


 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

 - (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 1 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 34گزارش •
 

 

 
 بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن



 برگزاری مانور آنفلوانزا با حضور اعضای تیم واکنش سریع
 
 
 
 
 
 

 بنر آنفلوانزا در سطح شهرستان4نصب 
 عدد تراکت آنفلوانزا در سطح شهرستان1000توزیع 

 
 
 
 
 
 
 

 :موارد نمونه گیری آنفلوانزا

 نمونه گیری آنفلوانزا موارد مثبت موارد منفی

 مورد 30 (H3N2)مورد   24 مورد 6



بازدید از مراکز فاطمیه،امام رضا ،ضمیمه ابوزیداباد و خانه بهداشت کاغذی •
 ،بهروان،ولی عصر  ارسال فیدبک مربوطه

 بازدید گروهی  از مرکز خدمات جامع سالمت جواداالئمه  •
برگزاری جلسه هماهنگی واحد با مراقبین سالمت مرد در مرکز خدمات جامع •

 سالمت جواداالئمه  
 جلسه هماهنگی درونبخشی واحد بیماریهای واگیر و غیر واگیر 4برگزاری •
 برگزاری جلسه هماهنگی با آزمایشگاه در خصوص مشکالت مربوطه•
 شرکت در حلسه اجرای برنامه واکسن ای پی وی در معاونت بهداشتی کاشان•
شرکت در جلسه هماهنگی مشترک گروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی •

 دانشگاه و شبکه
 شرکت در کارگاه بیماریهای زئونوز معاونت بهداشتی•
 شرکت در جلسه هماهنگی مالی برنامه سالک در معاونت بهداشتی•
 ارسال گزارشات برنامه ها به معاونت بهداشتی کاشان•
 تنظیم و ارسال نمره پزشکان خانواده و مراقبین سالمت مربوط به سه ماهه سوم•
 شرکت دو نفر از کارشناسان واحد در کنگره بیماریهای گرمسیری•

 
 
 
 



 .مکاتبه جهت تعیین جایگزین پزشک سل و ایدز انجام شد•
 
 .انتخاب خانم دکتر شیروانی زاده به عنوان پزشک جایگزین سالک •
 
 .کارشناس بیماریها در کنگره بیماریهای گرمسیری برگزارشده در تهران حضور یافتند•
 
 .معرفی آقای فخره ای کارشناس آزمایشگاه جهت شرکت در کارگاه ماالریا انجام شد•
 
 . جهت تعمیر و تجهیز واحد هاری اقدامات الزم انجام شد•

 
 



 .مورد بیماریابی سل در مراکز و پایگاهها انجام شده است 21•
 
 .مورد حیوان گزیدگی و اقدامات الزم انجام شد 23مراجعه •

 
 برگزاری کمیته شهرستانی عفونت های بیمارستانی•

 
 مکاتبه با مطب ها جهت ارجاع موارد اسهالی مشکوک به التور به مراکز جهت نمونه گیری•

 
نمونه اسهال جهت بیماریابی التور ، شیگال و سالمونال که تمامی موارد منفی  8آزمایش •

 گزارش شد
 توزیع واکسن های روتین در تمامی مراکز طبق خط سیر توزیع•

 
به طرح تکمیل واکسن فلج کودکان جهت انجام  ADتوزیع واکسن پولیو تزریقی و سرنگ •

 تمامی مراکز
 
 



نفر از کارگران تحت پوشش  100برگزاری دو کارگاه آموزشی ایدز جهت  -
 بیمه بیکاری

حضور کارشناس پایگاه مشاوره ایدز در درمانگاه تامین اجتماعی جهت  -
 مشاوره و آزمایش ایدز پرسنل درمانگاه

  

 .مورد ارزیابی قرار گرفته اند HIVداده های مربوط به زنان بارداری که با تست تشخیص سریع 

 تعداد

 148 .تعداد زنان بارداری که در این ماه پرونده بارداری تشکیل داده اند

 102 انجام شده برای اولین نوبت در زنان باردار در این ماه HIVتعداد تست  تشخیص سریع 

 3 انجام شده برای دومین نوبت برای زنان باردار در این ماه HIVتعداد تست  تشخیص سریع 

 0 .مثبت هستندHIVتعداد زنان بارداری که در این ماه دارای تست تشخیص سریع 

 0 .تعداد زنان بارداری که در این ماه دارای تست تاییدی مثبت هستند

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

 0 مثبت در این ماه HIVتعداد زایمان سزارین انجام شده برای 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 


