


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



سفيدشهر درماني ازمركزبهداشتي بيماريها پرسنل اي بازديددوره

بهداشتي رابطين آپ ماپينگ الزحمه حق پرداخت

بتوليسم ومنوواالن واالن تري سرم درخواست

بهداشتي معاونت باكارشناسان واحدي بين جلسه تشكيل

وپرورش آموزش مربيان به shepروش به مالت تب آموزش
وپرورش آموزش مربيان پديكولوزبه آموزش

۹۵ سال جهت شهرستان سالك ميكروپالن برنامه تدوين

ماالريا گيري نمونه صحيح نحوه آموزشي جلسه برگزاري

باردار زنان ايدزدربين تراكت توزيع

شهر درسطح ايدز بنر نصب 
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پرسنل وآموزش آن وتجهيز ايدز مركزمشاوره اندازي راه

مزدوجين جهت ايدز جلسه ۴ آموزش

سيدالشهدا بيمارستان ايزوله دربخش سل اسميرمثبت مورد يك بستري

HIV بيمارمثبت از استيك نيدل مورد يك براي HIVپيشگيري درمان شروع

HIV جهت آموزدبيرستاني دانش ۴۰ آموزش

اسميرمثبت سل به بيمارمبتال مورد ۱ دارويي درمان

  بيمارسل مورد ۲ درمان ادامه پيگيري

ماالريا الم مورد ۳۰ تهيه

rapid مورد ۱۰ آزمايش test
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تعدادعنوان بيماري  
۳۶مشكوك به سل بيماريابي موارد

۶نمونه التور
۹نمونه آنفلوانزا

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۹نمونه آنفلوانزا
۲۱حيوان گزيدگي

۶تب مالت
۲سالك

۳۹پديكلوزيس
۲۴هپاتيت ب

۳عارضه واكسن



تعداد شركت كنندهتعداد جلسهعنوان جلسه
۹۲۱۸تب مالت

۱۱۳۶۵سل
۷۲۰۰آنفلوانزا

جلسات آموزشي برگزار شده

۷۲۰۰آنفلوانزا
۶۴۳۰پديكلوزيس

۱۰۲۶۵ايدز
۴۵۰هپاتيت
۲۴۰ماالريا

۷۳۸۵بيماريهاي مشترك
۴۷۹با واكسن بيماريهاي قابل پيشگيري




