


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
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جلسات  آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير



 آموزش ، انتظامي نيروي ، جمعه نماز برگزاري ستاد ، فرمانداري( ادارات با مكاتبه

 با ارتباط در انتظار مورد اقدام و استحضار جهت )كشاورزي جهاد و پرورش و

۹۴ آپ ماپينگ برنامه

 اجراي هماهنگي بمنظور بيماريها پرسنل و پزشكان با توجيهي جلسه برگزاري

۹۴ آپ ماپينگ

  )آپ ماپينگ( اطفال فلج تكميلي سازي ايمن ملي طرح اول مرحله انجام

درمان و بهداشت وزارت پورتال در واكسن عوارض و سرخك به مظنون مورد ثبت

 و پيگيري جهت شهرستان دامپزشكي شبكه به ابوزيدآباد مالت تب موارد گزارش

بيماري انتقال زنجيره قطع

 آموزش ، انتظامي نيروي ، جمعه نماز برگزاري ستاد ، فرمانداري( ادارات با مكاتبه
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 و پيگيري جهت شهرستان دامپزشكي شبكه به ابوزيدآباد مالت تب موارد گزارش

بيماري انتقال زنجيره قطع



 كليه ارجاع جهت)دولتي و خصوصي از اعم(ابوزيدآباد پزشكان كليه با مكاتبه

ابوزيدآباد  درماني بهداشتي مركز آزمايشگاه به سالك به مشكوك موارد

  ، بيدگل و آران جمله از مختلف مناطق اطراف متري ۷۰۰ حاشيه از بازديد

۹۴ سالك مخزن با مبارزه ريزي برنامه بمنظور سفيدشهر و آباد نوش ، ابوزيدآباد

 فاطميه آزمايشگاه به سالك آزمايشگاهي نتايج ثبت دفتر ارسال و چاپ ، طراحي

ابوزيدآباد و

 و آب از منتقله بيماريهاي موارد گزارش جهت درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه

هفتگي بصورت اسهالي موارد و غذا

   شهرستان مسلول بيمار مورد سه به دارو تحويل و پيگيري
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