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شتی ردمانی استان  افرس دااگشنه علوم زپشکی وخدمات بهدا
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 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسدانشگاه علوم 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
 دفتر چه راهنمای مراجعه کنندگان به شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 سخن مدیر

شریف حضرت حجه بن الحسن العسکری ) ارواحنا فدا ( و سالم و درود بر روح مطهر بنيانگذار کبير  ضمن عرض سالم و درود به محضر

جمهوری اسالمی حضرت امام خمينی )ره( و شهيدان این مرز و بوم و آرزوی توفيق و صحت و سالمت مقام معظم رهبری به عرض می 

ن وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقای سط  رسانم رسالت اصلی شبکه بهداشت و درمان اجرای سياست های کال

پژوهش و درمان می باشد که هدف نهائی آن تامين سالمت مردم می باشد. در این  سالمت مردم با استفاده از رویکرد پيشگيری، آموزش،

طریق خانه های بهداشت ، پایگاههای بهداشتی ، راستا واحدهای ستادی، پشتيبانی و درمانی شهرستان ضمن ارائه خدمات بهداشتی درمانی از 

 مراکز بهداشتی درمانی ، بيمارستان ، و امکان دریافت خدمات توسط مردم را در اقصی نقاط شهرستان بوانات فراهم می نمایند . 

ه بهداشتی، بازرسی از مواردی نظير خدمات آزمایشگاه و مشاوره ازدواج، آزمایشات و معاینات طب کار، صدور کارت تندرستی و  پروان

ه مردم شریف ارائه ميگردد. اميد است مراجعين گرامی با  اماکن، داروخانه ها، کارخانجات و ... از جمله خدماتی است که در این خصوص ب

این اداره تمام  انعکاس نقایص و کاستی ها ، این مجموعه را در ارتقای کيفی و کمی خدمات یاری نمایند. بی تردید خدمتگزاران مردم در

 همت و تالش خود را جهت انجام وظایف سازمانی خود به کار خواهند گرفت تا رضایت شهروندان تامين شود.

 

 

 والسالم علیکم ورحمه هللا
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  شهرستان تاریخچه

باشد. از  کیلومترمربع می ۲/۴۹۹۲قرار دارد که مساحت آن  شیرازکیلومتری شهر  ۲۴۰شهرستان بوانات در شمال شرقی استان فارس و در فاصله 

و از سمت شرق به  مرودشتو  خرم بید، از غرب به شهرستانهای نی ریزو  ارسنجان، از جنوب به شهرستانهای آبادهو شهرستان  استان یزدشمال به 

ب کشور ، قطب گردوی کشور محسوب می شود که گردد. بوانات به عنوان بزرگترین تولید کننده گردو مرغو از استان یزد منتهی می شهرستان خاتم

 گردوی بوانات از لحاظ مرغوبیت درجه یک بوده و همه ساله به بازارهای داخلی و جهانی صادر می گردد.

.  است سردسیر و کوهستانی منطقه متر 3362متر و حداکثر ارتفاع )قله کوه ختابون یا خاتون(  1505حداقل ارتفاع این منطقه از سطح دریا 

درجه سانتی  20ست. برودت هوا تا ا روز 70 متوسط بطور یخبندان مدت طول. دارد خنک و کوتاه تابستانی دوره و سرد و طوالنی نسبتاً زمستانهای

 .رسد می صفر باالی درجه 34 تا دما حداکثر و صفر زیر گراد

 .شهرستان ارتقاء یافت به 1374 سال در و رسمی شهرداری دارای 1343 سال در بخشداری دارای( قبل سال 68) 1316 سال در بوانات 

 ریشه نام بوانات

است و دیگری به معنی بوان  است که بعدها با ات تازی جمع شده در مورد واژه بوانات دو وجه نام گذاری وجود دارد. یکی بون به معنی بهره

 است. سرچهان)بهشت( است که به مکان سر سبز داللت دارد. مرکز این شهرستان شهر بوانات است، بوانات دارای دو بخش مر کزی و 

: از شمال به ارتفاعات بیخون  در مورد کلمه بوانات اینچنین داریم حدود و مشخصات آن به قرار زیر است فارسنامه ناصریدر لغتنامه دهخدا و 

ه  بوانات در وسط آن الجوز. در شمال بخش بوانات و سرچهان . و رودخان گون و سرخ زیتون . از جنوب به ارتفاعات بوانات و مزایجان و باب

 تن است .  12300آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود وجمعیت آن در حدود 43جاری است . این شهرستان از 

ن زبان: زبان اکثریت قریب به اتفاق مردم بوانات فارسی است و لغات و اصطالحات فراوانی در ان استعمال می شود که حاکی از اصالت این زبا

ای کوچکی )چنار سوخته، لقمان چشمه ،دفر، بنک و چنار زاهدان( به زبان عربی و روستای کوپان به زبان ترکی هم صحبت است. معدود روستاه

 .است فارسی  می کنند. اما زبان اصلی آنان

  قومیت: قومیت مردم این سامان فارسی است.

ه فرهنگ شهری شده مردم برای اعیاد و سوگواریهای مذهبی و آداب و رسوم: آداب و سنن اهالی این شهرستان کمتر دستخوش تغییر و تبدیل ب

روزها را  برگزاری سنن و شعائر اسالمی آدابی مطابق با سایر مناطق ایران داشته، اعیاد اسالمی را بسیار محترم شمرده و کار کردن در بعضی از این

 نان محترم شمرده و انجام می دهندانی و سایر آداب و رسوم قدیمی همچصفر را بسیار مکروه و ناپسند می شمارند. تعزیه خو 28مانند عید غدیر و 

 جمعیت :

جمعیت شهرستان  ٪۲۰نفر است. ۹/۴باشد و میانگین بعد خانوار شهرستان برابر  خانوار می ۱۰۰۰۹نفر است که در قالب  ۴۹۰۴۵جمعیت شهرستان 

است و حدود  ٪۱۴اقتصادی تشکیل داده و نرخ بیکاری در این شهرستان  جمعیت شهرستان را فعاالن ٪۳۴آن روستانشین اند.  ٪۸۰شهرنشین و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%86%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C
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، سروستان[. بوانات دارای دو بخش مرکزی و سرچهان است که شامل دهستانهای باغستان، نیازمند منبعجمعیت شهرستان باسواد هستند] ۸۰٪

 روستا است. ۱۱۰و سرچهان است و در کلً دارای  سیمکان، توجردی، باغ صفا، مزایجان

شوند عمده راه امرار معاش آنها کشاورزی و دامپروری  سیار خون گرم و ارام هستند و به ندرت در گیر مسایل قومی و اجتماعی میمردم بوانات ب

 باشد می

 :شبکه بهداشت و درمان شهرستانتاریخچه 

درمان آباده اداره می شد که بیانگر به صورت نمایندگی تحت پوشش شبکه بهداشت و  1374امورات بهداشت و درمان شهرستان در سالهای قبل از 

با ارتقای بخش بوانات به شهرستان بوانات احداث  1374قدمت و سابقه طوالنی بعضی از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان می باشد از سال 

مرکز بهداشتی درمانی شهری و  7ساختار و تشکیالت رسمی خود را در قالب  1375شبکه بهداشت و درمان نیز به تصویب  رسید و از اوایل سال 

روستائی و مرکز فوریتهای پزشکی دریافت نمود با گذشت زمان و بهبود نگرش وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی  فارس و افزایش 

ی، احداث پایگاه اورژانس انتظارات و گسترش و توسعه شهرنشینی با تغییر ساختار تشکیالتی تعداد مراکز و خانه های بهداشت و پایگاه بهداشت

 تختخوابی و .. وضعیت بهداشت و درمان شهرستان روند پیشرفت مطلوبتری را دنبال نمود. 32، ارتقای مرکز فوریتهای پزشکی به بیمارستان  115

  می باشد.اشت خانه بهد 26مرکز شهری و روستایی( و  3مرکز روستایی و  5)  بهداشتی درمانی مرکز 8در حال حاضر این شبکه دارای 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86
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  مرکزبهداشت  اهداف سازمانی

 هدف کلی:

 تامین ،حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه تحت پوشش

 اهداف اختصاصی:

  ف برنامه های )تنظیم خانواده ، اهداحفظ و ارتقاء سالمت زنان ، کودکان ، مادران باردار ، سالمندان برای دستیابی به

 .مادران ، کودک سالم ، مانا ، تغذیه ، شیر مادر ، پاپ اسمیر و سرطان های شایع ، سالمندان ( سالمت 

  افزایش سطح سالمت زنان از طریق پیشگیری از حاملگی پر خطر و ناخواسته 

  افزایش کیفیت و کمیت مراقبت مادران باردار در مراکز و پایگاههای بهداشتی تابعه 

 ک سالم درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تابعه نهادینه کردن برنامه کود 

  ارتقاء کمی و کیفی برنامه مانا در مراکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشت 

  سال 6بهبود رشد و تغذیه کودکان زیر      

  سال از طریق تغذیه با شیر مادر  2ارتقاء سطح سالمت کودکان زیر 

 در زمینه سالمندان  ارتقاء آگاهی کارکنان و جامعه        

  مراکز تابعه مرکز بهداشت درمانیارتقاء سطح آگاهی و مهارت فنی کلیه پرسنل بهداشتی  

 ارتقاء سطح سالمت زنان از طریق انجام غربالگری سرطان های شایع 

 و ارتقای سطح ارزیابی تا ارزشیابی به منظور حفظ ، تامین  زتوانمند سازی کارکنان و مردم و جلب مشارکت آنان ا

 پوشش سالمت خود و جامعه در مناطق تحت

  سال 6-25حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمی و روانی و اجتماعی گروه سنی    

 تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت روان در نظام شبکه های بهداشتی     

 ارتقاء سطح سالمت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش با اولویت گروه هدف     

 تجزیه و تحلیل اطالعات  –جمع آوری  –یفی نظام ثبت بهبود ک 

  بهبود شرایط و امکانات جهت دسترسی بهینه به خدمات دارویی 

 سالمت انسان تاثیر گذاشته یا خواهد گذاشت   کنترل عوامل محیطی که بر نحوه 

  راستای تامین دسترسی تامین و توزیع نیروها و هم چنین آموزش و بازآموزی بدو خدمت و چند خدمت کارکنان در

   مناسب جمعیت تحت پوشش به خدمات بهداشتی درمانی

  تامین دسترسی مردم به خدمت بهداشتی درمانی در منطقه تحت پوشش 

 

 



 راهنمای ارباب رجوع                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 
 

 

    منشور اخالقی 

هاده شده است ، برای تندرستی و بهداشت نسل« ارزشمندترین نعمت الهی » از آنجائیکه حفظ و ارتقاء سالمتی  ما ن حاضر و نسل های آینده کوشش می  بر عهده 

 نماییم .

ز داری را سرلوحه تمامی کارها در سازمان قرارداده و حرمت  یم  را ل مردم را موجب تعالی خود و سیستم سالمت می دان انسانی را در تمام پاسخگو بودن در مقاب

 شئونات سازمانی رعایت خواهیم کرد.

 و به اثر گذاری پندار ، رفتار و کردار آنها در مراجعین اعتقاد کامل داریم. ارزشمند ترین منابع را نیروی انسانی دانسته

 از تک روی و تفرقه خوداری نموده و متحد و متفق در راه استقرار اهداف سازمانی که همانا ارتقاء سالمت جامعه است می کوشیم.

 طور صحیح استفاده نماییم و در کلیه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانیم. در حفظ اموال و تجهیزات اداری کوشا بوده از مسئولیت و اختیارات خود به
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 مراکز درمانی

 

 دارای دو مرکز بهداشتی درمانی شهری ** 

 مرکز بهداشتی درمانی سوریان

 مرکز بهداشت درمانی جیان

 

 ** دارای دو مرکز بهداشتی درمانی روستائی

 مرکز بهداشتی درمانی مزایجان

 مرکز بهداشت درمانی سروستان
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دوم  شت  فصل  واحد اهی ستادی مرکز بهدا
بواانتشهرستان   
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 واحدهای طبقه اول واحدهای طبقه همکف
 معاونت اجرائی دفتر ریاست

 آموزش سالمت دبیرخانه

 حراست حسابداری

 بهداشت محیط روابط عمومی

 مبارزه با بیماریهای واگیر طرحهای عمرانی

 مبارزه با بیماریهای غیرواگیر کارپردازی

 بهداشت روان کارگزینی

 آمار و کامپیوتر بهداشت حرفه ای

 بهداشت خانواده ITفن آوری اطالعات 

 واحد تغذیه نگهبانی

 امور دارو و غذا 

 بهداشت مدارس

 ستاد گسترش 

 بر درمان نظارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای ساختمان
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 رئیس مرکز بهد اشت شهرستان :

 شرح وظایف:

 شناخت دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی واجرایی برنامه ها 

 تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز برنامه های مختلف یطبقه بند ، 

 .بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها 

  العمل های اجرایی الزم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحد ابالغ دستور و تهیه

 های تابعه.

  برنامه ریزی، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی

 اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

 خانه های بهداشت تابعه وپایگاهها  ،درمانی  یبهداشتکز اتدارکات و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مر 

 مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی کار می کنند 

 ردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه.ارزشیابی منظم خدمات و پوشش تدوین و اجرای پژوهش های کارب

 برنامه های بهداشتی شهرستان 

 نی تابعه و ابالغ نتایج به آنهاو تهیه گزارش برای اع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمجم

 ارگانها و مقامهای باالتر.

  تدوین ، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشتی

 شهرستان.

 بودجه ساالنه و اجرای بودجه مصوب رد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوینوبرآ 
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 واحد گسترش شبکه 

 شرح وظایف :

 گسترش و ایجاد کامل واحدها بر اساس دفترچه گسترش با هدف پوشش کامل جمعیتی .

 تامین نیروی انسانی واحدهای تابعه بر اساس تشکیالت مصوب .

 تامین تجهیزات مراکز و واحدهای تابعه بر اساس لیست استاندارد . 

 برنامه ریزی و تالش برای استاندارد شدن فضاهای فیزیکی موجود .

 واگذاری خدمات با هدف تکمیل طرح گسترش شبکه .

 بهداشت شهرستان تعیین نیاز های آموزشی بهورزان از طریق پایش و ارزشیابی علمی خانه های بهداشت با مشارکت مرکز 

 تنظیم و اجرای برنامه باز آموزی بهورزان با مشارکت سایر واحد های بهداشتی 

 ارزشیابی مستمر برنامه های باز آموزی بهورزان با مشارکت سایر واحد های بهداشتی 

 رسانی اطالعات .برگزاری دوره های باز آموزی برای بهورزان و مربیان با هدف افزایش مستمر مهارت وآگاهی و به روز 

 ارزشیابی بهورزان و مربیان با هدف ایجاد انگیزه خدمت .

 برگزاری برنامه پایش ساالنه خانه های بهداشت با هدف ارتقای مستمر فرایندها .

 آموزش مداوم کارکنان با هدف ارتقای سطح دانش و عملکرد کارکنان منطبق بر نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه .

ه آموزش بدو خدمت برای کارکنان جدید الورود به سازمان با هدف کسب دانش و مهارت الزم برگزاری دور

 جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی .

 برنامه ریزی و اجرای طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده .
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 واحد امور دارویی

 شرح وظایف :

 هماهنگی واحد های مربوطه.تعیین و برآورد نیاز دارویی مرکز بهداشت شهرستان با 

 کسب اعتبار مربوط برای خرید دارو و لوازم از مرکز بهداشت استان.

 خرید دارو و لوازم از شرکتهای دارویی و نگهداری آنها درانبار.

 نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه ، بازدید و تهیه پس خوراند الزم برای اصالح .

 انقضای تاریخ مصرف اقالم دارویی.اتخاذ برنامه الزم جهت جلوگیری از 

 اقالم بهداشتی. و توزیع  خرید و تهیه

 تهیه و تامین شامپو پرمترین جهت کنترل پدیکلوزیس در مدارس.

 دریافت شیرخشک از مرکز بهداشت استان جهت توزیع در خانه های بهداشت برای کودکان واجد شرایط ) بصورت رایگان ( .

 کرد فعالیتهای انجام یافته و تجزیه و تحلیل آنها .جمع آوری آمار و گزارش عمل

 بررسی نسخه بیمه روستایی داروخانه های خصوصی طرف قرارداد.

 نظارت و کنترل بر قیمت داروهای مراکز ) شهری و روستایی(.
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 نوجوانان و جوانان -شرح وظایف واحد بهداشت مدارس

 در کلیه فرایندها وبرنامه های مربوط به سالمت دانش آموزان انجام هماهنگی با نواحی آموزش و پرورش -1

مکا تبه با آموزش و پرورش نواحی جهت دریافت آمار دانش آموزان ) اول ابتدایی ، اول راهنمایی ، اول متوسطه   و کل هر  -2

 مقطع به تفکیک شهر و روستا.

اول راهنمایی و اول دبیرستان  درمراکز  پایه اول ابتدایی و نظارت و برنامه ریزی انجام معاینات دوره ای ساالنه دانش آموزان  -3

 بهداشتی درمای و روستایی و خانه بهداشت طبق دستور العمل

 % دانش آموزان اول ابتدایی 100اجرای طرح سنجش و غربالگری   -4

 انجام معاینات صد در صدی دانش آموزان اول راهنمایی و اول   -5

 طوح باالتر در کلیه مقاطعپیگیری ارجاعات دانش آموزان به س -6

 تهیه کلیه مواد مصرفی وامکانات الزم  برای معاینات دوره ای دانش آموزان و سایر فرایندها  -7

 انجام غربالگری کلیه مقاطع تحصیلی از نظر پدیکلوز  -8

 اعالم تعداد شامپوی پرمترین مورد نیاز سالیانه به مرکز بهداشت استان  -9

 موزانآآموزشهای بهداشتی  ویژه دانش آموزان، اولیائ مدارس واولیائ دانش هماهنگی با مدرسین  جهت اجرای  -10

 جمع آوری آمار عملکرد آموزش بهداشت مدارس بصورت فصلی -11

 همکاری با واحد آموزش بهداشت  در اطالع رسانی مناسبتهای مختلف بهداشتی  -12

 سال تحصیلی(استخراج شاخصهای مربوط به معاینات دانش آموزی و عملکرد آموزشی ) آخر  -13

 و ارائه پسخوراند بهداشت ی بازدید از مراکز درما نی و خانه -14

 بهداشت های تابعههای تکمیل چک لیستهای  پایش کارشناسی از خانه  -15

 سال تحصیلیهر برگزاری جلسه باز آموزی پزشک ، کاردان ، بهورز در مهر ماه  -16

 بر ان و رفع نواقص آموزش در رابطه با نحوه تکمیل پرونده سالمت مدرسه و  نظارت -17

 تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد مدارس -18

 شرکت در برگزاری هفته سالمت -19

 شرکت در جلسات جهت هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی  -20

 همکاری و نظارت در اجرای طرح آهن یاری مدارس راهنمایی و متوسطه -21

 اجرای طرح مدارس مروج سالمت  -22

 طرحیهای دان اموزش پزشکان و کارشناسان وکار -23
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 واحد سالمت خانواده 

 شرح وظایف :
 مدیریت وبرنامه ریزی مبتنی بر عملکرد فرایندهای اصلی سالمت خانواده شامل :

 مراقبت مادران باهدف تامین حفظ وارتقای سالمت مادران ونوزادان 

 بهبود ارائه دهندگان خدمت 

 کاهش مرگ میر مادر 

 کاهش مرگ نوزادومرده زایی 

 شناسایی وارجاع مادران در معرض خطر  

 ارائه مکملها به مادران 

 مراقبت کودکان باهدف ارتقای سالمت کودکان )در قالب برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال وکودك سالم (

 ترویج تغذیه با شیر مادر 

 ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودك 

 ارائه مکملها به کودکان 

سال جهت تصمیم گیری اگاهانه و داوطلبانه در تعداد وزمان 15ت تنظیم خانواده با هدف پوشش زنان ومردان باالی مراقب

 فرزند آوری 

 ظیم خانواده (نآموزش حین ازدواج وبعد از آن )مشاوره ت

 ارائه روشهای مدرن پیشگیری از بارداری )قرص، کاندوم ،آیودی، آمپول، بستن لوله در مردان وزنان(

 مراقبت سالمندان با هدف تکریم سالمندان در جامعه وخانواده 

 آموزش شیوه زندگی سالم 

 پیشگیری ، تشخیص زودرس درمانهای ساده وارجاع به موقع سالمند با استفاده از نشانه های بالبنی 

 تشکیل کمیته های شهرستانی 

 هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی 

در خصوص تامین نیروی انسانی  تجهیزات  اقالم تنظیم خانواده مکملها وواکسیناسیون  هماهنگی با کلیه واحدهای ستادی

 و......

 هماهنگی با سازمانهای مختلف :بهزیستی ، کمیته امدادو.......جهت پیشبرد اهداف واحد سالمت خانواده وجمعیت 
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 واحد تغذیه

 شرح وظایف:

 گاهی جامعه درزمینه تغذیهآطراحی وتدوین مطالب آموزشی به منظورارتقاء 

 موزش گروههای هدف باهماهنگی های درون بخشی وبرون بخشی آمشارکت در

 برنامه پیشگیری ازاختالالت ناشی ازکمبود ید

 فعالیت درزمینه برنامه های پیشگیری از کم خونی فقرآهن 

،درخواست و قرص اهن درمدارس، آموزش معلمان اجرای طرح آهن یاری دردبیرستانهای دخترانه و مدارس راهنمایی دخترانه،براورد 

 رابط طرح اهن یاری ،پیگیری اجرای برنامه های آموزش تغذیه درمدارس توسط معلمان رابط، نظارت وپایش طرح درمدارس

 شرکت درجلسات کمیته شیرمدرسه شهرستان

 مشارکت درآموزش گروههای هدف باهماهنگی درون بخشی وبرون بخشی

 ای تحقیقاتی درخصوص برنامه های تغذیههرح مشارکت دراجرای ط

 اولویت بندی مشکالت تغذیه ای درسطح شهرستان

 ای خاص ودادن نظر مشورتی وهمکاری باواحدها ودستگاهای آموزشی واجرایی درامربهبودتغذیه هموزش تغذیه برای گروهآ

 وری وانالیز اطالعات ،آماروشاخص های مربوط به تغذیهآجمع 

 تهیه وتنظیم گزارش عملکرد برنامه ها جهت ارائه به مقامات زیربط 
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 واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 شرح وظایف

 بازدید ونظارت بر مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان. -

 تشکیل کالسهای آموزشی برای بهورزان ، مربیان ، کاردان و کارشناسان بهداشتی و پزشکان مراکز.  -

اقدام و هماهنگی در زمینه اجرای برنامه های آموزشی در سطوح مختلف مردمی و بر حسب نیاز با توجه به اپیدمیولوژی  -

 بیماری منطقه.

 حت پوشش و ارائه خدمات الزم به آنان.شناسایی افراد نیازمند به مراقبت ویژه در منطقه ت -

 شناسایی کلیه گروههای در معرض خطر موجود در منطقه و انجام اقدامات الزم جهت جلوگیری از بروز بیماری در این گروه. -

 برآورد و تهیه واکسن مورد نیاز شهرستان و توزیع آن به واحدهای تابعه. -

 ز پرجمعیت مثل مدارس،سربازخانه ها،زندانها،بیمارستانها و درمانگاهها.بیماریابی در منطقه تحت پوشش با تمرکز در مراک -

تهیه آنتی سرم مورد نیاز در عقرب و مارگزیدگی،گازگرفتگی ها،مسمومیت ها با سم بوتولیسم،بیماری دیفتری و....وتحویل آن  -

 به واحدهای محیطی.

ها)سرخک،آنفلوانزا،التور،سل،ماالریا و ...( به واحدهای محیطی توزیع وسایل مورد نیاز در بیماریابی و نمونه برداری از بیماری -

 وجمع آوری و ارسال نمونه ها در اسرع وقت به آزمایشگاه رفرانس.

 انجام آزمایشهای باکتریولوژیکی بیماری سل واعالم نتیجه به مراکز مربوطه جهت درمان. -

ش واکسیناسیون بر اساس آمار دریافتی از واحدهای نظارت بر انجام واکسیناسیون و حفظ زنجیره سرما واستخراج پوش -

 ایمنسازی.

 جمع آوری،ثبت،تکمیل و ارسال اطالعات در قالب فرمهای آماری. -

دریافت گزارشهای بیماریهای مشاهده شده به صورت تلفنی و یا مکتوب از مراکز بهداشتی درمانی،بیمارستانها،درمانگاهها و  -

گیریهای الزم در خصوص بیماریهای فوق الذکر بر اساس دستورالعمل بیماریهای)فلج مطب های دولتی و خصوصی و انجام پی

زرد،سرخک،سل،ماالریا،تیفوئید،جذام،مشکوک  ،طاعون،تب شل حاد،کزازنوزادان،وبا،دیفتری،مننژیت مننگوککی،تیفوس شپشی

 به هاری،ایدز،اسهال خونی و سایر بیماریهای واگیر در مواقع افزایش موارد(.
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 واحد بهداشت دهان و دندان

 شرح وظایف:

 بهورزان و پرسنل ستادی مرکز بهداشت شهرستان-کاردانها-کارشناسان-ارائه آموزش های الزم به پزشکان

 ارئه آموزشهای الزم به مربیان بهداشت مدارس و مدیران مدارس و مربیان مهدکودک ها و رابطین بهداشتی

 دندانپزشکی و پیگیری و نظارت بر عملکرد دندانپزشکانتجهیز و راه اندازی واحدهای 

 تهیه و توزیع مواد مصرفی به واحدهای دندانپزشکی و پیگیری در تعمیر و سرویس دستگاههای دندانپزشکی

 تهیه و توزیع لوازم کمک آموزشی مثل پوسترو... به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و ادارات آموزش و پرورش

 ت و بازدید از خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جهت ارائه آموزشهای الزم به گروههای هدف بهداشت دهان و دنداننظار

 واحد آزمایشگاه

 شرح وظایف :

 انجام آزمایشهای مربوط به طرح های بهداشتی .

 آزمایشهای مربوط به تشخیص بیماری سل .

 آزمایشهای روتین دوران بارداری . 

 های قبل از ازدواج )تشخیص زوجین مبتال به بیماری تاالسمی مینورو بیماری مقاربتی سیفلیس و اعتیاد(.آزمایش

 آزمایشهای مربوط به مراجعین واحدهای سالمت خانواده و بهداشت محیط و حرفه ای .

وآزمایشات کامل و کشت  Bنوع جهت تشخیص بیماری هپاتیت  HBS Agتستهای کبدی و  -سرولوژی   –انجام آزمایشهای بیوشیمی 

 ادرار . 

 همکاری در طرح شناسایی افراد مبتال به دیابت .

 تشخیص افراد مبتال به ماالریا .

 تشخیص افراد مبتال به سالک .

 تشخیص افراد مبتال به جذام .

 تشخیص افراد مبتال به التور یا شبه وبا .

 برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه .

 کیفی جهت ارتقائ کیفیت بخشهای مختلف آزمایشگاهی .کنترل 

 نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای مراکز شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت.
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 واحد آموزش سالمت 

 آموزش و بازآموزی مباحث تخصصی آموزش سالمت جهت نیروهای شاغل در برنامه پزشک خانواده ومرکز بهداشت  - 

برگزاری آموزش به صورت غیر حضوری در خصوص اصول و فنون آموزش سالمت جهت پزشکان و ماماهای برنامه پزشک  - 

 خانواده 

 آموزش نیروهای بدو خدمت ) کاردان ، کارشناس ، ماما ، پزشک ( - 

ی آموزشی و نیازهای آموزشی تکثیر و تکمیل پوشه های آموزش بهداشت در سطح خانه بهداشت به منظور تعیین صحیح اولویت ها - 

 جهت برنامه ریزی آموزشی گروهی در روستا 

 تهیه و تکمیل چک لیست آموزش بهداشت در سطح خانه بهداشت ، کاردان ، کارشناس جهت پایش برنامه های آموزشی  - 

جلسات آموزش گروهی و با  نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی در سطح خانه های بهداشت از طریق تکمیل چک لیست ارزیابی - 

 کمک رابطین بهداشت مراکز روستایی

 واحد بهداشت محیط

 شرح وظایف :

 آموزش کارکنان و متصدیان اماکن و عموم مردم .

 کنترل آب آشامیدنی از نظر فیزیکی ، شیمیائی ، بیولوژیکی 

 کنترل منابع آلوده کننده هوا

 مواد غذائیکنترل اماکن عمومی مراکز تهیه و توزیع و فروش 

 کنترل بهداشتی مواد غذائی

 کنترل مواد زائد جامد ) زباله (

 کنترل بیمارستانها و مرکز بهداشتی درمانی

 کنترل بهداشت محیط مدارس )  از نظر ساختمان ، ایمنی ، بوفه در صورت دایر بودن (

 ل کسب متقاضیان پروانه کسب .تهیه جوابیه استعالمهای مجمع امور صنفی برای تأئید یا رد صالحیت بهداشتی مح

بهداشت محیط بر اجرای فرایند های کنترل عوامل هفتگانه محیطی ) کنترل اب ، هوا ، فاضالب ، زباله ، مواد غذائی ، ناقلین بیماریها و 

و تا حصول نتیجه  مواد یون ساز ( عمدتأ نقش نظارتی داشته و گزارشهای کارشناسی را تهیه و در اختیار مسئولین ذی ربط  قرار داده

 مطلوب پیگیری مینماید .

 برگزاری دوره های آموزشی

 آموزشی ، جزوه،تراکت ،مجله و ... CDتوزیع منابع آموزشی شامل:کتاب،پمفلت،پوستر،
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 واحد بهداشت حرفه ای

  :وظایفشرح 

 ظارت بر کارگاهها و کارخانجات) طبق برنامه ( و اعالم نواقص بهداشتین

 بر رفع نواقص بهداشتی کارگاهها و کارخانجات و معرفی به مراجع ذیصالح در صورت نیازپیگیری و نظارت 

 نظارت بر معاینات دوره ای صنایع ، شرکتها و موسسات سالمت کار

 نظارت بر اجرای طرح ادغام و برنامه ریزی بازدید خانه بهداشت روستایی:

 نظارت بر مراکز بهداشت کار 

 کارگری نظارت بر خانه های بهداشت

 نظارت بر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و ساماندهی کمیته ها:

 پیگیری شکواییه ها 

 واحد آمار و اطالعات

 شرح وظایف:

جمع آوری , کنترل و ثبت رایانه ای کلیه آمار و اطالعات بهداشتی درمانی شهرستان بصورت ماهیانه , فصلی , شش ماهه به تفکیک 

 وآمار نیروی انسانیمناطق شهری و روستایی 

 ارسال گزارشهای ماهیانه , فصلی و شش ماهه به مرکز بهداشت استان 

  مرگ پیگیری , جمع آوری و ثبت رایانه ای کلیه اطالعات مربوط به مرگ و میر شهرستان در قالب نرم افزار 

 تحت پوشش ارسال پس خوراندهای الزم به مراکز/ هماهنگی و برگزاری کمیته ثبت مرگ شهرستان 

 استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله

 پایش  مراکز و خانه های بهداشت و کنترل و بررسی نحوه تهیه و تکمیل فرمهای آماری
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 واحدهای پشتیبانی:

 شرح وظایف:

 وظیفه اصلی این واحد ها حمایت و پشتیبانی از نیروهای فنی مرکز بهداشت شهرستان می باشد.

 حراست و روابط عمومی  –امور مالی  –واحد های پشتیبانی عبارتند از :امور اداری 

 ، امور فرهنگی،طرح تکریم ارباب رجوع ینی،تدارکات،خدمات،ساختمان،انبارواحدهای امور اداری:کارگز

 واحدهای امور مالی:حسابداری ،اموال ،درآمد

و عموما در تمامی این واحدها،کادر خدماتی مستقر هداشت نیروی امور عمومی و پذیریش در اکثر واحدهای محیطی مرکز ب

 بوده و نیروهای فنی را پشتیبانی می کنند.
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 نام و تلفن واحدهای ستادی مرکز بهداشت 

 

 

 

 داخلی شماره تلفن مستقیم واحد نام واحد ردیف

 

1 
 

 105 44403084 ریاست مرکز بهداشت مدیریت

 123                                44402181 معاونت مرکز بهداشت

 

 

 

2 

 

 

 

 اموراداری

 109 44403975 مسئول کارگزینی

 101-102 44402181 دبیرخانه

 116 44402181 کامپیوتر

 - 44405606 تدارکات

 - - نقلیه

 124 - نگهبانی

   

   

   

   
 

 

3 

 
 

 امور مالی
 - 44402253 مسئول امور مالی

 - 44402253 حسابداری درآمد

   

   

   

   

 

4 

 

 

 بیماریها
 - 44405607 مسئول بیماریها

  - 

 - 44405607 واکسیناسیون و زنجیره سرد

 119 2-44402181 مسئول بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای

  - 

 117 44402181 روانمسئول بهداشت  بهداشت روان

  - 
 

5 
 

 118 44406243 مسئول بهداشت خانواده بهداشت خانواده

  - 
 

6 
 

 104 444403976 گسترش ستاد مسئول گسترش ستاد

  - 

 

7 

 

 بهداشت محیط
 - 44402287 مسئول بهداشت محیط

  - 

 114 44402181  مسئول آموزش بهداشت آموزش بهداشت 8

 122  44402181 مسئول بهداشت مدارس مدارسبهداشت  9
 

10 
 

 106 44402181  مسئول امور داروئی امورداروئی

  - 

 111  44402181 روابط عمومی روابط عمومی 11
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شت  فصل سوم   واحداهی محیطی مرکز بهدا
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 معرفی واحدهای محیطی

 : سوریان  مرکز بهداشتی درمانی شهری

خدمات قابل ارائه عبارتند از پزشکی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی ، بهداشت خانواده ، مامایی، تغذیه ، واکسیناسیون 

، بهداشت محیط ) واحد آزمایشگاه و دندانپزشکی تنها در بعضی مراکز وجود دارد (هر مرکز شهری بر حسب 

مراکز روستایی تعدادی از روستاها را تحت همچنین بعضی از  جمعیت و وسعت منطقه تحت پوشش ممکن است.
 عنوان روستای اقماری و سیاری تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند

 : شهری جیانمرکز بهداشتی درمانی 

هر مرکز روستایی  مامایی ، بهداشت خانواده و بهداشت محیط ، دندانپزشکی ، ات قابل ارائه عبارتند از پزشکی خدم

یی ، چند خانه بهداشت را تحت پوشش قرار می دهد . همچنین بعضی از مراکز روستایی بر حسب موقعیت جغرافیا

 تعدادی از روستاها را تحت عنوان روستای اقماری و سیاری تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند . 

 مرکز بهداشتی درمانی روستائی مزایجان:

خانواده ، مامایی، تغذیه ، واکسیناسیون ،  خدمات قابل ارائه عبارتند از پزشکی ، آزمایشگاهی ، بهداشت

بهداشت محیط  همچنین بعضی از مراکز روستایی تعدادی از روستاها را تحت عنوان روستای اقماری و سیاری 

 تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند

 :مرکز بهداشتی درمانی روستائی سروستان

هر مرکز روستایی بر حسب  خانواده و بهداشت محیط  مامایی ، بهداشت، ات قابل ارائه عبارتند از پزشکی خدم

موقعیت جغرافیایی ، چند خانه بهداشت را تحت پوشش قرار می دهد . همچنین بعضی از مراکز روستایی تعدادی از 
 روستاها را تحت عنوان روستای اقماری و سیاری تحت پوشش خدمات خود قرار می دهند . 
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پایگاهها و خانه های  –روستایی  –هری ليست مراکز بهداشتی درمانی ش

 بهداشت.

 

مرکز بهداشتی 

 درمانی

جمعیت تحت 

 پوشش
 نام خانه های بهداشت تلفن 

شماره تلفن خانه های بهداشت تحت 

 پوشش

 سوریان

  

  

 44402286  

  

 44416450 جعفرآباد

 44412413 فخرآباد

 44430134 سیمکان  

 44431202 خورکش

 444.4057 فنجان

 44402703  جیان

 44433085 جشنیان 

 44432100 دیده بانکی  

  44413266   مزایجان

 44418061 آباده 

 44418100 مرشدی 

  بادبر 

 44411230  سروستان

 44412300 شیدان 

 44412245 بزم 

 - سروستان

 44411232 منج
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 خدمات اقبل اراهئ رد واحداهی محیطی فصل چهارم 
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 خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی درمانی 

 خدمات پزشک در مراکز بهداشتی درمانی :

 ویزیت بیماران متفرقه 

 ویزیت مادران باردار 

 ویزیت دوره ای مادران پر خطر 

 های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال( سال بر اساس برنامه مانا ) مراقبت 5ویزیت کودکان بیمار زیر 

 ویزیت کودکان نیازمند مراقبت ویژه ارجاعی از بهداشت خانواده و ارجاع به پزشکان متخصص در صورت نیاز 

 ویزیت و معاینه زنان واجد شرایط بصورت ساالنه 

 ویزیت سالمندان 

 ، اول راهنمایی ، اول دبیرستان و ارجاع به پزشک متخصص در صورت نیاز انجام معاینات دوره ای دانش آموزان مقاطع اول ابتدایی ، سوم ابتدایی

 تکمیل فرم شرح حال بیماران ویزیت و 

 ان و پیگیری اختالالت بیماریهای  دانش آموزان و تشکیل پرونده بیماری در صورت نیاز نظارت ومشارکت در انجام آموزشها ) کودک ، مادر سالمند

 التور ، سل ، ماالریا و....... و تهیه نمونه از موارد مشکوک  شناسایی بیماران مبتال به

 آگاهی از وضعیت بیماریهای شایع جمعیت تحت پوشش 

 ویزیت افرادی که جهت صدور کارت معاینه پزشکی از اماکن مراجعه می کنند

 عهده دار وظایف زیر نیز می باشد : در هر مرکز یک نفر پزشک مسئول مرکز مشغول فعالیت است که عالوه بر وظایف مربوط به پزشک 

 نظارت بر کلیه امور فنی و اداری کلیه واحدهای مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاههای تابعه 

 نظارت بر درخواست اقالم بهداشتی 

 بازدید از پایگاههای تابعه و نظارت بر عملکرد آنها 

 نظارت بر نحوه تجویز شیر مصنوعی 

 تشکیل کمیته رابطین و کمیته ارتقای سالمت 

 شناسایی و اولویت بندی مشکالت سالمت منطقه تحت پوشش و اقدام در جهت رفع آنها 

 درخواست و نظارت بر تجهیزات مورد نیاز مرکز بهداشتی درمانی و پایگاههای تابعه
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 خدمات واکسیناسیون:

  ایمنسازیتامین و تدارک واکسن و وسایل مورد نیاز جهت 

 حفظ زنجیره سرما و مراقبت از واکسن در واحد مربوطه 

 انجام ایمنسازی کودکان بر اساس دستورالعمل کشوری 

 ( و سایر مراجعین بر اساس دستورالعمل  16انجام و تکمیل ایمنسازی توام در زنان واجد شرایط،دانش آموزان دوره متوسطه )ساله

 کشوری

 ی بر اساس اعالم مراکز باالترشرکت در برنامه های ملی ایمنساز 

 توضیحات نوع واکسن سن

میلی لیتر معادل نصف دز  05/0در کودکان زیر یکسال مقدار واکسن ب.ث.ژ هپاتیت ب –فلج اطفال  –ب.ث.ژ  بدوتولد

 بالغین است

  هپاتیت ب  –فلج اطفال  –سه گانه  ماهگی 2

  فلج اطفال –سه گانه  ماهگی 4

  هپاتیت ب –فلج اطفال  –سه گانه  ماهگی 6

 این واکسن شامل واکسن های سرخک، سرخجه و اوریون میباشد. MMR ماهگی 12

  فلج اطفال –سه گانه  ماهگی 18 

  MMR -فلج اطفال –سه گانه  سالگی 6

 جدول راهنمای ایمنسازی هاری :

 برنامه ایمنسازی هاری برای افراد حیوان گزیده

 توضیحات زمان تزریق واکسن نوبت واکسیناسیون هاری

در صورت نیاز و برابر دستورالعمل ممکن است سرم ضد هاری نیز به افراد حیوان  روز صفر)هنگام گزش( نوبت اول

 گزیده تزریق گردد.

  روز سوم  نوبت دوم

  روز هفتم نوبت سوم

گزنده هار ، متواری ، و یا غیر از نوبت چهارم و پنجم وقتی ادامه می یابد که حیوان  روز چهاردهم نوبت چهارم

 سگ و گربه باشد.

  روز بیست و هشتم نوبت پنجم
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 آموزش تغذیه جهت مراجعین به مراکز و پایگاه های بهداشتی و خانه های بهداشت

 ماهه 12تا  6آموزش تغذیه تکمیلی به مادران جهت کودکان 

 آموزش اصول تغذیه صحیح و گروه های مواد غذایی جهت کودکان، زنان باردار و شیرده،بزرگساالن و سالمندان      

 آموزش مصرف صحیح روغن به دلیل ارتباط مستقیم با بیماری های قلبی و عروقی

 آموزش استفاده از نمک تصفیه شده یددار

 تورالعمل اجرایی جهت دریافت سبد غذاییسال طبق دس 6معرفی کودکان دارای اختالل رشد زیر 

 معرفی کودکان دارای اختالل رشد به مرکز مشاوره تغذیه

ارائه مشاوره تغذیه دو روز در هفته توسط کارشناس تغذیه جهت کودکان دارای اختالل رشد،دانش آموزان و زنان 
 می گردند.باردار که از طریق مراکز بهداشتی و درمانی و پایگاه های بهداشتی معرفی 

 بیمه روستایی و پزشک خانواده

بی شک یکی از اصلی ترین وظایف دولت ،ایجاد عدالت در میان اقشارمختلف جامعه است . این رسالت در 

خصوص ارائه خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است .طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده با 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ، حمایت دولت و با هدف +سیون تصویب و تامین اعتبار از سوی کم
 در تمام مناطق روستایی کشور به اجرا در آمد . 1384تحول در نظام سالمت از سال 

در این طرح با صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی ،از طریق نظام ارجاع امکان بهره مندی از خدمات سالمت برای 

ود . در طرح فوق با پزشکان عمومی به عنوان پزشک خانواده و ماماها قراردادمنعقد می گردد روستاییان فراهم می ش
 تا کلیه امور مربوط به بیمه شدگان شامل امور بهداشتی و درمانی را انجام دهند .

سان و بدنبال تصویب برنامه بیمه روستایی این مرکز اقدام به ثبت نام از پزشکان و کارشنا 1384از تیرماه سال 

این افراد به  1384کاردانهای مامائی ، جهت عهده دار شدن وظایف تیم سالمت در روستاها نمود .از مرداد سال 

روستاها اعزام شدند .مسئولیت پزشک توجه به جامع بودن خدمات ، تداوم خدمات و مدیریت تیم سالمت است که 

 موظف به ارائه سطح اول خدمات به روستاییان می باشد .
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 يمه های طرف قرارداد :ب

 بیمه خدمات درمانی 

 الف( بیمه روستائیان و عشایر

 ب( بیمه کارکنان دولت

 ج( سایر اقشار 

 د( خویش فرما

 بیمه نیروهای مسلح 

 بیمه تامین اجتماعی 

تامین اجتماعی و نیروهای مسلح  –در صورت تمایل دسترسی به اطالعات و قوانین بیمه به سایت بیمه خدمات درمانی 

 قسمت سازمانهای بیمه گر مراجعه فرمائید.   www.bavan.sums.ac.ir.و یا  به سایت شبکه مراجعه فرمائید

 ** بیمه تکمیلی کارکنان بیمه کوثر 

 :ویزیت پزشکان عمومی

سهم بيمار)  سهم بيمه) لایر( آزاد) لایر( 

 لایر(

 فرانشيز ) لایر(

 5000 27600 64400 92000 بیمه روستائی

 5000 27600 64400 92000 بیمه کارکنان

 5000 27600 64400 92000 سایر اقشار

 9200 27600 64400 92000 تامین اجتماعی

 27600 27600 64400 92000 نیروهای مسلح
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 .هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند، و غم او را بزداید ، همواره در سایه جاودان لطف الهی است:(رسول اکرم )ص

 طرح تکریم مردم 8فرم نظر سنجی از ارباب رجوع )موضوع ماده 

 

 : نام دستگاه

 : تاریخ مراجعه

 

ئه شده آیا  -1 اطالع رسانی و راهنمایی الزم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست با شما ارا
 است؟

 بلی                     تا حدودی                               خیر

 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ -2

 متوسط                                   بد        بسیار خوب                  خوب            

 .نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند ،مرقوم فرمایید -3

 

 .نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ، مرقوم فرمایید -4

 

 م شده است؟آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجا -5

 بلی                            خیر

 ( چنانچه درخواست خالف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفا آن را مرقوم فرمایید.)با ذکر مورد و فرد مورد نظر -6

 

 .لطفا نظرات و پیشنهاد های خود را برای اصالح امور بنویسید

 

 : و نام خانوادگیدر صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید! نام 
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 :تماس با ما 

 :پست الکترونیک 

bavcdc@sums.ac.ir:    

shabake.bavanat@yahoo.com : 

shabake.bavanat@gmail.com : 

 :تلفن تماس

 بوانات: درمانو  بهداشت شبکه

TEL: 44402181-2 

VOIP: 7147- 7150 

 ولیعصر )عج( بوانات:بیمارستان 

TEL: 44403068-9 

VOIP: 5101-5104 

 :شماره فاکس

 44402288بیمارستان ولیعصر )عج( بوانات:

 44403047 شبکه بهداشت و درمان بوانات:

 :یشماره تلفن های ضرور

  

 نام مرکز شماره تلفن

 ژانس مرکز اور 44403228 ، 115

 مرکز بهداشتی درمانی سوریان 44402286

 مرکز بهداشتی درمانی جیان 44402703

 مرکز بهداشتی درمانی کره ای 44423234

مرکز بهداشتی درمانی  44420156

 توجردی

 حسامیمرکز بهداشتی درمانی  44428776

 مزایجانمرکز بهداشتی درمانی  44411230

 داروخانه ها:

 نام مرکز شماره تلفن

 داروخانه  223 داخلی   69-3223068

 بیمارستان ولیعصر )عج(

 مشکل گشاداروخانه دکتر  44403260

 داروخانه دکتر رضایی 44403258

 داروخانه ولیعصر جیان 44402747

 امور داروئی 44403275

، جنب استان فارس، شهرستان بوانات ، شهرك ولی عصر :آدرس پستی

  بوانات درمان و بهداشت مرکز ،اداره دارائی 

شماره تلفن های 

 ضروری

 

mailto:bavanat@sums.ac.ir
mailto:bavanat@sums.ac.ir
mailto:shabake.bavanat@yahoo.com
mailto:shabake.bavanat@yahoo.com
mailto:shabake.bavanat@gmail.com
mailto:shabake.bavanat@gmail.com
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