


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



 جمع بندی آمار واکسیناسیون وثبت در سامانه پورتال وزارت خانه•
 موردعوارض واکسن وثبت در سامانه پورتال وزارت خانه   59  گزارش •
 
اعالم آمادگی به مراکز و خانه های بهداشت درخصوص آمادگی در برابر •

 آنفلوانزا
اورژانس جهت تزریق  -بیمارستان-خانه های بهداشت-اعالم به مراکز•

 واکسن آنفلوانزا
 محیط زیست جهت تزریق واکسن آنفلوانزا-اعالم به اداره دامپزشکی•
 نامه نگاری با آموزش وپرورش در خصوص نظام مراقبت آنفلوانزا•
 برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی در خصوص نظام مراقبت آنفلوانزا•
برگزاری جلسه هماهنگی باحضور مراقبین سالمت مرد مراکز درخصوص  •

 نظام مراقبت آنفلوانزا 
 بازدید از بخشهای بیمارستان درخصوص برنامه فلج و سرخک•
 
 
 



 
 

شناسایی یک مورد مظنون به سرخک و تهیه نمونه و ارسال به   •
 آزمایشگاه مرجع

 در سامانه پورتال Bمورد بیمار هپاتیت  2ثبت •
دریافت گزارش موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از مطبها و •

 مراکز فیزیوتراپی  
مورد الم ماالریا که همه موارد منفی   12نمونه گیری و آزمایش •

 گزارش شده است
مورد آزمایش از زخم های مشکوک به سالک که از این   151انجام •

 مورد مثبت گزارش شده است 126تعداد 
مورد مشکوک به سل که همگی منفی   74نمونه گیری و آزمایش •

 گزارش شده است
مورد با عالئم اسهال و انجام آزمایشهای وبا ، شیگال   31نمونه گیری •

مورد سالمونال مثبت  1مورد ناگ و  3و سالمونال که از این تعداد 
 گزارش شده است

 



مورد بیمار مبتال به ناگ  3گزارشدهی ، پیگیری ، تکمیل فرم ها و بررسی طغیان •
 محمدآباد ابوزیدآباد

 
مورد مجروح حیوان گزیده که از   43پیشگیری هاری جهت  –انجام اقدامات درمان •

مورد توسط سایر   7مورد بوسیله سگ و  13مورد بواسطه گربه ،  23این تعداد 
 .حیوانات دچار گزش شده اند 

 
توزیع واکسن آنفلوانزا در بیمارستان ها ، اورژانس امام ،  مراکز ، پایگاه ها و خانه •

 های بهداشت سراسر شهرستان
 
 توزیع واکسن های روتین در مراکز ، پایگاه ها و خانه های بهداشت تحت پوشش•

 
 
 هماهنگی واحد با موضوعات التور ، آنفلوانزا ، سالک   3برگزاری جلسه •

 
 


