


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



ديابت همايش برگزاري

مراكز پزشكان جهت ديابت بازآموزي روزه دو كارگاه برگزاري

 پيگيري جهت باالTSH  و نامناسب گيري نمونه ، بستري گيري نمونه موارد گزارش

CH وPKU مجدد نمونه (TSHنوزاد مورد، ۴ نامناسب گيري نمونه ، مورد۱۸ باال 
)مورد۱۷بستري

ديابت واحد افزار نرم در ديابتي بيماران اطالعات وثبت غربالگري

درماني بهداشتي مراكز در هيپوتيروئيدي گيري نمونه وسايل توزيع

غيرواگير ماهيانه آمار ارسال و بندي جمع

بهداشت هاي خانه و مراكز به برست سرطان آموزشي جزوه ارسال
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 معاونت حوزه واگير غير بيماريهاي گروه كارشناسان مشترك جلسه برگزاري

شبكه و دانشگاه بهداشتي

روزانه صورت به اطالعات ورد و NSP افزار نرم نصب
مربوطه هاي ارگان با مكاتبه و ايمن جامعه كميته مصوبات پيگيري

مراكز در ديابت سازي چابك برنامه از پايش و بازديد ۱۲

COPD و آسم كارگاه برگزاري جهت هماهنگي

 روستايي مراكز در ديابت واحد سياري برنامه اجراي و تنظيم
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برنامه هاي غربالگري
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