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اهم مذاکرات
پانزدهمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی ساعت 9
صبح در مورخه  1391/3/02با تالوت کالم هللا مجید و ریاست معاون محترم
سیاسی امنیتی استاندار آغاز شد ابتدا جناب آقای دکتر آژیده با اشاره به فرمایش
حضرت امام علی (ع) در خصوص رعایت نظم در امور بر حضور به موقع اعضاء
در جلسات تاکید نمودند  .در ادامه آقای دکتر یعقوبی ریاست دانشگاه علوم پزشکی
ضمن عرض خیر مقدم به بیان مطالبی در خصوص کلیات و اهمیت برنامه پزشک
خانواده شهری و لزوم همکاری و تعامل نزدیک سازمانها ودستگاههای مرتبط با این
برنامه پرداختند .سپس آقای دکتر کوشا با اشاره به بندهای دستور جلسه  ،مصوبات
جلسه قبلی کار گروه را مورد بررسی قرار دادند .آنگاه ایشان با توجه به بند دوم
دستور جلسه توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی استان در زمینه بیماریهای
مشترک انسان و حیوان ارائه نمودند  .در ادامه آقای دکتر زندیه مدیر کل دامپزشکی
استان به بیان مطالبی درباره اقدامات انجام یافته و تنگناهای موجود پرداختند .
برنامه استراتژیک بیماری HIVوایدز موضوع بند  3دستور جلسه بود که پس از
طرح وضعیت کشور و استان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید  .بند 4دستور
جلسه به موضوع برنامه غربالگری بیماری هیپوتیروئید نوزادی و فنیل کتونوری
اختصاص داشت که توسط آقای دکتر کوشا جزئیات برنامه و اقدامات انجام یافته بیان
گردید ودر پایان به علت اتمام وقت جلسه مقرر شد بند های دیگر دستور جلسه در
جلسه بعدی مطرح گردد.

مصوبات جلسه
مقررشد :
 – 1علت عدم حضور برخی از مدیران دستگاهها در جلسات کار گروه توسط مدیر
کل محترم امور اجتماعی استانداری بصورت کتبی پیگیری گردد.
 – 0در جلسه بعدی مدیر کل محترم امور روستائی استانداری توضیحات الزم در
خصوص پسماندهای روستائی و نحوه جمع آوری زباله ارائه نمایند .
 – 3تشکیل جلسات کمیته اتالف سگ های ولگرد وفق دستورالعمل های مربوطه از
طریق معاونت محترم عمرانی استاندار پیگیری گردیده ،گزارش اقدامات انجام یافته
در جلسه آتی کار گروه ارائه گردد.
 – 4مدیر کل محترم دامپزشکی استان در نشست فرمانداران حضور یابند وضمن
ارائه گزارش اقدامات آن اداره کل در زمینه بیماریهای مشترک انسان و حیوان ،
انتظارات خود را از فرمانداران بیان نمایند.
 – 5اداره کل محیط زیست به نحو مقتضی اقدام به واکسیناسیون حیات وحش نموده
 ،در جلسه آتی کارگروه گزارش مربوطه ارائه گردد.
 – 6برنامه آموزش و اطالع رسانی بیماریهای مشترک انسان و حیوان با مشارکت
ادارات کل صدا وسیما  ،دامپزشکی و مرکز بهداشت استان تدوین و اجرا گردد.
 -7کلیه ادارات ودستگاههای ذیربط در برنامه سوم استرتژیک ایدز موظف به
همکاری در برنامه استراتژیک ایدز می باشند .
 – 8دبیرخانه برنامه سوم استراتژیک ایدز مستقر دراداره کل امور اجتماعی
استانداری ،جلسات کمیته فنی برنامه فوق را بصورت ماهانه تشکیل داده،انجام
جلسات مشابه در شهرستانها را پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام شده
وپیشرفت امور را هر چهار ماه یکبار در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی
استان ارائه نماید.

