


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



سال اتباع خارجي ۵انجام برنامه ماپينگ آپ جهت كودكان زير
انجام برنامه مبارزه بامخزن بيماري سالك  

تشكيل جلسه هماهنگي پرسنل مبارزه با بيماريهاي واگير و غيرواگير
 توسط گذاري طعمه برنامه اجراي جهت طبيعي منابع اداره با هماهنگي و همكاري

اداره آن
shepهمايش تب مالت براساس الگوي 

همكاري در برپايي نمايشگاه سالمت
 انجام و دراستان اسهالي موارد گزارش درخصوص وپرورش باآموزش مكاتبه

كنترلي اقدامات
 موارد از پيشگيري و كنترلي اقدامات درخصوص انتظامي و مراكرنظامي با مكاتبه
اسهالي

ارسال گزارش عملكرد ساالنه پايگاه مشاوره ايدز جهت معاونت بهداشتي
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 گزارش جهت خصوصي بخش و درماني بهداشتي مراكز و دانشگاهي بامراكز مكاتبه

 تراكت ارسال و مراقبتي اقدامات انجام و اسهالي موارد

 و قبلي داده تشكيل تقديرازكالسهاي جهت تعاون اداره و امداد باكميته مكاتبه

  ايدز درخصوص مردم آموزش جهت همكاري لزوم

بثوري دار تب موارد گزارش درخصوص درماني بهداشتي مراكز با مكاتبه

حاد شل فلج بررسي نظر از بيمارستان به هفتگي بازديد دفتر تحويل

 مراكز به مربوطه فرمت همراه به اتباع معرفي درخصوص اموراتباع دفتر با همكاري

نيستند پوشش تحت كه مواردي خانوار پرونده تشكيل جهت

۹۳ واحددرسال با همكاري جهت مطبها تشكراز و تقدير فرمت ارسال
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برگزاري همايش تب مالت ويژه زنان خانه دار روستاي حسين آباد ابوزيدآباد

پرداخت حق الزحمه رابطيني كه در امر ماپينگ همكاري داشتند

ارسال فرمت جديدايمنسازي به مراكزبهداشتي درماني

هكتار از اراضي منطقه ابوزيدآباد ۵۵۰انجام عمليات طعمه گذاري در

پيگيري يك مورد مظنون به سرخك و انجام اقدامات مراقبتي

نفر از مردم  ۵۵۰۶جلسه آموزشي جهت  ۱۰۰تشكيل 

مورد تب مالت و انجام اقدامات مراقبتي ۲پيگيري 

مورد حيوان گزيدگي و انجام اقدامات مراقبتي ودرماني  ۳۰پيگيري 

مورد مبتال به پديكولوزيس وانجام اقدامات درماني ۳۹پيگيري 

برگزاري همايش تب مالت ويژه زنان خانه دار روستاي حسين آباد ابوزيدآباد

پرداخت حق الزحمه رابطيني كه در امر ماپينگ همكاري داشتند

ارسال فرمت جديدايمنسازي به مراكزبهداشتي درماني

هكتار از اراضي منطقه ابوزيدآباد ۵۵۰انجام عمليات طعمه گذاري در

پيگيري يك مورد مظنون به سرخك و انجام اقدامات مراقبتي

نفر از مردم  ۵۵۰۶جلسه آموزشي جهت  ۱۰۰تشكيل 

مورد تب مالت و انجام اقدامات مراقبتي ۲پيگيري 

مورد حيوان گزيدگي و انجام اقدامات مراقبتي ودرماني  ۳۰پيگيري 

مورد مبتال به پديكولوزيس وانجام اقدامات درماني ۳۹پيگيري 




