


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



به كليه مراجعين جديد مركز مشاوره بيماريهاي  HIV/AIDSآموزش •
)نفر ۷(رفتاري 

واطالع رساني پايگاه مشاوره رفتاري به داوطلبين  HIV/AIDSآموزش •
)زوج ۶۵( ازدواج

نفر از طالب حوزه علميه زينبيه آران  ۲۳برگزاري يك جلسه آموزشي جهت •
و بيدگل  



نفر از نمازگزاران در مسجد محقق و  ۲۵برگزاري دو جلسه آموزشي جهت •
نفر از نمازگزاران در مسجد علي ابن ابيطالب آران و بيدگل ۲۰

و رابطين بهداشتي ) نفر۳۰(برگزاري دو جلسه آموزشي جهت دانش آموزان •
)نفر ۱۲(



)نفر ۶به تعداد (از مراجعين به پايگاه مشاوره رفتاري HIV/AIDSآزمايش  •
...هماهنگي با سازمان تبليغات اسالمي در خصوص آموزش ائمه جماعات و •
و شروع )عود(پيگيري پايان درمان حمله اي يك مورد بيمار مبتال به سل •

درمان نگهدارنده
مورد مشكوك به سل ۲۶نمونه گيري از •
پيگيري يك مورد بيمار مبتال به هپاتيت ب و ثبت در پورتال•
نفر ۸۳جلسه آموزشي سل وآموزش  ۳تشكيل •
نفر ۶۰جلسه بيماريهاي قابل پيشگيري باواكسن وآموزش  ۲تشكيل •
نفر ۴۵جلسه آموزشي واكسيناسيون وآموزش  ۳تشكيل •
نفر ۱۱۸جلسه آموزشي بيماريهاي منتقله ازآب وغذا وآموزش  ۵تشكيل •
نفر ۹۳جلسه آموزشي التوروآموزش  ۲تشكيل •



مكاتبه با مراكز سالمت جامعه جهت بازديد از منطقه تحت پوشش به منظور •
بررسي فعاليت جوندگان  

شروع عمليات مبارزه با مخزن بيماري سالك در بخش كويرات •
بازديد از منطقه ابوزيدآباد و بررسي چگونگي پيشرفت عمليات جونده كشي •

سالك
اتمام مرحله النه كوبي و مرحله اول طعمه گذاري سالك•
توزيع بيش از يكصد اسپري دافع حشرات و قلم ديت در بين پرسنل و عموم مردم•
با محوريت بيماري سالك ۹۶/۲/۳برگزاري كارگروه بهداشت مورخه •
برگزاري اولين كميته سالك با محوريت فرمانداري•



shep آموزشي نوين روش به مالت تب آموزشي كارگاه ۱۴ برگزاري•
شهرستان گزيدگي حيوان موارد از نفر ۲۳ به چهره به چهره وآموزش واكسيناسيون•
shep آموزشي هاي كارگاه برگزاري جهت سالمت جامع مراكز با مكاتبه•
 دهي گزارش خصوص در بهداشت شبكه پوشش تحت هاي آزمايشگاه تمام با مكاتبه•

ماه هر پايان بيماريها با مبارزه واحد به مالت تب بيماران تمام
شغال بخصوص ولگرد حيوانات اتالف جهت شهرداري و زيست محيط اداره با مكاتبه•
 در بوعلي كلينيك پلي و سيدالشهدا و رجايي شهيد بيمارستانهاي با مكاتبه•

پوشش تحت پرسنل كليه براي هاري آموزشي جلسه برگزاري خصوص
 عدم بر تاكيد با آموزشها تعداد باالبردن خصوص در سالمت جامعه مراكز با مكاتبه•

منزل در حيوانات نگهداري عدم همچنين و وگربه سگ تحريك
شهرستان هاري كميته اولين برگزاري•
شناسي حشره چك انجام خصوص در سالمت جامعه مراكز با مكاتبه•
اكتيو بصورت مهاجرين بين در ماالريا بيماريابي انجام جهت مراكز با مكاتبه•
ماالريا بيماري خصوص در بيگانه اتباع از نفر شش و سي غربالگري•



بهداشت هاي خانه و سالمت جامعه مراكز از بازديد•
CCHF عنوان با آموزشي جلسات برگزاري جهت سالمت جامعه مراكز با مكاتبه•
 و پديكلوز آلودگي به مبتاليان بين دايمتيكون لوسيون عدد دويست از بيش توزيع •

آنها اطرافيان و مبتاليان به الزم آموزشهاي  ارائه
مكاتبه بامطبهاي خصوصي درزمينه التورونمونه گيري ازافرادمبتالبه اسهال•
مكاتبه بامراكزخدمات سالمت درخصوص آموزش به هيئت امناي مساجد•
مكاتبه بامراكزدرماني وكلينيكهادرخصوص التور•
مكاتبه بامراكزخدمات سالمت جهت گزارش مواردصفراسهالي به صورت هفتگي•
مكاتبه بامركزسالمت نوش آبادجهت پيگيري يكموردمظنون به فلج•
مكاتبه باآزمايشگاههاي مراكزدرماني وبهداشتي وخصوصي جهت گزارش •

مواردمثبت تب مالت
مكاتبه بامراكزسالمت درخصوص ماپينگ آپ وپيگيري برنامه مذكور•
گزارش عملكردنوبت دوم ماپينگ آپ به معاونت بهداشتي•
مكاتبه بامراكزسالمت درخصوص گراميداشت هفته ايمنسازي•



ارسال برنامه عملياتي واحدبه معاونت بهداشتي دانشگاه•
مكاتبه باخانم ذبيحي درخصوص پيگيري فيدبك بازديدكارشناس معاونت بهداشتي •

دانشگاه
گانه اقدام متناسب جهت واحدبهداشت محيط ۵تهيه سناريوي •
مكاتبه بامراكزخدمات جامع سالمت درخصوص تشديداقدامات مراقبتي درماه مبارك •

رمضان
گزارش مواردهفتگي اسهالي به معاونت بهداشتي•
تشكيل كميته داخلي التور•
تهيه سرم ايناباواوگاواجهت آزمايشگاه مركزبهداشت شهرستان•
مكاتبه بااداره تيليغات اسالمي جهت آموزش التوروارسال تراكت •
مكاتبه باپادگان وسپاه ونيروي انتظامي وكميته امداددرخصوص التور•
نمونه التور ۲۱تهيه •


