


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل



حضور کارشناسان پایگاه مشاوره ایدز در دانشگاه پیام نور آران و بیدگل و آزمایش و  
نفر از دانشجویان   80مشاوره 



 

.مورد ارزیابی قرار گرفتھ اند HIVداده ھای مربوط بھ زنان بارداری کھ با تست تشخیص سریع 

تعداد

114.تعداد زنان بارداری کھ در این ماه پرونده بارداری تشکیل داده اند

92انجام شده برای اولین نوبت در زنان باردار در این ماه HIVتعداد تست  تشخیص سریع 

5انجام شده برای دومین نوبت برای زنان باردار در این ماه HIVتعداد تست  تشخیص سریع 

0.مثبت ھستندHIVتعداد زنان بارداری کھ در این ماه دارای تست تشخیص سریع 

0.تعداد زنان بارداری کھ در این ماه دارای تست تاییدی مثبت ھستند

0.مثبتی کھ در این ماه درمان پروفیالکسی برای آنھا شروع شده است  HIVتعداد زنان باردار 

0مثبت در این ماه HIVتعداد زایمان سزارین انجام شده برای زنان باردار 

0.مثبت کھ در این ماه درمان پروفیالکسی دریافت کردند HIVتعداد نوزادان متولد شده از مادر 

0.مثبت کھ در این ماه شیر خشک جھت تغذیھ دریافت کردند HIVتعداد نوزادان متولد شده از مادر 



بازدید از اتاق ایزوله بیمارستان و ارسال فیدبک  •

.بیمار شبه آنفلوانزا وارسال به آزمایشگاه مرجع 4نمونه گیري از •

مکاتبه با مراکز و پایگاهاي خدمات جامع سالمت جهت آمادگی در برابر آنفلوانزا•

اورژانس امام خمینی -کلنیک بوعلی-شهید رجایی -مکاتبه با بیمارستان سیدالشهدا •
وتامین اجتماعی جهت آمادگی در برابرآنفلوانزا

.تشکیل تیم واکنش سریع در زمان طغیان وشیوع بیماریها•

.در مراکز و خانه هاي بهداشت shepجلسه آموزشی هپاتیت براساس مدل  7برگزاري•



مورد از موارد اسھالی مراجعھ کننده بھ مراکز و انجام آزمایش التور ، شیگال و  ٢٠نمونھ گیری  •
سالمونال

مواردمثبتنمونه گیري هانام مرکز

90ابوزیدآباد

10جواداالئمه

20نوش آباد

10بهشتی

20عصر ولی

10بهروان

20امام رضا

20اورژانس



بهداشت شبکه درمان معاونت با هماهنگی جلسه برگزاري •

بیماریها واحد هماهنگی جلسه 4 برگزاري•

روستایی و شهري مراکز کلیه جهت روتین هاي واکسن توزیع•

سال پایان تا التور گیري نمونه برنامه ادامه جهت مراکز با مکاتبه•

هفتگی بصورت بهداشتی معاونت به اسهالی موارد گزارش•

 هاي کلینیک به سالک به مبتال بیماران مراجعه از جلوگیري جهت درمان معاونت با مکاتبه•

فاطمیه سالک درمان مرکز معرفی و غیرمجاز

دارو صفر موجودي جهت دانشگاه بهداشتی معاونت با مکاتبه•

  سالک موارد افزایش دالیل ذکر و دانشگاه بهداشتی معاونت با مکاتبه•

 منطقه در سالک افزایش علل تشریح و فرمانداري با مکاتبه•

آزمایشگاه به ماالریا کتاب ارسال•



سالک جدید درمان جهت مراکز با مکاتبه•

شهرستان سالک وضعیت گزارش خصوص در فرماندار با هماهنگی جلسه برگزاري•

سالک رمان د شیوه تغییر جهت سالک پویینت فوکال پزشک با مکاتبه•

 کاشان و اصفهان پزشکی علوم دانشگاه کارشناسان حضور با سالک هماهنگی جلسه برگزاري•

فرمانداري محل در  استانداري و

مثبت مورد 133 بررسی و سالک به مشکوك زخم مورد 152گیري نمونه•

سالک جدید بیمار مورد 133 پیگیري و درمان•

گزیدگی حیوان مورد 30 جهت واکسیناسیون و  پیشگیرانه درمان اقدامات انجام•

 مسلول بیمار مورد 3 درمان و پیگیري•

سل بیماریابی مورد 46 انجام•

ماالریا بیماریابی مورد 7•

بهزیستی پرسنل ویژه آموزشی جلسه برگزاري•

هدف هاي گروه براي تنفسی و زئونوز بیماریهاي ، سل ، سالک آموزشی جلسات برگزاري•



برگزاري جلسات آموزشی سالک ، سل ، بیماریهاي زئونوز و تنفسـی  •
براي گروه هاي هدف

ارسال پیام هاي اموزشی و اطالعات اموزشی در خصـوص سـالک در   •
شبکه هاي اجتماعی و سایت هاي خبري شهرستان


