


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل



جمع بندي آمار واکسیناسیون وثبت در سامانه پورتال وزارت خانه •

موردعوارض واکسن وثبت در سامانه پورتال وزارت خانه 35گزارش  •

مورد کودك مشکوك به سندرم سرخجه مادرزادي و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع  1گزارش  •
و ثبت در سامانه پورتال

گزارش یک مورد مشکوك به سرخک و ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع و ثبت د سامانه پورتال  •

شناسایی یک مورد مشکوك به مننژیت تکمیل فرم بررسی و ثبت در سامانه پورتال  •

استعالم تعداد کودکان واکسینه نشده با اعتقاد به طب سنتی از مراکز و خانه هاي بهداشت •
تهیه گزارش از نواقص سامانه سیب جهت ثبت مراقبتها•
  
اعالم آمادگی به کلیه مراکز وخانه هاي بهداشت دربرابر بیماریهاي ویروسی ازجمله آنفلوآنزا •

باورود زائران مکه مکرمه 
اعالم آمادگی به کلیه مطبها دربرابر بیماریهاي ویروسی ازجمله آنفلوآنزا باورود زائران مکه •

مکرمه
•



شناسایی یک مورد ناگ و گزارش به معاونت بهداشتی دانشگاه  •

تکمیل فرم هاي مربوط به مورد ناگ و ارسال به معاونت بهداشتی بالفاصله پس از تایید بیماري  •

مراجعه نماینده بیماریها و بهداشت محیط درب منزل بیمار مبتال به ناگ جهت آموزش و انجام  •
اقدامات پیشگیرانه براي اطرافیان

ثبت مورد بیماري ناگ در سامانه سیب •

ثبت بیماري ناگ در پورتال وزارت بهداشت •

هماهنگی با مسئول غذا و دارو جهت پیش بینی و تامین داروهاي مورد نیاز •

پمفلت و تراکت با موضوع التور و شستشو و ضدعفونی سبزي 1000توزیع  •

  
درج گزارش و مطلب بهداشتی با موضوع بیماریهاي منتقله از آب و غذا در سایت دانشگاه •
تماس تلفنی بامسئول عفونتهاي بیمارستانی در بیمارستان سیدالشهدا وشهید رجایی جهت ثبت •

موارد در سامانه پورتال



برگزاري کارگاه آموزشی بیماریهاي منتقله از 

آب و غذا جهت مراقبین سالمت و بهورزانِ کلیه

مراکز خدمات جامع سالمت شهري و روستایی  



تشکیل کمیته التور با حضور نمایندگان ادارات ذیربط



مورد نمونه گیري التور در مراکز و خانه هاي بهداشت و ارسال به آزمایشگاه 25  •

گزارش موارد اسهالی به صورت هفتگی به معاونت بهداشتی دانشگاه  •

به تمامی مراکز و خانه هاي بهداشت) بعلت قطع مکرر برق(توزیع واکسن بصورت دوهفته یکبار   •

اتمام مرحله سوم جونده کشی •

تب مالت براي پرسنل دامپزشکی  shepبرنامه کالس  •

برگزاري کمیته سل شهرستان •

ارسال دستورالعمل هاي جدید سل براي فوکال پوینت برنامه سل •

مورد بیماریابی ماالریا 28  •

مورد حیوان گزیدگی 47درمان و واکسیناسیون  •



مورد بیماریابی سل 69انجام  •

مورد مثبت شناسایی و تحت درمان قرار گرفته اند 12آزمایش سالک که از این تعداد  17انجام  •

shepهمایش هپاتیت ویژه آرایشگران مرد و زن با محوریت  2برگزاري   •

تجهیز اتاق درمان سالک و کرایوتراپی فاطمیه  •

به معاونت بهداشتی  pmtctجمع آوري آمار  •


