دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
اخباردانشگاهها

بهورزان مبتکر ،خالق و نمونه
محسن تاج الدین خانه بهداشت درده ،سمانه جوشقانی
خــانــه بهداشت حــصــار قــاضــی ،زیــنــب آقــابــابــایــی خانه

بهداشت سادات محله ،رقیه گرمابدری خانه بهداشت

گرمابدر ،صغری علیزاده مشتاقی خانه بهداشت سرگل،
نــدا رضاییان خانه بهداشت کریم آبــاد ،مریم قلی پور
ملحم لو خانه بهداشت کرشت ،ژیال حجی زاده مربی

مرکز آموزش بهورزی دماوند ،ندا رضاییان بهورز خانه

بهداشت کریم آباد ،سمیه تاجیک بهورز خانه بهداشت
محمود آباد ،فاطمه بهمن لکزایی بهورز خانه بهداشت

ابــراهــیــم آبــــاد ،سمیه خــواجــه حسینی مــراقــب ناظر

خانه های بهداشت نمونه (پاکدشت)

خیران سالمت و مشارکت های مردمی
تعمیرات و بــازســازی خانه بهداشت کند علیا ،کلین

(توسط دهیار روستا) ،اهــران دماوند (خیرین و شورای
روستا) ،سرخده دماوند (شورا و دهیاری روستا)

بهورزان بازنشسته
هلیا یــزدی بهورز خانه بهداشت شمشک شمیرانات،
طیبه موسوی مهر بهورز خانه بهداشت جورد دماوند

فعالیت های ویژه
انجام بازآموزی ها در مراکز با رعایت پروتکل های

بهداشتی و اســتــفــاده از فــایــل هــای تصویری آموزشی

تهیه شده در شبکه شمیرانات ،دستیابی به غربالگری
صد درصدی مرحله سوم کرونا در خانه های بهداشت

شمیرانات ،خدمت رسانی به عشایر دشت الر توسط
نقی موسوی بهورز خانه بهداشت سدلتیان شمیرانات
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تهیه مستند به مناسبت روز بهورز از پوشش همگانی

سالمت بهورزان خانه بهداشت آهار

انــجــام ســه مــرحــلــه غــربــالــگــری کــوویــد  19جمعیت

تحت پوشش خانه های بهداشت دماوند

بسیج همگانی بــهــورزان شبکه دماوند در آمــوزش،

پیگیری و غــربــالــگــری کــل جمعیت تحت پــوشــش در

خصوص بیماری کرونا با تالش شبانه روزی

نصب بنر و توزیع پمفلت های آمــوزشــی در سطح

روستا توسط بهورزان شبکه دماوند

پیگیری همه موارد درمان ،خوداظهاری ،داوطلبان آزمون

سراسری ونمونه های مثبت توسط بهورزان شبکه دماوند

اخباردانشگاهها

دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی

گندزدایی تمام سطوح روستا و اماکن عمومی جهت

پیشگیری و مقابله با ویــروس کرونا به شکل هفتگی
با هماهنگی بهورزان خانه بهداشت باغکمش شبکه
پردیس ،کارشناس بهداشت محیط و دهیاری روستای

اصطلک

عملیات پاکسازی حیاط و کاهش خطر آتش سوزی

توسط بهورزان خانه بهداشت کرشت و ارتقای ایمنی
غیرسازه ای با همکاری دهیاری روستا.

پیشگیری و کنترل بیماری کووید  19توسط بهورزان

خانه بهداشت سیاه سنگ با همکاری روابــط عمومی

بازدید بهورزان شبکه پردیس از مدارس تحت پوشش

شورای شهر و شهرداری پردیس ،نصب بنر روش های

در ایــن بــازدیــدهــا دستورالعمل بازگشایی م ــدارس در

بــررســی کــانــون م ــاالری ــا درخــجــیــر در مــــرداد مــاه

در شهریور ماه سال جاری همزمان با بازگشایی مدارس؛
زمــان پاندمی کووید  19توسط بــهــورزان به گــروه هدف

دانش آموزان و کارکنان مدارس آموزش داده شد و چک
لیست بازگشایی مدارس تکمیل شد.

پیشگیری ازکرونا در معرض دید عموم مردم روستا

ســال جــاری با حضور کارشناس بیماری های ستاد و
ذوالفقارخانیان مربی بهورزی و کارشناس بیماری های

مرکز جاجرود
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دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی
اخباردانشگاهها

دانشگاه با اشاره به این که خمیر مایه بهورزی عشق به
مردم است گفت :بهورزان فارغ التحصیل مکتب عشق

هستند و عاشقانه و خالصانه شبانه روز به مردم خدمت

می کنند و در واق ــع ســامــانــه متحرک اطــاعــاتــی نظام
سالمت منطقه خود محسوب می شوند .طی سخنانی از

انــجــام خــدمــات بهداشتی در روســتــای سنجریان و

ترقیان توسط تیم دهگردشی مرکز بهداشت جاجرود،
آموزش پیشگیری از بیماری کووید 19و بیماری ماالریا به

روستاییان در مرداد ماه سالجاری با همکاری دهیاری و

شورا و با توجه به کانونی بودن منطقه غربالگری ماالریا
جهت اتباع غیرایرانی نیز انجام شد .این دهگرشی هر
سه ماه یکبار در مناطق روستایی انجام می شود.

برگزاری  6دوره بازآموزی بهورزان و هسته بهورزی در

 6ماهه اول سال  99شبکه پردیس

زحمات بهورزان به خصوص خدمات ارزشمند بهورزان
در اپیدمی کرونا تقیر و تشکر کرد.

پیام تبریک مدیر و معاون محترم شبکه ،تقدیر از

بهورزان شمیرانات توسط شبکه شمیرانات با اهدای لوح

و هدایای نقدی

بــرگــزاری گــرامــیــداشــت روز بــهــورز از طــریــق ویدئو

کنفرانس توسط شبکه پاکدشت در مراکز خدمات جامع
سالمت در  12شهریورماه

برگزاری آزمون های جامع علمی
بهورزان ،فصلنامه بهورز و نیازسنجی

عملکرد هفته سالمت ،جشنواره ها و مراسم
روزبهورز

شکیبا دانیالی بهورز خانه بهداشت افجه (شمیرانات)،

تقدیر از بــهــورزان و مربیان نمونه دانشگاه شهید

فاطمه مقدس نیا بهورز خانه بهداشت شهرآباد ،علی

بهشتی توسط رییس دانشگاه و معاون بهداشتی به

اکبر اسناوندی بهورز خانه بهداشت دهگردان ،خدیجه

مناسبت روز بهورز در  12شهریورماه طی جلسه حضوری

کریمی بهورز خانه بهداشت حصاربن ،نگین نظری فرد
مراقب سالمت ناظر خانه بهداشت حصاربن (فیروزکوه)،

با اهدای تقدیرنامه و هدایای نقدی .در این مراسم رییس
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ندا رضاییان بهورز خانه بهداشت کریم آباد (پاکدشت)

