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



ارسال اخباركشوري وجهاني مراقبت بيماريهاي واگيربه مراكزدرماني وبيمارستان •
ومراكزخدمات جامع سالمت

تشكيل كالس آموزشي وتوجيهي آنفلوآنزاي فوق حادپرندگان جهت نيروهاي •
بهداشت محيط وحرفه اي ومبارزه بابيماريها

گزارش تلفات پرنده ومرغ به معاونت بهداشتي دانشگاه •
گزارش تلفات پرندگان ومرغ به اداره دامپزشكي شهرستان•
مكاتبه بامراكزخدمات جامعه سالمت درخصوص تشديدنظام مراقبت ازآنفلوآنزاي •

پرندگان
اعالن اسامي تيم مراقبت ازآنفلوانزابه مراكزجامع سالمت ومعاونت بهداشتي دانشگاه•
ارسال تراكت راههاي پيشگيري ازآنفلوآنزاي فوق حادپرندگان به مراكز•



ارسال تراكت راههاي پيشگيري ازآنفلوآنزاي پرندگان به مراكزدرماني وبيمارستانها •
وكلينيك تامين اجتماعي وفرهنگيان

مكاتبه مجددبامراكزجامع سالمت وپايگاههي بهداشت درخصوص گزارش تلفات  •
وارسال فعاليتهاي انجام شده به صورت مستند

تشكيل جلسه هماهنگي بادانشگاههاي شهرستان درخصوص همايش ايدز•
ارسال صورتجلسه ايدزجهت دانشگاههاي شهرستان•
مكاتبه بامطبهاي حصوصي جهت گزارش مواردتب داربثوري به مركزبهداشت •

شهرستان
مكاتبه بابيمارستانهاومراكزخدمات جامع سالمت درخصوص گزارش مواردتب  •

داربثوري به مركزبهداشت شهرستان
شركت دركالس پديكولوزدرمعاونت بهداشتي دانشگاه•
مكاتبه باامورمالي جهت پرداخت حق الزحمه ماپينگ وپيگيري جهت پرداخت آن•
مكاتبه بامراكزخدمات جامع سالمت درخصوص پرت واكسن•



مكاتبه بامراكزجامع سالمت درخصوص نمودارپايش ايمنسازي وچگونگي كاهش پرت بغضي •
ازواكسنها

shepكارگاه آموزشي تب مالت به روش  ۸برگزاري •
  shepآموزش كليه مراقبين سالمت شبكه درخصوص بيماري تب مالت به روش •
برگزاري كارگاه آموزشي جيوان گزيدگي وسالك  •
برگزاري كارگروه بهداشت بامحوريت بيماري سالك•
آموزش مراقبين سالمت درخصوص نحوه صحيح الم گيري خون ازنظرماالريا•
ثبت مواردحيوان گزيدگي والم ماالريادرپور•
بررسي اطرافيان يكموردمشكوك به تب خونريزي دهنده كريمه كنگو•
برگزاري جلسه آموزشي مواجهه شغلي باهپاتيت واچ آي وي دربيمارستان سيدالشهداء •
آموزش مستمري بگيران تحت پوشش بيمه بيكاري درخصوص اچ آي وي•
نفر ۱۷برگزاري جلسه آموزشي جهت معتادين مراجعه كننده وسايل كاهش آسيب به تعداد •
وخانواده آنها MMTبه مركز•
مشاوره وانجام آزمايش اچ آي وي وتوزيع•



نفر۱۴۷جلسه آموزشي بيماريهاي مشترك وآموزش ۵برگزاري •
نفر۸۸۵جلسه آموزشي آنفلوآنزاوآموزش  ۱۸برگزاري •
نفر۱۲۴جلسه آموزشي پديكولوزيس وآموزش ۴برگزاري •
نفر۵۵جلسه آموزشي هاري وآموزش ۳برگزاري •
نفر۱۳۰جلسه آموزشي ايدزوآموزش ۴برگزاري •
نفر۱۵جلسه آموزشي تب خونريزي دهنده وآموزش  ۱برگزاري •
نفر ۴۱جلسه آموزشي واكسيناسيون وآموزش  ۳برگزاري •
نفر ۲۰جلسه اموزشي مشه مشه واموزش  ۱برگزاري •
مورد۱۶بيماريابي سل به تعداد •
موردمثبت به سل ريوي ۳بررسي وپيگيري ومراقبت ودرمان •
ازنظرايدز  rapid testمورد۱۷انجام •
موردحيوان گزيدگي۲۰پيگيري ومراقبت •
موردبيمارميتال به سالك ۱۱پيگيري ومراقبت •
موردهپاتيت ۸پيگيري ومراقبت •
نمونه التور ۱۰تهيه •
نمونه ماالريا ۲تهيه •


