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بهداشت و 

 درمان

 

 دستور کار ردیف

سگهای بدون  -بررسی مصوبات جلسه قبل)فاضالب شهر 

 وضعیت کشتارگاه( –صاحب 

 اجرایی بهداشت و ایمنی آب آشامیدنی راهکارهای

 ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا

 خالصه مطالب مطرح شده:

به ریاست جناب آقای پاک نژاد  با حضور مدیران ادارات و سازمانهای مدعو و جلسه شورای سالمت شهرستان گناوه دومین

 ؛سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ؛اریبازی آقای . در ابتدافرماندار محترم شهرستان گناوه برگزار گردید 

 ایشانسپس .  نمودندو نقش اداره آب و فاضالب را بیان  البدفع بهداشتی فاضموضوع  به مدعوین ، ضمن خوش آمدگویی

آن، وضعیت نامطلوب و غیربهداشتی کشتارگاه، درمورد وجود سگهای بدون صاحب درسطح شهر و مشکالت و عوارض ناشی از

 صحبت نمودند. مهیانمودن وسیله رفت وآمد بیماران دیالیزی و تشکیل پرونده الکترونیک سالمت کارکنان ادارات

و جذب  شهرگناوه آقای مهندس مختاری؛مدیرآبفا درزمینه اقدامات انجام شده به منظور جمع آوری ودفع بهداشتی فاضالب

 سخنانی ایرادنمودند. پمپاژاعتبارمالی جهت توسعه شبکه جمع آوری واحداث ایستگاه 

انتخاب پیمانکارجدید ، احداث محل آقای طاهری،معاون شهردار؛درخصوص روند اجرای طرح جمع آوری سگهای بدون صاحب)

 نگهداری وجمع آوری سگ(صحبت نمودند.

 آقای دکترخواجوی؛کارشناس شبکه دامپزشکی؛ درموردوضعیت کشتارگاه دام ومشکالت آن صحبت نمودند.

 لسه اظهارنظرنمودند.سایراعضای شورای سالمت نیز درمورد موضوع ج

ضمن تاکید براجرای بموقع مصوبات جلسه شورای سالمت ازمسئولین  ؛فرماندار محترم شهرستان ؛آقای پاک نژاد پس از آن

طرح شده موارد ودرپایان پس جمع بندی مطالب م خواستند باجدیت هرچه بیشتر پیگیر موارد مطرح شده درجلسات باشند.

 زیر را مصوب نمودند.

 

 

 

 

 

 

 



 مصوبات جلسه:

 زمان دستگاه اجرایی مصوبه ردیف
 فاضالب بهداشتی دفع درزمینه مردم به رسانی اطالع 1

شناسایی خانوارهای متخلف  و بنر نصب ازطریق

 قانون15 ماده اجرای درمحدوده شبکه جمع آوری و

 آب انشعاب قطع)وفاضالب آب شرکتهای تشکیالت

 (متخلفین آشامیدنی

 طول سالدر  آبفا

اصالح روند کلرزنی)نگهداری میزان کلرباقیمانده  2

درحدمطلوب( آب آشامیدنی روستاهایی مثل قلعه 

 حیدر،تل تل،چم شهاب و گوابین

 در طول سال آبفار

همه نواقص کشتارگاه تا رسیدن به وضعیت رفع  3

محیط درغیراین مطلوب و موردتایید بازرسان بهداشت 

 صورت درموعدمقرر این محل تعطیل شود.

 دامپزشکی  -شهرداری

 شبکه بهداشت

31/4/97 

تعامل و همکاری شبکه بهداشت و بیمارستانها با  4

 درمانگاه تامین اجتماعی شهید مطهری

شبکه بهداشت،بیمارستان 

امیر)ع( و بیمارستان سوانح 

 سوختگی

 مستمر در طول سال

 

5 

 به دیالیزی بیماران وآمد رفت در تسهیل

 (مناسب نقلیه وسیله تامین)بیمارستانها

 دراسرع وقت شهرداری

 بندرریگ شهر بهداشتی مشکالت نمودن مطرح 6

 سالمت جلسه شورای درسومین آنها وبررسی

بخشداری و شورای 

 شهربندرریگ

 جلسه آینده شورای سالمت

 دراسرع وقت ادارات شهرستانهمه  تشکیل پرونده الکترونیک سالمت کارکنان 7

 

 


