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اهم مذاکرات
شانزدهمین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی ساعت
 51/03بعد از ظهر در مورخه  5095/9/25با تالوت کالم هللا مجید و ریاست
سردار نصرتی معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار در محل سالن اجتماعات
استانداری آغاز شد  .ابتدا آقای دکتر کوشا دبیر کار گروه ضمن عرض خیر مقدم به
پیگیری مصوبات جلسه قبلی پرداختند  .سپس نماینده دفتر امور روستایی استانداری
در مورد عقد قرارداد خرید خودرو حمل زباله با خودروسازان ونیز تغییر کاربری
این خودروها برای حمل زباله و تشکیل کمیته اتالف سگهای ولگرد توضیحاتی ارائه
کردند .در ادامه نماینده سازمان حفاظت محیط زیست استان در مورد علت عدم انجام
واکسیناسیون حیوانات وحشی مطالبی بیان نمودند .
اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در زلزله اخیر آذربایجان شرقی بعنوان اولین دستور
جلسه توسط معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه گزارش گردید و نقاط ضعف و قوت
برنامه ها و راهکارهای ارتقاء هماهنگی های بین بخشی مورد بحث قرار گرفت .
بندهای سوم و چهارم دستورجلسه به اقدامات اجرائی الزم در جهت کاهش مسمومیت
با منواکسید کربن و برنامه جامعه ایمن اختصاص داشت که توسط کارشناس برنامه
در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه شد و حضار به طرح نقطه نظرات خود در
این زمینه پرداختند .در خاتمه سردار نصرتی ریاست کار گروه ضمن جمع بندی
مطالب ارائه شده  ،خواستار فعال تر شدن جلسات کارگروه شدند .

مصوبات جلسه
مقررشد :
 -5جلسات کمیته اتالف سگهای ولگرد با مسئولیت معاونت محترم عمرانی
استانداری در سطح استان وشهرستانها بطور منظم ومستمر تشکیل وگزارش آن به
دبیرخانه کار گروه تخصصی سالمت وامنیت غذایی استان ارسال شود.
 -2برنامه آموزش و اطالع رسانی بیماریهای مشترک انسان و حیوان کماکان با
مشارکت ادارات کل صدا وسیما  ،دامپزشکی و مرکز بهداشت استان تدوین و اجرا
گردد.
 -0درخصوص اقدامات اجرایی درجهت کاهش مسمومیت با منواکسید کربن جلسه ای
توسط مدیرکل محترم امور اجتماعی استانداری با شرکت ادارات دخیل تشکیل و ضمن
بررسی یافته های علمی در این زمینه برنامه ها و راهکارهای الزم مصوب وبه
دستگاههای اجرایی ابالغ گردد.
 -4بسیج آموزش واطالع رسانی مسمومیت با گاز منواکسید کربن  ،از سال آینده با
مسئولیت شرکت گاز استان و مشارکت مرکز بهداشت استان  ،صداوسیما وسازمان
نظام مهندسی  ،به مورد اجرا گذاشته شود.
 -1در جلسه آتی با حضور عوامل درگیر ،حوادث وسوانح ترافیکی به تفصیل مورد
بحث قرار گیرد.
 -6کمیته جامعه ایمن در استان با مسئولیت مدیرکل محترم امور اجتماعی استانداری
ودبیری معاونت بهداشتی داشگاه علوم پزشکی ودر شهرستانها با ریاست فرمانداری
و دبیری شبکه بهداشت ودرمان بصورت مستمر ومنظم تشکیل و گزارش آن به
دبیرخانه کارگروه ارائه گردد.

