


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



 سبا و باردار مادران ، خانواده ،تنظيم سالمندان ، كودكان هاي فرم توزيع بر نظارت
بهداشت هاي خانه و مراكز براي

 تحويل پيگيري و كودك۸۰ جهت كوپن توزيع و شيرمصنوعي كميسيون برگزاري
اكرمي دكتر داروخانه براي شيرمصنوعي

 بيمارستان شيرمادر با تغذيه ترويج كارگاه هاي پاورپوينت و برنامه تهيه
 سيدالشهدا

 با تغذيه غربالگري فرم تكميل و كودك و مادر روزگي ۵ تا ۳ مراقبت نامه ارسال
منزل به بهورز مراجعه با حتي شيرمادر

شيرمادر دانشگاهي كميته مصوبات زمينه در شده انجام اقدامات نامه ارسال
 سه اطالعات ورود و آن آمار بندي جمع وASQ آماري فرم اكسل فرمت تهيه
بهداشت وزارت پورتال به امسال دوم و اول ماهه
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 كارمند مادران براي شيردهي گواهي صدور 

 و باردار مادران هاي مكمل و خانواده تنظيم هاي دارو درخواست ليست تهيه
توزيع جهت دارويي امور به تحويل و ماه آبان بهورزي و مانا و كودكان

 همسران براي شيرمادر با تغذيه ترويج آموزش كالس برگزاري جهت هماهنگي
آن دعوتنامه فرم و نامه تهيه و باردار مادران

۹۳ سال اول ماهه شش و ۹۲ سال در خانواده سالمت واحد اقدامات و ها شاخص تهيه

داروها توزيع پيگيري

نوزادان از مراقبت پمفلت چاپ پيگيري

 كودك دوستدار هاي بيمارستان براي شيردهي مشاهده ثبت فرم و نامه ارسال
زايشگاه و نوزادان بخش در تكميل جهت شهرستان
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 ۲ آموزان دانش و مدرسه ۵ مادران براي اوليه هاي كمك آموزشي كالس برگزاري  
كودك ملي هفته مناسبت به آباد نوش منطقه دبيرستان

 مراكز پرسنل براي "كودكان تكامل" موضوع با ساعته ۲ آموزشي كالس برگزاري
 دكتر آقاي حضور با روستايي مراكز ناظر هاي كاردان و شهري درماني بهداشتي

  تاريخ در كودك ملي هفته مناسبت به شهرستان كودكان متخصص عظيمي
۹۳/۸/۲۸

 و شهري درماني بهداشتي مراكز مسئول پزشكان هماهنگي جلسه در شركت
روستايي

جديدالورود پزشك يك توجيه

 نظارت كميته براي ارسال وNSV وTL متقاضي پرونده چهار مدارك آوري جمع
بارداري از پيشگيري جراحي اعمال بر
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تغذيه بهبود و سالمندان دوم ماهه سه آمار ارسال

 بهداشتي مراكز براي ارسال و سالمندان تغذيه بهبود طرح آماري فيدبك تهيه
بهداشت هاي خانه و درماني

 معاونت براي ارسال و سالمندان سالمت هفته شده انجام اقدامات گزارش تهيه
دانشگاه بهداشتي

بهداشتي مراكز براي اسمير پاپ جواب ارسال

زوج ۵۵ آموزش و )جلسه ۴( ازدواج هنگام آموزشي كالس هفتگي برگزاري
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