


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



نيدل 
استيك

حيوان  
گزيدگي

پي گيري 
ايدز  rapid testتهيه نمونه التورپديكلوزيس
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مشكوك به  بيماريابي سل
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موضوع  
ابوالهاريآنفلوآنزاواكسيناسيونسلتب مالتپديكولوزايدزهپاتيتآموزش

۴۸۳۳۶۴۸۴۱تعداد جلسه

تعداد آموزش  
۹۵۱۶۱۱۸۷۳۰۱۲۱۶۹۳۴۴۸۹۷گيرنده

جلسات  آموزشي برگزار شده در زمينه بيماريهاي واگير



روز ۱۴ مدت به دهنده خونريزي تب به مشكوك فرد اطرافيان پيگيري
 معاونت به دهنده خونريزي تب به مشكوك مورد شده انجام اقدامات گزارش ارسال

بهداشتي
مراكز به سالك راهنماي كتاب ارسال
 معاونت به SHEP روش به مالت تب آموزش عملياتي برنامه ارسال و تدوين

دانشگاه بهداشتي
بهداشتي معاونت به ارسال و آن تنظيم و واحد آمار تهيه
آنفلوآنزا به مشكوك موارد پورتال ثبت
باردرهرروز ۲ صورت به يخچال برودت مرتب ثبت

بهداشت هاي خانه و درماني بهداشتي مراكز به واكسن ارسال
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واحدها كليه به پنتاواالن پمفلت و پوستر ارسال

ها ومطب واحدها كليه به ابوال هاي دستورالعمل دي سي ارسال

 در بهشتي شهيد دربيمارستان عودكرده سل به مبتال بيمار بررسي و بازديد

 DRS راستاي

ريوي خارج سل به بيمارمبتال ومراقبت پيگيري

فيدبك ارسال و درماني بهداشتي مركز از بازديد

سل به مشكوك دار تب بيمار درخصوص سيدالشهدا بيمارستان از بازديد
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