


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



گسترش واحد

 آباد ابوزيد و آباد نوش درماني بهداشتي مراكز در تايمكس نصب 



  خانواده پزشك برنامه و گسترش واحد عملياتي برنامه تهيه

 آباد علي بهداشت خانه و بهروان بهداشتي پايگاه ، آباد ابوزيد ، شهدا مركز از بازديد
 فيدبك ارسال و كوير

 مدارس بهداشت ، خانواده تنظيم و بهداشت واحدهاي بازديد گزارش فيدبك ارسال
كوير آباد علي بهداشت وخانه بهروان پايگاههاي به واگير غير بيماريهاي ،

 بهداشتي معاونت به بازنشسته بهورزان تعداد و بهورزان تصدي بال هاي پست اعالم
 دانشگاه

 نيروهاي تعداد و پوشش تحت واحدهاي فعاليت وضعيت به مربوط اطالعات ارسال
 معاونت به دانشگاه تفصيلي بودجه موافقتنامه تدوين منظور به آن در شاغل

  بهداشتي

  خانواده پزشك برنامه و گسترش واحد عملياتي برنامه تهيه

 آباد علي بهداشت خانه و بهروان بهداشتي پايگاه ، آباد ابوزيد ، شهدا مركز از بازديد
 فيدبك ارسال و كوير

 مدارس بهداشت ، خانواده تنظيم و بهداشت واحدهاي بازديد گزارش فيدبك ارسال
كوير آباد علي بهداشت وخانه بهروان پايگاههاي به واگير غير بيماريهاي ،

 بهداشتي معاونت به بازنشسته بهورزان تعداد و بهورزان تصدي بال هاي پست اعالم
 دانشگاه

 نيروهاي تعداد و پوشش تحت واحدهاي فعاليت وضعيت به مربوط اطالعات ارسال
 معاونت به دانشگاه تفصيلي بودجه موافقتنامه تدوين منظور به آن در شاغل

  بهداشتي



 آباد ابوزيد و آباد نوش درماني بهداشتي مراكز در تايمكس نصب

 معاونت به ۹۲ تا ۸۶ سالهاي به مربوط خانواده پزشك برنامه آمار ارسال
  بهداشتي

  اداره و دانشگاه بهداشتي معاونت به خانواده پزشك برنامه به مربوط آمار ارسال
  كاشان سالمت بيمه

  درماني بهداشتي مراكز در شاغل پرسنل روستايي بيمه كارانه ليست تهيه

 آباد ابوزيد و آباد نوش درماني بهداشتي مراكز در تايمكس نصب

 معاونت به ۹۲ تا ۸۶ سالهاي به مربوط خانواده پزشك برنامه آمار ارسال
  بهداشتي

  اداره و دانشگاه بهداشتي معاونت به خانواده پزشك برنامه به مربوط آمار ارسال
  كاشان سالمت بيمه

  درماني بهداشتي مراكز در شاغل پرسنل روستايي بيمه كارانه ليست تهيه



مركز 
بهداشتي  

درماني

مراجعين  
پزشك

تعدادتزريقات
تزريق  
سرم

تعداد  *
پانسمان

تعداد  **
بخيه

تعداد  
EKG

تعداد  
CPRاعزام

IMIV

۴۵۸۱۹۰۲۳۵۲۳۳۶۱۰۱۰نوش آباد

آمار خدمات ارائه شده در ايام تعطيل نوروز در مراكز بهداشتي درماني 

۴۵۸۱۹۰۲۳۵۲۳۳۶۱۰۱۰نوش آباد

۱۴۹۶۷۴۹۱۱۰۴۰۰سفيدشهر

۵۹۱۴۲۲۲۱۱۱۰جواداالئمه

۸۵۹۳۵۰۱۸۱۳۳۴۷۱۱۴۲۵۰ابوزيد آباد



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

تعداد مراجعين به پزشك   نام مركز

۱۳۲۲سفيد شهر ۱۳۲۲سفيد شهر

۳۷۲۶ابوزيد آباد 

۸۴۸جواداالئمه

۱۷۸۲نوش آباد



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

تعداد مراجعيننام مركز

۸۴۶آباد  ابوزيد ۸۴۶آباد  ابوزيد
۵۵۶سفيد شهر
۱۶۴جواداالئمه 
۹۷۷نوش آباد 



آمار تعداد ارجاعيات پزشكان خانواده در ماه  به آزمايشگاه 
مراكز بهداشتي درماني

تعداد ارجاعيات مركز  نام
بيمه روستايي 

تعداد ارجاعيات 
ساير بيمه

۱۵۰۲۲۱ابوزيدآباد
۳۵۷۸سفيد شهر
۱۰۶۳جواداالئمه
۲۴۶۶نوش آباد



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

ها ساير بيمهبيمه روستايينام مركز 

۱۲۱۶ابوزيد آباد ۱۲۱۶ابوزيد آباد

۰۰سفيد شهر

۰۰جواداالئمه

۱۳نوش 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

۶۵۱۸۲۱۶۶۲۶۹۳۸۵۳۸۵ابوزيد آباد

۲۴۵۱۵۰۰۰۶۸۶۹سفيد شهر

۵۰۲۳۹۷۱۵۹۶۱۱۲۲جواداالئمه

۱۱۵۴۹۳۰۰۸۳۸۳نوش آباد




