


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



مكاتبه با اداره برق درخصوص گزارش موارد قطعي برق به مركز بهداشت

مكاتبه با مراكز و خانه ها درخصوص ارسال فرمت خطي و بررسي طغيان بيماريهاي 

منتقله به همراه تعريف

تشكيل جلسه طغيان التور منطقه نوش آباد

مكاتبه با مطبهاي خصوصي جهت گزارش دهي موارد آنفلوآنزا

ارسال تراكت التور به واحدهاي بهداشتي درماني

مكاتبه با مراكز جهت ارسال جدول انتظارات بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

ارسال فرمت ديواري پوشش واكسن به واحدهاي بهداشتي درماني

مكاتبه با واحدهاي بهداشتي درماني جهت گراميداشت روزجهاني هپاتيت

مكاتبه با ادارات به همراه ارسال پمفلت اطالع رساني روز جهاني هپاتيت
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پيگيري جهت مالت تب موارد گزارش جهت دامپزشكي اداره با مكاتبه

 درخصوص دامداران و كشاورزان به رساني اطالع جهت جهادكشاورزي با مكاتبه

وحيوان انسان بين منتقله بيماريهاي

دانشگاه بهداشتي معاونت به سالك بامخزن مبارزه برنامه مستندات ارسال

 والتوردرشبكه مالت تب كميته تشكيل

 بيماري درخصوص بهداشتي هاي توصيه ارسال و اورژانس و بيمارستانها با مكاتبه

جديد ويروس كرونا

دامپزشكي اداره به هيداتيك موردكيست يك گزارش

آموزان دانش توام واكسن تزريق جهت درماني بهداشتي واحدهاي با مكاتبه

پيگيري جهت مالت تب موارد گزارش جهت دامپزشكي اداره با مكاتبه
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فردا نسل نامه ويژه و شبكه پورتال در زئونوز بيماريهاي درمورد مطلب درج

 پمفلت وتوزيع ها ازقصابي بيماريها با ومبارزه محيط بهداشت مشترك بازديد

پمفلت توزيع و پادگان بهداشت مسئول آموزش

المراد وباب محمدهالل درامامزادگان پمفلت توزيع

درماني بهداشتي واحدهاي به انتقال قابل بيماريهاي بنر ارسال

مراكز به زئونوز بيماريهاي پمفلت برگ ۴۰۰۰ ارسال

ابوزيدآباد نفردرمنطقه ۱۰۰۰ به پيامك ارسال

زئونوز موضوع با فرمانداري درجلسه شركت

زئونوز بيماري موضوع با كويرات بخش درجلسه شركت
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برگزاري كميته اضطراري آمادگي جهت بروز آنفوالنزاي فوق حاد پرندگان و بيماري 
CCHF

ويژه دانش آموزان ) واكسيناسيون(برگزاري مسابقه نقاشي با موضوع ايمن سازي 
مقاطع ابتدايي و راهنمايي شهر نوش آباد

جلسه درون بخشي با بهداشت محيط

مكاتبه با مراكز در خصوص نصب فرمت تيك ديواري 

ارسال فيدبك بازديد خانه بهداشت حسين آباد و قاسم آباد به مركزابوزيدآباد
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تعدادعنوان بيماري  
۱۳سل

۱هپاتيت
۱۳مشكوك به سل بيماريابي موارد

گزارش بيماريابي ، پيگيري و مراقبت بيماريهاي واگير 

۱۳مشكوك به سل بيماريابي موارد
۷۱نمونه التور

۲پيگيري مورد مشكوك به مننژيت 
۴۳حيوان گزيدگي

۶تب مالت
۱سالك

۳۴پديكلوزيس




