
  بهداشت خانواده:واحد 
حين بارداري پس از -وع خدمت:مراقبت پيش از باردارين

 ٥زايمان وارائه خدمات باروري سالم،مراقبت كودكان زير 
ساالن وسالمندان ال ،مراقبت نوجوانان،جوانان،ميانس

وپاپ اسمير،انجام واكسيناسيون GYN،ارائه خدمات 
موزش گروه هدف،آموزش ومشاوره فرزند آوري ،جذب وآ

رابطين سالمت ،جذب وآموزش سفيرسالمت،مراقبت 
  بيماران ديابتي وفشار خون وبيماران قلبي عروقي

گروه هدف:مادران باردار شيرده،كودكان زير 
  سال،جوانان٥-١٧سال،نوجوانان ٥
  سال به باال٦٠سال،سالمندان ٣٠-٥٠سال،ميانساالن ١٨-٢٩ 

- كارتمراقبتكودك–مدارك الزم:كارت ملي 
  ياسندمنزلقولنامه

  ساعتزمان ارائه خدمت:شنبه تاپنج شنبه از 
  ٤٢٢٢٦٤٣٢تلفن تماس--- ٧,٣٠-١٤

  ١٣پنج شنبه ها تا ساعت 
  

  طب كار :
شناسايي تعداد كارگاهها و شاغلين سطح :نوع خدمت

–بازرسيونظارتدائميبركارگاهها–شهر 
–پركردنفرمبازديدتكواحديواعالمنواقصدرفرماعالمنواقص

انجام  معرفينامهجهت–رمحيطكارشناساييعواملزيانآو
  پرونده سازي و ثبت اطالعات در سامانهمعاينات شغلي 

–ي صنعتي اگروه هدف :شاغلين كارگاههاو واحده
   -كارگرانشهرداريكشاورزانشاغلينكارگاههايخانگي

مدارك الزم: قبل از مراجعه به واحد طب كار الزم است 
داشت بامراجعه به واحد بهداشت حرفه اي در شبكه به

فرم هاي مربوطه را تحويل گرفته وطبق دستور العمل 
ابتدابه آزمايشگاه وسپس به واحد طب كار مراجعه 

  نمايند.
  چهارشنبه–دو شنبه  -شنبه:   روز وساعت كار

  ٧,٣٠-١٤ا ساعت 
 
 
 

  تغذيه : واحد 
بازديد از پايگاه سالمت  –نوع خدمت :مشاوره هاي تغذيه 

ي كيفيت تغذيه اي ارزياب–آموزش گروهي تغذيه –
  رستوران ها و بيرون بر ها 

افراد خدمت گيرنده :تمام گروههاي سني وافراد مبتال به 
  ٠٠٠و فشار خون –چاقي  –ديابت 

مدارك مورد نياز :برگ ارجاع تغذيه از پايگاه پزشك 
  ٤٢٢٢٦٤٣٢خانواده وپايگاه سالمت شماره تلفن:

   چهارشنبه - دوشنبه–مشاوره : شنبه  روز وساعت
  ١٤تا٣٠:٧

  واحد آزمايشگاه :
نمونه گيري جهت انجــام آزمايشــات دوران :نوع خدمت 

  ٠٠٠و چربيخون–قندخون–بارداري 
مدارك الزم : نوشتن آزمايشات مــورد نظــر در دفترچــه 

  توسط پزشك خانواده 
  

سال كه پزشك خــانواده آنهــا  ٦گروه هدف : افراد باالي 
  تحت پوشش مركز جامع سالمت شيخ ابوتراب باشد 

  
زمان ارائه خدمت :همه روزه به جز روز هاي پنج شنبه از 

  ٩تا  ٧:٣٠ساعت 
  ٤٢٢٢٦٤٣٢تلفن تماس : 



  واحد روان:
  نوع خدمت : مشاوره در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي 

،آگاهي جهت پيشگيري از اعتياد وسالمت وسالمت رواني 
  بازديدوآموزشازپايگاهسالمت–خانوادگي واجتماعي 

- گروه هدف :تمام گروه هاي سني و جنسي (كودك
  )٠٠٠٠زوجينو–دانشآموزان–نوجوان 

  نياز :برگ ارجاع روان از پايگاه پزشك  مدارك مورد 
  

  خانواده وپايگاه سالمت
  

  ٤٢٢٢٦٤٣٢شماره تلفن:
  چهارشنبه - دوشنبه–مشاوره : شنبه روز وساعت 

  ١٤تا٧:٣٠
  پنج شنبه-سه شنبه-روزهاي بازديد :يكشنبه

  
  
  
  

  واحد بهداشت محيط:
نوع  خدمات:بازرسي ونظارت بهداشتي  بركليه مراكز واماكن 

،  بكار گيري سامانه جامع   ١٣مشمول وغير مشمول قانون ماده 
ازرسي هاي مديريت بازرسي مركز سالمت محيط وكار،انجام ب

روتين  و طرح تشديداماكن ومراكز عرضه وتوليدمواد غذايي 
،كنترل كيفي آب آشاميدني،پيگيري شكايات بهداشتي 

،آموزش بهداشت،مشاركت در شناسايي وكنترل قليان وصدور 
  كارت بهداشت كسبه ومتصديان اماكن 

  گروه هدف :كسبه، دانش آموزان وعموم مردم
تندرستي:معرفي نامه جهت  مدارك الزم جهت صدور كارت

–جوابآزمايشوتاييدمعرفينامهتوسطپزشك–آزمايشگاه
ريال نزد بانك ملت به حساب  ٥٠٠٠٠ واريزفيشبانكيبهمبلغ

–اختصاصي معاونت اختصاصي معاونت بهداشتي دانشگاه  
  يكقطعهعكسوكارتملي

  روزهاي كاري:
  ٧,٣٠-١٤ساعتكار --- چهارشنبه - دوشنبه–شنبه 

  
  
  

  شت و درمان شهرستان كازرونشبكه بهدا  
  مركز خدمات جامع سالمت  شيخ ابوتراب كازرون

  راههاي ارتباطي:وب سايت شبكه كازرون
http://kazeroon.sums.ac.ir  
  واحدرسيدگي به شكايات مردمي:

  ٠٩١٧٧٢٣٥٢٧٧خانم اژدري ...شماره تماس :
  ١٩٠شكايات بهداشت محيط سامانه پيگيري به 

  ٢٢١٦٥٨٠  --٤٢٢٢٦٤٣٢تلفن مركز جامع شيخ :
  جنب مسجد شيخ–آدرس:خيابات انقالب 

  محبوبه جنگجوييمسئول مركز  :تهيه كننده 
  ٩٦ركز خدمات جامع سالمت شيخ ...پاييز م


