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با همکاری معاونتهای بهداشت و درمان دانشگاه

پانزدهمین مرحله طرح دستان مهربان در دانشگاه
علوم پزشکی تهران اجرا شد
پانزدهمیـن مرحلـه طرح جهـادی دسـتان مهربان بـا همکاری

اسالمشــهر گفــت :همزمــان بــا اجرای طــرح دسـتهای مهربان

معاونتهای بهداشـت و درمان دانشـگاه در شـبکههای بهداشت

در تمــام مناطــق تحــت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی تهران،

درمان اسالمشـهر و ری و همچنین مرکز بهداشت جنوب تهران

ایــن مرحلــه از طــرح بــا حضــور داوطلبانــه پزشــکان متخصص

روز پنجشـنبه  20مهر  96اجرا شـد.

اطفــال ،زنــان ،داخلــی ،قلــب ،گــوش و حلــق و بینــی ،چشــم،

ÁÁدستان مهربان در شهرستان اسالمشهر
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روانپزشــکی ،پرســتاران و اعضــای تیــم ســامت در مرکــز
خدمــات جامــع ســامت بــاغ فیــض بــه اجــرا درآمــد.

در پانزدهمیــن طــرح جهــادی دســتهای مهربــان بیــش از

دکتــر امیــر احمــدی گفــت :در طــرح دســتهای مهربــان،

 330بیمــار بهصــورت رایــگان ویزیــت شــدند.

بیمــاران قبــل از اجــرای طــرح ابتــدا توســط پزشــک عمومــی

دکتــر عبــاس امیــر احمــدی ،معــاون شــبکه بهداشــت و درمان

مراکــز مجــری ویزیــت و در صــورت نیــاز بــه ویزیــت تخصصــی
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بــه متخصــص ارجــاع داده میشــوند؛ همچنیــن افــرادی کــه به

و همچنیــن در مــوارد موردنیــاز ،بــه آنــان خدمــات پرســتاری

بســتری و انجــام خدمــات پاراکلینیــک نیــاز داشــته باشــند ،به

شــامل نــوار قلــب ،گرفتــن فشــارخون و تزریقــات ارائه شــد.

ســطح ســوم ارائه خدمــت ارجــاع داده میشــوند و مراقبتهای
انجامشــده بــرای ایشــان پیگیــری و ثبــت میشــود.
وی در پایــان افــزود :دکتر شــباب مدیــر درمان معاونــت درمان

ÁÁدسـتان مهربان در مرکز بهداشـت جنوب
تهران

دانشــگاه در ایــن مرکــز از رونــد اجــرای ویزیــت رایــگان بازدید

پانزدهمیــن مرحلــه طــرح جهــادی دســتان مهربــان در مرکــز

کــرد و بــا پزشــکان و بیمــاران این مرکــز در خصــوص کمبودها

امــام محمدباقــر (ع) و در منطقــه محــروم شــهر آفتــاب تهــران

و مشــکالت بهداشــتی موجــود صحبت کرد.

اجــرا شــد.

توضیــح اینکــه کــه در ایــن مرحله از طــرح دسـتهای مهربان،

بــا حضــور دکتــر محمدرضــا قیــوم زاده ،رئیــس مرکز بهداشــت

بیــش از  330تــن از مراجعین ،توســط پزشــکان ویزیت شــدند

جنــوب تهــران طــرح دســتان مهربــان بــا حضــور متخصصــان
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چشــم ،گوش و حلــق و بینی ،اطفال ،داخلی ،قلب ،روانپزشــکی

بــا حضــور در مرکــز ســامت امــام رضــا (ع) از نزدیــک رونــد

و زنان اجرا شــد.

اجــرای طــرح را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار دادنــد.

خورشـید وسکویی ،مدیر پرستاری دانشگاه ،دکتر تأملی و دکتر

توضیــح اینکــه طــرح جهــادی دس ـتهای مهربــان هــر ســه

رهنما به ترتیب معاونان فنی و اجرایی معاونت بهداشت با حضور

مــاه یکبــار و باهــدف ارائــه خدمــات تخصصــی در مناطــق

در این مرکز از نزدیک بر نحوه خدمترسـانی نظارت کردند.

دوردســت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اجــرا میشــود.

در ایـن مرحلـه  303بیمـار بهصـورت رایـگان ویزیـت شـدند
کـه از ایـن تعـداد  59بیمـار بـرای دریافـت خدمات بیشـتر به
بیمارسـتانها ارجـاع داده شـدند.

ÁÁدستان مهربان در شهرستان ری
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ÁÁحضور بیمارسـتان فارابـی در پانزدهمین
مرحله طـرح جهادی دسـتان مهربان
پانزدهمیـن مرحلـه از طـرح جهادی دسـتهای مهربان باهدف
ویزیـت رایگان اقشـار مسـتضعف و محروم حاشـیه شـهر تهران

ایـن طـرح با حضـور متخصصـان رشـتههای مختلـف و باهدف

اجرا شـد.

ارائـه خدمـات تخصصی پزشـکی به بیمـاران مناطق دوردسـت

به گزارش روابط عمومی بیمارسـتان فارابی ،این مرحله از طرح

برگزار شـد.

بـا حضـور داوطلبانه پزشـکان متخصـص اطفال ،زنـان ،داخلی،

پانزدهمیـن دوره طـرح جهـادی دسـتهای مهربـان در تاریـخ

قلـب ،گـوش و حلـق و بینی ،چشـم ،روانپزشـکی ،پرسـتاران و

پنجشـنبه بیسـتم مهرمـاه بـا حضور متخصصـان اطفـال ،قلب،

اعضـای تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت باغ فیض

گـوش و حلـق و بینی ،چشـم ،اعصـاب و روان وزنـان در منطقه

اسالمشـهر ،روسـتایی امـام محمدباقـر مرتضی گـرد و امام رضا

قیام دشـت برگزار شـد.

(ع) قیام دشـت به اجـرا درآمد.

بیمــاران نیازمنــد خدمــات تخصصــی کــه از هفتــه قبل توســط

همچنیــن یــک گــروه از بیمارســتان فارابــی متشــکل از 35

پزشــکان مراکــز ســامت جامعــه شناساییشــده بودنــد از

عضــو هیئتعلمــی ،دســتیار ،پرســتار ،اپتومتریســت و نیروهای

ســاعات ابتــدای صبــح در مرکــز حضــور داشــتند و مــورد

پشــتیبانی در قالــب ســه تیــم بــه ارائه خدمات چشــم پزشــکی

معاینــه قــرار گرفتنــد.

و اپتومتــری بــه حــدود  ۵۰۰مراجعــه کننــده پرداختــه و افراد

دکتــر تأملــی و دکتــر رهنمــا معاونــان فنــی و اجرایــی معاونت

نیازمنــد را بــرای دریافــت خدمــات تخصصــی بــه بیمارســتان

بهداشــت بــه همــراه دکتــر فاطمــه تاجیــک مدیــر شــبکه نیــز

فارابــی ارجــاع دادنــد.

