایی موثر 

 ام مقابله ای را بعمل آورند.در این خصوص اقد، استان
 

o  تب کریمه کنگو-» بررسی وضعیت شیوع  دسوور دومCCHF- » در استان  

و میازان   عالئام  ،گزارش مفصلی را شامل شرح بیمااری آقای دکتر محمدیان معاون بهداشتی دانشگاه و  رئیس مرکز بهداشت استان 

تایاه  ایشاان   مورد قطعی اعالم کردند. 1در جمعیت استان را  0331ری در سال آن را ارائه نمودند و آمار ابتال به این بیما مرگ و میر

تو یع پمفلت آمو شی در روستاها، دهکده ساالمتی و  ، برگزاری کالس های آمو شی در روستاها، برنامه عملیاتی و برنامه استراتژیک

ارساال پیاام هاای باداشاتی باه      ، ج مقاله در جرایاد در، کلیه مراکز باداشتی درمانی دولتی، خصویی و خیریه درتو یع پمفلت ، ...

تایاه   ، تشکیل جلسه با اداره کل دامپزشکی در راستای هماهنگی های بین بخشای ،  مصاحبه رادیویی در برنامه سالم  ندگی، ادارات

 01نوبات طای    3نمونه گیری ا  بیمااران   ، بیماران مشکوک تپیگیری نتیجه آ مایشا، راه اندا ی سیستم پورتال، داروهای مورد نیا 

را ا  جملاه اقادامات مرکاز باداشات اساتان در ساال جااری         ارسال نمونه های تایه شده به آ مایشگاه انستیتو پاستور ایران، رو (

  برشمردند.

یات باداشات و پوشاش    نیز در ادامه، شیوع این بیماری را خطرناک دانستند وعدم رعا آقای دکتر رفیعی مدیرکل دامپزشکی استان 

را ا  جمله عوامال  در کشتارگاه وسایل حفاظتی توسط پرسنل کشتارگاه دام و تردد افراد متفرقه منجمله یاحبان دام تا مرحله کشتار 

میلیون مترمربع متل های نگاداری انواع دام در سطح استان  1/2راس دام و 31211ایشان سمپاشی موثر در انتشار بیماری برشمردند. 

 ا  جمله اقدامات اداره کل دامپزشکی در سالجاری برشمردند. را

 مصوب گردید:
از دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل دامپزشیکی و اداره کیل  جهیاد کشیاورزی بیا محورییت اداره کیل        کارگروه مشترکی متشکل  -0

در  تنظایم و  رهای پیشاناادی وضعیت کشتارگاه به همراه راه کاتشکیل گردد و گزارش مبسوطی را در خصوص  دامپزشکی استان

 جلسه بعدی کارگروه ارائه گردد. 
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برگازار   "طرح پایش سارد الشاه   "مرتبط جات اجرایی نمودن  اجرایی با متوریت فرمانداری قم جلسه ای با حضور دستگاهاای  -2

 .گردد

عطیلی امااکن دامای در ساطح    مرتبط جات جمع آوری دام و ت اجرایی با متوریت فرمانداری قم جلسه ای با حضور دستگاهاای  -3

 شار برگزار نماید.

برفکی کریماه کنگاو و   ملزم به کنترل و رعایت ایول باداشت و پیشگیری ا  بیماری تب  کشتارگاه های شارداری و پرتومدیران   -4

 باشند. استان از طرف اداره کل دامپزشکی و مرکز بهداشتهای ابالغی  اجرای دستورالعمل
 

o  (20ی طرح پزشک خانواده در استان)طرح بررسی اجرا دسوور سوم 
علیوم پزشیکی،    در ادامه آقای دکتر حجازی رییس دانشگاه  پس ا  معرفی طرح پزشک خانواده توسط کارشناس مرکز باداشت استان

عت طرح و جلوگیری ا  هزینه تراشی و ارتقاء کیفیت درمان را ا  مزایای مام اجرای طرح پزشک خانواده برشمردند اما پیچیدگی و وس

می گردد بصورت فاا  بنادی و در بایش ا      وجود برخی نارسایی های اجرایی در طرح منجر به چالش هایی خواهد گردید که پیشنااد

 یکسال بطورکامل عملیاتی گردد.

 مند بسترسا ی این طرح را طرح خوبی دانستند که اجرای آن در استان نیا در ادامه آقای دکتر قدیر رییس سازمان نظام پزشکی استان،

ابتدا بطور پایلوت اجرا و سپس گام به گام بطور کامل اجرا شود. ایشان اجرای یک مرحله ای طرح را با توجاه باه تااثیر     لذامی باشد 

 فعال در عریه سالمت، در بردارنده مشکالت  یادی دانستند. مستقیم بر فعالیت گروهاای مختلف 

 مصوب گردید:   
ماوثر دانشاگاه(، ساا مان نظاام      پزشکی و متشکل ا  دانشگاه معاونت های ترکی به ریاست دانشگاه علومدر اسرع وقت کارگروه مش -0

ام پرستاری، نمایندگان پزشکان عمومی استان تشکیل گردد و طرح مورد بتث فنی قرار گیرد باه  ظپزشکی، سا ماناای بیمه گر استان، ن

 نتوی که اجماع موثر حایل گردد.
 &&&&. با صلوات برمحمد و آل محمد)ص( پایان یافت. 11::0جلسه راس ساعت 

 

اداره کل بیمه خددما   )مدیرکل(،  اداره کل بهزیستی استانمرکز فوریت های پزشکی)رییس(،  دانشگاه علوم پزشکی)رییس(، مرکز بهداشت استان)رییس(، حاضرین:

مددیریت بردران    معاوندت برنامده ریدزی استاندار)کارشد،ا (،      احمراسدتان)مدیرعامل(،  جمعیت هالل)مدیرکل(، بیمه خدما  درمانی نیروهای مسلح)رییس(،   درمانی

شدرکت ب  و فاالدال      (،رییس اداره اجتماعی – مدیرکلاداره کل امور اجتماعی و شوراهای استانداری) درمان(، مدیریت درمان تامین اجتماعی)مدیر (،کارش،ا استان)

اداره کدل اسدتاندارد و ترقیقدا      (،معاون نظار  و بازرسدی سازمان ص،عت، معدن و تجار ) (،عاون نظار  و بهره برداریی)مشرکت ب  و فاالال  روستای شهری)معاون(،

اسدتان  سدازمان نظدام پزشدکی      ، دادسرای عمومی و انقال )نمای،ده دادستان(، کمیته امداد امام خمی،ی)مدیرکل( (،مدیرکلاداره کل جهاد کشاورزی) ص،عتی)مدیرکل(،

(،اداره مدیراداره کل ورزش و جوانان) (، اداره کل زندانها )مدیرکل(،مسئول حراستسازمان میراث فره،گی و گردشگری) شهری(، قاءم مقام خدما شهرداری قم) یس(،)ری

سدازمان نظدام    مسدئول بهدداری(،  فرمانددهی نیدروی انتظامی)   )مددیرامور اجتمداعی(،   صدا و سیمای استان اداره کل دامپزشکی)مدیرکل(، کل مریط زیست )مدیرکل(،

 &&&&.دامپزشکی استان)رییس(،
 

جهداد  ، اداره کل بموزش و پرورش، اداره کل تعزیرا  حکومتی اسدتان  ی دانشگاه،معاونت غذا و داروسازمان انتقال خون استان، ، سازمان امور اقتصادی دارایی غائبین:

 &&&&.دانشگاهی واحد استان، ،

 


