
گزارش تیم بهداشت و درمان جمعیت امداد دانشجویی
)ع(مردمی امام علی



)  ع(جمعیت امام علی
سالمتحقوقازکهکودکانیویژهبهوخانواده هادرمانیمواردرفعجهتدر

باکزيمرجامعه،درنشدهبرآوردهدرمانینیازهايبهتوجهبا)ع(علیامامجمعیت.می کندتالشمانده اندبی بهرهکافی
وربه منظتالشخانهاینمأموریت.نمودتاسیسمحرومکودکانبهدرمانیخدماتارائۀبرايدرماننام

ازجملهمختلفیبخش هايدارايدرمانایرانیخانه.استکل نگرنگاهیبادرمانیعدالتتحقق
حالرد.استداوطلبانوکودکانبراي

:ازاستعبارتدرمانایرانیخانهفعالیت هايشرححاضر

آنانخانواده هايوپوششتحتکودکانرایگانمعاینات•
غربالگري•

کودکانبهدندان پزشکیرایگانخدماتارائۀ•

کاردرمانیوگفتاردرمانیخدماتارائۀ•

داوطلباعضايوپوششتحتخانواده هايروانیوجسمیبهداشتآموزشیدوره هايبرگزاري•

تحقیقاتیپروژه هايشکل گیريجهتپزشکیعلومدانشگاه هايباهمکاري•

.ندارندخوددرمانجهتحمایتیومالیبضاعتکه)کودکانویژهبه(بیمارخانواده هايمددکاري•

حاشیهومحروممناطقبهپزشکیتیم هاياعزام•

جامعهمیتمااز.هستندداوطلبافراددرمان،ایرانیخانهدندانپزشکانوپزشکاناعضاء،همه کهاستذکربهالزم
.می شودهمکاريبهدعوتپیراپزشکیوپزشکی



)  ع(جمعیت امام علی

مشکالتکهشدمشاهدهماهیانهبه صورت)ع(علیامامجمعیتایرانیخانه هايدردرمانیهايغربالگريانجامبا

دوبهدندان پزشکیاتاقحاضرحالدر.باشددرمانایرانیخانهخدماتاولیهاولویت هايدربایدکودکاندندان پزشکی

تعاملاوطلبددندان پزشکان.استمجهزبهداشتیاستانداردهايرعایتباالزموسایلکلیههمراهبهدندان پزشکییونیت

.ردازندمی پکودکانبهدندان پزشکیخدماتارائۀبههفتگیصورتبه واندکردهآغازخانهاینبارامناسبیهمکاريو

درفتگیهبه صورتداوطلبپزشکان.استخانواده هایشانوکودکاناولیهمعاینهبرايالزمتجهیزاتشاملمعایناتاتاق

.می پردازندمادرانوکودکانمعاینهبهومی یابندحضورایرانیخانه

ازشگیريپیبلوغ،بهداشتکودك آزاري،ازپیشگیرياولیه،بهداشترعایتازجمله(مختلفآموزشیکارگاه هايبرگزاري

لزومومحروممناطقدرشایعبیماري هايباآشناییآموزشنیزوکودکانبرايگفتاردرمانیآموزشیرده هاي،)…وایدز

جملهازایرانیخانه هايدرفعالداوطلبینبراينجاتوامداداولیهکمک هايکالسهمچنینواعضاءخودمراقبتی

.استخانهاینفعالیت هاي



ازگزارشیفصلهرپایاندر)ع(علیامامجمعیتدرمانتیماعضايکودکان،بهآموزشیودرمانیخدماتبهتوجهبا

.می دهدارائهخودعملکرد

ی،آموزشدوره هايبرگزاريازمطالبیارائهبهداشت،زمینه يدرایرانیخانه هايعملکردچونمطالبیحاويگزارشاین

کودکانمعضالتحلبهکمکرویکردبادرمانیوبهداشتیهمایش هايازگزارشیارائههمچنینومددکاريموارد

.استمحروم

ایرانیخانه هايعملکرد•

مددکاريموارد•

شدهبرگزارهايکارگاه•

)ع(علیامامجمعیتتوسطشدهپیگیريدرمانیمواردازاطالع رسانی•

)  ع(جمعیت امام علی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

1ارتوپدي

1پزشک عمومی

3پوست

1زنان و زایمان

1کودکان

1گوش، حلق و بینی

8مجموع

نوع همکاريتخصصنام پزشک

معاینه و بررسی عفونت گوششنوایی سنجیخانم دلفی

معاینه بیماران سیلعمومیدکتر مبین پاکدین

50%

50%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



زاريبرگبا.شدانجام)ع(علیامامجمعیتپوششتحت).س(دخترانازیکیاستخوانمغزپیوندروندپیگیري
.می شودانجاممعالجهروندازاطالع رسانیشریعتیبیمارستانپزشکانکمیسیون

شدامانجگوششستشويومعاینهپزشکتوسطشنوایی،مشکلداراي)ع(علیامامجمعیتپوششتحتکودك.
.شددادهدرخواستسمعکشنواییبهبودبرايدرمانیروندادامهدر

موارد خاص ارجاعات درمانی 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

توضیحاتتعداددرمان

2آزمایشگاه

)ديآتل بن(یک مورد شکستگی5ارتوپدي

3داخلی

3قلب

3گفتار درمانی

16مجموع

 کودك انجام شد1دندان براي 2عصب کشی و پرکردن.

12%

75%

13%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

ارجاعات پزشکی

دارو



موارد خاص ارجاعات درمانی 

ساله9کودکی

لفمختپزشکانبهدرمانجهتپدر،گفته هايبهتوجهبا.بودراناستخوانمادرزاديدفورمیتیدچارکهشدشناسایی

اینباارتباط،98سالاولماهدودر.استنشدهانجامپیگیريدرمانهزینهبودنباالومرحله ايچنددلیلبهولیمراجعه

.شدفتدریاخانوادهاینبرايرابطراهنمایی هايبااجتماعیتامیندرمانیدفترچه.شددرمانجدي ترپیگیريبهمنجرخانواده

پزشکیتیمابتماسطیهمچنین.نشدحاصلدقیقینتیجهارتوپدمتخصصپزشکانباارتباطورابطمستمرپیگیري هايبا

یکبارماهچندهرکودکانارتوپدجراحپزشککهشدگفته)مادرزاديبیماري هايدارايکودکانازحمایت(محکمخیریه

زینههودرمانبودنمرحله ايچنددلیلبه.شوداعزامدیگرشهرهايبهبایدکودكکاراینبرايودهدانجاممعاینهمی تواند

طقیمنغیرمرهمموسسهتوسطدرمانجراحی،یاومعاینهمشخصزماننبودندقیقهمچنینودیگرشهرهايبهسفرباالي

وجلسهدچنطی.شدگرفتهنظردرکودكدرمانجهت)ایالم(سلیمانیدکترپزشکی،گروهمشورتطیسپس.رسیدنظربه

مایالاجتماعیتامینبیمارستاندرجراحیجهتالزمموافقتوکردهنظرصرفخوددستمزدازدکترکودك،وضعیتشرح

گرفتهنظردربیماربرايتیرماه1شنبهروزدرنوبتیکالزمتجهیزاتوجراحیروشدقیق ترتعیینجهتسپس.شدانجام

.نشدندمطبدرحضوربهقادر!)پدرماشینشدنخراب(ذهابوایابهزینهعلتبهاماشد،

روبرووادهخانطرفاز)ع(علیامامجمعیترابطباارتباطقطعومناسبپاسخگوییعدمباماه،شهریوردربیشترپیگیريطی

.شدنظرصرفپیگیريادامهازلذا.شدیم



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

نوع همکاريتخصصپزشکنام

انجام فرآیند درمانی رایگاندندان پزشکیدکتر تاتار

معاینه رایگانداخلیدکتر کلوندي

شدبرگزارکرمیفاطمهخانمتوسطدندانودهانبهداشتکارگاهمرداد20تاریخدر.

شددادهآموزشدندانموالژروياززدنمسواكنحوه يفاضلی،آقايتوسطمرداد26تاریخدر.

دادندانجامموالژرويعملیصورتبهراآموزشسپسودادندگوشمطالببهخوبخیلیکودکان.



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

توضیحاتتعداددرمان

3آزمایشگاه

ارجاع به پزشکان متخصص30پزشک عمومی

جراحی انحراف چشم4چشم پزشکی

3سونوگرافی

2سی تی اسکن

3کودکان

45مجموع

60مورد معاینات دندان پزشکی و عکس از دندان هایشان تهیه شد) ع(کودك تحت نظر جمعیت امام علی.

40%

50%

10%

90%

10%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

ارجاعات پزشکی

دارو



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

نوع همکاريتخصصنام پزشک
با توجه به وضع مالی خانواده ها با تخفیف یا رایگانآزمایشگاهدکتر اقبالی

با توجه به وضع مالی خانواده ها با تخفیف یا رایگانسونوگرافیدکتر کوثري

رایگانکودکاندکتر فیروزبخت

رایگاندندان پزشکیدکتر هاشمی

رایگاندندان پزشکیدکتر اعتمادان

رایگانپزشک عمومی دکتر ساداتی 

رایگانچشم پزشکیدکتر یزدانپناه

صورت گرفتمعاینه قد و وزن کودکان توسط مرکز بهداشت در خانه ایرانی.

 قرص فولیک اسید، آهن و ویتامینD نفر از کودکان تهیه شد15توسط دکتر ساداتی براي.

امدادگران عاشورا جهت کمک هزینه سی تی اسکن هسته اي همکاري کردند.



ارجاعاتتخصص
بهمشکوكساله11دختربرايتناسلیزگیلفریز

بهکودكهمچنین.شدانجامجلسه6درکودك آزاري

خانوادههمکاريعدمبهتوجهباودادهارجاعروانپزشک

ماا.نیافتادامهجلساتروانپزشکنظربادارو،مصرفدر

.داردادامهمرتببطورمددکارهاتوسطکودكباارتباط

2افکارباعمدهافسردگیاختاللدچارساله16دختر

.شدنددادهارجاعپزشکروانبهخودکشی

وخودکشیافکاربانافرمانیاختاللدچارساله11پسر

.شددادهارجاعروان پزشکبهخودزنی

بابیش فعالی،وتوجهنقضاختاللدچارساله7دختر

هبآزاريکودكبهمشکوكدیده،آسیبانداموباالتنه

.شددادهارجاعروان پزشک

2چشم پزشکی

1دندان پزشکی

6روان پزشکی

2زنان

1قلب

1مغز و اعصاب

13مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



هنگیفرامورمعاونتهمکاريباتبریزدرهترالنمحلهدر)ع(علیامامجمعیتپوششتحتکودکانغربالگريطرح

وضعیتطرحاینطی.گردیدبرگزار98مردادسومودومپنجشنبهوچهارشنبهروزهايدرتبریزپزشکیعلومدانشگاه

:املشایستگاه هااین.گردیدثبتکودکانپزشکیپروندهدروبررسیایستگاه10درسال18تا5کودکانسالمت

)پسرانمختص(تناسلیادرارياندام هايفقرات،ستونعمومیوضعیتسینه،قفسهشکم،شنوایی،بینایی،وزن،قد،

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ان ، دندان پزشکی و رو)مختص دختران(بهداشت قاعدگی

.  بودندپزشکی

کودك در مرکز 49در این طرح وضعیت سالمت 

.سالمت شهریار تحت بررسی قرار گرفت



ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه 

1متخصص پوست

11دندان پزشکی

2روانپزشک

3سونوگرافی

1کایروپراکتیک

3گفتار درمانی

2مامایی

24مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

61%

30%

9%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



نوع همکاريتخصصنام پزشک
و درمان رایگان معاینهماماییپیرهادي دکتر

و درمان رایگانمعاینهعمومی دکتر معصومی

و درمان رایگان معاینهکیکایروپراکتدکتر شکري

هاسونوگرافی با نصف هزینه براي خانوادهسونوگرافیدکتر جلیلوند 

نشدهتشکیلدرستیبهمغزازهاییبخش(.بودشدهمغزييضایعهوتشنجدچارتولدازپسروزهايدرکودکی

درمانیگفتارمتخصص،بهخانوادهقبلیهايمراجعهدرکودك،صحیحکردنصحبتتواناییعدمبهتوجهبا).است

علتبهولیشدانجامدرمانخانهدرمانیگفتاربهکودكارجاعجهتالزمهايهماهنگی.بودشدهتجویزکودكبراي

هرانتدردرمانیکلینکباکودكسرمويریختنبهتوجهباهمچنین.نپذیرفتصورتدرمانخانوادههمکاريعدم

صحیحآگاهیعدمدلیلبه.یمشدمواجهخانوادههمکاريعدمبادوبارهکهگرفتصورتهماهنگیپوستدکتربراي

شدتوهمکاريعدمعلتبهنهایتدر.کنندمراجعهدکتربهدوبارهشدخواستهآنهااز،کودكداروهايازخانواده

.شدسپردهخانوادهخودبهدرمانادامهپیگیريدرمانگروهتشخیصبنابرکودكخودمعلولیت

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



ارجاعاتتخصص

6آزمایشگاه

22اپتومتریست

1ارتوپدي

23دندان پزشکی

5زنان و زایمان

1سی تی اسکن

2عکس برداري

22پزشک عمومی

2گوش، حلق و بینی

84مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

20%

80%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

پدرمادرکودكدرمان دندان پزشکی

-**عصب کشی
-**پرکردن

-**کشیدن

داردنیازتومانهزارصدومیلیوندومبلغپسرانازیکیبینیجراحی.

امامجمعیتپوششتحتدخترهايازنفریکصدبرايمعمولآزمایش هايهزینه يازدرصدپنجاهکسربا

.استتومانهزارپانصدومیلیونسهمبلغنیازمند)ع(علی

 کارگاه آموزشی و انجام تستHIV نفر برگزار شد26براي  .
کودك انجام شد20معاینه ي اولیه ي.



نوع همکاريتخصصنام پزشک

معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر حبیبی

معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر هداوند میرزایی

معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر جاللی

معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر سیدي پور

معاینه رایگانزنان و زایماندکتر فهمی

معاینه رایگانزنان و زایماندکتر ا میالدي

معاینه رایگانپزشک عمومیدکتر قاسمی

معاینه رایگانپزشک عمومیدکتر شعبانی

معاینه رایگانعکس برداريدرمانگاه مرجان

معاینه رایگاناپتومتریستفاطمه شجري

هزارتومان رایگان50تا سقف آزمایشگاهدکتر زمانی

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



شدهکمردرددچارمددجویانازیکیموردیکدرارجاعاتتخصص

.شددادهارجاعمتخصصبهکهبود

ودبهپاتیتعالئمبهمشکوكمددجویانازیکی

.شدگرفتهآزمایشآنازکه

1ارتوپدي

1پوست

25دندان پزشکی

1زنان

1سنجیشنوایی

1غدد

1و اعصابمغز

31مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



ارجاعاتتخصص
1آنکولوژیست

3ارتوپدي
2اورژانس
3جراح

3چشم پزشکی
2رادیولوژي

2ریه
3سونوگرافی

2قلب
1گوارش

1گوش، حلق و بینی
3مغز و اعصاب

MRI1

27مجموع

26%

63%

11%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

16ع(علیامامجمعیتنظرتحتمادر12وکودك(
.قرارگرفتنددندان پزشکیمعایناتتحت

شدانجامدارومورد2تامین.

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

توضیحاتارجاعاتتخصص
معاینهدرشدهدادهتشخیصمشکلعمده

.بودسرشپشایرانی،خانهدرکودکانعمومی

شدگرفتهگوشنوارنفر،دواز.

1ارتوپدي

فریز کردن زگیل هاي 3پوست
روي دست و پا

1چشم پزشکی

2خون و سرطان

2زنان

1سونوگرافی

لوزهجراحی2گوش، حلق و بینی

12مجموع



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

مادر کودك نوع درمان 

12ترمیم و پر کردن 

11کشیدن دندان 

-OPG1عکس 

6مجموع

نوع همکاري تخصصنام پزشک

معاینه و عمل لوزه حلق و بینی گوش،دکتر مرادي 

معاینه و سونوگرافی زنان دکتر محقق حضرتی

معاینه رایگانپوست دکتر مباشرمقدم 

معاینه رایگانعمومی دکتر مولودي

معاینه رایگانعمومیدکتر سیدین



توضیحاتارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه 

1اورولوژي

شکستگی دست1ارتوپدي

1چشم

1رادیولوژي

1ریه

3زنان

1سونوگرافی

1عمومی

2غدد

ریهعفونت1کودکان

14مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

60%

30%

10%

92%

8%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



یکدرهاخانوادهتمامیبرايبانوانبهداشتیپدوخمیردندانمسواك،شامپو،صابون،شاملفرديبهداشتپک هاي

.شدتوزیعوتهیهنوبت

2فاصلههبنوبتدودرچايوشکرقند،سویا،پنیر،روغن،ماهی،تنماکارونی،حبوبات،برنج،شاملآذوقهبسته هاي

.شدتوزیعوتهیهماه

شدفراهممی گذراند،راپاجراحیازپسدرمانیدورهکهمددجویانازیکیبرايدرمانیآبشرایط.

شدتهیهدیابتیبیمارانازیکیمصرفدورهسهبراينیازموردانسولین.

شدتهیهپوشکجسمیناتوانکودكبراي.

شدتهیهشیرخشکنوزاد2براي.

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

1اپتومتریست

1پزشک عمومی

1پوست

5دندان پزشکی

1سونوگرافی

10مجموع

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

100%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

نوع همکاريتخصصنام پزشک

پایشگر خانه بهداشت محلهخانم میرزایی
پایش دومیه قد و وزن

استفاده وارنیش فلوراید



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

مادرکودكتخصص
1-آزمایش
11ارتوپدي

-1عمومیپزشک 
31چشم پزشکی
-4دندان پزشکی
31رادیولوژي

-3روان پزشکی
1-زنان و زایمان
2-سونوگرافی
-15فیزیوتراپی

-3گفتار درمانی
-2گوارش کودکان

42مجموع

19%

36%

45%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

رده سنی مخاطب عنوان کارگاه
تعداد 

جلسات

مراقبتی جنسیخود

74-4دختران 

104-7دختران 

184-14دختران 

73-5پسران 

103-8پسران 

1-مادرانهاي مقاربتی بیماري

تخصصنام پزشک

یپزشکرواندکتر ربیعی 

انکودکان و نوجوانیپزشکرواندکتر معلمی 

چشم پزشکیدکتر رحیمی  

چشم پزشکیدکتر سجادي 

دندان پزشکیدکتر رضوانی 

دندان پزشکیدکتر محمدي

یفیزیوتراپدکتر وکیلی

درمانگاه شبانه روزي حضرت بقیه اهللا االعظم

مرکز مشاوره و خدمات روانشاختی فرحان

مرکز توانبخشی فیزیوتراپی ابوریحان

مرکز رادیولوژي دهان، فک و صورت دکتر باقري 



درمغزيخونریزيعلتبهکودكICUپرداخت)ع(علیامامجمعیتتوسطبیمارستانهزینه هاي.شدبستري
.استیافتهبهبودکودكوضعیتحاضرحالدر.گردید

به)ع(علیامامجمعیتپیگیري هايبامادرانازیکیدیالیزبرايدسترويمصنوعیرگگذاشتنعملهزینه هاي

.یافتکاهشدرصد50

جلسه35برگزاريازپسوشروع97سالاردیبهشتازانتخابیاللیعلتبهساله4دختردرمانیگفتارجلسات

.گردیدبرطرفکودكکردنصحبتمشکلجلساتاینطی.رسیداتمامبه98شهریوردر

شد،دادهاعارجفیزیوتراپدکترسپسوارتوپدپزشکبهدستشکستگیوعفونتعلتبهساله16پسرانازیکی

.گردیدتجویزفیزیوتراپیجلساتپزشکبنابرنظر

هپاتیتخوراکی،فلجتوام،واکسن(چهارمنوبتواکسنB(شدپیگیريساله11دخترانازیکی.

هپاتیتوريدیدهطرحBوCشداجراپوششتحتدختر1وپسر15برايقمایرانیخانهدر.
شدتوزیعپوششتحتپسرانودخترانبینرويوآهنمینرال،ویتامینمولتیشربتوقرص.

گردیدتهیهپوششتحتکودكدوبرايطبیعینک.

شدگرفتهکودكیکازهوشتست.

گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

توضیحاتارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

3ارتوپدي

6پوست

6دندان پزشکی

10روانپزشکی

ترك اعتیاد6روانشناسی

1سونوگرافی

4پزشک عمومی

6کودکان

6مغز و اعصاب

49مجموع

42%

56%

2%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان

80%

20%

رایگان خانواده بیمار )ع(جمعیت امام علی 

2 مورد تهیه دارو انجام شد1مورد ارجاع کودکان به متخصص و.



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

تعداد ارجاعاتنوع تخصص

1چشم پزشکی

2قلب

3مجموع

80%

20%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتعداد تخصصنوع 

2چشم پزشکی

5رادیولوژي

2زنان و زایمان

2مغز و اعصاب

11مجموع

80%

20%

80%

20%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتعداد تخصصنوع 

6آزمایشگاه

1ارتوپدي

3پزشک عمومی

6روان پزشکی

2کودکان

18مجموع

48%

40%

12%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات پزشکی



عمل.گرفتقرارجراحیعملموردمتخصصپزشکتوسط.شددادهارجاعارولوژيمتخصصبهپسرماهه6نوزاد

.شدانجامموفقیتبا

امانجعملبودنحادعلتبهوبستريعملانجامجهتبیمارستاندرگردندرغدهوجوددلیلبهبچه ايدختر

.شدگرفتهنوبتکودكبرايتهرانپزشکیتیمکمکبا.شددادهارجاعتهراندرمطیعیدکتربهونشد

شدپیگیريآن هاوضعیتاجتماعیاورژانسکمکباوانجامشدهشناساییکودكدوبراياعتیادآزمایش.

یروانشناسجلساتوبودمنفیبارداريتستجوابشد،گزارشاجتماعیاورژانسبهبالفاصلهکهتجاوزمورد

.شدپیگیري

شدتهگرفشوند،کاربهمشغولاشتغالخانهدراستقرارکهمادرانیبهداشتکارتگرفتنبرايالزمآزمایش هاي.

بستريهتجپیگیري.بودمثبتکودکانازیکیآزمایشجوابشد،گرفتهایرانیخانهکودكدوازاعتیادآزمایش

.شدانجامکودكتركو

اییزپفصلبهاوعملکه.شدفرستادهتهرانبهمجدداعمل،جهتدستشبررسیومعاینهبرايپسرانازیکی

.شدموکول

موارد خاص ارجاعات درمانی 



درکهنوزاديبرايالزمپیگیريNICUبانوزادومادردرمانهزینه هايدرتخفیفوترخیصجهتبودبستري
.شدانجامپزشکیعلومدانشکدهدرمانمعاونتکمک

بهمختصاعتیادتركمرکزنداشتنمعضلرفعجهتاجتماعیاورژانسوپزشکیعلومدانشکدهدرمانمعاونتبا
ودکانکاینبهصدوقیشهیدبیمارستاندرتختچنددادناختصاصاالن،بهتاکارنتیجه.شدصحبتکودکان

.استپزشکیعلومدانشکدهتوسط

موارد خاص ارجاعات درمانی 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

نوع همکاريتخصصنام پزشک
معاینه رایگانپزشک عمومیدکتر سفید

معاینه رایگانپزشک عمومیدکتر مشروطه

درمان و معاینه رایگان کودکاندکتر کریمی

خدمات آزمایشگاهی رایگانپاتالوژيدکتر درگاهی

همکاري جهت هماهنگی با بیمارستان ها و مراکز درمانیزدمعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یدکتر زارع

معاینه با تخفیف در مطب معاینه رایگان در خانه ایرانیروان پزشکیدکتر روحبخش



گزارش دندان پزشکی 

نوع درمانتعداد

53Amalgam Filling (AF)

1Build-up

33Composite Filling (CF)

1DC Sutures

39Extraction (EXT)

9Fissure Sealant (FS)

1Fluoride Varnish

1Glass ionomer cement

7Pulpotomy (PP)

15Root Canal Therapy

7Scaling Polishing

167Total



تعداد ارجاعاتخانه ایرانیتعداد ارجاعاتخانه ایرانی

12 خطلب 5احمد آباد

25لیگ پرشین19بومهن

10محمودآباد8پاکدشت

28مولوي3 سفیدخاك 

296مجموع11خانه درمان

36دروازه غار

1کریمرباط

26سرآسیاب

14شهر ري

28شهریار

69فرحزاد

1فشافویه

گزارش دندان پزشکی 



گزارش فعالیت 

می کندزندگیخودزباله گردمادرهمراهبهکهطالقفرزندساله6کودكاعتیادتركبرايالزمپیگیري هاي

.شدانجام

ه،مثانداخلزائدهشدنحجیموسنافزایشبا.استتحصیالتوشناسنامه فاقدکهساله اي13کودك

.شودانجاممشهددرعملاستامید.استجراحیعملنیازمنداو.داده استدستازراخودادرارکنترل

قراردرمانیهايپیگیريتحتابرووموریزشذهنی،مشکلدچارشدیدکم خونیباساله اي10کودك

.گرفت

یجنتااساسبر.استسوءتغذیهواستخواننرمیچشم،شدیدانحرافتکامل،تاخیردچارساله7کودك

قابلانیدرمپیگیري هايوسنافزایشباونداشتجراحیبهنیازيکودكتکاملاختاللمغز،اسکنسی تی

در)قرنیهتخصصفوق(فرشچیاندکترتوسطکودكدرمانی،هايپیگیريباهمچنین.استشدنبرطرف

.شددادهارجاعفارابیبیمارستانبهجراحیبرايوشدمعاینهکرمانشاه

شدانجاماوبرايدرمانیپیگیري هايبودکوتاهقلبشرگکهساله2دختر.

بهمبتالکودكCPشود،میبرگزارويبرايدرمانیکارجلسهسهايهفتهجسمی،وذهنیمشکلداراي
.استشدهتهیهبرایشاسپیلنتوکفشتقویتی،داروهايهمچنین



گزارش مالی 

)ریال(مبلغ گروه هزینهردیف

6/800/548آزمایش1

595/400ارتوپدي2

66/150/000اتاق دندانپزشکی خانه درمان3

4/374/868بستري4

7/989/044تصویربرداري5

833/537/998جراحی6

42/553/000خانه درمان7

92/306/721دارو8

30/243/000کمک هزینه خانواده9

4/063/667معاینه10

1/088/614/246مجموع کل



موارد مددکاري 

ماريبیدرگیرکهخانواده ايکنونی،اقتصاديشرایطدر
اتمی بایستاست،خانوادهپدرافتادگیکارازومادر

کهحالیدرکنندتخلیهراخانه شانتیرماه20تاریخ
.استتومانمیلیون3تنهاخانه شانرهنمبلغ

برايارمبلغیکهشدیمآنبرخانوادهاینبهکمکبراي
تهیهنوعانهمشماکمکباخانهرهنهزینهکمک
است،تومانمیلیون8جدیدخانهرهنهزینه.کنیم
تومانمیلیون5رهنبراينیازموردباقی ماندهمبلغ
.است

.دستان پر مهرتان را به یاري می فشاریم

299021890کمک هاي خود را به شماره  حساب 

بانک تجارت و یا شماره کارت 

5859-8370-0065-9991

)ع(به نام جمعیت دانشجوي مردمی امام علی

�🌺�.واریز نمایید 



اطالع رسانی

خانهتیرماههزینه هايتامینبرايگرامیهمراهان

نیازموردهزینه.بودیدکنارماندرهمیشهمثلدرمان

تغذیههزینهوتومانمیلیون2دندان پزشکیاتاق

شماتوسطهزینهاین.استتومانهزار500کودکان

.شدتامینهمراهخیرین

.دستان پر مهرتان را به یاري می فشاریم

299021890شماره  حساب کمک هاي خود را به 

بانک تجارت و یا شماره کارت 

5859-8370-0065-9991

)ع(به نام جمعیت دانشجوي مردمی امام علی

.واریز نمایید 



گردغربالگري هپاتیت در بین کودکان زباله

هستند،مشغولزباله گرديبهکهمشهدساختمانقلعهایرانیخانهکودك28برايپزشکیدانشجویانهمکاريبا

.پذیرفتانجامهپاتیتغربالگري

.  کار کردن در میان زباله ها آنها را در معرض ابتالء به بیماري هاي مختلف قرار می دهد

تزباله گردي حق کودکان نیس.

نه به کار کودك



در خانه درمانگزارش جلسه تیر ماه 
:داوطلبروانشناسزباناز
رف هايحسنگینیوفشار.بودشدهخانواده اشاعضادیگررفتارازدرماندهوخستهبسیارمادرانازیکیجلسهایندر

املتع.می کردندهمدلیزیباخیلیومی دادندگوشاوحرف هايبهدقتبهمادرانبقیه.بودکردهآزردهرااودیگران،
همدیگرگروه،هبرربهکردننگاهبدونوگرفته اندیادخوبخیلیرایکدیگرباارتباطآنها.بودستودنیبسیاراعضابین

بهراودختجربه هايوخاطراتتاگرفتندیادآنها.می کردندبرقراررازیباییتعاملیکدیگرباومی دادندقرارخطابرا
خودیانآشناواقوامرفتارهايازودرماندهخسته،خودفرزندانبیماريواقتصاديوضعیتازکهمادري.بگذارنداشتراك

کرد،صحبتخودشاحساساتازجلسهایندربودشدهخشمگینوشاکیمی زدنداوبهکهکنایه هاییوطعنهبابت
هنگیفرمسائلدلیلبهشدممتوجهگروهمشاورعنوانبهمن.می کردنددركرااواحساسخوبخیلینیزاعضادیگر

عاملچندینوداردنگهراضیراهمهبایدکهاشتباهباوراینواحساساتشکردنسرکوبسال هاهمچنینوخانواده اش
اوبهرکاشروعبرايخاطرهمینبهکندایستادگیدیگرانطعنهمقابلدرنتواندمامادرکهاستشدهباعثدیگر،

لشدکهراکارهاییتماموبنویسدبرگه ايدررامی دهندآزاررااوکهاشخاصیاسممواقع،ایندرکهکردمپیشنهاد
کناريدروکندمچالهوخطیخطوجودتمامباراکاغذبعدکندپیادهکاغذرويدهد،انجامآنهابرابردرمی خواهد

.دداراسم هاونوشته هاوکاغذآنبهاحساسیچهببیندبخواندبرود،خودنوشتهسراغبهروزچندازبعدبیاندازد

خیلیوکردندصحبتبهشروعترتیببهکدامهرهممادرانبقیه.کنیمصحبتآنمورددراستقراربعديجلسهدر
ریلکسیشنحرکتدقیقه10مدتبهجلسهآخردر.نمی کردندقطعراهمحرفومی دادندگوشهمصحبت هايبهزیبا

شدردیدن.بودمشاورمنِ برايآموزنده ايوپربارجلسهیکجلسه،این.دادیمانجاممادرانبدنوذهنکردنآرامبراي
ضعیف،اربسیاقتصاديشرایطوبیمارکودكداشتنوجودباکهمادرانیداشتیم،کهجلساتیطیدرمادرانتغییرو

.دهستنوبوده اندالگویکهمیشهمنبرايمادراناین.استانگیزشگفتخیلیهستندپختهوقوياینقدر



سامان دهی کودکان کار 

بامقابلهراستايدراجتماعیاقداماتمیاندر
چشمبهثابتعنصریکهموارهاجتماعیآسیب هاي

زوربامشکالتحلبرايتالشعنصرآنومی خورد
مساله يحلبرايکهاسترویکردهمینبا.است

می رسندجهنتیاینبهمتولیانفقیرنشینسکونت گاه هاي
صورتکردنپاكوبولدوزرانداختنراهبهترینکه

ازرابآسیکالبدصرفاامرایناینکهازفارغاست؛مساله
جریاندرجامعهدرکماکانآسیبروحمی برد،بین

راخودوکردخواهدحلولدیگرکالبدهايدراست،
همسالصورتکردنپاكاین گونه.نمایاندخواهدمجددا

مسائلحلنحوه يازسمبلیمی تواندحقیقتدر
وسطحینگاه.باشدماجامعهدرراهکارهاواجتماعی

بهشناختیوجغرافیاییوتاریخیلحاظبهمحدود
رايبزوربهتوسلوحلراهیافتندرسهل انگاريمساله،
.مقابله

:دمتن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانی�📌�

http://yon.ir/WcsOq



در خانه ایرانی درمانفراخوان جذب 

نظامکارتدارايداوطلبدندانپزشک:هانیازمندي
وآموزش(درمانایرانیخانهکودکانبرايپزشکی
به)حاشیهومحروممناطقکودکانداوطلبانهدرمان
)ع(علیامامجمعیتدرمانایرانیخانهمی رسانداطالع
ازمندنیبعدازظهروصبحشیفتدرهفتهکاريایامبراي

.استدندانپزشک

ام از داوطلبین درخواست می شود تا در سایت جمعیت ام
.ثبت نام نمایند) ع(علی

www.sosapoverty.org
مومیعروابطشمارهبهبیشتراطالعاتکسببرايلطفا

خانمتلگرامیاو
.یددهپیغامدرمانخانهانسانیسرمایهمسئولعلیزاده

کوچهقصرالدشت،وخوشبینطوس،خیابان:آدرس
2پالكپور،شفیعبستبنتابران،

http://www.sosapoverty.org/


در کودکانوري طرح دیده

جهانیبهداشتسازمانطرفازطرحاین

بصورتوبهداشتمراکزهمکاريبا

رضويخراسانقم،شهرسهدرآزمایشی

.می شودانجامکارکودکانبرايالبرزو

وگرفتههپاتیتتستطرح،ایندر

ياجراطی.می شودپرمربوطهپرسشنامه

25مجموعاقم،ایرانیخانه يدرطرحاین

.گرفتندقرارپایشموردپسر5ودختر



اطالع رسانی موارد مددکاري 

خودخانواده يباهمراهکهاستساله اي13کودكمحمد
منطقهمحرومشدتبهمرزيروستاهايازیکیدر

داشتبهخانهمدرسه،روستااین.می کندزندگیسیستان،
.استگلوخشتازخانه ها.نداردامکاناتیگونههیچو

لیقبنسل هايازمسافت،دوريدلیلبهاهالیازبسیاري
هیچگاهونداردشناسنامهنیزمحمد.ندارندشناسنامه

دورمناطقبهچوپانیبرايپدرش.استنرفتهمدرسه
.نیستمنزلدراغلبومی روددست

مثانهاکستروفیبیماريدچارمادرزاديطوربهمحمد
کهداردقرارپوستوشکمحفرهازخارجمثانهیعنیاست
واداريعفونتنهایتدروادرارکنترلعدمبهمنجر

قرارجراحیعملموردنوزاديازبایداو.می شودکلیه ها
درمانبرايداوطلب،پزشکاناعزامبا95سال.می گرفت

دادهارجاعمشهدبهزاهدانبیمارستانکهرفتزاهدانبه
یجراحعملسهتحتبایدگفتندپزشکانآنجادربود،
شدفمتوقدرمانروندمالیمشکلدلیلبهکهبگیردقرار

.استکودكهمراهسال13مدتبهمشکلودردو

299021890شماره  حساب کمک هاي خود را به 

بانک تجارت و یا شماره کارت 

5859-8370-0065-9991

)ع(به نام جمعیت دانشجوي مردمی امام علی

�🌺�.واریز نمایید 



گزارش اردوي درمانی آموزشی

بهپزشکیعلومدانشجویانماما،دوپزشک،دوحضوربا
درفرحزادشناساییتیماعضايوآموزشکادرعنوان
.شدبرگزارماهتیربیستمتاریخ

ساکنکودکانومادرانازنفر60ازبیشاردوایندر
کاردانوجعفريمعصومی،دماوند،مهدیزاده،کوره هاي

بودندشدهشناساییعاشقگردانکوچهطرحدرکه
ردوتجویزبرایشاننیازموردداروهايوشدندمعاینه

نینساکازتعدادي.شدگذاشتهاختیارشاندرامکانحد
اطالعاتشانکهداشتندتخصصیارجاعاتبهنیاز

.می شوندپیگیريوقتاسرعدروشدیادداشت

نی،خوکمپزشکانگزارشبهمنطقهشایعبیماري هاي
عفونتبیماري هايومفصلیبیماري هايتغذیه،سوء
.بودندزنان

برايتغذیهوفرديبهداشتآموزشکارگاه هايهمزمان
وماماعزیزانتوسطمجزاگروه هايدرکودکانومادران

.شدبرگزارپزشکیعلومدانشجویان

.ندبا تشکر از تمامی عزیزانی که ما را همراهی کرد



اطالع رسانی موارد مددکاري

Hypospadiasبیماري هایپوسپادیاس

.است) پیشابراهیک نقص مادرزادي در(

ینوعتشکیلخطرهایپوسپادیاس،بهمبتالکودکاندر
تاسممکنبیمارياینمی یابدافزایشکلیهسرطان
وادرارکنترلدراشکالادراري،مکررعفونت هايموجب

گاهکهاستجراحیعملبادرمان.شودناباروريحتی
سالیککودكعرشیا.میگیردصورتهستند،متعدد

)خودنفره5خانوادهبا(هایپوسپادیاسبهمبتالنیمهو
.استگرمساردرمدامداريساکن

تومانمیلیون5حدودکودكدرمانمرحلهچندهزینه
یرینخشماتوسطمبلغاینخوشبختانه.بودشدهبرآورد

صمیمانهعزیزانشماهمهاز.شدتامینهمراههمیشه
.سپاسگزاریم

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
.دستان پر مهرتان را به یاري می فشاریم
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)ع(به نام جمعیت دانشجوي مردمی امام علی

.واریز نمایید 



وساستئوپتروزیبیماريبهمبتالماهه14دختركآنیتا

.استاستخوانمغزپیوندکاندید

ونشدیافتآنیتاپیوندبراينمونه ايایراندرمتاسفانه

که.می شدتهیهکشورازخارجپیوندبانکازبایدنمونه

ارزمبنايبر(یوروهزار18حدودآنتامینهزینه

.بود)دولتی

الارسبراينیازموردمبلغگرامیخیرینشماهمیاريبا

.شدتامینایرانبهآلمانازآنیتااستخوانمغزنمونه

ایرانبهآتیهفته هايطیآنیتانمونهکهاستامید

بهسالمتیبهاستخوانشمغزپیوندعملورسیده

ندپیوروندجریاندرراعزیزانشماحتمابرسد،سرانجام

.می دهیمقرارکودكاین

اطالع رسانی موارد مددکاري



اطالع رسانی موارد مددکاري

فتهگرراپدرچیزهمهاعتیادافیونافغاندخترسمیه
سرنوشتبی پناهیواوسرنوشتخوابیکارتنو

کرایهتامی کندخیاطیمادر.استشدهخانواده اش
نتامیراخودفرزندسهزندگیوتحصیلهزینهخانه،
ظرمنتمدتهاستکهروزي.بودسمیهتولددیروز.کند
اندازهنششدبزرگترگرفتنجشنبابلکهبیایدتااست

...شودکمترغصه هایش

خودبهشکمناحیهدردردشدتازسمیهاستروزسه
دردرمانیمرکزتغییرباردوازپسومی پیچد

وآزمایش ها.استشدهبستريفیروزگربیمارستان
ستکیداخلیخونریزيسمیهمی دهدنشانسونوگرافی

.شودعملسرعتبهبایدودارد

شدهبرآوردتومانمیلیون6حدودبستريوعملهزینه
میهسبهکمکبراينیازموردمبلغخوشبختانه.است

.سپاسگزاریمصمیمانهعزیزانشماهمهاز.شدتامین

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

.دستان پر مهرتان را به یاري می فشاریم

🌷🌷🌷🌷🌷🌷



اطالع رسانی موارد مددکاري

ممی رفتیآباداسماعیلبهوقتهرکهبودیکسالی
مقعلمخانهبهخواهرشبامی کرداصرارکوچکمحیاي

.بیاید)ع(علیامامجمعیت

برایشآمدورفتبودیمنگرانوبودکوچکخیلی
ايمحیوکردیمنامشثبتباالخرهامسالباشهسخت

هخانمهدکودكبچه هايبانمک ترینازیکیماکوچک
.شدعلم

علتبهکهاستشبچهارماسالهچهارمحیاي
خوابیدهبیمارستانICUتخترويبرمغزيخونریزي

.می کندتالشماندنشمحیابرايداردو

.برایش دعا کنیم که زودتر به جمع ما برگردد

شدهبرآوردتومانمیلیونپنجحدوددرمانهزینه هاي
عزیزمحیايعزیزانشمادعايبهخوشبختانه.است

مککبراينیازموردمبلغوآورددستبهراسالمتی اش
صمیمانهعزیزانشماهمهاز.شدتامیناوبه

.سپاسگزاریم

.دستان پر مهرتان را به یاري می فشاریم

🌷🌷🌷🌷🌷🌷



تسلیت

يبیمارباتولدبدوازکهساله اي6کودكامیرحسین
بهاخیرماه هاىدرومی کردنرمپنجهودستقلبی
وندپیانتظارلیستدرفورى،نیازواوضاعوخامتدلیل
قلبننشدپیدادلیلبهداشت؛قرارباالاولویتباقلب

.گذاشتتنهاراماامشبمناسباهدایى

خورشید خم شد تا نگاهت راببوسد

گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد

شب خیمه زد بر سایه روشن هاى نیزار

تا تار مژگان سیاهت را ببوسد

در برکه خم شد روى عکس ماه در آب

نیلوفرى، تا روى ماهت را ببوسد

با سوز سینه بر لب تفتیده ى عشق

آتش زدى تا درد آهت را ببوسد

اى شور، اى دلشوره ى شیرین خانه ى ما

اى شادى غمگین

بارهدودیدارىسرآغازتاکهاستاینخویشباماتکلیف
گهندوستانتبازىوشادىصداىبهگرمراعلممانخانه

.داریم

با آنکه دیگر جز سکوت جواب نمی دهى

لمعخانهالفبايجشندرامسالمهرماهکهمطمئنیمولى
.دارىحضور

با آنکه بغضمان دانه دانه می ترکد

:اما جز این دیگر آرزویى نیست

!به هرجا که در آرامشى برو

https://ehda.center: ثبت نام کارت اهدا عضو



گزارش معاینه پزشکان داوطلب در خوابگاه 

نلیگ پرشیبازیکنانازنفر50پنجشنبهروز

قرارمعاینهموردشاهپورزادهدکترخانمتوسط

.دشتجویزکودکانبهنیازموردداروهاي.گرفتند

شدهدادهارجاعمتخصصپزشکانبهحادموارد

داوطلبپزشکانپرشینلیگطولدر.است

تیمداوطلبانهمراهبه)ع(علیامامجمعیت

توضعیبهرسیدگیبرايروزانهصورتبهدرمان

.دارندحضورخوابگاهدربازیکنانپزشکی



گزارش موارد درمانی 

ب در طول ده روز اسکان تیم هاي پرشین در خوابگاه بازیکنان لیگ توسط پزشکان داوطل
.غربال شدند، موردهاي بیماري پیگیري و بهداشت دهان و دندان آموزش داده شد



گزارش موارد درمانی 

پذیراي درمان ) ع(در پنجمین دوره از برگزاري لیگ پرشین، خانه درمان جمعیت امام علی
.دندان پزشکی کودکان شرکت کننده بود



گزارش موارد درمانی 

400حدودآموزشومعاینهپیش بینیباطرحاین
ونفربهنفرمعاینهباپسرنوجوانوکودك
دروشروععزیزاناینبرايدرمانطرحتهیه ي

استانهاازیکهرکمپ هايدرحضورباادامه
آمل،کردستان،اهواز،بلوچستان،وسیستان(

مسواكصحیحروشآموزشبحث)...ویزدتبریز،
رعایتبهمربوطموضوعاتوسالمتغذیه يزدن،

.شددادهتوضیحتفسیربهفرديبهداشت

در پایان بسته خمیر دندان و مسواك به 
.کودکان و نوجوانان اهدا گردید

ر معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان توسط دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه تهران د
خوابگاه لیگ پرشین



موارد مددکاري 

.می کندزندگیمادرشهمراهمریم

.استمی شدهمحسوبمادرسرپرستومعلممریم

مشکالتدچارتصادفاثردرکهاستماهچنداو
.نداردرفتنراهتواناییوشدهنخاعی

اززندگیخرجنمی کندکارمریمکهحاضرحالدر
برايکمک هاامامی شودفراهمآشنایانطریق
...نیستکافیمریمدرمان

شرحبهمریمدرمانهزینه هايکردنفراهمبراي
.نیازمندیمعزیزانشماتکتکمحبتبهزیر

:ماهیانه

فیزیوتراپیهزینه يهزارتومان600

کاغذيدستمالبسته4

الیفایزيبسته1

مرطوبدستمالبسته2

299021890شماره  حساب کمک هاي خود را به 

بانک تجارت و یا شماره کارت 
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)ع(به نام جمعیت دانشجوي مردمی امام علی

.واریز نمایید 
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