


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



 ماه ابان  پايان تا فرودين از سالمت تيم هاي ماما و خانواده پزشكان حقوق گواهي 

روستايي بيمه ۱۵ شماره دستورالعمل اساس بر

 ماهه ۶ جهت روستايي بيمه برنامه در خصوصي بخش هاي داروخانه عملكرد گواهي

 آن اول ماهه سه پرداخت و ۹۳ سال اول

 و بهداشتي معاونت به روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه ماهيانه آمار ارسال

  كاشان سالمت بيمه اداره

واحد اول ماهه ۶ هاي شاخص تهيه

 واحد ماهه ۶ عملكرد تهيه

آباد قاسم و آباد حسين بهداشت هاي خانه و آباد نوش مركز از بازيد

 ماه ابان  پايان تا فرودين از سالمت تيم هاي ماما و خانواده پزشكان حقوق گواهي 

روستايي بيمه ۱۵ شماره دستورالعمل اساس بر

 ماهه ۶ جهت روستايي بيمه برنامه در خصوصي بخش هاي داروخانه عملكرد گواهي

 آن اول ماهه سه پرداخت و ۹۳ سال اول

 و بهداشتي معاونت به روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه ماهيانه آمار ارسال

  كاشان سالمت بيمه اداره

واحد اول ماهه ۶ هاي شاخص تهيه

 واحد ماهه ۶ عملكرد تهيه

آباد قاسم و آباد حسين بهداشت هاي خانه و آباد نوش مركز از بازيد



تعداد مراجعين به پزشك  در ماه در مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده

تعداد مراجعين به پزشك   نام مركز

۱۶۱۷سفيد شهر ۱۶۱۷سفيد شهر

۳۰۱۰ابوزيد آباد 

۸۲۷جواداالئمه

۳۶۷۸نوش آباد



آمار مراجعين در ماه به مراكز بهداشتي درماني جهت دريافت خدمات 
...)تزريقات و پانسمان و ( سرپايي 

تعداد مراجعين سرپايينام مركز

۲۲۱۵آباد ابوزيد ۲۲۱۵آباد ابوزيد
۵۷۴سفيد شهر
۱۸۸جواداالئمه 
۱۱۸۲نوش آباد 



آمار تعداد اعزام بيمار از مراكز بهداشتي درماني مجري  
برنامه پزشك خانواده در ماه 

ها ساير بيمهبيمه روستايينام مركز 

۲۱۵ابوزيد آباد ۲۱۵ابوزيد آباد
۰۰سفيد شهر
۰۰جواداالئمه
۰۰نوش آباد



آمار تعداد ويزيت بيمار توسط ماما در مراكزبهداشتي درماني مجري
برنامه پزشك خانواده 

نام مركز 
مشاوره ويزيت دهگردشيدرمركز ويزيت

بيمه 
روستايي

ساير بيمه 
ها

بيمه 
روستايي

ساير 
بيمه ها

بيمه 
روستايي

ساير 
بيمه ها

۸۱۱۹۵۱۹۷۲۷۹۱۰۶۳۱۶ابوزيد آباد

۲۷۹۱۷۵۰۰۵۰۱۸۵سفيد شهر

۹۹۹۹۱۳۴۲۴۷۰جواداالئمه

۴۷۱۷۰۰۰۲۰۶۰نوش آباد




