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 انوش برزیگر  دکترجناب آقای استاد ارجمند 

 پزشکی استان گیالنسازمان نظام محترم یاست ر

 نوفارمسن سیبا واکموضوع: فراخوان مادران باردار مراجعه کننده به مطب های خصوصی جهت واکسیناسیون 

 با سالم و احترام
عماون متتمرم   م 18/5/1400د ممورخ   8947/300و شمماره   16/5/1400د مورخ  8670/300به پیوست مکاتبات شماره 

اکسـن  ودستور عمل واکسیناسیون مـادران بـاردار بـا    » بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع

  ارسال می گردد. جهت استتضار«  پاسخ به سواالت» و « 1400مرداد ماه -سینوفارم

ی مراجعمه  بخم  دوتتم   از آنجا که حدود یک سوم مادران برای دریافت مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان به
ییمد تما   سمتور فرما دننموده و این خدمات را صرفا از بخ  خصوص دریافت می نمایند )مراجعه آزاد(، خواهشمند اسمت  

نمان و  ای خصوصی ماماها، پزشکان عمومی و متخصصین علی اتخصموص متخصصمی ز  مراتب به اطالع کلیه مطب ه

    اتبمات       منمدر  در مک  شـراط   مـادران وادـد  زایمان، عفونی و داخلی سطح استان رسانده شود تا ضممن آمموزش بمه    
بوطمه )بما   مت مرسمال  فوق اتذکر، آن ها را جهت تشکیل پرونده بهداشتی و انجام واکسیناسیون در مراکز خدمات جامع

 توجه به آدرس متل سکونت( ترغیب نمایند. 
 باشد.  الزم به توضیح است که زمانبندی و فرایند واکسیناسیون به عهده مرکز بهداشت شهرستان ها می

 

 

 
 دکترآبتین حیدرزاده

 بهداشتی دانشگاه معاون

                                                  
 

 
 رونوشت به:

مسئول دفتر رياست محترم دانشگاه جهت استحضار    

جناب آقاي دکتر دهنادي معاون محترم درمان دانشگاه جهت استحضار    

خانم دکتر رويا فرجي مدير گروه آموزشي زنان مرکز آموزشي درماني الزهرا ) س ( جهت استحضار    

خانم دکتر سودابه کاظمي مسئول نظارت، پايش و ارتقاء عملکرد امور مامايي معاونت درمان دانشگاه جهت استحضار    

دفتر معاونت بهداشتي دانشگاه    

آقاي دکتر جالل برشان معاون فني معاون بهداشتي دانشگاه    

آقاي دکتر حسن رخ شاد مدير پيشگيري و مبارزه با بيماري ها    

آقاي دکتر فرشيد آسوده کارشناس مسئول پزشک خانواده    

آقاي دکتر حجت نجف زاده  مديريت سالمت خانواده ، جمعيت و مدارس    

ناس مسئول بهداشت مادر و کودک خانم سکينه کشاورزمحمديان کارش   

خانم فرشته محمدعليخاني بايگان    


