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 هَسد 822:سٍص  45هشاکض تْیِ ٍ عشضِ ٍ تَصیع ٍ فشٍش هَاد غزایی تاصدیذ ضذُ طی 

 هَسد 393:سٍص  45تعذاد اهاکي عوَهی تاصدیذ ضذُ تَسط کاسضٌاساى طی 
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:فوریتهای پزشکی  

ي ضُرستان خرمدرٌ َمسمان تا سازمان ايرشاوس کطًر از  زوجان وًريزی فًریتُای پسضکی استاناش طرح آمادٌ ب

 -پایگاٌ تُارستان ضُری -مرکس ضُری)پایگاٌ  3ضريع ضد کٍ در ایه تاریخ  16/1/97لغایت  23/12/96تاریخ 



صديمیه ارائٍ خدمات پیص ن ي مفًریتُای پسضکی تٍ ویازَای ايرشاوسی ي سرپایی تیمارا( پایگاٌ غسال جادٌ ای

ستاوی ومًدود کٍ در ایه راستا پًضص صددرصدی چُارضىثٍ آخر سال ي اجرای کمپیه وٍ تٍ چُارضىثٍ سًزی راتیم

:اوسی تٍ ضرح ذیل می تاضدد ايرشارضريع ي تا اجرای طرح وًريزی آمار تصادفات ي مً  

مراجعیه  ارمًرد ي آم 32اٌ غسال جادٌ ای ايرشاوسی پایگمًرد آمار تصادفات ي مًارد  77در حًزٌ ی ضُری  

در طًل طرح وًريزی ویس پایگاٌ غسال ي فًریتُای پسضکی ضُرستان »مًرد  543سرپایی تٍ پایگاٌ غسال جادٌ ای 

«ومرٌ ارزیاتی از تازدیدکىىدگان ي ارزیاتان کسة کردود  

: گزارش اقدامات سایر واحدها  

تا تَجِ تحضَس  ّوکاساى پضضک، دًذاى پضضک، هاهائی ،پشستاسی ،آصهایطگاّی ٍ ٍاحذ هثاسصُ تا تیواسیْای   دس 

داًص، هشکض تجویع دًذاى پضضکی ٍ آصهایطگاُ هشکضی  خذهات اسائِ ضذُ دس  2سِ هشکض  جاهع  سالهت ضواسُ 

                                                      .         هذت تعطیالت ًَسصی تِ ضشح جذٍل  ریل  اعالم هی گشدد

تعداد ویسیت دندان پسشک  تعداد خدمات  آزمایشگا ه مرکسی تعداد خمات واحد مبارزه  بیماریها ویسیت پسشک     
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افشاد حیَاى  الصم تِ رکش هی تاضذ کِ خذهات اًجاام ضذُ تَسط ٍاحذ هثاسصُ تا تیواسیْا ضاهل ٍاکسیٌا سیَى

 گضیذُ ،  اصهایص تیشٍئیذ کَدکاى تاصُ هتَلذ ضذُ گشاصش تیواسیْای ٍاگیش ٍ غیش ٍاگیش تَدُ است

  

 



  

  

  

 

 



 

  

  

 


