
گزارش تیم بهداشت و درمان

)ع(مردمی امام علی -جمعیت امداد دانشجویی 



)  ع(جمعیت امام علی 
افیکسالمتحقوقازکهکودکانیویژهبهوخانواده هادرمانیمواردرفعجهتدر

نامابمرکزيجامعه،درنشدهبرآوردهدرمانینیازهايبهتوجهبا)ع(علیامامجمعیت.می کندتالشمانده اندبی بهره
حققتبه منظورتالشخانهاینمأموریت.نمودتاسیسمحرومکودکانبهدرمانیخدماتارائۀبرايدرمان

ازجملهمختلفیبخش هايدارايدرمانایرانیخانه.استکل نگرنگاهیبادرمانیعدالت
اضرححالدر.استداوطلبانوکودکانبراي

:ازاستعبارتدرمانایرانیخانهفعالیت هايشرح

آنانخانواده هايوپوششتحتکودکانرایگانمعاینات
غربالگري

کودکانبهدندان پزشکیرایگانخدماتارائۀ

کاردرمانیوگفتاردرمانیخدماتارائۀ

داوطلباعضايوپوششتحتخانواده هايروانیوجسمیبهداشتآموزشیدوره هايبرگزاري

تحقیقاتیپروژه هايشکل گیريجهتپزشکیعلومدانشگاه هايباهمکاري

ندارندخوددرمانجهتحمایتیومالیبضاعتکه)کودکانویژهبه(بیمارخانواده هايمددکاري.

حاشیهومحروممناطقبهپزشکیتیم هاياعزام

جامعهیتماماز.هستندداوطلبافراددرمان،ایرانیخانهدندانپزشکانوپزشکاناعضاء،همه کهاستذکربهالزم
.می شودهمکاريبهدعوتپیراپزشکیوپزشکی



)  ع(جمعیت امام علی

مشکالتکهشدمشاهدهماهیانهبه صورت)ع(علیامامجمعیتایرانیخانه هايدردرمانیهايغربالگريانجامبا

دوهبدندان پزشکیاتاقحاضرحالدر.باشددرمانایرانیخانهخدماتاولیهاولویت هايدربایدکودکاندندان پزشکی

تعاملطلبداودندان پزشکان.استمجهزبهداشتیاستانداردهايرعایتباالزموسایلکلیههمراهبهدندان پزشکییونیت

.ردازندمی پکودکانبهدندان پزشکیخدماتارائۀبههفتگیصورتبه واندکردهآغازخانهاینبارامناسبیهمکاريو

درتگیهفبه صورتداوطلبپزشکان.استخانواده هایشانوکودکاناولیهمعاینهبرايالزمتجهیزاتشاملمعایناتاتاق

.می پردازندمادرانوکودکانمعاینهبهومی یابندحضورایرانیخانه

ازشگیريپیبلوغ،بهداشتکودك آزاري،ازپیشگیرياولیه،بهداشترعایتازجمله(مختلفآموزشیکارگاه هايبرگزاري

لزومومحروممناطقدرشایعبیماري هايباآشناییآموزشنیزوکودکانبرايگفتاردرمانیآموزشیرده هاي،)…وایدز

جملهازایرانیخانه هايدرفعالداوطلبینبراينجاتوامداداولیهکمک هايکالسهمچنینواعضاءخودمراقبتی

.استخانهاینفعالیت هاي



)  ع(جمعیت امام علی 
ازگزارشیفصلهرپایاندر)ع(علیامامجمعیتدرمانتیماعضايکودکان،بهآموزشیودرمانیخدماتبهتوجهبا

.می دهدارائهخودعملکرد

ی،آموزشدوره هايبرگزاريازمطالبیارائهبهداشت،زمینه يدرایرانیخانه هايعملکردچونمطالبیحاويگزارشاین

کودکانمعضالتحلبهکمکرویکردبادرمانیوبهداشتیهمایش هايازگزارشیارائههمچنینومددکاريموارد

.استمحروم

ایرانیخانه هايعملکرد

مددکاريموارد

شدهبرگزارهايکارگاه

ع(علیامامجمعیتتوسطشدهپیگیريدرمانیمواردازاطالع رسانی(



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ناخن،گرفتنصورت،ودستشستشويلباس ها،شستشوزدن،مسواكصحیحروششاملفرديبهداشتکارگاه

.شددادهآموزشکودکانبهجداگانهظروفازاستفادهوطهارتآدابمو،بهداشت

،آهنمولتی ویتامین،قرص هايفلوراید،خمیردندان،مسواك،

.شدتوزیعکودکانبینصورتودستکرم،Dویتامین

هبتوجهباشد،ساختهصورتودستکرم هايکودکانبراي

ضمعردربیشتروهستندکارمحیطدرکودکانایناینکه

نایآن هاآسیبمیزانبامتناسبدارند،قرارپوستیآسیب

.شددادهبچه هابهوازلینجايبهوشدندساختهکرم ها

استفادهموردداروهايآنفوالنزا،ویروسازپیشگیريراه هاي

جهتمراقبتیوسایلباآشناییبیماري،ایندرمانبراي

شستشويژلماسک،مثالبطوربیمارياینازجلوگیري

.شددادهآموزشبچه هابهفیلموانیمیشنطریقازدست

ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

1سونوگرافی

1عمومی

1گوش، حلق و بینی

4مجموع

مورد3داروتهیه



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

5پوست و مو

4چشم پزشکی

2داخلی

1زنان و زایمان

1شنوایی سنجی

3قلب و عروق

1گوارش

17مجموع

همکاريتخصصپزشک

معاینه رایگانچشم پزشکیدکتر انصاري

معاینه رایگانقلب و عروقدکتر عاشوري

34%

22%

44%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 
یمارستانبدرهفتهدوحدودمصرفیآبآلودگیوزیستیشرایطاستخوان،پوکیتغذیه،سوءدلیلبهساله8دختر

.استپیگیريتحتتوسطدرمانیروندوشدبستريابوذر

1شدبرگزارپوششتحتمنطقه يمدرسه يبرايبهداشتکارگاهدوره.

2شدبرگزارپرشینلیگبازیکنانبرايدرمانوبهداشتکارگاهدوره.



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص
2آزمایشگاه

1آنکولوژي

1ارتوپدي

1پوست و مو

4داخلی

1روان پزشکی

2غدد

1قلب و عروق

14کاردرمانی

تخصصپزشکتخصصپزشک14گفتاردرمانی
گوارش کودکاندکتر کلونديروان پزشکیدکتر ادیبی4مامایی

گفتار درمانیدکتر ماموسیعمومیدکتر رحیمی4مغز و اعصاب

مغز و اعصابدکتر محمدیانماماییدکتر عیوضی49مجموع

61%

31%

8%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات
پزشکی



موارد خاص ارجاعات درمانی 

تجهپدر،گفته هايبهتوجهبا.بودراناستخوانمادرزاديدفورمیتیدچارکهشدشناساییساله9کودکی

پدر.رفتنپذیصورتدرمانپیگیريهزینه،بودنباالومرحله ايچنددلیلبهولیمراجعهمختلفپزشکانبهدرمان

تامیندرمانیخدماتدفترچه)ع(علیامامجمعیترابطراهنمایی هايبا.نداشتندمناسبیمالیاوضاعخانوادهوبیکار

یپزشکتیمهماهنگیبا.بودنیازجراحیعملبرايتومانمیلیون40ازبیش.شددریافتخانوادهاینبراياجتماعی

ازپسآذرماهدرنهایتا.شدفراهمایالمدرکودكبرايسی تی اسکنوعکسمعاینه،؛)ع(علیامامجمعیت
،)اديمادرزبیماري هايدارايکودکانازحمایت(محکمخیریهطرحقالبدرکودكپزشکی،تیمهايپیگیري

.شدترمیمآشیلکوتاهیوجراحیرایگانبصورت)ره(خمینیامامبیمارستاندر

علتبه.شدشناسایی98گردانکوچهآئیندرنامناسبمالیوضعیتباروستاییخانواده ايدرساله اي38دختر

شدهسوختگیدرصد50حدوددومبارودرصد40حدوداولباراست،کردهخودسوزيبهاقدامدوبارفکريوسواس

واستشدهنواحیایندرحرکتیمحدودیتدچارکهاستبغلزیروگردنناحیهدرچسبندگیدارايواست

ورتصبیماراینبرايجراحیعملسهحداقلبایدپالستیکجراحنظرطبق.می باشدجراحیعملچندیننیازمند

حدوداتگردنحرکتمحدودیتوپذیرفتصورتموفقیتبااولجراحی.شودرفعبرایشحرکتمحدودیتتاپذیرد

.استانجامحالدربغلزیرآزادسازيبرايمجددعمل هايانجامبرايپیگیري ها.شدرفعزیادي



موارد خاص ارجاعات درمانی 
کهشدشناسایی98گردانکوچهآئیندرروانمشکالتومعتادپدربانفره5خانواده ايدرساله4کودك

مشکالتعلتبه.استبودهبستريNICUدرمدتیوشدهمتولدنارسصورتبهکودكاین.داردمدفوعبی اختیاري
دركکودناتوانیمتوجهخانوادهمدفوع،اختیاريدفعسندر.استبودهضعیفکودکیوداشتهتغذیهسوءمالی

خانواده،نمی رسدقطعیتشخیصبهپزشک.می دهندانجامنورولوژيپیگیريتوانحددرومی شوندمدفوعنگهداري

نخاعیضایعاتهبشکاولیهآزمایشاتبررسیوپیگیري هايازپس.ندارندبیشترپیگیريتوانمالیمشکالتعلتبه

صمتخصبهآزمایشومعاینهنوبتچندازپسوشددادهارجاعاطفالگوارشتخصصفوقبهابتدادر.داشتوجود

پایینسنعلتبهونرسیدندقطعیتشخیصبهبیشتربررسیومعاینهنوبتچندازپس.شددادهارجاعنورولوژي

يمانومتردرخواستدکتر.دادندپیشنهادراگوارشسانتربهمجددمراجعهوکردهپیشنهادراجراحیعدمکودك

ازپس.شدمعرفیتیماینبهایالمبهمحکخیریهتیمسفرزماندرسپس.نمی شودانجامایالمدرکهدادندآنورکتال

.نداردوجودآنانجامامکانایالمدرکهشدنوشتهآنورکتالمانومتريمجدداتیماینمعاینه

یکیايبرچهارشنبهودوشنبهروزهايهفته،درگفتاردرمانیجلسهدووکاردرمانیجلسهدوشدهانجامارزیابی هايبا

تولیدوزشآموصدابلنديتنفسی،حجمافزایشگفتاردرمانیاهداف.شدهتعیینامیدتوانبخشیمرکزدرکودکاناز

مهارت هايوعضالتتقویتکاردرمانیاهداف.می کندطیرارشديبهروروندمددجوکهبود"س"و"پ"صداي
.استدرشتحرکتی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

1چشم پزشکی

2داخلی

6دندان پزشکی

2زنان و زایمان

1سونوگرافی

1قلب و عروق

2کودکان

16مجموع

30%

60%

10%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

همکاريتخصصپزشک

رایگاندرمانپزشکیدنداندکتر اعتمادان

رایگاندرمانداخلیدکتر بخشی

رایگاندرمانعمومی دکتر ساداتی 

رایگاندرمانکودکاندکتر فیروزبخت

ها با تخفیف یا رایگانبا توجه به وضع مالی خانوادهسونوگرافیدکتر کوثري

رایگاندرمانچشم پزشکیدکتریزدانپناه



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ازپسپدر،شتموضربعلتبهساله13دخترارجاعاتتخصص

دادهارجاعکودكرادیولوژيبهاورژانسبهمراجعه

.نداشتوجودشکستگیخوشبختانهشد؛

2کودكپروندهتکمیلبرايالزمهايپیگیري

اکنونهمشد؛انجامحلزونکاشتمرکزدرساله

.داردقرارعملنوبتدرپرونده

1شده استگرفتهگوشنوارمورد.

1شده استگرفتهقلبنوارمورد.

4شدتهیهدارومورد.

1آزمایشگاه

1اورولوژي

2روان پزشکی

2زنان و زایمان

3سونوگرافی

1سنجیشنوایی

5عمومی

1غدد

1گوش، حلق و بینی

2ماموگرافی

19مجموع



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

کودكدرمانتخصصپزشک

7ترمیمپوست و مودکتر سلیمانیان

1عصب کشیدندان پزشکیدکتر فتحی

2کشیدنپزشکیدندانپوردکتر فیاض

2معاینهروان پزشکیدکترقائم مقامی

پزشکیرواندکتر نوروزي

داروسازحاجیلوداروخانه دکتر

بیمارستان سینا

بیمارستان شهدا

محالتیبیمارستان



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

2آزمایشگاه

2روان پزشکی

1زنان و زایمان

3سونوگرافی

4غدد

1قلب و عروق

1و اعصابمغز

14مجموع

شددادهارجاعپزشکیدندانبهموردیک.



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص
7آزمایشگاه

1بینایی سنجی

10دندان پزشکی

2عمومی

3درمانیگفتار

2مامایی

25مجموع

همکاريتخصصپزشک
معاینه و درمان رایگانماماییدکتر پیرهادي

معاینه و درمان رایگانکایروپراکتیکدکتر شکري

آزمایش رایگانآزمایشگاهدکتر عزیزي

معاینه و درمان رایگانعمومیدکتر معصومی

73%

24%
3%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

5آزمایشگاه

2ارتوپدي

3چشم پزشکی

8زنان و زایمان

3عمومی

21مجموع

نوع همکاريتخصصپزشک

غربالگريپوست و مودکتر بیمه دانا

100%

30%

70%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

4ارتوپدي

6بینایی سنجی

11دندان پزشکی

1زنان و زایمان

1سونوگرافی

6عمومی

1فیزیوتراپی

MRI3

33مجموع

60%

30%

10%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

همکاريتخصصپزشک
معاینه رایگانارتوپديدکتر افریدون

معاینه رایگانجراحی چشمدکتر خامنه مقدم

معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر سیدپور

معاینه رایگانبینایی سنجیدکتر شجري

معاینه رایگانعمومیفرید افشاردکتر

معاینه رایگانعمومیدکتر قاسمی

معاینه رایگانزنان و زایماندکتر میالدي



درمان گزارش فعالیت تیم بهداشت و 

ارجاعاتتخصص

4ارتوپدي

22دندان پزشکی

2زنان و زایمان

1عمومی

1قلب و عروق

1کودکان

31مجموع

همکاريپزشک

هماهنگی ها با بیمارستان لقماندکتر بهرامی

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصصارجاعاتتخصصارجاعاتتخصص
8کودکان4داخلی9آزمایشگاه

1گفتار درمانی14دندان پزشکی2ارتوپدي

1گوارش1روان شناسی1اسکن  هسته اي

3یگوش، حلق و بین2زنان و زایمان1پوست و مو

8مامایی1سونوگرافی1جراحی عمومی

5مغز و اعصاب5عمومی5چشم پزشکی

2MRI1قلب و عروق1خون و آنکولوژي

76مجموع



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

درمانیشیمیحالدروخیمسرطانموردیک

.استپیدرپیهايجراحینیازمندکه

کودك65برايگروهیمعاینهودرمانیاردوي

.شدانجام

دشپیگیريشدیدکم خونیبیماريموردیک.

شدگرفتهورزشتستموردیک.

گردیدتهیهداروموردچهار.

تخصصپزشک

کودکاندکتر رضایی

کودکاندکتر عشایري

ماماییدکتر قاسمی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

3جراحی

4چشم پزشکی

30دندان پزشکی

2سونوگرافی

4کودکان

2و گوارشریه

1گوش، حلق و بینی

2مغز و اعصاب

49مجموع

22%

78%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

53ایرانیخانهدرویرهساکنکودكومادر

اینهمعسنتیطبمتخصصپزشکتوسطشهریار

دچارمراجعیناکثرآمده،بدستآمارطبق.شدند

.بودنددرددستوکمردردبدنی،ضعف

روزگرفیبیمارستانبهخودکشیعلتبهموردیک

.شددادهارجاعآندوسکوپیبراي

سی،تنفمشکالتولوزه هابزرگیعلتبهموردیک

.می گرفتقرارجراحیعملتحتبایداورژانسی

عروقمشکالتوتشنجخاطربهدولتیمراکز

زیرنظرجراحینکردند؛پذیرشراایشانمغزي،

.دشانجامابن سینامرکزدرایشانمعالجپزشک

9شدتهیهشیرخشکقوطی.

مرکز دکتر علی جهانی)طب سنتی(آقاي جوشن 

مرکز تصویربرداري 
بیمارستان فیروزگردکتر آقایی

درمانگاه ابن سینامرکز دکتر عرفان ملکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 
پرستارتوسطشهریارویرهایرانیخانهنوجواندخترانبرايفرديبهداشتوبلوغکارگاهجلسهاولین



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

مادر کودك درمان ارجاعاتتخصص
-8ترمیم و پرکردن 3آزمایشگاه

23جرم گیري3ارتوپدي

-OPG5عکس 1چشم پزشکی

34کشیدن دندان 1داخلی و خون

1زنان و زایمان

2سونوگرافی

همکاريتخصصپزشک1کبد
معاینهغدد دکتر سرخیل 2گوش، حلق و بینی

MRI1معاینه و سونوگرافیزنان و زایماندکتر محقق حضرتی

معاینه و عمل لوزهگوش، حلق و بینی دکتر مرادي 15مجموع

شدتهیهداروموردچند.

شدتجویزوزن گیريوبلوغتکمیلداروهايرشد،اخاللدچارنوجواندختربراي.



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص
2پوست و مو

2چشم پزشکی

3دندان پزشکی

2رادیولوژي

1روان پزشکی

2زنان و زایمان

1گوش، حلق و بینی

13مجموع

همکاريتخصصپزشک
معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر آذرنوا

معاینه رایگانچشم پزشکیزادهدکتر احمد

معاینه رایگانرادیولوژیستدکتر اقبال زاده

معاینه رایگانزنان و زایماندکتر عالیشاه

5%

95%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

2عمومیجراحی

5چشم پزشکی

3زنان و زایمان

45عمومی

2کودکان

57مجموع

شدتهیهعینکموردیک.

معرفیجمعیتخیرطرفازمورداین(.شددادهارجاععمومیجراحیبهسوختگیعلتبهعشایرساله17دختر

).نبودندپوششتحتهايخانوادهجزایشانوگردید

100%

100%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

مادرکودكدرمان

40پرکردن دندان

30عصب کشی

20عکس برداري

60کشیدن دندان

102معاینه

همکاريتخصصپزشکهمکاريتخصصپزشک

درمان رایگانزنان و زایماندکتر قائدیان درمان رایگانعمومیدکتر بحرانی

درمان رایگانارتوپديدکتر کالنتريرایگانبرداري دندانعکسدکتر بوشهري

درمان رایگاندندان پزشکیدکتر مومنیدرمان رایگانپزشکیدنداندکتر عادلی

درمان رایگاندندان پزشکیدکتر نخستدرمان رایگاندندان پزشکیدکتر عطاپور



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

کودكدرمانارجاعاتتخصص
9پرکردن1ارتوپدي

4کشیدن1اپتومتریست

2معاینه3چشم پزشکی

4روان پزشکی

1زنان و زایمان

1سونوگرافی

2عمومی

1کودکان

1گوارش کودکان

1گوش، حلق و بینی

1مامایی

1مغز و اعصاب کودکان

18مجموع

17%

67%

16%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

اننوجودخترانبرايجنسیمراقبتیخودکارگاه

ريجلوگیموضوعاتبهکارگاهایندرشد؛برگزار

.دشپرداخته...ومقاربتیبیماري هايبارداري،از

درقرصبی رویهمصرفعلتبهساله18پسر

سهزابعدشد،بستريبیمارستانسیوآيبخش

.شدمرخصوضعیتبهبودوبستريروز

پی گیريباردارمادرانازنفردووضعیت

.شدانجام)جنینقلبنواروسونوگرافی(

هتهیعینکپوشش،تحتدخترانازیکیبراي

.شد

ینبآهنومینرالویتامینمولتیشربتوقرص

.شدتوزیعپوششتحتدختران

تخصصپزشک

عمومیدکتر ابراهیمی

یپزشک دنداندکتر ابراهیمی 

گوش، حلق و بینی دکتر اسالم جو

یپزشکرواندکتر برهانی 

یپزشکچشمدکتر رحیمی  

یپزشکچشمدکتر سجادي 

یپزشکدنداندکتر محمدي

کودکان و نوجوانانیروانپزشکمعلمیدکتر

درمانگاه شبانه روزي حضرت بقیه اهللا االعظم

)والیت(مرکز بینایی سنجی بینش 



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص

5آزمایشگاه

2پوست و مو

9چشم

6دندان پزشکی

14روان پزشکی

4زنان و زایمان

2سونوگرافی

4عمومی

.گرفتصورتتصویربرداريمورد82کودکان

13شدانجامتخصصیکلینیکبهارجاعاتمورد.

اعارجروانشناسبهتركجهتاعتیاددرگیرکودكیک

.شدداده

1گوش، حلق و بینی

2مغز و اعصاب

57مجموع

48%52%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص
1پوست و مو

1عمومی

1و اعصابمغز

3مجموع

شدتهیهداروموردیک.

80%

20%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعاتتخصص
1ارتوپدي

3دندان پزشکی

2روان پزشکی

1عمومی
6کودکان

1حلق و بینیگوش،
%1472مجموع

4%

24%

67%

33%

)ع(جمعیت امام علی رایگان خانواده بیمار

دارو

ارجاعات 
پزشکی



موارد خاص ارجاعات درمانی 
پزشکیدصالحدبهبنابود،؛الکلوشیشهحشیش،بهاعتیادهمچنینوحاددوقطبیاختاللدچارکهساله14پسر

وصمخصروانواعصابتخصصیبیمارستانوجودعدمعلتبهتفت،روان پزشکیبیمارستاندربستريدستور

.شدبستريبیمارستاناینمردانبخشآخردرودوگانهسپسوVIPبخشدرشد،دادهیزددرکودکان
بهبهزیستیواعتیادتركمرکزدربسیارپیگیري هايبامتاسفانهاماشد،ترخیصبیمارستانازمساعديحالبابیمار

ولیهاحالتبهدوبارهکودكخانواده،مناسبشرایطنبودوتركازپسمواظبت هايبرايمناسبمراکزنبوددلیل

.استبرگشته

عمومیحالباوگرفتقرارجراحیعملموردتهرانکودکانطبیبیمارستاندرگردندرغده ايباساله9دختر

.شدترخیصمساعد



موارد خاص ارجاعات درمانی 
انتهربهمجددعملودستشبرايشدهایجادمشکلجهتدرمانروندادامهبرايبرادرشهمراهیبهپسرانازیکی

مارستانبیازمساعدعمومیحالباوگرفتقرارجراحیعملموردشریعتیبیمارستانارتوپدبخشدروشدفرستاده

روشباپانسمانومعاینهشدهجراحیناحیهجمعیتداوطلبپزشکهمیاريباعملازپسماهیکتاشد؛مرخص

.شدتعویضمستمربطورنوین

6تیمصمتخصپزشکانبهیزد)ع(علیامامجمعیتطرفازنگهداريمراکزوبهزیستیپوششتحتکودکانازمورد

.شدنددادهارجاعآسمانیکودکانپزشکان



گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

همکاريتخصصپزشک

معاینه رایگانروان پزشکیدکتر بیدکی

درمان و معاینه رایگانجراحیدکتر جعفري

درمان و معاینه رایگاندندان پزشکیدکتر حسینی

خدمات آزمایشگاهی رایگانپاتالوژيدکتر درگاهی

همکاري جهت هماهنگی با بیمارستان ها و مراکز درمانیعمومیدکتر زارع

رایگانمعاینهعمومیدکتر سفید

معاینه و انجام عمل جراحیجراحی و ارتوپديدکتر کامرانی

رایگان معاینهدرمان وکودکاندکتر کریمی

معاینه رایگانعمومیدکتر مشروطه

معاینه رایگانحلق و بینیگوش،دکتر مطیعی



گزارش دندان پزشکی 
درمانتعداد

78Amalgam Filling (AF)

44Composite Filling (CF)

64Extraction (EXT)

39Fissure Sealant (FS)

10Fluoride Varnish

1Gingivectomy

2Pin

19Pulpotomy (PP)

22Root Canal Therapy

14Scaling Polishing

1Stainless Steel Crown (SSC)

294Total



گزارش دندان پزشکی 
تعداد ارجاعاتخانه ایرانیتعداد ارجاعاتخانه ایرانی

1ملک آباد13احمد آباد

27مولوي25بومهن

249مجموع8پاکدشت

4 سفیدخاك 

3خانه درمان

20دروازه غار

6سرآسیاب

18شهر ري

30شهریار

69فرحزاد

23 خطلب 

2محمودآباد



موارد مددکاري

هبمبتالتولدبدوازماهشهر،ساکنساله4دخترسمانه

زيخونساتواناییبدن.استبتاکم خونیارثیاختالل

ونخبانکبهخوندریافتبرايباریکهرماهبایدوندارد

دکببیمارياثردر.شودمراجعهاهوازبقاییبیمارستان

مالیلحاظازسمانهخانواده.استشدنبزرگدرحال

طی.استمزدروزکارگرپدر.ندارندمناسبیشرایط

هیچبنیاديهايسلولنمونهآمدهعملبهآزمایش هاي

سازگارويباسمانه،نزدیکانوخانوادهاعضايازیک

یزنداخلیبنیاديسلول هايبانکدرهمچنینونیست

صورتجستجويطی.استنشدهیافتسازگارنمونه

انهسمبرايسازگارخارجینمونهجهانی،بانکدرگرفته

ایرانبهنمونهارسالوآزمایشهزینه.استشدهپیدا

کمکباهزینهاینکهبود،خواهدیوروهزار26حدود

.می شودتومانمیلیون118حدوددرمانیارز

دهدجامانپیوندعملمی تواندآیندهیکسالتافقطسمانه

قتواوبرايآتیماهبرايبیمارستان.نداردچندانیوقتو

.استکردهتعیینعمل

یاو299021890حسابشمارهبهراخودکمک هاي

9991-0065-8370-5859تجارتبانککارتشماره

.یدنمایواریز)ع(علیاماممردمی-دانشجوییجمعیتنامبه



اطالع رسانی موارد مددکاري

ولوزه هابزرگیعلتبه کهساله اي14پسرابوالفضل

رارقجراحیعملتحتبایداورژانسیتنفسی،مشکالت

کالتمشوتشنجخاطربهدولتیمراکزمتاسفانه.بگیرد

.نکردندپذیرشراایشانمغزي،عروق

لیهکجراحیبهنیازوبیمارمادراست،بیکارواعتیادپدر

جراحیبهموفقهنوزمالیمشکالتخاطربهودارد

.نشده است

ناابن سیبیمارستاندرعمل.استروز2ماندهباقیفرصت

که.استتومانمیلیون3جراحیهزینه.گیردمیانجام

تامینابوالفضلبهکمکبراينیازموردمبلغخوشبختانه

.شد

.از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم

🍃🍃🌸🌸🍃🍃

کمک هاي خود را

299021890به شماره  حساب  

و یا شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

ز واری) ع(مردمی امام علی-به نام جمعیت دانشجویی

�🌺�.نمایید



ایرانی درماندر خانهفراخوان جذب 

از داوطلبین گرامی دعوت به عمل می آید تا براي 

مربیگري در خانه ایرانی درمان به اکانت سالمت 

@imamalihealthپیغام دهند  .

:نیازمندي ها

عالقه مندي کار با کودکان

ر گذراندن دوره ارتباط با کودکان آسیب دیده د

)  ع(خانه هنر جمعیت امام علی

منتظرتان هستیم

🌷🌷🌷🌷🌷🌷
.از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم



ایرانی درماندر خانهفراخوان جذب 

امامجمعیتدرمانایرانیخانهمی رسانداطالعبه

ازعدبوصبحشیفتدرهفتهکاريایامبراي)ع(علی

.استداوطلبدندان پزشکنیازمندظهر

کارت نظام پزشکی: هانیازمندي

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

www.sosapoverty.org

طروابشمارهبهبیشتراطالعاتکسببرايلطفا
تلگراماکانتیا021-88834567عمومی

سرمایهمسئولعلیزادهخانم09384929104
.دهیدپیغامدرمانخانهانسانی

قصرالدشت،وخوشبینطوس،خیابان:آدرس
2پالكپور،شفیعبستبنتابران،کوچه



اطالع رسانی موارد مددکاري

زندگیقرچکمنطقهدرساله7کودكنادره

درواستاعتیاددچارپدرشمتاسفانه.می کند

دچارنادرهدستمادروپدرفیزیکیدرگیري

پیشمادرتوسطکودك.می شودشکستگی

ودبآتلدرهفتهیکدستشوشدبردهبندشکسته

ملعنیازمندوکجنادرهدستهفتهیکازبعدولی

.می شودجراحی

هنادربهکمکبراينیازموردمبلغخوشبختانه

کودكدستجراحیعملحاضرحالدروتامین

ینپالتوجراحیهزینهمی رسانداطالعبه.شدانجام

.استشدهمیلیونچهارحدود

.از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم



اطالع رسانی موارد مددکاري
متري،18خانه ايدرنفره 5خانوادهباساله8پسرجاوید

کهن،آهبازارفصلیکارگرپدر.می کندزندگیدماوندکورهدر

سپازسختیبهپادرپالتیندادنقراروتصادف خاطربه

کردنکارباساله اش14برادر.می آیدبرزندگیهزینهتأمین

رشخواهواوتحصیلهزینهتأمینبرايکفش دوزيکارگاهدر

.می کوشد

یشنوایوداردگوشازچرکیترشحکهاستسالچندجاوید

گردانکوچهطرحدرخانوادهاین.می شودکمترروزبهروز

صصمتخبهرااوتیم،پزشکمعاینهازپسوشناساییعاشق

هببراياومتخصصنظرطبق.دادارجاعبینیوحلقگوش،

منیوسالیکطیجراحیعملچهاربهشنواییآوردندست

هزینهتومانمیلیون15الی10مجموعدرکهدارداحتیاج

درجاویدبهکمکبراينیازموردمبلغخوشبختانه.دارد

اولمرحلهجراحیعملموردجاویدوشدتامیناولمرحله

.گرفتقرار

299021890به شماره  حساب  کمک هاي خود را 

و یا شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

ز واری) ع(مردمی امام علی-به نام جمعیت دانشجویی

�🌺�.نمایید



موارد مددکاري

سوگدرخانوادهمادرواعتیاددرگیرخانوادهپدر

..رفته اشدستازخردسالِفرزند

نگفتهچیزيمادربه،رهابیماريمورددردکتر،

تنکشیدنآغوشدرباروزهرمادراما...است

وبی رنگصورتکردننظارهودخترشنحیف

تاسدرديهماندرد،اینکهاستفهمیدهپریشانش

...بودگرفتهاوازراپسرشفرزندپیشچنديکه

بیماريهماندچارساله شانهفتدختررهاحاال

.ترفدستازوبوددچارشبرادرشقبالًکهشده است

میآنبیماريدچارتبریزساکنکودكساله7رهاي

مغزپیوندسالگی13ازقبلتااگرکهاستفانکونی

.استمرگبهمحکومنشوداستخوان

به شماره  حساب  کمک هاي خود را 

و یا شماره کارت299021890

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-به نام جمعیت دانشجویی

.واریز نمایید



آیین یلدا در کوچه هاي 
.می آیدیلداهمباز

است؛راهدربلندوسردشب هایی

.کردخواهدتبهمماهآذرحتیمهر،بهاما

دریلداآیین)ع(علیامامجمعیتنیزامسال

سراسرنمایندگی هايدررافقرکوچه هاي

.کردبرگزارکشور

بهتعهدوعشقتجدیدبرايیلدا،جشندر

کودکانکنارزمستان،سردروزهايدرحضور

.شدیمجمعحاشیهمحالت

.شدبرگزارشماگرمیاريباجشن،این
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