


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



بازدید از مراکزولیعصر،پامیلی،بهروان،جواداالئمه ،سفیدشهر وابوزیداباد وارسال  •
 فیدبک مربوطه

 
 اعالم کشیک نوروزی وتیم واکنش سریع به معاونت بهداشتی•

 
مکاتبه با مراکز و پایگاه های جامع سالمت به منظور آموزش مسئولین برگزاری •

اعتکاف و معتکفین در رابطه با بیماریهای منتقله از آب و غذا ، آنفلوانزا ، 
 ...پدیکلوزیس و 

جلسه هماهنگی کنترل سالک با کارشناسان ناظر مراکزخدمات جامع 2تشکیل •
 سالمت شهری و روستایی

 .برگزری جلسه هماهنگی بیماری هاری•
 .مکاتبه با فرمانداری جهت شروع طرح سالک در شهرستان•
مکاتبه با مراکزخدمات جامع سالمت شهری وروستایی جهت تهیه میکروپلن •

 98سالک 
  



 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

 shepجلسه آموزشی هپاتیت با مدل  2برگزاری •
 
 
 

 :بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 :موارد نمونه گیری آنفلوانزا

 نمونه گیری آنفلوانزا موارد مثبت موارد منفی

 مورد یک - یک مورد

 :برنامه آنفلوانزا
جهت کاروان راهیان cchfپمفلت بیماریهای منتقله از آب وغذا وآنفلوانزا و  400ارسال•

 نور
 
 جلسه آموزشی آنفلوانزا در مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی 14برگزاری •

 
 مکاتبه با دامپزشکی و مراکز خدمات جامع سالمت درخصوص بیماری کوروناویروس  •

 وارسال دستورالعمل مربوطه
 
ارسال پاسخ  دامپزشکی در خصوص نمونه گیری و نظارت بر شترها در شهرستان به •

 معاونت 
 ثبت آمار پایگاه دیده ور در سامانه•



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 8گزارش •
پیگیری اجرای برنامه واکسیناسیون فلج تزریقی در مراکز خدمات جامع سالمت شهری و  •

 روستایی
 واکسن فلج تزریقی در جمعیت هدف برنامه 592تزریق •
 درصد 99پوشش واکسیناسیون فلج اطفال تزریقی تاپایان اسفند ماه •

 
 .دز واکسن در گروه هدف2565تزریق   •

 
 :جدول واکسنهای تزریقی

 

 تعداد گروه سنی تعداد گروه سنی (نفر)تعداد گروه سنی

 150 ماهه4 118 ماهه 2 62 بدو تولد

 156 ماهه 18 118 ماهه 12 159 ماهه 6

 70 توام زنان در سن باروری 56 هپاتیت ب بزرگسال 110 ساله 6

 82 توام سایر گروه ها 8 توام دانش آموزان 22 توام زنان باردار

 - واکسن هاری 31 مننژیت



•   
مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اقدامات پیشگیرانه بیماریهای منتقله از آب و غذا در اردوهای •

 مدارس در اسفند ماه
 برگزاری کمیته بیماریهای منتقله از آب و غذا با حضور مسئولین ادارات ذیربط•
مکاتبه با آموزش و پرورش جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای منتقله از آّ و غذا در محل اسکان مسافرین  •

 نوروزی
   

 

 

 مراکز ارجاع دهنده

 

 موارد مثبت

 

 موارد منفی

 

 جمع کل

 

 ساکنی
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 جدول نمونه گیری التور مراکز



 مورد سالک 3مراقبت وپیگیری •
 مورد  واکسیناسیون  ضد هاری جهت موارد حیوان گزیده37پیگیری •
  98تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سالک •
شروع عملیات برنامه مبارزه با مخزن بیماری سالک در تمام •

 کانونهای آلوده تحت پوشش شبکه بهداشت 

مکاتبه با تمام ارگانهای ذیربط در خصوص همکاری با شبکه •

 بهداشت طبق مصوبه صورتجلسات قبلی

بازدید از مناطق تحت پوشش شبکه بهداشت در خصوص میزان •

 فعالیت جوندگان 

برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان ناظر بیماری سالک •

 همراه با کارگران طرح جونده کشی

 
• 
 

 



 97گزارش عملکرداسفند ماه برنامه ایدزسال
                       

تعداد و  نوع فعالیت تعداد و حجم کار نوع فعالیت
 حجم کار

 
 HIV/AIDSآموزش واطالع رسانی

مراجعین مرکزمشاوره  
 ایدز

 جلسات درون بخشی هماهنگی بین بخشی 23

 جلسات برون بخشی 0 دانشجویان

  81 عموم مردم
 مراقبت و درمان

 ART درمان تحت

 50 سایر
 PCPپروفیالکسی

 
 مشاوره وآزمایش

 100 کل مشاوره
 ارزیابی بالینی توسط پزشک مرکز

 ویزیت توسط فوکال پوینت 0 (HIV ) مشاوره افراد

مشاوره خانواده های 
 تحت پوشش

 بستری بیمارستان 0

 اسمیر سل 0 انجام آزمایش

 11 انجام آزمایش جدید
 پروفیالکسی سل

PMTCT 102 
 واکسیناسیون

 121 توزیع کاندوم کاهش آسیب
 PPDتست

 CXR 3 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



نفر از کارگران تحت  50برگزاری کالس آموزشی ایدز جهت 

 پوشش بیمه بیکاری شهرستان

 


