


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



برگزاري كارگاه آموزشي آنفلوآنزادرمركزسالمت وپايگاه بهداشت ولي عصروبهروان•



و آدرس پايگاه مشاوره رفتاري آران و بيدگل   ... ايدز / HIVتهيه بنر با شعار مهار همه گيري •
ارسال جهت مراكز و پايگاهها و خانه هاي بهداشت و نصب در شهر آران و بيدگل و نوش آباد



برگزاري مسابقه دارت جهت بانوان ادارات به مناسبت هفته اطالع رساني  •
ايدزبا هماهنگي فرمانداري شهرستان در محل سالن تربيت بدني شهرستان  

همراه با اهداي جوايز به برگزيدگان



برگزاري همايش پياده روي در منطقه نوش آباد ضمن برگزاري جلسه  •
آموزشي ، طرح مسابقه و اهداي جوايز



ارسال نامه شرايط درمان مواردبستري وسرپايي آنفلوآنزابه مراكز درماني ومراكزسالمت جامعه•

ارسال گزارش آمادگي وعملكرددرخصوص بيماري آنفلوآنزا•

عددبه مراكزسالمت جامعه ۳۰۰ارسال تراكت آنفلوآنزابه تعداد •

ارسال ليست واكسن مصرفي آنفلوآنزابه معاونت بهداشتي•

شركت كارشناس برنامه انفوالنزادرجلسه توجيهي آنفلوآنزادراداره دامپزشكي اصفهان•

ارسال تعريف مواردمشكوك به فلج وسرخك وسياه سرفه به مراكزسالمت جامعه وپايگاههاي بهداشت •

جهت گزارش دهي بيماري

ارسال آخرين دستورالعمل درمان پديكولوزجهت مراكزسالمت جامعه وپايگاه بهداشت•

ارسال گزارش اقدامات انجام شده جهت اتباع بيگانه به معاونت بهداشتي •



مكاتبه بامراكزسالمت جامعه وپايگاههاي بهداشت درخصوص عدم نگهداري موادغذايي ودارويي دريخچال •

نگهداري واكسن

موردبيماريابي التور ۶تعداد •

پيگيري مصوبات كارگروه ايدزفرمانداري•

نفر ۶۴۶جلسه آموزشي آنفلوآنزاي فصلي وپرندگان وآموزش  ۱۸تشكيل •

درج مطلب به مناسبت هفته اطالع رساني ايدز در سايت شبكه•

تهيه و تكثير پمفلت ايدز و توزيع جهت مراكز و پايگاهها•

مكاتبه با مراكز در خصوص اجراي برنامه هاي آموزشي جهت گروههاي هدف•

ارسال خبرنامه آسيب پنهان به مسئولين مراكز بهداشتي درماني و كليه اعضاي كميته •

راهبردي ايدز



برگزاري مسابقه دارت جهت بانوان ادارات به مناسبت هفته اطالع رساني ايدزبا هماهنگي فرمانداري شهرستان •

در محل سالن تربيت بدني شهرستان همراه با اهداي جوايز به برگزيدگان

برگزاري مسابقه فوتبال به مناسبت هفته اطالع رساني ايدزبين تيم فوتبال شبكه بهداشت و دانشجويان دانشگاه •

است... ايدز / HIVآزاد اسالمي آران و بيدگل در سالن ورزشي دانشگاه آزاد با شعار مهار همه گيري 

برگزاري مسابقه ايدز جهت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آران و بيدگل اهداي  •

جوايز به برگزيدگان

در   ۹۵/۹/۲۰همايش ايدز واعتياد با همكاري مركز بهداشت و بخشداري ابوزيدآباد در تاريخ •

سالن جهاد كشاورزي ابوزيداباد جهت اعضاي شورا و دهياري روستاها

مشاوره و انجام آزمايش تشخيص سريع در  كمپ پاكان ناجي هالل، انجام نمونه گيري و •

نفر ۱۹مشاوره 



نفر ۵۳جلسه آموزشي در دانشگاه پيام نور جهت دانشجويان به تعداد  ۲برگزاري •

برگزاري يك جلسه آموزشي جهت مربيان مهد كودك•

نفر ۱۹برگزاري يك جلسه آموزشي جهت كارمندان هالل احمر به تعداد •

نفر ۱۴جلسه آموزشي جهت مربيان مدارس به تعداد  ۲برگزاري •

نفر ۲۰۱جلسه آموزشي جهت اولياء دانش آموزان به تعداد  ۲برگزاري •

نفر ۱۱۸جلسه آموزشي جهت رابطين بهداشتي به تعداد  ۷برگزاري •

نفر ۴۹۹جلسه آموزشي جهت عموم مردم  ۹برگزاري •

نفر ۳۵۰جلسه آموزشي جهت دانش آموزان مقطع متوسطه به تعداد  ۱۰برگزاري •

نفر ۲۴۶جلسه آموزشي سل وآموزش  ۹برگزاري •
و آموزش به كليه مراجعين جديد مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري به HIV/AIDSانجام آزمايش •

نفر ۱۹تعداد 



به مراجعين پايگاه مشاوره رفتاري) كاندوم(توزيع  وسائل پيشگيري •
اطالع رساني پايگاه مشاوره رفتاري به داوطلبين ازدواج•
ارسال خبرنامه آسيب پنهان به اعضاي كميته راهبردي ايدز و مراكز و پايگاههاي بهداشتي تحت •

پوشش
بررسي يكموردمرگ مشكوك به تب خونريزي دهنده وارسال نمونه به تهران•
تحت نظربودن اطرافيان فردمشكوك به تب خونريزي دهنده وكنترل درجه حرارت بدن •
مشكوك به هاري  )هاري( ارسال يك موردسرحيوان •
مورد ۱۷بيماريابي سل به تعداد •
موردمثبت به سل ريوي ۲بررسي وپيگيري ومراقبت ودرمان •
مورددرمان بيمارمبتالبه سل ۳پيگيري •
ازنظرايدز rapid testمورد ۲۹انجام •
موردداوطلب  ۱۹غربالگري سل دركمپ از•
موردحيوان گزيدگي ۲۸پيگيري ومراقبت •
نفر ۶۴۶جلسه آموزشي آنفلوآنزاوآموزش  ۱۸برگزاري •


