
و امنيت غذايي كارگروه تخصصياهم مصوبات 1390در سال استان سالمت  

و خرداد ماه مصوبات 90ارديبهشت

مربوط به رفع مشكالت بهداشت محيط{ شوراي سالمت استان89مصوبات اسفند ماه4كارگروه ويژه پيگيري بند مقررشد-1

به فرماندار اقدامات اين كارگروهو گزارش ماهيانه تشكيل)معاونين فرماندارانبا محوريت(در كليه فرمانداريها}شهرها

هر. ارائه گردد هر شهرستان ، به يكبار اقدامات ماه3جمعبندي و شهرهاي تابعه انجام شده در شهر مركز فرمانداري

و از سوي فرمانداري  دا) رييس شوراي سالمت( لرستان به استاندار محترمصورت مستند تهيه دبير( نشگاهو رياست

.، منعكس گردد) شوراي سالمت

شد-2 ها اي جهت ساليانه اعتبار ويژهمقرر ي سراسر به شهرداريها) در شهرهاي داراي رودخانه مركزي( اليروبي رودخانه

. يابد از سوي معاونت محترم برنامه ريزي استانداري تخصيص استان

ري-3 و ، با توجه به تاكيد ويژه استاندار محترم ، مقررشد كليه فرمانداران محترم با همكاري شهرداران يس شوراي سالمت

و حاشيه شهرها دفع نخاله هاي–كه به محلهايي جهت دفع زباله( نسبت به تعيين تكليف زمينهاي خالي موجود در داخل

و–ساختماني  .، اقدام عاجل را معمول نمايند)تبديل شده اند ....بيتوته معتادان

و تجهيزات در برنامه مديريت-نيرو از حيث( تعيين وضع موجود رشد شهرداريهاي سراسر استان نسبت به مقر-4 امكانات

به- نظير نيروي انساني ماهر( تعيين نيازهاي واقعي جهت رفع كمبودهاي اساسيو نيز) مواد زائد جامد  خودروهاي مجهز

و–بولدوزر–لودر-كمپكتور ، كتباًا ...)كمپرسي و اقدام مقتضي و نتيجه را جهت پيگيري و دبيرخانه قدام به استانداري

 شوراي سالمت استان مستقر در دانشگاه علوم پزشكي ارائه نمايند 

ي استان برخورد قانوني الزم،مقررشد-5 و نيروي انتظامي با موزعين غير قانوني گاز در حاشيه شهرها شركت گاز شهرستانها

مجاز تر مردم به محلهاي دسترسي آسانايجاد اقدام الزم راجهت توسط شركت گاز استان يند ،ضمناًرا معمول نما

و فاقد ايمني انجام دهد تا در اسرع وقت سيلندر پركني گاز  . موجود حذف گردند مكانهاي غير مجاز

بءارتقابا توجه به اينكه اعتبارات تخصيصي از وزارت بهداشت تكافوي-6 رخورداري مردم روستاهاي شاخص

و را نمي محروم از سرويسهاي بهداشتي و جهت لذا دهد آن فراتر رسيدن به ميانگين كشوري ، مقرر شد از

، يا 2000حداقل يك ميليارد تومان در سال براي احداث استانداري محترم لرستان  1000باب توالت بهداشتي

و حمام روش–شامل توالت( باب سرويس كامل بهداشتي و فاقد سرويس در سطح) ويي روستاهاي محروم

و-سپيددشت-از جمله روستاهاي مناطق صعب العبور اليگودرز( شهرستانهاي استان بهداشتي  ، .....) دلفان

، دانشگاه علوم پزشكي نيز اهتمام بيشتري در زمينه جذب اعتبارات وزارتي.تخصيص دهد در اين خصوص

. معمول نمايد 

و فضوالت(مقرر شد بمنظور ارتقاء شاخصهاي استان در زمينه تامين بهداشت روستاها 7- و منظم زباله بويژه جمع آوري مستمر

، منوط به تاييد انجام امور بهداشتي،) دامي مركز رييس از سوي پرداخت حقوق ماهانه رانندگان وسائط نقليه در اختيار دهياريها



هر، بهداشتي و دهياران ابالغ. مربوطه گردد بهداشت محيطو مسئول منطقه درماني مراتب از سوي فرمانداريها به بخشداران

. شود 

، اقدام الزم جهت-8 و تخصيص خودرو به ساير مقرر شد از سوي امور روستايي استانداري لرستان تسريع در تهيه

پذ) جهت انجام امور بهداشتي( دهستانهاي فاقد دهياري  .يرد صورت

پيشگيري از بروز"خصوصا( با عنايت به ضرورت ويژه حفظ سالمت روستاييان عزيز استان در مناطق صعب العبور-9

و حفظ منابع) بيماريهاي تنفسي ناشي از استشمام دود ناشي از سوخت جامد  وهمچنين اهميت ممانعت از قطع اشجار

، مقرر شد شركت پخش فرآورده هاي  و خانه هاي–نفتي استان با همكاري فرمانداريها جنگلي استان بخشداران

 ، و پس از برآورد الزم بهداشت روستايي ،اطالعات الزم را از جمعيت روستايي مصرف كننده سوخت جامد كسب نموده

و گازوئيل  و نفت سفيد و ترابري اداره. مورد نظر توزيع نمايد بين مردم نواحي مورد نياز جمعيت مذكور را تامين كل راه

ولرستان بمنظور  و بهبود جاده هاي توزيع سهولت در امربهبود وضعيت راههاي روستايي ، نسبت به مرمت و گازوييل نفت

. روستايي مورد نظر همكاري الزم را معمول نمايد 

و دام مقررشد جهت-10 و اطالع رساني الزم، كاهش بار بيماريهاي مشترك بين انسان از سوي جهاد كشاورزي فرهنگ سازي

و بهورزان هر منطقه(استان  ترغيب روستاييان به ايجاد دامداريهاي تعاوني نيمه براي)با كمك معلمين مدارس روستايي

و صنعتي  و–دامپزشك–برخوردار از بيمه(صنعتي ودر...) تجهيزات شير دوشي بهداشتي روستاها همانهيحاش مجاورت

و بهسازي محلت الزم بمنظورو تسهيال، انجام  . آنها تامين گرددنگهداري دام جدا سازي

11-، جهت تسريع در انجام پروژه هاي تعريضرا پيگيري الزممقرر شد شهرداران استان با حمايت استانداري لرستان

و بويژه خيابانهاي{و تامين اعتبار مورد نياز آنها) واقع در طرح تعريض(خيابانهاي كم عرض  و بروجرد قديمي خرم آباد

در} خرم آباد)ع(اطراف حرم مطهر امامزاده زيد ابن علي  اين بمنظور حذف مكانهاي غير بهداشتي عرضه مواد غذايي

، معمول نمايند  . خيابانها

90مصوبات يكم شهريور

ش-1 و و سيماي مركز لرستان به منظور آموزش راههاي پيشگيري از بروز همواره يوع بيماري وباي التور،مقرر شد صدا

و رايگان را با كارشناسان بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي معمول نمايد .همكاري الزم

و آشاميدني توسط فروشندگان-2 مقرر شد نيروي انتظامي با كمك شهرداريها ودهياريها بطور مستمر از عرضه مواد خوراكي

. دوره گرد جلوگيري نمايند .

م-3 ها: ديران اماكن تجمعي نظيرمقرر شد با2حد اقل( موارد طغيان بيماريهاي اسهالي....: زندانهاو–پادگانها دانشگاه مورد

و زمينه را براي اقدام فوري) سابقه مصرف آب يا غذاي مشترك را دراسرع وقت به مراكز بهداشت شهرستانها گزارش

 مهيا سازند كارشناسان بهداشتي،



و فاضالب مقرر شد شركتهاي-4 و بويژه روستايي(آب استان در حد مقدورات نسبت به تامين پودر) شهري

و تحويل به داوطلبين محلي  و درمان جهت-پركلرين و بهورزان تحت مديريت شبكه هاي بهداشت دهياران

خانوارهاي ساكن در روستاهاي فاقد شبكه آبرساني وهمچنين روستاهاي فاقد آب تهيه كلرمادر وتوزيع بين 

، اقدام) بدليل خشكسالي( شرب  و نيز روستاهاي غير تحت پوشش شركت آبفار ويا داراي كمبود آب

.نمايند

90مصوبات مهرماه

1-، ، جلسات مستمر و مقرر شد به منظور ساماندهي مناسب شهرك صنوف آالينده با مشاركت دستگاههاي ذيربط برگزار

. تصميمات مقتضي اتخاذ گردد

و تجارت-2 ، معدن و مشاركت فعال اداره كل صنعت و شهرداري-مقررشد فرمانداري خرم آباد با همكاري مجمع امور صنفي

و پس از تامين زير ساختهاي الز ، نسبت به شناسايي صنوف آالينده اقدام نموده ، بدون مماشات با متصديان خرم آباد م

، ، مراتب انتقال اين مشاغل را به شهرك و صدور اخطاريه هاي الزم توسط شهرداري ، طي يك برنامه زمانبندي مربوطه

. فراهم نمايند 

، طي يك برنامه-3 مقرر شدجهت پيشرفت هر چه سريعتر عمليات بخش خصوصي در شهرك صنوف آالينده خرم آباد

و كنترلهاي الزم اعمال گردد زمانب و رصد قرار گرفته و ماهيانه مورد پايش ، بصورت هفتگي ، مراتب پيشرفت كار . ندي

با-4 و نيزتعامل و همكاري دستگاههاي ذيربط مقررشد فرمانداران محترم سراسر استان با كمك شهرداران محترم

و آماده سازي مي ي دام جهت تجهيز حلمسئولين كشتارگاهها ، نسبت به  ادين عرضه دام در مجاورت كشتارگاهها

و بويژه وروديهاي مركز استان اقدام نمايند قاطعانه مشكل نگهداري دام در حواشي شهرها  

و عناصري كه مبادرت به جمع آوري نان) وانت بارهاي سيار(مقررشد بمنظور برخورد با عرضه كنندگان غير مجاز مواد غذايي-5

و و ، اقدامات زير صورت گيرد خشك و آلودگي صوتي مينمايند و خيابانها ايجاد مزاحمت و در كوچه ها :سايل اسقاطي نموده

، فرهنگ سازي الزم را در اين خصوص–الف و شهرداريها و سيماي مركز لرستان به اتفاق مراكز بهداشت شهرستانها صدا

.معمول نمايند

. ري شهرداريها از فعاليت اين افراد جلوگيري نمايند نيروي محترم انتظامي با همكا-ب

، در برخي از مناطق( مقررشد جهت جلوگيري از استفاده غير مجاز از آبهاي آلوده-6 و پرورش آبزيان بمنظور كشت سبزيجات

و راهكارهاي مورد نظر خود) استان از جمله جنوب شهر خرم آباد و آبفار برنامه . را ارائه نمايند، شركتهاي آبفا

و-7 ، اطالع رساني در زمينه جلوگيري ....مقررشد با هدف تامين امنيت غذايي در توليد محصوالت كشاورزي برنامه هاي آموزشي

و ساير دستگاههاي مرتبط تهيه  و منطقي از آنها توسط جهاد كشاورزي و نيز استفاده مناسب از مصرف بي رويه سموم دفع آفات

ا .گزارش عملكرد به كميته امنيت غذايي ارسال گردد. جرا گذاشته شودو به مرحله



90آذر ماه29مصوبات

آب-1 و افزايش ضريب اطمينان ، تضمين كيفيت آب ، ملزمند كه جهت حفظ سالمت عمومي كليه فرمانداران شهرستانهاي استان

، تمهيدات الزم را جهت ايجاد پوشش خدما و فاضالب روستايي بر شبكه هاي لوله شرب در مناطق روستايي ت شركت آب

، حداقل و شهرستانها و با هماهنگي شركت آبفا در استان ، معمول نموده مجتمع12كشي روستاهاي فاقد پوشش اين خدمات

ب هر شهرستان به تناس(، تحت پوشش خدمات شركت مذكور قرار دهند90آبرساني فاقد پوشش را حداكثر تا پايان سال 

ي آبرساني از . مجتمع3تا1تعداد مجتمعها (

، درماني(مقررشد بمنظور تسريع در امر احداث پروژه هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي لرستان-2 زير ساختهاي بهداشتي

.كليه شهرداريها همكاريهاي الزم را معمول نمايند) استان

،اقدام مشترك از سوي)بويژه خرم آباد( زنده در ورودي برخي از شهرها مقررشد جهت حل مشكل عرضه بسيار نامناسب دام--3

و جهاد كشاورزي–شهرداري مركز استان  و حداقل) با محوريت شهرداري( دامپزشكي محل مناسب با امكانات الزم2معمول

ر.براي ساماندهي اين عرضه كنندگان مهيا گردد  وند انجام كار توسط دستگاههاي ضروري است ضمن ارائه گزارش ماهانه از

، اين مشكل نهايتا و دبيرخانه . برطرف گردد)90تا پايان بهمن(ماه2ظرف مدت"مربوطه به استانداري

90اسفند23مصوبات

از-1 و ، ستاد اجرايي در اسرع وقت فعاليت خود را آغاز نموده ابتداي مقررشد بمنظور اجراي برنامه پزشك خانواده شهري در استان

،(، برنامه مذكور در شهرستانهاي تعيين شده براي سال اول 1391سال  و شرايط مورد نياز كه بر اساس وجود زير ساختها

. مورد اجرا گذارده شودهب) اولويت بندي شده اند 

و لزوما-2 و استفاد"مقررشد مطبوعات ، با تهيه برنامه هاي مناسب و سيماي مركز لرستان ه از متخصصين در صدا

، به گونه اي عمل نمايند كه با ارتقاء سطح كيفي و فرهنگ سازي شايسته و نيز اطالع رساني عمومي مباحث مربوطه

، اين برنامه به بهترين وجه ممكن در استان اجرا شود . آگاهي عمومي

و ارائه آمار جمعيت نقاط انتظار دستورمكتوب استاندار محترم لرستان به مسئولين محترم آمار استان-3 جهت همكاري

و ديگر اطالعات مورد نياز برنامه پزشك خانواده شهري به ستاد اجرايي استان  بر اساس اطالعات سرشماري( شهري

و مسكن سال  ) 1390رايانه اي نفوس

و كشوري-4 ضرورت پيگيري تامين اعتبارات مورد نياز برنامه از طريق مراجع ذيربط استاني  

و بهره برداري هرچه سريعتر از پروژه بسيار مهم بيمارستان شهيد رحيمي خرم آباد-5 از( مقرر شد جهت راه اندازي كه

و نقش مهمي در تامين نيازهاي درماني آنان دارد شهرداري خرم آباد با انجام تعامالت) آرزوهاي ديرينه مردم شريف استان بوده

ب ، به منظور) از منطقه قاضي آبادتا محل بيمارستان شهيد رحيمي( ستر الزم را براي حفاريشايسته با دانشگاه علوم پزشكي

، فراهم نمايد  و تا پايان روز. تامين برق بيمارستان و پس از پايان15آغاز حفاري در ابتداي سال فروردين در منطقه قاضي آباد

دي15/1/91تعطيالت نوروزي، از روز  و ، خواهد بود در خيابان شريعتي الزم است در ترميم مجدد. گر خيابانهاي واقع در برنامه

، عمليات مذكور نيز كامال ، عالوه بر استفاده از مصالح مرغوب  فني انجام شود"خيابانها



و امنيت غذايي استان لرستان در سال  1390عملكرد اجمالي كارگروه تخصصي سالمت

ه جلس6: 1390تعداد جلسات در سال

و امنيت غذايي استان در سال : مصوبه66شامل 1390تعداد مصوبات كارگروه تخصصي سالمت

)درصد72( اجرا شدهمورد 48

)درصد18(مورد اجرا نشده 12

)درصد10(مورد در دست اقدام6


