
 

 

 

 ((حماهس سیاسی،حماهس اقتصادی)) سال     2931گزارش عملکرد سال 
 31شهریور 21ات2اترخی: عنوان: اردوی جهادی

  شرح رویداد:
 .روز ربگزار گردید21 هب مدت  نفره 93کاکاوند شرقی هفت چشمه با اکیپی روستای بخش  01رد دومین اردوی جهادی سال جاری اول شهریورماه  

شت و ردمان رد مناطق محروم :اهم فعالیت اهی   اجرایی اکیب بهدا
ن، شامپو و... ( رد نیب خانواراهی روستایی. .2 شتی )مسواک، خمیر دندا  توزعی اقالم بهدا

 اراهئ خدمات آموزشی رد غالب پوستر،ربوشور،پمفلت و.... .1
 اراهئ مشاوره اهی الزم رد خصوص بیماری اهی شاعی. .9
 وارتقاء سطح آگاهی ماردان. دادن آموزش اهی الزم هب زانن باردار .4

 بیماریابی و رد صورت ضرورت توزعی اقالم دارویی و ارجاع هب زپکش. .5
 و چربی خون ، تب مالت و بیماری اهی ریوی. PNDشناسایی عفونت اهی کلیوی ، ارداری وتیروئید،  .0
شتی روستااه. ثبت گزارش روزاهن مطابق با فرم اهی خاص طراحی شده و تهیه عکس و فیلم مستند از وضعیت .7  بهدا
 اجرای ربانهم اهی فرهنگی  .8

 و.... ربانهم اهیی ربای آگاه سازی مسئولین از شرایط ، نیازاه و خواسته اهی واقعی مردم .3
 آموزش اه و خدمات اراهئ شده:

شت محیط ) نحوه دفع صحیح زباهل ، فضوالت دامی ، پسآب اه ، افضالب ...( .2 شت آب و، آموزش ردجهت رعایت بهدا  بهسازی منابع آب بهدا
 آموزش بیماری اهی منتقله از راه آب اهی آلوده و راه اهی پیشگیری از آنها .1

 آموزش نحوه ساخت محلول کلر مارد ربای منبع و همچنین استفاده منازل  .9
 آموزش نحوه ساخت محلول سم و سم پاشی .4

شت محیط  .5 شت حرهف ای، توعی پمفلت مرتبط با مسائل بهدا  ایدز، تب مالت ،سرطان سینه ...بیماری اهی  و  بهدا
 فولیک و مولتی ویتامین هب زانن باردار و دختران رد سن بلوغ و آموزش نحوه مصرفدتوزعی قرص آهن ،اسی .0



 

 

 سم پاشی منازل روستاییان .7
 کلرزنی منابع آب و رد صورت عدم وجود منبع توزعی کلر ماردو یا پورد رپکلرین جهت استفاده رد منازل .8

 ی منبع آب روستا هب روستاییان آموزش نحوه وشتسش .3

شت و ربرسی عملکرد بهورز .21  بازدید از خاهن اهی بهدا
 ثبت اسامی افراد با بیماری اهی خاص )از جمله بیماری اهی ژنتیکی مانند سندرم داون( .22

کاانت خاص جهت معرفی هب بهزیستی .21  ثبت اسامی افراد معلول و یا نیازمند ام
کاانت آ .29  موزشی رد روستااهربرسی وضعیت تحصیالت و ام
 ربرسی وضعیت فرهنگی ) از جمله : اعتیاد، استفاده از ماهواره ...( .24

 آموزش رد جهت میظنت خانواده )روش اهی پیشگیری از بارداری ، سن مناسب بارداری ، مراقبت اهی بارداری ...( .25
کالت و بیماری اهی انشی از آن .20  آموزش رد خصوص اعتیاد و مش
 توزعی کتاب نیب رده اهی سنی مختلف )کودکان ، نوجواانن و زبرگساالن ( .27
ن و شامپو رپمترین( .28 شتی) مسواک ، خمیر دندا  توزعی اقالم بهدا

شتی و رد صورت وجود بهسازی آنها .23  آموزش رد زمینه بهسازی منازل و همچنین ساخت سرویس اهی بهدا
 .حجامت توسط زپکش گروه رد موارد ضروری صورت گرفت  .11

 معاینه افراد مشکوک هب بیماری اهی فشار خون ، قند خون و تجوزی داروی مناسب رد صورت نیاز  .12
یی مناسب  .11  آموزش رد زمینه مراقبت از افراد دارای فشار خون و قند خون و بخصوص رعایت رژیم غذا

 آموزش بیماری اهی مختلف و روش پیشگیری از آنها هب گروه اهی سنی مختف  .19
ن هب کودکانآموزش رعایت ب  .14 شت داهن و دندا  هدا

 سالک و ماالریا و ثبت اسامی این افراد  ،تب مالتربرسی عالئم افراد مشکوک هب سل،  .15
 معاینه زانن باردار و یائسه و ربرسی بیماری اهیی نظیر سرطان سینه ، رحم ... و اراهئ آموزش رد این زمینه .10
 یوی ، قلبی و رعوقی ، تنفسی ، چشم ...ربرسی بیماری اهی مختلف نظیر کم خونی ، گوارشی ، کل  .17
 آموزش  بیماری اهی واگیردار نظیر وبا ، سل ، تب مالت و روش اهی پیشگیری از آنها .18



 

 

 

شت فردی هب کودکان ) از جمله : شستن دست اه ، مسواک زدن ( .13  آموزش رعایت بهدا
یی ) پختن کافی گوشت ، جوشاندن شیر  .91 شت مواد غذا  ، شستن سبزی و میوه(آموزش رد زمینه رعایت بهدا

 
د  :عکس اهی مربوط هب رویدا

  

  
 
 

 

 
 

 


