


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



فاطميه درماني ازمركزبهداشتي بيماريها پرسنل اي دوره بازديد
 كه واقداماتي كروناويروس درخصوص وكلينيكها بهداشتي و مراكزدرماني با مكاتبه

دهند بايدانجام
تزريقي پوليوي ادغام درمورد خصوصي و دولتي مراكز با مكاتبه
واحدها كليه به فلج جهاني كني ريشه پوستر ارسال
درماني بهداشتي مراكز به فلج جهاني كني ريشه پمفلت ارسال
خصوصي مطبهاي به فلج جهاني كني ريشه دي سي ارسال
درماني بهداشتي مراكز كليه به حاد شل فلج تعريف ارسال

شهرستان دامپزشكي اداره به مالت تب مورد ۵ گزارش
 بهداشتي معاونت به كرايوتراپي آموزش جهت زاده دكترشيرواني خانم معرفي

دانشگاه

فاطميه درماني ازمركزبهداشتي بيماريها پرسنل اي دوره بازديد
 كه واقداماتي كروناويروس درخصوص وكلينيكها بهداشتي و مراكزدرماني با مكاتبه

دهند بايدانجام
تزريقي پوليوي ادغام درمورد خصوصي و دولتي مراكز با مكاتبه
واحدها كليه به فلج جهاني كني ريشه پوستر ارسال
درماني بهداشتي مراكز به فلج جهاني كني ريشه پمفلت ارسال
خصوصي مطبهاي به فلج جهاني كني ريشه دي سي ارسال
درماني بهداشتي مراكز كليه به حاد شل فلج تعريف ارسال

شهرستان دامپزشكي اداره به مالت تب مورد ۵ گزارش
 بهداشتي معاونت به كرايوتراپي آموزش جهت زاده دكترشيرواني خانم معرفي

دانشگاه



درماني بهداشتي پرسنل به سل بيماري آموزش

واحدي داخل جلسه تشكيل

  به كشها خطرآفت وكاربرد پزشكي مهم بندپايان مطالعه روشهاي جزوه ارسال
درماني بهداشتي مراكز

 محترم معاونت به آباد نوش پارك در مردم به شغال قالده يك حمله گزارش
دانشگاه بهداشتي

گزش مورد افراد جهت واكسيناسيون انجام و آباد درنوش شغال حمله پيگيري

يخچالها حرارت درجه وكنترل سرد زنجيره توسط بازديد

واحدها كليه آنفلوآنزابه هموفيلوس واكسن درخصوص رساني اطالع
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تعداد شركت كنندهتعداد جلسهعنوان جلسه
۳۱۲۰التور

۲۱۰۵سالك
۴۱۳۲تب مالت

جلسات آموزشي برگزار شده

۴۱۳۲تب مالت
۲۱۱۰ايدز و هپاتيت

۱۲۰تب خونريزي دهنده
۲۳۰هاري
۱۵۲۴۰سل

۲۱۰۲آنفلوانزا
۲۵۵زئونوز



تعدادعنوان بيماري  
۱۵مشكوك به سل بيماريابي موارد

۴۴نمونه التور
۴۲حيوان گزيدگي

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۴۲حيوان گزيدگي
۵تب مالت

۵سالك
۳۱پديكلوزيس

۱پيگيري نيدل استيك
۵عوارض واكسن

۲پيگيري ومراقبت ناگ 




