


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



مكاتبه بامركزجواداالئمه جهت بررسي يك موردمشكوك به مننژيت •
مكاتبه بابيمارستان سيدالشهداء وشهيدرجايي درخصوص راهنماي نمونه •

گيري ازمواردمشكوك به آنفلوآنزا
مكاتبه بامراكزجامع سالمت درخصوص اقدامات انجام شده درمورد آنفلوآنز •

اوارسال مستندات آن 
مكاتبه بامركزابوزيداباددرخصوص گزارش بازديدكارشناسان معاونت •

بهداشتي دانشگاه ازپايگاه ديده ورآنفلوآنزا
مكاتبه بامراكزسالمت جامعه ومراكزبيمارستاني درخصوص ارسال پوستر •

گام كليدي وشستشوي دستهاي جهت  ۶راههاي پيشگيري ازبيماري و
پيشگيري ازآنفلوآنزا

برگزاري كالس آموزشي چاپ هشتم ايمنسازي جهت بهورزان•
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نمونه التور ۱۸تهيه •
موردمشكوك به سل ۱۷بيماريابي •
موردعارضه واكسن ۳پيگيري ومراقبت •
عددتراكت آنفلوآنزابه مراكزجامع سالمت ۵۰۰توزيع •
نفرنمونه جهت پيگيري درمان  ۴تعداد•
جهت مراكزوپايگاه سالمت  cdارسال بسته آموزشي سل درقالب •
ازبيماران تحت پوشش مركزترك اعتيادنشاط پاكي كوير HIVنمونه گيري ايدزو•
نفردرپايگاه مشاوره رفتاري ۳۸به تعداد HIVمشاوره وآزمايش ايدزو•
به بيمارستانها  HBVارسال دستورالعمل مربوط به مديريت مواجهه شغلي با •

واورژانس
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نفر۱۰۴۳جلسه آموزشي آنفلوآنزاوآموزش ۲۳تشكيل •
نفر۳۰۹۵جلسه آموزشي پديكولوز وآموزش ۴۰تشكيل -•
نفر۲۰جلسه آموزشي بيماري منتقله ازآب وغذاوآموزش ۱تشكيل -•
نفر۱۲۷جلسه آموزشي هاري وآموزش ۴تشكيل •
نفر۴۶جلسه آموزشي سل وآموزش ۲تشكيل •
نفر۴۸جلسه آموزشي واكسيناسيون وآموزش ۲تشكيل •
نفر۴۶۱جلسه آموزشي ايدزوآموزش ۴تشكيل •
نفر۲۵جلسه آموزشي تب مالت وآموزش ۱تشكيل •
نفر ۹۵جلسه آموزشي بيماريهاي مشترك وآموزش  ۶تشكيل •
نفر ۷۱جلسه آموزشي هپاتيت وآموزش  ۳تشكيل •
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