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

1398بهار 



)  ع(جمعیت امام علی
سالمتحقوقازکهکودکانیخصوصاًوخانواده هادرمانیمواردرفعجهتدر

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

ازجملهمختلفیبخش هايدارايدرمانایرانیخانه.استکل نگرنگاهیبادرمانیعدالتتحقق
حالدر.می باشدداوطلبانوکودکانبراي

:ازاستعبارتدرمانایرانیخانهفعالیت هايشرححاضر

آنانخانواده هايوپوششتحتکودکانرایگانمعاینات•
غربالگري•

کودکانبهدندانپزشکیرایگانخدماتارائۀ•

کاردرمانیوگفتاردرمانیخدماتارائۀ•

داوطلباعضايوپوششتحتخانواده هايروانیوجسمیبهداشتآموزشیدوره هايبرگزاري•

تحقیقاتیپروژه هايشکل گیريجهتپزشکیعلومدانشگاه هايباهمکاري•

ندارندخوددرمانجهتحمایتیومالیبضاعتکه)کودکانویژهبه(بیمارخانواده هايمددکاري•

حاشیهومحروممناطقبهپزشکیتیم هاياعزام•

امعهجتمامیاز.هستندداوطلبافراددرمان،ایرانیخانهدندانپزشکانوپزشکانواعضاهمه کهاستذکربهالزم•
.می شودهمکاريبهدعوتپیراپزشکیوپزشکی



)  ع(جمعیت امام علی

دشمشاهدهمی شود،انجامماهیانهبه صورت)ع(علیامامجمعیتایرانیخانه هايدرکهدرمانیهايغربالگريبا
اتاقحاضرحالدر.باشددرمانایرانیخانهخدماتاولیهاولویت هايدربایدکودکاندندانپزشکیمشکالتکه

.می باشدتیبهداشاستانداردهايرعایتباالزموسایلکلیههمراهبهدندانپزشکییونیتدوبهمجهزدندانپزشکی
شکاندندان پزوپزشکان.استمادرانوکودکانعمومیچکاپومعاینهبرايالزمتجهیزاتبهمجهزمعایناتاتاق

وپزشکیخدماتارائۀبههفتگیصورتبه واندکردهآغازخانهاینبارامناسبیهمکاريوتعاملداوطلب
.پردازندمی کودکانبهدندانپزشکی

ه صورتبداوطلبپزشکان.می باشدخانواده هایشانوکودکاناولیهمعاینهبرايالزمتجهیزاتشاملمعایناتاتاق
.می پردازندمادرانوکودکانمعاینهبهومی یابندحضورایرانیخانهدرهفتگی

دك آزاري،کوازپیشگیريایدز،ازپیشگیرياولیه،بهداشترعایتازجمله(مختلفآموزشیکارگاه هايبرگزاري
درعشایبیماري هايباآشناییآموزشنیزوکودکانبرايگفتاردرمانیآموزشیرده هاي،)…وبلوغبهداشت
درفعالداوطلبینبراينجاتوامداداولیهکمک هايکالسهمچنینواعضاءخودمراقبتیلزومومحروممناطق

.استخانهاینفعالیت هايجملهازایرانیخانه هاي



رهپایاندر)ع(علیامامجمعیتدرمانتیماعضايکودکان،بهآموزشیودرمانیخدماتبهتوجهبا

.می دهدارائهخودعملکردازگزارشیفصل

زاريبرگازمطالبیارائهبهداشت،زمینه يدرایرانیخانه هايعملکردچونمطالبیحاويگزارشاین

بادرمانیوبهداشتیهمایش هايازگزارشیارائههمچنینومددکاريمواردآموزشی،دوره هاي

.استمحرومکودکانمعضالتحلبهکمکرویکرد

ایرانیخانه هايعملکرد•

مددکاريموارد•

شدهبرگزارهمایش هاي•

)ع(علیامامجمعیتتوسطشدهپیگیريدرمانیمواردازاطالع رسانی•

)  ع(جمعیت امام علی



بوشهرگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

ارجاعات به پزشکان متخصص و 
هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکی و داروآزمایشگاه ها

ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

3چشم پزشکی

2سونوگرافی

1عکس هسته اي

1سی تی اسکن و انژیوگرافی

8مجموع

60شدتهیهدندان هایشانازعکسوگرفتندقراردندان پزشکیمعایناتتحت)ع(علیامامجمعیتنظرتحتکودك.
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)ع(جمعیت امام علی خانواده بیمار رایگان



پزشکان داوطلب
نوع همکاريتخصصنام پزشک

رایگاندندان پزشکدکتر بوالخیري

رایگاندندان پزشکدکتر اعتمادیان

رایگاندندان پزشکدکتر هاشمی

رایگانداروخانهرستمیدکتر

 گیردبا توجه به وضع مالی خانواده ها با تخفیف یا رایگان صورت میآزمایشگاهدکتر اقبالی

 گیردبا توجه به وضع مالی خانواده ها با تخفیف یا رایگان صورت میسونوگرافیدکتر کوثري

بوشهرگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



تبریزگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص
3ارتوپدي

2پزشکی عمومی
3جراحی عمومی

1)توراکس(قفسه سینه جراحی
2پزشکیچشم

1داخلی
1روانپزشکی

2زنان و زایمان
4غدد

2قلب و عروق
1گوارش

3گوش، حلق و بینی
2مغز و اعصاب

.مادر نیز تامین شد4کودك و 1هزینه ي دارو براي *27مجموع
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خانواده بیمار)ع(جمعیت امام علیرایگان



تبریزگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 
پارا کلینیکارجاعات دندان پزشکی

مادرانکودکانتخصصمادرانکودکاننوع درمان
12آزمایشگاه-2ویزیت

2-رادیولوژي45کشیدن

-1نوار گوش-5ترمیم

-1سی تی اسکن11عصب کشی

7مجموع18مجموع

پزشکان داوطلب و مراکز درمانی
تخصصنام پزشکتخصصنام پزشک

داخلیدکتر قویدلدندان پزشکدکتر پورفیاض
چشم پزشکدکتر هاشمیدندان پزشکدکتر فتحی

غدددکتر مبصريدندان پزشکدکتر شه وقار
روانپزشکدکتر عافیتداروسازپور رحماندکتر

گوارشدکتر هاشمیداروسازدکتر حاجیلو

کیانجمن بین المللی دانشجویان پزش
بیمارستان محالتیانجمن صرع

بیمارستان رازيبیمارستان شهید مدنی



)فرحزاد(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

تعدادارجاعات

1بستري در بیمارستان

3پانسمان

1ارتوپدي

1اورولوژي

1گوش، حلق و بینی

7مجموع

70
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)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار



)فرحزاد(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

کارگاه هاي آموزشی و بهداشتیارجاعات دندان پزشکی

دخترانازنفر10حضوربافرديبهداشتکالسمادرانکودکاننوع درمان

خانمتوسط)ع(علیامامجمعیتپوششتحت

.گردیدبرگزارخوشگو

پسرانازنفر5حضوربافرديبهداشتکالس

خانمتوسط)ع(علیامامجمعیتپوششتحت

.گردیدبرگزارخوشگو

ویزیت

ترمیم

کشیدن

پرکردن

91

10مجموع

پزشکان داوطلب و مراکز درمانی

مراکز درمانیتخصصنام پزشک

پزشک عمومیعروجیدکتر 
مرکز تصویر برداري اطهري

آزمایشگاه نگین
پزشک عمومیدکتر تیموري

فیزیوتراپدکتر قره خانی



)فرحزاد(تهران گزارش موارد خاص درمان 

بهاقدامخانوادگیشدیدمشکالتدلیلبهساله26مادر

)ع(علیامامجمعیتمددکارموقعبهحضورباکهکردخودکشی

باومرخصشبهمانوشدفرستادهلقمانبیمارستانبه

.بازگشتمنزلبهمددکارانهمراهی

دکترتوسطویزیتازبعدکهساله40مادریکدرمانپیگیري

دوجوتشخیصباایرانی،خانه يدر)ع(علیامامجمعیتداوطلب

ومراجعهبیمارستانبهاورژانسیصورتبهخوندرلخته

.شدانجامسونوگرافی

دیدهآسیببسیارخانواده يازساله18پسریکوضعیتپیگیري

ورتصبهمددکاريتیمتوسطدستبهقمهضربه يعلتبهکه

رماکرسولبیمارستاندرماهاردیبهشتدر.شدمعرفیاورژانسی

.گرفتقراردرمانتحت



)فرحزاد(تهران گزارش موارد خاص درمان 

7دختربرايحلزونیکاشتجراحیعملپیگیريبا

نوارسی تی اسکن،آزمایش ها،کلیه يانجاموناشنواساله ي

پزشکیکمیسیونبهالزممداركتحویلبا...وقلب

رنظباماهاردیبهشتدرمتاسفانهامیراعلمبیمارستان

.ستنیپذیرامکانمورداینبرايحلزونیکاشتپزشکان

درشیشهشدنخرددلیلبهساله9کارکودكپیگیري

بیمارستانچندینبهمراجعهوهفتهدومدتبهپا،کف

.شدانجامدرمان

حالدلیلبهکهساله16دختراورژانسیوضعیتپیگیري

بهخوندرلختهوجودتشخیصباجسمانیبدبسیار

MRIانجامبا.بودشدهحرکتیمشکلدچارکهصورتی

تحتاوضاعاعصابومغزمتخصصبهمراجعهوتزریقی

.گرفتقرارکنترل



)فرحزاد(تهران گزارش موارد خاص درمان 

طلبداوتوسطاورژانسیصورتبهوکردمراجعهایرانیخانه يبهدستشکستگیباکهساله9دختروضعیتپیگیري

.گرفتقراردرمانتحتومراجعهاختربیمارستانبه)ع(علیامامجمعیت

رسولنبیمارستادراورولوژیستمتخصصبهادرار،مشکلوکلیهناحیه يدرزیاددرددلیلبهکهساله9پسرپیگیري

.کندعهمراجبازدورهاتمامازبعدوکندمصرفداروبایدونمی باشدعملبهقادرفعالمثانهشدیدعفونتعلتبهاکرم

درهجلسسهدرتیموريدکترآقايوعروجیدکترخانم)ع(علیامامجمعیتداوطلبپزشکانتوسطکودكومادر45

.شدانجاممعاینهفرحزادایرانیخانه ي



)پاکدشت(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص

1آزمایشگاه

33اپتومتریست

4ارتوپدي

7پزشکی عمومی

16دندان پزشکی

3زنان و زایمان

3سونوگرافی

1عکسبرداري

1فیزیوتراپی

MRI1

70مجموع
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)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار

)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار



برنامه هاي آموزشیارجاعات دندان پزشکی

مادرانکودکاننوع درمان

 نفر42کارگاه آموزش خود مراقبتی براي

 نفر در دو جلسه7کارگاه بهداشت براي

-*ویزیت

-*کشیدن

-*ترمیم

-*عصب کشی

18مجموع

پزشکان داوطلب و مراکز درمانی
تخصصنام پزشکتخصصنام پزشک

عمومیدکتر قاسمیدندان پزشکدکتر مهدي هداوند میرزایی

زنان و زایماندکتر شهال میالديدندان پزشکدکتر مژده حبیبی

آزمایشگاهدکتر زمانیدندان پزشکدکتر جاللی

عکسبرداريدرمانگاه مرجانعمومیشعبانیدکتر

)پاکدشت(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 



)شهریار(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

تعدادارجاعات

3ارتوپدي

1)اطفال(ارتوپدي 

4اورژانس

1جراحی ارتوپد اطفال

1روان پزشکی

2گوش، حلق و بینی

2سرطان شناسی

5مغز و اعصاب

19مجموع
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)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار



)شهریار(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

پارا کلینیکارجاعات دندان پزشکی

ارجاعاتتخصصمادرانکودکاننوع درمان

ویزیت

کشیدن

ترمیم

1212

5آزمایشگاه

1سونوگرافی

1کولونوسکوپی

MRI3

10مجموع24مجموع

موارد خاص ارجاعات دندان پزشکی

شددادهارجاعروزيشبانهکلینیکبهنوروزيتعطیالتعلتبهشدیددندانعفونتبابیمارموردیک.

برنامه هاي آموزشی و بهداشتی
 اردیبهشت ماه ویزیت خانواده و دندانپزشکی در خانه درمان انجام شد20در تاریخ.

مراکز درمانی داوطلب

بیمارستان کودکان مفیدمرکز صاحب کوثربیمارستان ابن سینا



)شهریار(تهران گزارش موارد خاص ارجاعات درمانی 

شدپرداخت)ع(علیامامجمعیتتوسطکالکهتومان260/000مبلغبهماهدوبرايشیرخشکتهیه.

شدپرداخت)ع(علیامامجمعیتتوسطتومان96/000خشکشیرقوطی4تهیه.

شدپرداخت)ع(علیامامجمعیتتوسطکهتومان430/000مبلغبهاکسیژنکپسولخرید.

ع(علیامامجمعیتتوسطتومان240/000ماه3مجموعتومان،80/000ماههرهزینهانسولینتهیه(

.شدپرداخت

پرداخت)ع(علیامامجمعیتطریقازتومانهزار250/000ازجراحیبعدارتوپديکمکیوسایلتهیه

.شد

شدپرداخت)ع(علیامامجمعیتتوسطتومان115/000هزینهبیماربرايآسماسپريتهیه.



)لب خط(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص

1ارتوپدي

3پوست

1تغذیه و رشد

1داخلی

3زنان و زایمان

1جراحی داخلی

1چشم پزشکی

13گوش، حلق و بینی

1مغز و اعصاب

25مجموع
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)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار



)لب خط(تهران گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 
پارا کلینیکارجاعات دندان پزشکی

ارجاعاتتخصصمادرانکودکاننوع درمان
6آزمایشگاه--ویزیت

1سونوگرافی-3کشیدن

2نوار گوش11ترمیم

MRI1--عصب کشی

10مجموع5مجموع

پزشکان داوطلب و مراکز درمانی

همکاريتخصصنام پزشک

معاینه و عملگوش، حلق و بینیدکتر ماریا مرادي
معاینهپوستدکتر مباشر مقدم

عملجراح داخلیدکتر یاسر کبیري زاده
معاینهفوق تخصص غدد کودکاندکتر پیمانه سرخیل

معاینه و سونوگرافیزنان و زایماندکتر فریبا محقق حضرتی



)لب خط(تهران گزارش برنامه هاي آموزشی بهداشتی 

کودکانمويکردنکوتاه

ربمبنیايبرنامهگرمافصلشروعباسالهر

رعایتمنظوربهآموزاندانشمويکردنکوتاه

نظرردشپشمشکالتکاهشوبهداشتبیشتر

انکودکموهاينیزامسالبهار.شودمیگرفته

.شدمرتبداوطلبآرایشگریکتوسط

کودکانحمامبرنامه

انهخدرکودکانحمامبرمبنیايبرنامهنامناسبرسیدگییاومنازلبرخیدرحماموجودعدمعلتبه
لباسله،حوشاملبهداشتهايپکمنظوراینبه.شدگرفتهنظردربهداشتمربیانتوسطخطلبایرانی

.شدآمادهکودکانبرايلیفوزیر



قمگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی دارو و ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

مادرکودكتخصص

-4گفتار درمانی

42روان پزشکی

-1روانشناسی

-2گوارش اطفال

-2دندان پزشکی

1-چشم پزشکی

1-زنان و زایمان

-1آندوسکوپی

1-سونوگرافی

19مجموع

65%

26%

9%

رایگان خیرین جمعیت خانواده بیمار



قمگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هپاتیتدیده وريطرحBوCشهرسهدربهداشتمراکزهمکاريباجهانیبهداشتسازمانطرفاز

وگرفتههپاتیتتستطرحایندر.می شودانجامکارکودکانبرايالبرزورضويخراسانقم،

پسر5ودختر25مجموعاقم،ایرانیخانهدرطرحایناجرايطی.می شودپرمربوطهپرسشنامه

.بودمنفیکودکانهپاتیتتستنتیجهوگرفتندقرارپایشمورد

زشکپنظربنابرشد،دادهارجاعروانپزشکبهخلقیاختاللعلتبهپوششتحتمادرانازیکی

هزینهتومان600/000مبلغ.شدبستريبیمارستانروانواعصاببخشدرهفتهیکمتخصص

کاريمددتوسط)ربیعیدکترآقايجناب(محترمپزشکیاريودرمانتیمپیگیريبابستري

.گردیدپرداخت)ع(علیامامجمعیتطریقازتومان1/202/660مبلغوشددادهتخفیفبیمارستان

زشکپبنابرنظرشد،دادهارجاعاطفالگوارشمتخصصپزشکبهرودهمشکلعلتبهساله5دختر

نشانکهدبومثبتآندوسکوپیجواب.شدپرداختخیرتوسطهزینهشد،انجاموتجویزآندوسکوپی

.تاسپیگیريحالدرکودكوضعیتوکردتجویزداروپزشکبود،رودهباکتريوالتهابدهنده



قمگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

پزشکان داوطلب و مراکز درمانی

تخصصنام پزشکتخصصنام پزشک

دندان پزشکدکتر محسن ابراهیمی پزشکرواندکتر محمد ربیعی 

چشم پزشکدکتر سجادي پزشک کودکان و نوجوانانرواندکتر شیرین معلمی 

درمانگاه شبانه روزي حضرت بقیه اهللا االعظممرکز مشاوره و خدمات روانشاختی فرحان

شخیصتشدیدفعالیپیشروانپزشک.شددادهارجاعروانپزشکبهپرخاشگريعلتبهساله8پسر

رفمصبا.دادپیشنهادراپازلودارتمانندتمرکزيبازي هايانجامهمچنینکرد،تجویزدارووداد

.استبهبوديبهروکودكوضعیتدارو

خیلیپیشرفتویافتکاهشباریکماهدوبهباریکماهیازساله4دختردمانیگفتارجلسات

.باشدمیپیگیريحالدرجلساتاست،داشتهخوبی



)طبرسی(مشهد گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی دارو و ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص

1اطفال

1رادیولوژي

1زنان و زایمان

1فوق تخصص کلیه

1مغز و اعصاب

5مجموع
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رایگان بیمار رایگان بیمار



)قلعه ساختمان(مشهد گزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی دارو و ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص

1جراحی اطفال

2رادیولوژي

1ریه

1چشم پزشکی

50مجموع

20

40

60

80

100

120

رایگان بیمار رایگان بیمار



یزدگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

هزینه هاي مالی ارجاعات پزشکیارجاعات به پزشکان متخصص

ارجاعاتتخصص

7آزمایشگاه

1اطفال

60پزشکی عمومی

2روانپزشکی

3سونوگرافی

1گوش، حلق و بینی

74مجموع

98

2

78

11

11

)ع(جمعیت امام علی رایگان بیمار



یزدگزارش فعالیت تیم بهداشت و درمان 

برنامه هاي آموزشی و بهداشتیارجاعات دندان پزشکی
مادرانکودکاننوع درمان

ازنفر75برايدندانودهانبهداشت

دانشگاهدر)ع(علیامامجمعیتکودکان

دانشجویانازگروهیتوسطدندان پزشکی

.گردیدبرگزار

-75ویزیت

--کشیدن

--ترمیم

--عصب کشی

75مجموع



یزدگزارش موارد خاص درمان 

خانهکودك75تعداددندانپزشکیدانشکدهباشدهامضانامه يتفاهماساسبرماهاردیبهشتوفروردیندر

همزمانکشیدنمثلجزئیدرمانمواردکهگرفتهقراردندانودهانکاملچکاپموردیزدآبادحسنایرانی

بامانهمزهمچنین.شدتشکیلپروندهپزشکیاولویتبراساسدرمانادامهجهتآنهاتکبرايوگرفتصورت

.شدبرگزارنیزدندانودهانبهداشتآموزشیکارگاهچکاپبرنامه

تعداديتوسطیزدحسن آبادایرانیخانهکودکانازنفر55پزشکیپروندهتکمیلوتشکیلجهتماهفروردیندر

.رارگرفتندقپزشکیچکاپموردمشروطهدکترخانمجمعیتمعتمدپزشکوپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاناز



یزدگزارش موارد خاص درمان 

داشتسزارینعملبهنیازکهافغانماهه8باردارخانمیکدکترآقايهمکاريباماهاردیبهشتدر

اندربچهوسیوآيدرمادربستريهزینهایشانهايپیگیريباوشدبستريافشاربیمارستاندر

.رسیدعاديحالتدرنصفازکمتربهسیوآي

برايسراوانازکهماهاردیبهشتدر)ع(علیامامجمعیتپوششتحتدخترانازیکیباهمراهی

.بودآمدهیزدبهدرمان



یزدگزارش موارد خاص درمان 

پزشک45کهکریمیمهراندکترسرپرستیبهآسمانیکودکانپزشکانگروهباهمکاريوآشنایی

.می کنندفعالیتآندرمختلفزمینه هايدرفعالمتخصص

دادهاعارجیزد)ع(علیامامجمعیتپزشکیتیمبهپزشکیحادمواردیکسريعاشقکوچه گردانازبعد

ووبارهدبازدیدجهتیزد)ع(علیامامجمعیتاعضايسایروشناساییسرتیمهمراهبهابتدادرکهشد

تخصصیمپزشکانبهپزشکیموردسهوشدسرزدهخانه هایشانبهماهخرداددربیمارانوضعیتبررسی

.شددادهارجاعمی کنندهمکاريجمعیتباکه



)کوچه گردان عاشق(یزد گزارش ارجاعات درمان 

بودشدهتصادفسانحهاثردرپاشدیدسوختگیدچارکهساله13بچهپسر.

ارگردنشتمامتقریباوبودکردهرشدغدهوبودگردنشدرغدهیکدارايکهساله8دختربچه

.بودگرفته

فتقعارضهدچارکهساله4پسربچهیکهمینطوروداشتندماهه10قلوهايسهکهافغانخانواده

.بودشده
پزشکان داوطلب

تخصصنام پزشکتخصصنام پزشک

گوش، حلق و بینیدکتر موسويپزشک عمومیدکتر سفید

پزشک عمومیدکتر زارعپزشک عمومیدکتر مشروطه

روانپزشکدکتر روح بخشدندان پزشکدکتر حسینی

پاتولوژيدکتر درگاهیاطفال و کودکانکریمیدکتر



موارد مددکاري درمان 

و یا 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 

.واریز نمایید

کاهشبیماريبهایالمساکنسالهدهامیرحسین

اینبروزاثربرومبتالست(ITP)خونپالکتسطح

فعالیت هايومدرسهدرتحصیلادامه يازبیماري

انواعوخون ریزيبروزخطردلیلبهروزمره

داروهايازامیرحسین.استبازماندهعفونت ها

یکبیوتآنتیمختلفانواعودرمانیشیمیمشابه

وپزشکیگزارش هاياساسبرومی کنداستفاده

ماهانه يهزینه هايگرفته،صورتتحقیقات

رماندپیگیريوتهرانبهمسافرتبرايامیرحسین

پانصدومیلیونیکحدوداپزشکیآزمایشاتو

بیماريدرمانپیگیريبراي.استتومانهزار

ویتحصیلمختلفمشکالتسببکهامیرحسین

استشدهخانوادهاینزندگیعاديرونددراختالل

.هستیمعزیزانشماکمکوهمیارينیازمند



📣📣 موارد مددکاري درمان 

همه قلب شویم در جان یک کودك
باتولدبدوازکهاستساله اي6کودكامیرحسین

دلیلبهمی کندنرمپنجهودستقلبیبیماري

ارانتظلیستاولویتدرفورى،نیازواوضاعوخامت

رادگیزنکهامیداینبهاستگرفتهقرارقلبپیوند

.دهدادامهسالمقلبیضربانبا

کهاستتومانمیلیون100حدوداًعملاینهزینه ي

امیدیاري رسانمردمشماهمدلىپشتوانه يبهما

یههدکودكاینبهراجدیدقلبیتپش هايتاداریم

.دهیم
و 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

یا شماره کارت
9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 
.واریز نمایید



گزارش تصویري سیل گلستان

)ع(تیم پزشکی جمعیت امام علی

شهرستان



گزارش تصویري سیل گلستان

مام تیم توزیع جمعیت ا

)ع(علی

روستاي 



گزارش تصویري سیل لرستان

تیم پزشکی جمعیت

)ع(امام علی



گزارش کمک هاي غیرنقدي



گزارش تصویري سیل لرستان

حضور اعضاي تیم 

شناسایی جمعیت امام 

)ع(علی

شهرستان دره شهر

روستاي دم رود

بهداشتینکاتآموزش

الزمآموزش هايبه خصوص

آشامیدنیآبتهیهبراي

عدمبهتوجهباسالم

آبسالمتازاطمینان

منطقهلوله کشی



گزارش تصویري سیل لرستان

شهرستان دره شهر

روستاي دم رود
سپپزشکی،تیماولینورود

دمرودروستايبهسیل،از

مسیرازدومواولافرینه

اینکهعلتبهکوهنوردي،

دلیلبهبهداشتخانه

سیلازپسخرابی هاي

وتاسبودهاستفادهغیرقابل

ومعاینهدلیلهمینبه

یکیخانه يدرداروتحویل

.شدانجاماهالیاز



گزارش تصویري سیل لرستان

کودك و 45معاینه ي 

ی نوزاد توسط تیم پزشک

و متخصص اطفال 

داوطلب جمعیت امام 

در منطقه ي ) ع(علی

معموالن در استان 

لرستان



»65گروه نیکوکاران «خیرین حوزه ي دندانپزشکی 

بخشبرايمبارکیویمنخوشاتفاق

)ع(علیامامجمعیتدرمانخانهدندانپزشکی

اینعزیزانمساعدتباوهمتبه.خوردرقم

:چونمهمیاقالمینیکوکارگروه

روتاريدستگاهیک⚜

امالگاماتوردستگاهیک⚜

کیورالیتدستگاهیک⚜

پرتابلساکشندستگاهیک⚜

قالبگیريموادکاملستیک⚜

کامپوزیتعدد10⚜

آمالگامبسته4⚜

نوريدایکلعدد1⚜
.شداهدادندانپزشکیبخشبه

جنابوآیینه چیدکتراقايجنابحضورازسپاسضمن

،65ننیکوکاراگروهنمایندگانعنوانبهکیانیدکتراقاي

اینمحترماعضايسایرازراخودتشکروقدردانیمراتب

رممحتگروهاینبرايمتعالخداوندازومی کنیمعنوانگروه

.آرزومندیمروزافزونتوفیقاتوسالمتی



موارد مددکاري درمان 

و یا 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 

.واریز نمایید

نیستایرانیکهایرانیخانهنوجواندخترمهسا

هکآرامیدختر.دارددوستبسیارراماکشورولی

ودهکرزندگیشکمناحیهدردردباسالدوازبیش

دهنشویزیتهمیکبارحتیمالیمشکلدلیلبه

درد،علتبرايماههچندپیگیري هايازپس.بود

ازناشیعفونتوصفراسنگپزشکتشخیص

شپخدختربدندرقبلسال هاازکهبودآپاندیس

.بودشده

مهسايبراالپاراسکوپیعملپزشکتشخیصبهبنا

بیمارستانتوسطمهساعملهزینه.شدتجویز

تومان2/609/000مهربانشپزشکدستمزدبدون

نیازمندآنجمع آوريبرايکهاستشدهبرآورد

.شماییممهرپردستان



دعوت از مربیان محترم کار با کودك 

بهدعوتگرامیداوطلبیناز

ردمربیگريبرايتاآیدمیعمل

امامجمعیتدرمانایرانیخانه

امپیغسالمتاکانتبه)ع(علی

دهند

:نیازمندي ها

ودکانکباکاربهعالقه مندي◀

باارتباطدورهگذراندن◀
رهنخانهدردیدهآسیبکودکان

)ع(علیامامجمعیت

�🌷🌷🌷🌷🌷�هستیممنتظرتان



اطالع رسانی مددکاري درمان

و یا 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 

.واریز نمایید

حاشیهمحالتازیکیساکنساله،11دختريمبینا

پزشکانواعضاهمراهیبا95سالدرمشهد،شهر

قلبدیوارهنقص،)ع(علیامامجمعیتداوطلب

تااامنقصایندرمان.شددادهتشخیصایشانبراي

اینيبراالزموسیلهکهچراافتادتعویقبهامروزبه

موجودیتبااما.بود شدهنایابکشوردرجراحی،

لیلبددادگاهازرضایتحکمپیگیريووسیلهاین

اريیباوتکمیلپازلاینقطعاتخانواده،پدرترك

نامبیقلبدرمانهزینه يعزیز،اندیشانِنیکشما

مراحلشدنطیازپسوانجامجراحیشدتامین

.شدمرخصبیمارستانازاداري،

سپاس از همیاري مسئوالنه ي شما هموطنان گرامی

که حتی در شرایط سخت اقتصادي، کودکان 

.سرزمینتان را از یاد نمی برید



گزارش تصویري سیل لرستان

حضور اعضاي تیم 

شناسایی جمعیت امام 

)ع(علی

شهرستان معموالن

روستاي دم رود

ه هايخانوادپزشکیپیگیري

درسیلازآسیب دیده

توابعازدمرودروستاي

،لرستاناستاندرمعموالن

داوطلبپزشکانتوسط

)ع(علیامامجمعیت



دعوت جهت فعالیت در خانه ایرانی درمان

بهدعوتگرامیداوطلبیناز

درفعالیتبرايتاآیدمیعمل

امامجمعیتدرمانایرانیخانه

امپیغسالمتاکانتبه)ع(علی

دهند

:نیازمندي ها

ودکانکباکاربهعالقه مندي◀

باارتباطدورهگذراندن◀
رهنخانهدردیدهآسیبکودکان

)ع(علیامامجمعیت

�🌷🌷🌷🌷🌷�هستیممنتظرتان



اعتیاد کودك

کهمی گویدروزهاییازخاك سفید،ایرانیخانهداوطلبعضو

تیاداعافیوننحسیتامی کردهمراهىبیمارستاندرراکودکمان

:کندپاكکودکیشدنیايازرا

اهامپبده،تکونمپاهاتروبذارمنومیگهسالشه؛5همش

!بخونالالییبراموبدهماساژشون!میکنهدرد

:میخونمبراش

خزون،برگجُمکجُم«

باغت،نبینهخزون

چراغت،باشهروشن

خاتون،بی بیمامانت

...سراغتنمیاددیگه

»...سراغتنمیاددیگه

تابراتروالالییاینبتونمتامُردمبارهزارمننفهمیکاشو

...منبی پناهکودكبخونمآخر



واکسیناسیون فلج اطفال

واکسیناسیون فلج اطفال

ر دنفر از کودکان ساکن 117

کانال و کوره عباس آباد

با همکاري

خانه بهداشت عالیین

و 

خانه ایرانی شهرري 

)ع(جمعیت امام علی

الاطففلجواکسیناسیونمورد

.گرفتندقرار



و یا 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 

.واریز نمایید

محترموعزیزخیرین

باغانافزنمی رسانیم،اطالعبهوسیلهبدیناحتراما

درشدهشناساییصفراکیسهسنگحادمشکل

درشهریار،الوردروستايدرگردانکوچهآئین

پسوشدبستريشهریارسجادامامبیمارستان

تشخیصوالزمآزمایشاتوسونوگرافیانجام

جراحیعملتحتایشان،وضعیتبودناورژانسی

باهماهنگیبااستذکربهالزم.گرفتقرار

.یافتکاهشعملهزینهبیمارستان،مددکاري

یدستتوانستیمدیگربارشما،یاريدستبا�💢�
.گیریممددبهرادیگر

سپاس از همراهی همه همراهان و خیرین گرامی

اطالع رسانی مددکاري درمان



موارد مددکاري درمان 

و یا 299021890شماره حساب کمک هاي خود را به 

شماره کارت

9991-0065-8370-5859بانک تجارت 

)  ع(مردمی امام علی-جمعیت دانشجوییبه نام 

.واریز نمایید

وساستئوپتروزیبیماريبهمبتالماهه14دختركآنیتا

همكکوداینبرادرمی باشد،استخوانمغزپیوندکاندید

غزمپیوندعملتحتپیشماهنهبیماريهمینعلتبه

آمیزتموفقیدرمانشخوشبختانهکهگرفتهقراراستخوان

ربرادآنیتابرادربرايپیوند،نمونهدهنده.استبوده

یوندپبراينمونه ايایران،درمتاسفانهولیبوده،دیگرش

خارجپیوندبانکازبایدنمونهواستنشدهیافتآنیتا

هزار18حدودآنتامینهزینهکهشود،تهیهکشور

تاسحالیدراینومی باشد،)دولتیارزمبنايبر(یورو

.ندارندراهزینهاینتامینتوانوجههیچبهخانوادهکه

انهماهیحقوقباکرمانشاه،ساکنسادهکارگرآنیتاپدر

ارياستیجمنزلساکنتومان،هزارچهارصدومیلیونیک

برادردرمان هايادامههزینهحاضرحالدر.است

.باشدمیماهدرتومانهزار600حدودآنیتا



تالشیهمیکنتالشودارهامیدکرده،تکیهخدابهولیدیدهرودیگهنامالیمتی هايوپیوندزدنپسکهشیرزنی�🌱�
.شودپذیرفتهدخترشکبدپیوندسرانجامتالشبار20ازبعدتاشودموفقآنکهبرايکه

"نازنین دخترم قهرمان زندگی ام"
هایشانحرفبماندیادشان.داریمخداییهمماکهباشدیادشاناطرافیانهمهکهبگیررادستانشجوريمهربانمخداي

راوتهوايمهربانتخدايامانگفتیمچیزيوزدیملبخندرویشانبهاگرهرچند....ماندخواهدخاطرماندرهمیشهتا

خدايمهربانامیدوارم.هستیکنارشهرلحظهمیدانمامااستمحرومپدرسایهازدخترممهربانخداي.دارددیگرجور

تاممی کنراتالشمتمام.میکنهطیروترقیپله هايدارهخودشکهپشتکاريباونذارهتنهارادخترملحظه ايما

روتوماخدايمیدانستماماشديمتحملروسختیلحظات.کنمفراهمخواهرتوتوبرايراآرامشزنده ام کهلحظه اي

آرومدشوخووببینهروتوشدناذیتبودسختبابابرايدخترم.بگمزندگیممشکالتازبودسختنمیذارهتنهات

شکرتخدایابوديقراربیعیادتتبیانهمهداشتیدوستهمشمی شدمالقاتساعاتوقتیکهدلمعزیزبدهنشون

.می کنمافتخاروجودتبهمنقهرماندختردارمآرزوبراتروبهترین هاجانازعزیزتر.شدتمامسختروزهايکه

راهمهمهمیشهراهاینتوگلم،برادرعزیزم،خواهرايمادرم،وپدریادگرفتمچیزهاخیلیمسیراینتوشکرت،خدایا

از.اشیدبسالمتوشادهمیشهاهللانشاداشتنمحبتدخترامومنبههمیشهکهگلمدوستايازممنون!!!!بودن

.نذاریدنصیببیخیرتوندعايازرومامی خوامروبهترین هامهربان هاشمابرايخدا

نامه اي برآمده از قلب مادرمان براي دخترش



حالدرکهمی کنیممشاهدهچهارراه هاسربروخیابان هادرکهاستنیم قديوقدبچه هاي،کارکودکانازماعمومتصور

ازرگیبزبخششهرهاحاشیه نشینمناطقدراماهستند؛ماشین هاشیشه يکردنتمیزوگلیافالفروختندست فروشی،

دیدههککودکانی.هستندنامساعدشرایطیواندكحقوقیباکردنکارحالدرعمومچشمازپنهانکارگاه هايدرکارکودکان

.ستاپنهانهموارهنیزنوجوانانوکودکاناینبهشدهواردآسیب هاي.می گیرندقرارتوجهموردکمترروهمینازونمی شوند

وکودکانناچیزواندكدستمزدزیرزمینی،کارگاه هايایندرحاضربزرگسالافرادتوسطکارمحیطدرجنسیآزارهاي

قانوندرشدهتعیینحقوقحداقلازومی باشدماهیکبرايتومانهزار800تا200بینمبلغیکهکارگاه هاایندرنوجوانان

اثربرنکودکااینبهشدهواردآسیب هايکارگاه ها،ایندردرمانیبیمه هايوجودعدماست،پایین تربسیارکارگرانبرايکار

باکارانصاحبخشنفیزیکیبرخوردهايپرس،دستگاهباکاردرکودکانانگشتشدنقطعمانندصنعتیابزارآالتباکار

بهکارانکودکازقشرایندررانفسبهاعتمادمسالهاینکه(ندارندخودازدفاعبرايچندانیتواناییکهنوجوانانوکودکان

می شودافراداینبرايتنفسیبه خصوصبیماري هايبروزبهمنجرکهکارگاه هاایندرکارآلوده يمحیط،)می دهدتنزلشدت

نای.هستندمواجهآنباکارگاهیکارکودکانکهاستآسیب هاییجملهاز)ندارندهمدرمانیبیمهافراداینکهحالیدر(

وهستندآسیب هااینباکردننرمپنجهودستحالدرجامعهعمومیوجدانوناظرنهادهايسکوتدرنوجوانانوکودکان

.نمی کننددریافتمسئولارگان هايسويازنیزراحمایت هاکوچکترین

روز جهانی مبارزه با کار کودك 



شدناربیدباآنازپسوگرفتشدتنوزدهمقرندراروپاییکشورهايدرصنعتیانقالبباهمزمانکودکانکارکهحالیدر

حالدرهمسالاینمی رسدنظربهواستدرگیرکودکانکارمسالهباهمچنانماکشوراماشد،کمترویافتتنزلجامعهوجدان

ارگاه هايکدرشهرداري هاپیمانکارانتوسطکهکردمشاهدهزباله گردکودکانمیاندرمی توانراآننمونه يباشد؛گرفتنشدت

قانونی،حظاتمالبرخیعلتبهومی شودمشاهدهکمترکارخانه هادراگرچهکودکانکار.شده اندگرفتهاستثماربهزبالهتفکیک

کلشبهنوجوانانوکودکانشهرهاحاشیه يپنهانکارگاه هايدرامانیستیم،کارخانجاتدرنوجوانانوکودکانحضورشاهد

درساعت12تاعموماباالیی،کارساعتکهکودکانی.می گیرندقراربهره کشیموردراحتیبهومی شونددیدهارزانکارنیروي

کیایجادباعثکهايمساله.می دهنددستازکاملطوربهراآموزشوتحصیلفرصتروهمینازومی کنندتجربهراروز،

وکودکاناینکهمی شودباعثمواردبسیاريدرومی گرددآنهاسالوسنهمکودکانوکودکاناینبینعمیقشکاف

هبراآنهااستممکنکهرفتارهایی.دهندبروزضداجتماعیرفتارهايشکلبهرامحرومیت هااینازحاصلعقده هاينوجوانان

.بکشاندنیزبزهسمت

روز جهانی مبارزه با کار کودك 



درکودکاناینحضورکهمواردبرخیدرکهطوريبهکارگاه هاست؛اینبرجامعنظارتیاستغایبشدتبهاینجادرآنچه

گوشهبکارگاه هاایندرخشنفیزیکیبرخوردهايواذیت هاوآزارتوصیفاتودرآمدهنمایشبهعلنیصورتبهنیزرسانه ها

خلفمتکارگاه هايباتااستنیازناظرسازمان هاي.نمی خوردچشمبهکارگاه هااینبرنظارتبرايعزمیهمبازرسیده،همگان

وودکانکاینزندگیتاکنندرفتارعملشدتباومماشاتبدونشداشارهآنبهیادداشتایندرکهآسیب هاییتماممورددر

ملعخودوظیفه يبهناظرسازمان هايکهوضعیتیدر.نگیردقرارکارگاه هااینصاحباناقتصاديمنافعقربانینوجوانان

.شودرفتهگنظردرکارگاه هاایندرگرفتهصورتتخلف هايمورددراطالع رسانیبرايجدیديکاروسازتااستنیازنمی کنند

سازمان هااینخودتاباشدنوجوانانوکودکانحقوقحوزه يدرفعالمردمیسازمان هايگزارشاتمی تواندراه هااینازیکی

انصاحبتخلفبرايسنگینجریمه هاياختصاص.شوندعملواردنوجوانانوکودکاناینحقوقمدعیعنوانبهبتوانند

ازمی تواندافرادایناولیه يحقوقبهتوجهعدموایشانباخشنبرخوردگونههروکودکانازاستفادهمورددرکارگاه ها

.آوردعملبهجلوگیرينوجوانانوکودکاناینازبسیاريزندگیشدننابودومسالهاینگسترش

روز جهانی مبارزه با کار کودك 



گزارش اردوي درمانی روستاي قنبرآباد 

انپزشکازجباريدکترخانمحضوربااردوماهتیر31تاریخدر

)ع(علیامامجمعیتدرمانوشناساییبخشاعضايوداوطلب

گزاربرفشافویهحسن آبادتوابعازقنبرآبادروستايدر

نفرشصتازبیشساعتسهحدودطیاردوایندر.گردید

باوبودهروستاساکنکودکانوزنانهمگیکهشدندویزیت

.شددادهقرارآنهااختیاردرموجودداروهاينیازشانبهتوجه

راکثافراد،اینحالشرحوپزشکمعاینهموجود،شواهدبربنا

ویگوارشمشکالتخونی،کمبعضاوتغذیهسوءدچارکودکان

رفمصنیازمندوبودهدندانودهانبهداشتبهمربوطمشکالت

ابهمزمانبعالوه.هستندبیوتیکآنتیوغذاییمکمل هاي

رايببهداشتی،اولیهاصولرعایتآموزشگارگاهمادران،معاینه

.شدبرگزارروستااینسال13زیرکودکان

اناستاززابلاهلاکثراروستاایناهالیکهاستذکربهالزم

زانیزبرخیوهویتیمداركبدونوبلوچستانوسیستان

.هستندافغانستانمهاجرین

آنهانفر50ازبیشکهنفر150تقریبابودنداراباروستااین

زمرکومناسبآشامیدنیآبفاقدهستند،سال10زیرکودکان

فاقدوسوادبیوکارگرروستااینساکناناکثر.استبهداشت

.هستنداهدرمانگنزدیکترینبهمراجعهبراينقلیهوسیلهگونههر
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