


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



جهت مراقبين سالمت shepآموزش تب مالت به روش •



اقدامات برجسته واحد
آموزش عملي تهيه الم ماالريا جهت مراقبين سالمت•



آموزش ايدزجهت مستمري بگيران تحت پوشش بيمه بيكاري•
اطالع رساني سايت ايدزبه اعضاي كميته ايدز، مراكزوپزشكان بخش خصوصي•
موردبيمارسل  ۲شروع درمان حمله اي •
پايان درمان يك موردبيمارريوي اسميرمثبت •
مكاتبه بامراكزسالمت جامعه وپايگاههاي بهداشت وخانه هادرخصوص نظام مراقبت •

آنفلوآنزاوگزارش تلفات پرندگان واعالن مكانهاي آبگير و تاالب به معاونت بهداشتي
گزارش الشه رهاشده درجاده ابوزيدآبادبه دامپزشكي شهرستان وپيگيري •
مكاتبه بادامپزشكي درخصوص تشديدبرنامه نظام مراقبت آنفلوآنزاي پرندگان •

ورصدمحل مهاجرت پرندگان



مكاتبه باادارات دولتي به پيوست يكبرگ تراكت راههاي پيشگيري از بيماري •
آنفلوآنزاي پرندگان جهت اطاع رساني

مكاتبه بامراكزدرماني وكلينيك هاي شهري درخصوص گزارش هر مورد مرگ ناشي •
ازآنفلوآنزا

ارسال فرم بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن به معاونت بهداشتي دانشگاه•
ارسال تراكت تعريف فلج وسرخك جهت مطبهاي خصوصي ، مراكزسالمت •

وپايگاههاي بهداشت درراستاي نظام مراقبت ازبيماري
مكاتبه بامراكزجهت پيگيري مواردمبتال به مننژيت•
پيگيري مواردمشكوك به تب خونريزي دهنده•
بررسي اطرافيان مواردمشكوك به تب خونريزي دهنده وآموزش  •
برگزاري كارگاه آموزشي باعنوان حيوان گزيدگي وسالك براي مراقبين سالمت •
  shepمكاتبه بامراكزجهت انجام آموزش تب مالت به روش •
مكاتبه بامراكزجهت بيماريابي فعال ماالريا•



نفر ۱۵۸جلسه آموزشي بيماريهاي مشترك وآموزش  ۱۰برگزاري •
نفر ۹۹جلسه آموزشي تب مالت وآموزش  ۵برگزاري •
نفر ۱۰۸جلسه آموزشي آنفلوآنزاوآموزش  ۵برگزاري •
نفر ۳۱۴جلسه آموزشي پديكولوزيس وآموزش  ۷برگزاري •
نفر ۱۵جلسه آموزشي هاري وآموزش  ۱برگزاري •
نفر۸۰جلسه آموزشي ايدزوآموزش  ۱برگزاري •
نفر ۱۰جلسه آموزشي تب خونريزي دهنده وآموزش  ۱برگزاري •
مورد۱۴بيماريابي سل به تعداد •
موردمثبت به سل ريوي ۲بررسي وپيگيري ومراقبت ودرمان •
مورددرمان بيمارمبتالبه سل ۳پيگيري •
ازنظرايدز  rapid testمورد۹انجام •
موردحيوان گزيدگي۲۴پيگيري ومراقبت •
موردبيمارميتال به سالك ۹پيگيري ومراقبت •
موردهپاتيت ۶پيگيري ومراقبت •
نمونه التور ۶تهيه •


