


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



سال اتباع خارجي ۵انجام نوبت دوم ماپينگ آپ جهت كودكان زير
هكتار و اتمام مرحله   ۱۰۰۰انجام مرحله دوم مبارزه با مخزن ابوزيدآباد به مساحت 

هكتار در قسمت شمال و شمال  ۴۰۰اول مبارزه با مخزن آران و بيدگل به مساحت 
شرق آران و بيدگل

تحويل طعمه مسموم با سم فسفردوزنگ به كشاورزان جهت انجام جونده كشي در 
زمين هاي كشاورزي صالح دشت ، ابراهيم آباد و آراندشت با نظارت شبكه بهداشت  

و درمان
گزارش تب مالت به دامپزشكي

دريافت شامپوپرمترين وآمپول سالك جهت تحويل به مراكز
مكاتبه بامراكزدرخصوص آموزش سالك وتب مالت به عموم

ارسال پمفلت وتراكت سالك ،التور و تب مالت به واحدهاي بهداشتي درماني
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هاري پيشگيري درمان آموزش پرستارجهت معرفي

بهروان مركز و آباد حسين ، آباد قاسم بهداشت خانه از بازديد

التور نمونه ۵۴ تهيه

 و سالك و مالت تب مورد در آموزشي هاي فعاليت انجام جهت مراكز با مكاتبه
 اطالع بمنظور سالك پمفلت ۵۰۰ و مالت تب بنر ۵ و پمفلت ۲۰۰۰ حدود ارسال
هدف هاي گروه به رساني
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تعداد آموزش گيرندهتعداد جلسهعنوان آموزش  
۲۲۶۷۹التور

۵۱۰۲سالك

گزارش جلسات آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير 

۵۱۰۲سالك
۱۴۲۷۸تب مالت

۳۵۱ايدز و هپاتيت
۶۲۲۷پديكلوزيس

۲۲۱هاري
۲۲۹سل



تعدادعنوان بيماري  
۲سالك

۶تب مالت 
۳۴پديكلوزيس

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۳۴پديكلوزيس
۱سل

۱هپاتيت
۱مشكوك به سرخجه مادرزادي

۲مظنون به سرخك
۱۹مشكوك به سل بيماريابي موارد




