به یبدش،به یبریص وبه خبطرش

موارد خبص
ردیف

مشکل مورد
بررسی

چگونگی
کمک
رسبنی

توضیحبت

مسئول
پیگیری

تحقیق

وضعیت

1

خشیذ کاپؾي بشای
ً 02فشاصداًؼ
آهْصاى

002220222تْهاى

داًؼ آهْصاى
ًیاصهٌذ

B

تائیذ ؽذ

دستاسیخ20/8/02
پشداخت ؽذ

2

کوک بَ تعذادی
داًؼ اهْص

 0020222تْهاى

اصهذسعَ هعلْلیي
رٌُی

B

تائیذ ؽذ

3

پشداخت ُضیٌَ
داسّی یک
دختشعشطاًی

2220222تْهاى

پذس ؽاى عشطاى
هغض داسًذ0

B

تائیذ ؽذ

4

جِت پظ گشفتي
حلمَ عشّط

0220222تْهاى

5

جِت اًجام تغْیَ
با داًؾگاٍ

0220222تْهاى

6

جِت اًجام تغْیَ
باداًؾگاٍ

0020222تْهاى

7

جِت گزساى
صًذگی

2220222تْهاى

8

ُضیٌَ دسهاى بشای
ًْجْاى عشطاًی

2220222

بشای تِیَ جِیضیَ
ّام گشفتٌذ ّتْاى
باص پشداخت
ًذاؽتٌذّ 000
ایؾاى دسصهاى
داًؾجْیی ُن
کوک ُضیٌَ هی
گشفتٌذ0
ایؾاى بذّى کٌکْس
فْق ّاالى دکتشی
لبْل ؽذًذاهاهؾکل
هالی داسًذ000
یکی اص خذهَ ُای
داًؾگاٍ بَ دلیل
بذُی صیاد تْاى
تاهیي خشجی
ًذاسد000
پذس ایؾاى ُن
هشیض احْال
اعت ّ000

دس تاسیخ
 20/8/02پشداخت
ؽذ
دس تاسیخ
 20/8/00پشداخت
ؽذ

B

تائیذؽذ

دستاسیخ20/8/02
پشداخت ؽذ

B

تائیذؽذ

دستاسیخ20/8/02
پشداخت ؽذ

B

تائیذؽذ

دستاسیخ20/2/00
پشداخت ؽذ

B

تائیذؽذ

دستاسیخ20 /2/02
پشداخت ؽذ

B

تائیذؽذ

دستاسیخ20/2/8
پشداخت ؽذ

موارد مبهیبنه
سدیف هؾکل هْسد
بشسعی

چگًْگی کوک
سعاًی

تْضیحات

مسئول تحمیك
پیگیری

ّضعیت

1

خاًن هبتال بِ
ام.اس

دادى بستِ ّای غذایی بِ
ارسش ّ 022شارتَهاى در اٍل
ّزهاُ

ّوسزضَى فَت
ضذى ،دارای
2فزسًذ ،بذّکاربابت
ّشیٌِ دارٍ,عذم
تَاًایی پزداخت
پَل رّي ٍ اجارُ
هٌشلی ّزچٌذ
هحمز...

A

تائیذؽذ

تحَیل اٍل
20/2/00:
تحَیل دٍم
20/0/0:
تحَیل سَم:
20/8/0
تحَیل چْارم:
20/2/2

2

خاًَادُ ای
پزجوعیت کِ بِ
ضذت ًیاسهٌذ ٍ
هطکل دار ّستٌذ

پزداخت ّ 022شار تَهاى بِ
صَرت هاّاًِ

ًاراحتی للبی ٍ
عزٍلی ٍ آرتزٍس
ضذیذ دارى 0 ,تا
فزسًذ دارُ
ّ,وسزش ٍ
پسزبشرگص فَت
کزدُ ٍ دختزش با
 0فزسًذ طالق
گزفتِ ٍ خزجص بِ
گزدى هادر,یکی اس
فزسًذاش ًاراحتی
اعصاب ضذیذ
دارُ,یکی اس فزسًذاى
داًطجَ ٍلی بِ
دلیل ًذاضتي
ضْزیِ داًطگاُ

A

تائیذؽذ

پزداخت اٍل
20/0/0:
پزداخت دٍم:
20/8/0
پزداخت سَم:
20/2/2

اًصزاف داد,پَل
رّي ٍ اجارُ هٌشل
ًذارى ٍ...
3

کوک هالی بِ
خاًَادُ ًیاسهٌذ

هاّیاًِ ّ 022شارتَهاى

پذر خاًَادُ بِ دلیل
فطار سًذگی
افسزدگی ضذیذ پیذا
کزدُ ٍ خاًِ ًطیي
ضذُ,فشًذ 0سالِ
آسن دارد کِ ّشیٌِ
اسپزی ّای آسوص
باالست,هادر اس
طزیك خیاطی
سًذگی بِ سختی
هیگذرًٍِ

A

تائیذؽذ

پزداخت اٍل:
20/0/0
پزداخت دٍم:
20/8/0
پزداخت سَم:
20/2/2

4

جَاى سزطاًی
ًیاسهٌذ کوک هالی

کوک ّشیٌِ هاّیاًِ 022
ّشار تَهاى

رٍی ستَى فمزاتص
تَهَر سزطاًی
دارُ,اس کوز بِ پاییي
فلج,کلیِ ّا در حال
اس کار افتادى,سخن
بستز ضذیذ…
پذرضَى فَت کزدُ ,
هادرسالخَردُ ٍ
هزیط
هٌبع درآهذی ًذارى
ٍ لادر بِ پزداخت
ّشیٌِ درهاى ٍ
هعاش ًیستي

A

تائیذؽذ

پزداخت اٍل20/2/2 :
پزداخت دٍم:
20/0/0
پزداخت سَم:
20/0/0
پزداخت چْارم:
20/8/0
پزداخت پٌجن:
20/2/2
پزداخت  022تَهاى
بابت دستگاُ بخار سزد
بابت هطکل تٌفسی ضَى
....................
0رٍس در هیاى پذر یکی
اس بچِ ّای کالس کِ
رئیس بیوارستاى
ّستي,سخن بستزش

5

کوک ُضیٌَ بشای
داسُّای  0هاٍ
عشطاى

ُ 022ضاس تْهاى

6

کوک هالی بشای
گزساى صًذگی

ُ 022ضاس تْهاى

7

کوک ُضیٌَ
دسهاى بیواسی

ُ 022ضاس تْهاى

8

کوک ُضیٌَ
دسهاى بیواسی

ُ 022ضاس تْهاى

صى ّ ؽُْشی کَ
 0عال ُغت
اصدّاج کشدى ّلی
بَ دلیل عشطاى
ُوغشػ دائوا دس
بیواسعتاى ُا
ُغتي ّ ُضیٌَ
دسهاى بَ ؽذت
بشاؽْى عٌگیي
ُغت ّ صیش باس
بذُی ُای عٌگیٌی
سفتي
پیشهشدی  02عالَ
کَ خشج خْدػ ّ
ُوغشػ کَ عیذ
ُغت سا اص طشیك
باسبشی دس باصاس
بَ دعت هی آّسد
ّ کاس کشدى بشایؼ
خیلی دؽْاس اعت
جْاًی کَ اص
طشیك کاسگشی
خشج خْدػ ّ پذس
هادس هشیضؼ سا
هیذُذ
بشای دسهاى
ًاساحتی هغضی
پذسػ بَ ؽذت پْل
کن هی آّسد
پیشهشدی  82عالَ
کَ ُوغشػ بَ
بیواسی رات سیَ
دجاس ؽذٍ ّ بشای
ؽغت ّ ؽْ ّ تکَ
بشداسی اص سیَ
ًیاص بَ کوک
ُضیٌَ ای داؽتي

عَض هیکٌي ٍ ّشیٌِ
دارٍّاش بِ عْذُ گزفتي
دس تاسیخ 20/2/2
پشداخت ؽذ

A

تائیذؽذ

A

تائیذؽذ

دس تاسیخ 20/2/2
پشداخت ؽذ

A

تائیذؽذ

دس تاسیخ 20/2/2
پشداخت ؽذ

A

تائیذؽذ

س تاسیخ 20/2/2
پشداخت ؽذ

9

کوک ُضیٌَ
تحصیل ّ دسهاى

کوک ُضیٌَ تحصیل هاُاًَ
 22تْهاى ّ تالػ بشای
هعشفی بَ پذس یکی اص بچَ
ُا کَ پضؽک ُغتي بشای
دسهاى دس بیواسعتاى

02

جْاى ًابیٌا ّ
خْاُشػ ًیاصهٌذ

هاُاًَ ُ 022ضاس تْهاى

پغشی هتْلذ  00کَ
دس دٍ ًّک
ؽِشعتاى عویشم
عاکي اعت بَ
تاصگی داًؾگاٍ
لبْل ؽذٍ ّلی بَ
دلیل تصادف
اخیشػ با هاؽیي
لٌگؼ تشک خْسدٍ
ّتْاًایی ساٍ سفتي
ًذاسد ّ بَ دلیل
ّضع هالی بذ
تْاًایی دادى ُضیٌَ
عول ّ استْپذی سا
ًذاسد
ایي تشم سا
هشخصی گشفتَ تا
ؽایذ بتْاًذ دسهاى
کٌذ ّ اص تشم بعذ
بَ داًؾگاٍ بشّد
جْاى ًابیٌا ّ
ًیاصهٌذ

خاًن عشطاى
پْعت

هاُاًَ022تْهاى

ّضعیت هالی بذ

B

خاًن عشطاى خْى

هاُاًَ 022تْهاى

ّضعیت هالی
افتضاح

B

00

00

A

تائیذؽذ

دسحال پیگیشی

B

تائیذ ؽذ

تائیذ ؽذ

تائیذؽذ

پشداخت :0
20/0/08
پشداخت :0
20/0/00
پشداخت:2
20/2/0
پشداخت:0
20/0/0
پشداخت:0
20/0/08
پشداخت :2
20/0/00
پشداخت:0
20/2/0
پشداخت:0
20/0/0
پشداخت:0
20/0/08
پشداخت:2

20/0/00
پشداخت:0
20/2/0
02

کْدک فلج

هاُاًَ 022تْهاى

بَ دلیل عذم
تْاًایی دس اعتفادٍ
اص دعتؾْیی بایذ
ّ 000خاًْادٍ دس فمش
بَ عش هی بشًذ0000

B

تائیذ ؽذ

00

0داًؼ
آهْصًیاصهٌذ

هاُاًَ0020222تْهاى

هشبْط بَ یکی اص
هذاسط پائیي
ؽِشتِشاى

B

تائیذؽذ

02

خاًْادٍ عیذ
با2دختشّهادس

هاُاًَ 022تْهاى

00

بابت ؽیشخؾک
کْدک عیذ

هاُاًَ  022تْهاى

پذس خاًْادٍ فْت
ؽذًذ 20دختش اداهَ
تحصیل
ًذادًذّبیکاسّ
8ّ00ّ02عالَ
ُغتٌذ ّ0000
پذس بیواسبْدٍ
ّتْاى کاسکشدى
ًذاسد

B

تائیذ ؽذ

B

تائیذ ؽذ

17

آلای هبتال بَ
عشطاى خْى
عاکي دس ایالم

هاُاًَ0220222تْهاى

B

تائیذؽذ

18

 0بشادس
باتؾخیص لطع
ًخاع

هاُاًَ2220222

B

دسحال
پیگیشی

19

خاًن خذهَ هبتال
بَ عشطاى

هاُاًَ22تْهي بابت کوک
ُضیٌَ دسهاى

B

تائیذؽذ

تْاى کاس ًذاسًذّ
باپْل یاساًَ گزساى
صًذگی هی کٌٌذ ّ
0000
پذسؽاى فْت کشدٍ
ّهادسؽاى اص
ُشدّی ایٌِا
ًگِذاسی هی کٌٌذ
ّ 0000
دسحال ؽیوی
دسهاًی

پشداخت:0
20/0/0
پشداخت:0
20/0/00
پشداخت:2
20/2/0
پشداخت :0
20/0/8
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:2
20/2/0
پشداخت :0
20/0/0
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:2
20/2/0
پشداخت :0
20/0/0
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:2
20/2/0
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:0
20/2/0
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:0
20/2/0
پشداخت:0
20/8/0

22

کوک ُضیٌَ
تحصیلی بشای
چٌذتي اص
داًؾجْیاى ًیاصهٌذ
2داًؼ آهْص

22

پْل آب ّ بشق

21

0220222تْهاى

0000000000

B

تائیذؽذ

0220222تْهاى

هعلْل رٌُی ُغتٌذ

B

تائیذ ؽذ

پشداخت ُ 022ضاس تْهاى
بابت پْل آب ّ بشق

خاًوی  02عالَ کَ
تٌِا صًذگی هیکٌي
ّ بَ پشعتاسی
افشاد کٌِغال
هؾغْل ُغتي ّلی
اص پظ هخشج
صًذگیؾْى بش
ًویاى

A

تائیذ ؽذ

پشداخت:0
20/2/0
پشداخت:0
20/8/2
پشداخت:0
20/2/2
پشداخت:0
20/8/02
پشداخت:0
92/9/6
دس تاسیخ 20/2/2
پشداخت ؽذ

