


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
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ابوزيدآباد  منطقه در گذاري طعمه عمليات انجام

سالك و التور موضوع با درفرمانداري بهداشت كارگروه تشكيل

  جهت التور پمفلت ارسال و التور آموزش درخصوص اسالمي باتبليغات مكاتبه
روحانيون آموزش

 درخصوص بهداشت هاي وخانه بهداشت پايگاه و جامعه سالمت بامراكز مكاتبه
التور خصوصاً وغذا ازآب منتقله بيماريهاي

 جهت واحد اين با همكاري و طغيانها اعالن درخصوص خصوصي مطبهاي با مكاتبه
گيري نمونه براي اسهال موارد ارجاع

مراكز التورجهت احتمالي موارد برخورد در آمادگي ليست چك ارسال

هرهفته شنبه پنج موارداسهالي دهي گزارش بامراكزجهت مكاتبه
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التور زمينه در بهداشتي اقدامات و نكات پيگيري جهت بهزيستي اداره با مكاتبه

 درخصوص شهيدكبريايي پادگان و پاسداران سپاه ، انتظامي بانيروي مكاتبه
 غذا و آب از منتقله بيماريهاي بروز از پيشگيري جهت بهداشتي نكات رعايت

التور خصوصاً

 سوئيچ درخصوص فرهنگيان و اجتماعي تامين احمر،كلينيك باهالل مكاتبه
ظرفيتي ۲ به ظرفيتي ۳ فلج واكسن

 و درماني بهداشتي واحدهاي و مراكزسالمت از ظرفيتي ۳ فلج قطره آوري جمع
  ظرفيتي ۲ واكسن تحويل

ووبينارزيكا سمينار در شركت درخصوص ادارات با مكاتبه

عموم جهت مالت تب shepمورد ۴ آموزش
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كاغذي بهداشت خانه ، ۲و ۱ ابوزيدآباد بهداشتي پايگاه از بازديد

 كوير آباد محمد بهداشت خانه بهورز توسط مثبت اسمير سل مورد يك شناسايي
  اي حمله درمان شروع و

آباد نوش مركز جديد سل مورد اي حمله درمان شروع

 درمان شروع و ) سوم ماه پايان ( فاطميه مركز سلي بيمار از گيري نمونه
نگهدارنده

سل افزار نرم در جديد سل موارد ثبت

كاشان به ايدز عملكرد ارسال

بيماران جهت سل داروهاي توزيع و تامين

مراكز به سل بيماريابي آزمايشات نتايج ارسال
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شبكه سايت سل و ايدز اطالعات رساني بروز

سفيدشهر شهرداري كاركنان وايدزبهHIV آموزش

) ايدز اتوبوس ( ايدز رساني اطالع و آموزش سيار پايگاه اندازي راه

,HIVهپاتيت وري ديده طرح اجراي C, B

 و پرسنل جهت نوزاد به مادر از انتقال موضوع با ايدز آموزشي جلسه برگزاري

  رجايي شهيد بيمارستان درمان كادر
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