


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل



و مالت تب سالک ازجمله منطقه بومی بیماریهاي بر تاکید با زئونوز شوراي برگزاري  
گزیدگی حیوان

گزیدگی حیوان مورد37 درمان و پیگیري

ماالریا غربالگري طرح در ماالریا الم هاي نمونه ارسال و آوري جمع

پدیکلوزیس به آلوده موارد درمان جهت پرمترین شامپو عدد 150 توزیع

ماالریا و سالک آموزشی کالسهاي برگزاري جهت سالمت جامعه مراکز تمام با مکاتبه

از پوشش تحت مناطق از مجدد بازدید خصوص در سالمت جامعه مراکز تمام با مکاتبه 
صحرایی جوندگان فعالیت میزان نحوه

برگزاري جلسات آموزشی درخصوص بیماریهاي زئونوز و ماالریا و پدیکلوزیس

 مورد بیمار مشکوك از نظر ماالریا بصورت پاسیو 2غربالگري تعداد

 مورد مثبت به سالک 1مورد زخم مشکوك به سالک و بررسی 5غربالگري تعداد

 عدد پمفلت بیماري هاري و پدیکلوزیس وسالک در بین عموم  700توزیع بیش از
مردم



در برداري بهره جهت آنها تدوین و بررسی و مراکز سالک بیماري شده طراحی هاي میکروپلن تمام آوري جمع  

  1397 سال

مسافران براي آموزشی بسته تحویل و سازي حساس جهت جمکران قم هاي کاروان روساي کلیه با تماس

و گزارش گیري نمونه جهت مراکز مرد سالمت مراقبین با هماهنگی جلسه ...

هفته هر شنبه معاونت به اسهالی موارد گزارش

پمفلت و تراکت ارسال و پوشش تحت روستاهاي و شهر هاي مطب کلیه با مکاتبه

پمفلت ارسال و سازي حساس و درمانی مراکز و ها بیمارستان با مکاتبه

گیري نمونه و رسانی اطالع و آموزش نظیر اقداماتی انجام جهت سالمت جامع هاي پایگاه و مراکز کلیه با مکاتبه  

رمضان و شعبانیه ایام در بخصوص وبا به مشکوك و اسهالی موارد دهی گزارش و



سالمت جامع مراکز به آن از استفاده دستورالعمل و تگ فریز توزیع

مراکز به آمیزسی بیماریهاي کتابچه ارسال

مراکز ایدزبه تست آماري فرمت ارسال

دانشگاه بهداشتی معاونت ایدزبه مصري آمارتعدادکیتهاي ارسال

سرخجه سندروم گزارش درخصوص سنجی شنوایی وکلینیک شهیدرجایی بابیمارستان مکاتبه 

مادرزادي

الزم وامادگی سرخک طغیان بامراکزدرخصوص مکاتبه

واکسیناسیون هفته در آموزشی جلسات برگزاري  

واکسیناسیون هفته در پمفلت200 توزیع

سرخک به مضنون مورد 2 گزارش

واکسن عوارض مورد 34 گزارش


