


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



بهشتي درماني بهداشتي ازمركز بيماريها پرسنل اي دوره بازديد

 زائران در آنفلوآنزا با مقابله و پيشگيري براي آمادگي درخصوص مراكز با مكاتبه

  عتبات

  گيري نمونه انديكاسيون نامه ارسال مراكزدرخصوص با مكاتبه

باردار مادران در آنفلوآنزا پيگيري مراكزدرخصوص با مكاتبه

مصرفي واكسن گزارش ارسال جهت واحدها با مكاتبه

آنفلوآنزا به مظنون موارد گزارش واحدهادرخصوص با مكاتبه

آنفلوآنزا آموزشي نكات ارسال واحدهادرخصوص با مكاتبه

 به پاسخگويي در مراكزدرماني آمادگي لزوم درخصوص درمان معاونت با مكاتبه

التور موارد
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واحدها وبابه وپمفلت تراكت ارسال

سرخك به درمواردمظنون مراقبتي اقدامات انجام باواحدهادرخصوص مكاتبه

 به درماني واحدهاي در مواردگزيدگي گزارش درخصوص درمان بامعاونت مكاتبه
هاري پيشگيري درمان مركز

پمفلت همراه به پديكولوز دستورالعمل ارسال درخصوص واحدها با مكاتبه

اعضا ايدزبراي راهبردي كميته صورتجلسه ارسال

واحدها جهت بنرايدز چاپ درخصوص واحدي درون جلسه برگزاري

احمر هالل در ايدز هماهنگي جلسه برگزاري

دانشجويان جهت پرديس دانشگاه در ايدز آموزشي جلسه برگزاري

ايدز آموزش برنامه جهت واحدها وكارشناسان باكاردانان جلسه برگزاري

واحدها وبابه وپمفلت تراكت ارسال

سرخك به درمواردمظنون مراقبتي اقدامات انجام باواحدهادرخصوص مكاتبه

 به درماني واحدهاي در مواردگزيدگي گزارش درخصوص درمان بامعاونت مكاتبه
هاري پيشگيري درمان مركز

پمفلت همراه به پديكولوز دستورالعمل ارسال درخصوص واحدها با مكاتبه

اعضا ايدزبراي راهبردي كميته صورتجلسه ارسال

واحدها جهت بنرايدز چاپ درخصوص واحدي درون جلسه برگزاري

احمر هالل در ايدز هماهنگي جلسه برگزاري

دانشجويان جهت پرديس دانشگاه در ايدز آموزشي جلسه برگزاري

ايدز آموزش برنامه جهت واحدها وكارشناسان باكاردانان جلسه برگزاري



 آموزشي كالس برگزاري جهت وپرورش آموزش مركزمشاوره با ومكاتبه هماهنگي
آموزان دانش ايدزجهت

مراكز رابطين نفراز ۱۰۰ جهت آموزشي جلسه برگزاري 

نفرازدانشجويان ۴۰ جهت آزاد دانشگاه در آموزشي كالس برگزاري 

 تراپي مركزمتادون بيماران جهت آموزشي جلسه برگزاري 

وپرورش آموزش نفرازمعلمين ۲۰ جهت آموزشي جلسه برگزاري 

كبريايي پادگان نفرازسربازان ۵۰۰ جهت آموزشي كالس برگزاري 

ايدز راهبردي كميته اعضاي واحدهاوكليه به پنهان آسيب خبرنامه ارسال 

ايدز هفته مناسبت به واليبال مسابقه برگزاري 

 نفرازدانشجويان ۲۰۰ ايدزجهت باموضوع پيامك ارسال 
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شهرستان مدارس در ايدز آموزشي جلسه ۳۰ برگزاري

دانشوري مسيح بيمارستان به درمان به مقاوم بيمارمسلول اعزام

آباد درمركزنوش دربيمارمسلول درمان وارائه پيگيري

واحدها به جديد زئونوزبافرمت فرمهاي كليه ارسال

ضدماالريا داروهاي وتحويل مكاتبه

آنفلوآنزا به مبتال بيماران درخصوص سيدالشهداء بازديدازبيمارستان

نفر ۸۰۰وآموزش آنفلوآنزا آموزشي جلسه۴۰تشكيل

شهرستان مدارس در ايدز آموزشي جلسه ۳۰ برگزاري
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تعدادعنوان بيماري  

۳۰مشكوك به سل بيماريابي موارد

۸نمونه التور

۳۰حيوان گزيدگي

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 
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