


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
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جلسات  آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير



 SHEP روش به مالت تب مربي تربيت كارگاه برگزاري
شبكه پرسنل و ادارات نماينده جهت

 واحدهاي مسئولين جهت سرخك طغيان جلسه تشكيل
 بابيماريهاي مبارزه پرسنل و مراكز مسئول ، ستادي

مراكز

 پوشش تحت شاغلين ويژه ايدز آموزشي جلسه برگزاري
اي حرفه فني سازمان
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)ايدز و هپاتيت(برگزاري كارگاه دو روزه بيماريهاي نوپديد  

برگزاري جلسه بررسي طغيان سرخك در بيمارستان سيدالشهدا
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ارسال خبرنامه آسيب پنهان به مراكز و بيمارستان
ارسال صورتجلسه طغيان سرخك به مراكز بهداشتي درماني

 و دولتي مراكز به سرخك به مشكوك موارد كليه دهي گزارش تراكت ارسال
ومطبها بيمارستان و خصوصي

 مربوطه مراكز به بهداشتي معاونت واگير بيماريهاي بازديدكارشناس فيدبك ارسال
شبكه واحدكسترش ازطريق

شهيدكبريايي پادگان به درايران سالك مراقبت راههاي كتاب ارسال

درماني بهداشتي مراكز به گزيدگي حيوان موارد تعهد فرم مجدد ارسال

آنفلوآنزا به مشكوك موارد پورتال ثبت
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مالت تب بيماري درخصوص امداد كميته هاي نفرازخانواده ۵۰ آموزش

ادارات و بيمارستانها و درماني بهداشتي مراكز به ايدز رساني پوستراطالع ارسال

بهداشتي معاونت به ارسال و آن تنظيم و واحد آمار تهيه

باردرهرروز ۲ صورت به يخچال برودت مرتب ثبت

بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به واكسن ارسال

 مراكز جهت ايدز و هپاتيت مورد با شغلي مواجهه دستورالعمل آخرين ارسال
درماني بهداشتي

 آزمايشگاه و بيمارستان ، درماني بهداشتي مراكز احشايي سالك دستورالعمل ارسال
شهرستان اطفال متخصصين و
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