


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



وجوندگان سالك بيماري وضعيت بررسي جهت مناطق از بازديد

تاسيسات مسئول وتعيين برق موتور نمودن روشن جهت اموراداري با مكاتبه

واحدها به ايمنسازي جديد چاپ دستورالعمل ارسال

سرد زنجيره وتكميل اندازي راه

مراكز پرسنل به shepروش به مالت تب آموزش
بلندي آقاي كارتابل تعويض درخصوص مركزآماردانشگاه با مكاتبه

دانشگاه بهداشتي معاونت آنفلوآنزابه واكسن آمار فرمت ارسال
نوروزي تعطيالت ايام در التور جهت آمادگي درخصوص درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه

  بهداشتي درمعاونت واكسيناسيون سوئيچ درجلسه واحد مسئول شركت

درماني بهداشتي واحدهاي به ۹۵ درسال واكسن توزيع برنامه ارسال
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 بيلبورد نصب خصوص در )ع( هاشم و هالل محمد امامزادگان امناي هيئت با مكاتبه
تعطيالت ايام جهت التور رساني اطالع

 درمان دستورالعمل وارسال بوتوليسم درخصوص سيدالشهداء بيمارستان با مكاتبه
 واالن تري سرم آنتي همراه به

 بهداشتي معاونت به ۲۰۱۵ درسال بيگانه اتباع جهت شده انجام فعاليتهاي ارسال
دانشگاه

بهداشتي معاونت به آموزان دانش توام واكسن آمار ارسال

مزدوجين به ايدز آموزش و خطر معرض در افراد جهت پيشگيري وسيله توزيع
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تعدادعنوان بيماري  
۳۳مشكوك به سل بيماريابي موارد

۲نمونه التور
۱مننژيت

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۱مننژيت
۳۳حيوان گزيدگي

۱۰سالك
۲۷پديكلوزيس
۱هپاتيت ب

۳عارضه واكسن

Rapid test۷



تعداد شركت كنندهتعداد جلسهعنوان آموزش
۸۲۸۳تب مالت

۷۸۱سل
۳۶۰آنفلوانزا

۱۰۵۷۰پديكلوزيس
۳۵۳ايدز ۳۵۳ايدز

۳۵۱هپاتيت
۲۲۰ماالريا
۴۶۰هاري

۴۹۷سرخك
۱۰۱۸۸سالك

۲۵۱با واكسن بيماريهاي قابل پيشگيري
۳۲۰۱بيماريهاي واگير




