


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



اطالع به كليه مراكزدرخصوص عدم مصرف واكسنهاي ثالث اعالم شده •
گزارش تلفات پرنده وطيوربه اداره دامپزشكي•
مكاتبه بامراكزخدمات جامع سالمت جهت آمادگي الزم درايام تعطيالت نوروزي•
مكاتبه بامراكزخدمات جامع سالمت درخصوص گزارش هرموردتلفات پرنده ومرغ به •

مركزبهداشت شهرستان
مكاتبه بامسئول خدمات جامع سالمت درخصوص اقدامات كنترلي جهت ماه رجب •
مكاتبه بامراكزفاطميه وولي عصردرخصوص اقدامات الزم جهت اماكن متبركه •

) ع(امامزادگان محمدهالل وقاسم 
مكاتبه باآموزش وپرورش درخصوص نكات بهداشتي جهت مسافرين نوروزي براي •

مدارسي كه به عنوان اسكان مي باشند



مكاتبه بابيمارستان وآزمايشگاهها درخصوص كيت ايدزمورد تاييد  •
آزمايشگاه مرجع سالمت

 rapid testمكاتبه بابيمارستان شهيدرجايي درخصوص هماهنگي جهت انجام •
باهماهنگي پايگاه مشاوره رفتاري

مكاتبه بابيمارستان درخصوص بتوليسم وارسال آنتي سرم وتراكت ودستورالعمل  •
درمان 

ارسال فرم تكميلي پرشسنامه مهارآزمايشگاهي ويروس فلج به معاونت بهداشتي •
دانشگاه

تشكيل جلسه آموزشي پديكولوزجهت مراقبين سالمت•
  shepمكاتبه بامراكزدرخصوص آموزش تب مالت به روش •
مكاتبه محرمانه بامراكزدرخصوص بروزمشه مشه درحيوان جهت آمادگي وگزارش  •

دهي
سال به  ۵مكاتبه بامراكزوبيمكارستانها درخصوص پروفيالكسي سل دركودكان زير•

ميلي درهركيلو ۱۰ازاي 



مكاتبه بامراكزدرخصوص آمادگي جهت برنامه ايمنسازي فلج جهت اتباع•
مكاتبه بامراكزدرخصوص عدم نگهداري موادديگرغيرازواكسن دريخچال واكسن  •
ارسال برنامه توزيع واكسن به كليه واحدهاي مربوطه•
آموزش ايدزواطالع رساني پايگاه مشاوره رفتاري به داوطلبين ازدواج•
آموزش ايدزجهت مستمري بگيران تحت پوشش بيمه بيكاري•
برگزاري يك جلسه آموزشي جهت معتادين مراجعه كننده به مركزمتادون تراپي•
مراجعه به مركزترك اعتيادنشاط پاكي كويرونمونه گيري ازبيماران تحت پوشش اين  •

مركز
توزيع وسايل كاهش آسيب جهت مراجعين به پايگاه مشاوره رفتاري•
نفر ۱۳ازمراجعين به پايگاه به تعداد hivمشاوره وانجام آزمايش •



نفر۲۳جلسه آموزشي بيماريهاي مشترك وآموزش ۲برگزاري •
نفر۲۵۴جلسه آموزشي آنفلوآنزاوآموزش ۸برگزاري •
نفر ۵۰جلسه آموزشي پديكولوزيس وآموزش ۱برگزاري •
نفر۶جلسه آموزشي هاري وآموزش ۱برگزاري •
نفر۵۷جلسه آموزشي ايدزوآموزش ۳برگزاري •
نفر۲۰جلسه آموزشي سرخك وآموزش ۱برگزاري •
نفر۱۵جلسه آموزشي واكسيناسيون وآموزش ۱برگزاري •
نفر ۵۰جلسه آموزشي تب مالت وآموزش  ۴برگزاري •
نفر ۶۳جلسه آموزشي سل وآموزش  ۵برگزاري •
نفر ۷۵جلسه آموزشي بيماريهاي منتقله ازآب وغذاوآموزش  ۵برگزاري •



مورد۲۹بيماريابي سل به تعداد •
ازنظرايدز  rapid testمورد۲۵انجام •
موردحيوان گزيدگي۲۴پيگيري ومراقبت •
موردبيمارميتال به سالك۲پيگيري ومراقبت •
موردهپاتيت۶پيگيري ومراقبت •
نمونه التور۱۱تهيه •
نمونه ماالريا۲۴تهيه •
موردمبتالبه پديكولوز ۲۷پيگيري ومراقبت از•


