


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل



جمع بندي آمار واکسن تزریق شده در مراکز و خانه هاي بهداشت  و ارسال آمار به معاونت  •
بهداشتی

مورد عوارض واکسن و ثبت در پورتال وزارت خانه 40گزارش •

بیماریھای قابل پیشگیری با واکسن

تعدادبیماري نوعتعدادبیماري نوع

-دیفتري به مظنون1مننژیت به مظنون

-AFP-سرخک به مظنون

-)B,C(سرمی هپاتیت-سرخجه به مظنون

مورد 42مراکز و مطبها از ماهیانه گیري گزارش-CRS به مظنون

مورد 4فلج هفتگی گیري گزارش-سرفه سیاه	به مظنون



.بیمار شبه آنفلوانزا وارسال به آزمایشگاه مرجع5نمونه گیري از•
.برگزاري کارگاه آموزشی آنفلوانزا جهت مراقبین سالمت،پرستاران در دو روز•
.برگزاري کمیته برون بخشی آنفلوانزا•
.تراکت آنفلوانزا به کلیه مراکز و خانه هاي بهداشت1000ارسال •
.مرکز و پایگاه بهداشتی وارسال فیدبک مربوطه 7بازدید از •
.عدد پمفلت آنفلوانزا200جلسه آموزشی آنفلوانزا درمراکز وپایگاهها و توزیع  22برگزاري •



.مورد حیوان گزیدگی 49مراقبت و واکسیناسیون •
.مورد زخم سالک 68بررسی و مراقبت •
.برگزاري جلسه هماهنگی سالک با حضور مهندس محبوبی و مهندس درودگر•
.مورد پدیکلوزیس 65شناسایی و درمان •



97آذر –اقدامات انجام شده به مناسبت هفته اطالع رسانی ایدز 

تشکیل کمیته آموزش و اطالع رسانی ایدز با حضور –١•
نمایندگان ادارات  شهرستان آران و بیدگل  

:اطالع رسانی  ایدز )مینی بوس ( راه اندازي پایگاه سیار - 2•



با x2 90و یک بنر  x2 3بنر  5تشکیل جلسه با انجمن ساحل امن سالمت و چاپ –3
موضوع ایدز با هزینه این انجمن  

 
عدد پمفلت ایدز از طرف شرکت فوالد کویر و توزیع در راهپیمایی   1000چاپ –4

نفري پیاده روي خانوادگی دیابت 5000
نصب رایگان بنرهاي اطالع رسانی ایدز در سطح شهرستان از طرف شهرداري آران و  –5

بیدگل  

نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان  600جلسه آموزشی ایدز جهت  11برگزاري  - 6  



نفر از رابطین مراکز خدمات جامع  108جلسه آموزشی ایدز جهت  3برگزاري –7
سالمت

نفر عموم مردم  ٢۶٠جلسھ آموزشی جھت  ٩برگزاری –٨
برگزاری جلسھ آموزشی ایدز از زنانی کھ ھمسرشان زندانی است بھ ھمراه نمونھ  -٩

)  ره ( گیری اچ آی وی از آنھا در کمیتھ امداد امام خمینی 

 
برگزاری کالس آموزشی ایدز جھت پزشکان و پرستاران درمانگاه تامین اجتماعی -١٠ 

شھرستان آران و بیدگل 
نفر از سربازان پادگان شھید کبریایی  ٢٠٠برگزاری کالس آموزشی ایدز جھت  -١١
برگزاری جلسھ آموزشی در  کمپھای ترک اعتیاد و سالن ھای ورزشی –١٢



انعقاد تفاهم نامه با اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان به مدت  -
نفر از مستمري بگیران بیمه بیکاري در خصوص  1000یکسال جهت آموزش 

)نفر  100هر ماه حدود ( بیماري ایدز و پیشگیري از اعتیاد
از طرف  "فرزند پروري"نفر از رابطین در همایش  150آموزش ایدز به –14

انجمن نوید سالمت و کتابخانه عمومی شهرستان آران و بیدگل  
برگزاري برنامه کویرنوردي خانوادگی از طرف  اداره آموزش و پرورش با  -15

شرکت پرسنل شبکه بهداشت به مناسبت هفته اطالع رسانی ایدز 
نفر از معلمین تحت عنوان ایدز  100برگزاري کالس آموزشی ایدز جهت  -16

و سرطان 
توزیع تراکت اطالع رسانی ایدز در کانونهاي سالمت محله با مشارکت _ 17

اداره بهزیستی 
چاپ تراکت اطالع رسانی ایدز جهت توزیع در دبیرستانهاي شهرستان  -18

آران و بیدگل 



.مورد ارزیابی قرار گرفته اند HIVداده هاي مربوط به زنان بارداري که با تست تشخیص سریع 

تعداد

.تعداد زنان بارداري که در این ماه پرونده بارداري تشکیل داده اند
147

اولین نوبت در زنان باردار در این ماه انجام شده براي HIVتعداد تست  تشخیص سریع 
114

انجام شده براي دومین نوبت براي زنان باردار در این ماه HIVتعداد تست  تشخیص سریع 
1

.مثبت هستندHIVتعداد زنان بارداري که در این ماه داراي تست تشخیص سریع 
0

.تعداد زنان بارداري که در این ماه داراي تست تاییدي مثبت هستند

0

.مثبتی که در این ماه درمان پروفیالکسی براي آنها شروع شده است  HIVتعداد زنان باردار 

0

مثبت در این ماه HIVتعداد زایمان سزارین انجام شده براي زنان باردار 

0

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

0

.مثبت که در این ماه شیر خشک جهت تغذیه دریافت کردند HIVتعداد نوزادان متولد شده از مادر 

0


