


 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل



 تعداد بیماری نوع تعداد بیماری نوع

 - دیفتری به مظنون - مننژیت به مظنون

 - AFP - سرخک به مظنون

 2 (B,C)سرمی هپاتیت - سرخجه به مظنون

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

 مورد 4 فلج هفتگی گیری گزارش - سرفه سیاه به مظنون

جمع بندی آمار واکسن تزریق شده در مراکز و خانه های بهداشت  و ارسال آمار به •
 معاونت بهداشتی

 مورد عوارض واکسن و ثبت در پورتال وزارت خانه 10گزارش •
 

 

 

 بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن



 
 
 
 
 
 
 

 :موارد نمونه گیری آنفلوانزا

 نمونه گیری آنفلوانزا موارد مثبت موارد منفی

 مورد 4 - مورد4

 .تراکت آنفلوانزا 300توزیع •
 
 .ارسال کپسول تامیفلو به بیمارستان سیدالشهدا•
 
 .ارسال کپسول تامیفلو به واحد هاری شبکه•
 
مکاتبه با مراکز و مطبهای خصوصی جهت ارجاع موارد شبه آنفلوانزا جهت دریافت  •

 .داروی تامیفلو به واحد هاری یا بیمارستان سیدالشهدا



 آمار عملکرد پایگاه مشاوره ایدز
تعداد   نوع فعالیت تعداد و حجم کار نوع فعالیت

و 
حجم 

 کار

 
آموزش واطالع 

 HIV/AIDSرسانی

مراجعین مرکزمشاوره 
 ایدز

 جلسات درون بخشی هماهنگی بین بخشی 25

 جلسات برون بخشی 0 دانشجویان

  120 عموم مردم
 مراقبت و درمان

 ART درمان تحت

 PCPپروفیالکسی 60 سایر

 
 مشاوره وآزمایش

ارزیابی بالینی توسط  100 کل مشاوره
 پزشک مرکز

ویزیت توسط فوکال  0 (HIV ) مشاوره افراد
 پوینت

مشاوره خانواده های 
 تحت پوشش

 بستری بیمارستان 0

 اسمیر سل 0 انجام آزمایش

 پروفیالکسی سل 12 انجام آزمایش جدید

PMTCT 111 واکسیناسیون 

 PPDتست 118 توزیع کاندوم کاهش آسیب

 CXR 11 توزیع سرنگ

 
 نظارت و پایش

 CD4آزمایش  بازدید بیمارستان

 PCP بازدید ازشبکه بهداشت

 آزمایشگاه بازدید کمپ ها

 GENEXPERT بازدید زندان

 VIRALOAD بازدید مراکز و پایگاهها

 PEP باشگاه مثبت



 16/2/97تا  1/12/97اجرای برنامه واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی در متولدین •
 
اطالع رسانی اجرای برنامه واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی با ارسال پیامک به گروه •

 .هدف و نصب اطالعیه در کلیه مراکز خدمات جامع سالمت
 
 .دز واکسن فلج تزریقی در گروه هدف 4224تزریق •

 
مکاتبه با آموزش و پرورش جهت آموزش هپاتیت به دانش آموزان مقاطع اول ودوم  •

 .متوسطه
 

 



مکاتبه با آموزش و پرورش جهت رعایت بهداشت آب و مواد غذایی در برنامه ریزی اردوهای دانش . •

 آموزی

 ارسال آخرین دستورالعمل های عفونت های بیمارستانی برای بیمارستان ها•

بازدید از پساب فاضالب کاشان و مکاتبه با فرمانداری جهت رسیدگی به وضعیت نامطلوب این پساب •

 از نظر بهداشتی

 3ارسال صورتجلسه کمیته عفونت های بیمارستانی به واحدهای مربوطه •

 مورد بیماریابی التور و آزمایش نمونه ها که همه موارد منفی گزارش شدند 7 •

 مورد نمونه از نظر شیگال و سالمونال که همگی منفی اعالم شدند 8آزمایش •

 مورد بیماریابی ماالریا که تمامی موارد منفی گزارش شدند 13 •

 مورد از آنها مثبت گزارش گردید 13نمونه سالک که  14آزمایش  •

 مورد بیماریابی سل و گزارش یک مورد سل مثبت 69•

مورد مجروح حیوان گزیده ، اتالف و نمونه گیری از  2انجام اقدامات درمان پیشگیرانه هاری جهت •

حیوان مهاجم مشکوک به هاری و پیگیری اطرافیان در تماس با حیوان مشکوک و اتالف سگ های 

 ولگرد اطراف دامداری مجروحین


