


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل



بهروان درماني بهداشتي مركز از بيماريها پرسنل اي دوره بازديد

شغال توسط گزيدگي حيوان دريگيري فعال پرسنل جهت تشويقي درخواست

درماني درمراكز پرسنل جهت آنفلوآنزا واكسن تزريق

فرمانداري در آنفلوآنزا كميته درجلسه شركت

پرندگان و طيور تلفات گزارش جهت درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه

هاري كميته تشكيل

shep مدل براساس مالت تب آموزشي جلسه ۱۴ برگزاري

كرايوتراپي دوره گذراندن جهت اصفهان به پزشك اعزام

كرايوتراپي تجهيراتاق

مدارس در پديكولوز معاينه
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پا ران درعضله سال ۲زير كودكان واكسن تزريق مراكزجهت با مكاتبه

ايدز راهبردي كميته تشكيل

كبريايي درپادگان هاري آموزشي جلسه برگزاري

مراكز جهت پديكولوز آموزشي پاورپوينت ارسال

درموردپديكولوز اي مداخله اقدام بامراكزجهت مكاتبه

مراكز به عددشامپوپرمترين۶۰۰ توزيع

مراكز و مساجد و پديكولوزدرمدارس پمفلت ۴۰۰۰ توزيع

 محوريت با مالت تب جلسات به مربوط مستندات ارسال درخصوص مراكز با مكاتبه
shep

دامپزشكي به مالت موردتب ۴ گزارش
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ماالريا بيماريابي جهت مراكز با مكاتبه

سل بيماريابي فرم تكميل صحيح نحوه خصوص در مراكز با مكاتبه

خطرايدز درمعرض گروههاي معرفي درخصوص بهزيستي اداره با مكاتبه

سل گيري نمونه تعداد خصوص در مراكز با مكاتبه

 بازداشتگاه در پرخطر و مشكوك افراد ارجاع درخصوص انتظامي نيروي با مكاتبه
ايدر جهت

ايدز آزمايش جهت اعتياد ترك كمپهاي با مكاتبه
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تعداد شركت كنندهتعداد جلسهعنوان جلسه
۱۴۴۲۰تب مالت

۱۳۰هاري
۲۸۴۴۲سل

جلسات آموزشي برگزار شده

۲۸۴۴۲سل
۱۷۳۴۰آنفلوانزا

۱۳۰كرونا ويروس
۱۴۱۳۰۵پديكلوزيس

۲۵۵ايدز
۲۳۶هپاتيت

۱۱۱با واكسن بيماري هاي قابل پيشگيري



تعدادعنوان بيماري  
۳۱مشكوك به سل بيماريابي موارد

۱۵نمونه التور
۱۶حيوان گزيدگي

۴تب مالت

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۴تب مالت
۴سالك

۹۱پديكلوزيس
۱پيگيري نيدل استيك

rapid test ۵تهيه 
۲پي گيري مورد مظنون به سرخك




