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خیران سالمت ومشارکت های مردمی

شورای  همت  و  دماوند  ــران  اه بهداشت  خانه  بهورزان 

روستا، مربی مرکز و بهورز خانه بهداشت زواره و ورامین 

و همت خیران روستا، بهورز خانه بهداشت خاوه ورامین؛ 

مربی مرکز و بهورز خانه بهداشت محمدآباد ورامین، مربی 

مرکز و بهورز خانه بهداشت سلمان آباد ورامین، بهورز خانه 

روستا،  دهیاری  حمایت  با  ورامین  حصارقاضی  بهداشت 

امام  پایگاه  بومهن  ده  بهداشت  خانه  بهورز  عبدلی  منیژه 

رضا)ع( شبکه پردیس، خیران سالمت شبکه شمیرانات

بهورزان بازنشسته
طاهره محمودی بهورزخانه بهداشت ده بومهن شبکه پردیس 

فعالیت های ویژه
شبکه دماوند: دو مرحله غربالگری کووید 19 به جمعیت 
آمــوزش،  در  ــورزان  ــه ب همگانی  بسیج  پــوشــش،  تحت 

در  خود  پوشش  تحت  جمعیت  کل  غربالگری  و  پیگیری 

ضدعفونی  روزی  شبانه  تالش  با  کرونا  بیماری  خصوص 

تمامی معابر عمومی با همکاری بهورزان در سطح روستا، 

روستا  سطح  در  آموزشی  پمفلت های  توزیع  و  بنر  نصب 

توسط بهورزان.

توزیع  و  پوشش  تحت  جمعیت  به  آموزش  ورامین:  شبکه 
به  آمــوزش  و  صنوف  اماکن،  از  بازدید  و   پمفلت  تراکت، 

با  هماهنگی  جلسات  برگزاری  و  پوشش  تحت  شاغالن 

بخشداری، دهیاری های مرتبط در خصوص شیوع کرونا 

و روش های مقابله با آن؛ انجام صددرصد غربالگری کرونا 

در دو مرحله و تهیه ماسک و دستکش توسط دهیاری ها، 

هدف  گروه  خانوارهای  بین  آن  توزیع  و  خیران  شوراها، 

توسط بهورزان؛ پیگیری بیماران کرونا مثبت و غربالگری 

افراد خانواده آن ها به شکل تلفنی و فعال در منزل؛ کمک 

به انجام غربالگری کرونا در مناطق شهری و پایگاه ها در هر 

دو مرحله توسط همه بهورزان تحت پوشش؛ شیفت دهی و 

به کرونا در  افراد مشکوک  از  انجام نمونه گیری  به  کمک 

مراکز 16 و 24 ساعته توسط بهورزان داود تاجیک، الهام 

رباط جزی و محمد خرمی دوست 

شبکه پردیس:  نجات جان نوزاد 3 روزه در خانه بهداشت 
باغکمش، برگزاری دوره های بازآموزی بهورزان و هسته 

بهورزی و  برگزاری آزمون داخلی، آزمون جامع بهورزان 

در سال 98         

برگزاری  بازآموزی،  جلسات  برگزاری  شمیرانات:   شبکه 
جلسه هسته بهورزی، انجام صددرصدی غربالگری دوم 

کرونا با کمک بهورزان به غربالگری نوبت دوم جمعیت مراکز 

شبکه پیشوا: برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته 
و  اولیا  آموزان،  به دانش  آموزش دیابت  و  بانوان  سالمت 

مربیان مدرسه بـاموضـوع اهمیت مصـرف ویـتـامینD3 و

فعالیت بدنی به صورت روزانه توسط بهورزخانه بهداشت 

برگزاری  روستا؛  دهیاری  همکاری  با  جامکاران  نو  قلعه 

و  ــان  زن در  ورزش  اهمیت  ــوزش  آم ــاده روی،  ــی پ همایش 

گلزار  در  سالمندان  و  میانساالن  به  فشارخون  غربالگری 

شهدا قلعه سین با تالش بهورزان خانه بهداشت قلعه سین 

نفرات برترآزمون های جامع علمی 
بهره  کــرشــت،  بــهــداشــت  خــانــه  بــهــورز  آزادی  فاطمه 

احمدی  رضــا  کمرد،  بهداشت  خانه  بهورز  محمودی 

فاطمه  پردیس(؛  سعیدآباد)شبکه  بهداشت  خانه  بهورز 

خانه  بهورز  مقدس نیا  خانم  ناظر؛  مربی  ذوالفقارخانیان 

بهورز خانه بهداشت  آقای اسناوندی  بهداشت شهرآباد، 

دهگردان، خدیجه کریمی بهورز خانه بهداشت حصاربن، 

خانم نظری مربی حصاربن)شبکه فیروزکوه(


