


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

   جهت كوپن صدور و شيردهي مشاوره انجام و شيرمصنوعي كميسيون برگزاري
  كودك   ۶۶

 فيدبك ارسال و مربوطه ليست چك تكميل و پاميلي مركز از بازديد
  موارد پيگيري و پسخوراند ارسال و شهرستان دارويي انبار از بازديد 

  هاي پرونده بررسي و ۹۳/۱۰/۲۲ تاريخ در ۹۳ سال نوزادان مير و مرگ كميته برگزاري
نوزادان

 شهرستان نوزاد سه مرگ سناريوي تهيه و نوزادان مرگ كميته  مصوبات پيگيري
بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به ارسال جهت

كاشان دارويي انبار از ۹۳ سال چهارم ماهه سه شده درخواست داروهاي تحويل پيگيري
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 و باردار مادران هاي مكمل و خانواده تنظيم هاي دارو درخواست ليست تهيه 
 و مراكز داروهاي توزيع جهت انبار با هماهنگي و ماه آذر بهورزي و مانا و كودكان

بهداشت هاي خانه

 دارويي انبار از ۹۳ سال چهارم ماهه سه شده درخواست داروهاي تحويل پيگيري
كاشان

 زايشگاه آموزش سالن در باردار مادران همسران آموزش جلسه دو برگزاري
 منطقه در آموزشي جلسه ،يك ۹۳/۱۰/۱۷ و ۹۳/۱۰/۱۰ هاي تاريخ در شهيدرجايي
  در ابوزيدآباد منطقه در آموزشي جلسه يك و ۲۲/۱۰/۹۳ تاريخ در سفيددشت

آزمون پس و آزمون پيش تكميل و ۹۳/۱۰/۲۴ تاريخ

بهداشتي مراكز براي اسمير پاپ جواب ارسال و آوري جمع
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زوج ۱۱۷ آموزش و )جلسه ۴( ازدواج هنگام آموزشي كالس هفتگي برگزاري 

  مورخه بارداري از پيشگيري جراحي اعمال بر نظارت كميته اولين تشكيل
۹۳/۱۰/۱۶

 ماماهاي از يكي ارزيابي براي رجايي شهيد بيمارستان با هماهنگي و مكاتبه
زايمان حين آمادگي براي باردار مادران آموزش خصوص در خانواده

  درماني بهداشتي مراكز در مراجعين دهي نوبت طرح اجراي جهت هماهنگي
  سبا برنامه خصوص در پرسنل به كاري اضافه صورت به پاداش پرداخت جهت هماهنگي

  با روستايي و شهري درماني بهداشتي مراكز ماماهاي انديشي هم جلسه برگزاري
۹۳/۱۰/۱۷ مورخه در مادري مرگ و بارداري دوران در ايدز موضوع

 در بهداشت مركز هاي واحد مسئول كارشناسان با داخلي هماهنگي جلسه برگزاري
۹۳/۱۰/۲۰ مورخه
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 خانه و درماني بهداشتي مراكز كليه به خطر پر حاملگي صورتجلسه فرمت ارسال
خصوص اين در شده انجام اقدامات فيدبك همراه به بهداشت هاي

خانواده ساللمت و جمعيت واحد سوم ماهه سه آموزشي عملكرد تهيه

 برنامه( خانواده بهداشت واحد فصلي آمار بندي جمع و مراكز آمار اشكاالت رفع
 براي  ارسال و )خانواده تنظيم و باروري سالمت سالمندان، ميانساالن، كودكان،
بهداشتي معاونت

 كننده مراجعه ماهه شش كودكان در شيرمادر با انحصاري تغذيه آمار آوري جمع
ماه دي پايان تا ۹۳/۱۰/۱۳ تاريخ از ماهگي شش واكسن براي

 و درماني بهداشتي مراكز در شده توزين كودكان سنجي تن اطالعات آوري جمع
ماه دي پايان تا ۹۳/۱۰/۱۳ تاريخ از بهداشت هاي خانه
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خانواده سالمت هاي برنامه زمينه در خانواده بهداشت  طرحي نيروي توجيه

شيرمادر با تغذيه ترويج دانشگاهي كميته در شركت
 تاريخ در بارداري از پيشگيري جراحي اعمال بر نظارت دانشگاهي كميته در شركت

۹۳/۱۰/۳۰

 بارداري از پيشگيري جراحي اعمال متقاضي افراد ارجاع فرم و فرايند ، نامه ارسال
  رجايي شهيد بيمارستان و بهداشت هاي خانه ، مراكز به

 دريافت براي فرد مراجعه اولين كار گردش دستورالعمل و نمودار نامه ارسال
گذاري فاصله خدمات

 معاونت در ازدواج هنگام آموزشي كالس مدرسين نشست جلسه در شركت
دانشگاه بهداشتي

كودكان برنامه پورتال مشكالت رفع جهت جهت وزارتخانه با هماهنگي
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