
గీతం వైద్య కళాశాల మరియు పరిశోధనా ఆసుపత్రి (జి మ్ స ర్) నిర్వహంచు “ఆరోగ్య యుటోపియా” వైద్య ఆరోగ్య ప్రదర్శన 
2019 జనవరి 24 నండి 27 వ తేదీ వరకు ఉదయం 9 గంటల నండి సాయంత్ం 4 గంటల వరకు నిర్వహంచబడున.
వైద్య ఆరోగ్య ప్రదర్శన ముఖ్య ఉద్దేశము :
1. ప్రదర్శనశాలలో ప్రదరి్శంచబడు శరీర భాగములు, అవి పనిచేయు విధానము, వివిధ పరీక్షలు చేయు పరికరాలు, అవి 

పనిచేయు విధానము గురించి అవగాహన కలిగంచుట.
2. వివిధ శరీర భాగములకు వచుచు వివిధ రకాలైన వ్్యధుల గురించి అవగాహన కలిగంచుట. 
3. ఈ విధమైన శాస్త్రీయ అవగాహన కలి్పంచుట ద్్వరా సందర్శకులు, వ్రి తలిలిదండ్రులు వైద్య విద్యపై తమ పిలలిలలో 

ప్రోత్సహము కలిగంచుటకు దోహదపడున. 
4. విద్్యర్థులలో వైద్య విద్యపై శాస్త్రీయ అవగాహన కలి్పంచుట. 

ప్రదర్శింపబడు శరీర భాగములు మరయు పరకరాలు:-
1.  మానవ శరీరంలోని వివిధ భాగములు. 
2.  అస్థుపంజరము 
3.  ఆసక్తిగల సందర్శకులు మానవ హృదయముతో స్వచచుంధ ఫోటోలు తీసుకొనటకు అవకాశం కలి్పంచబడున. 
4.  పోలీసు అధికార్లచే వివిధ రకాలైన తుపాకులు, తూటాలు ప్రదరి్శంచబడున. 
5.  పోలీసు అధికార్లచే నేర పరిశోధనలో ఉపయోగపడు వేలిముద్రల వివరములు తెలియజేయబడున. 
6.  నేర విచారణలో ఫోరెని్సక్ విభాగము వ్రిచే సోద్హరణ నా్యయసాథునము చూపబడున. 
7.  మోడల్ జంతు సంరక్షణ శాల చూపబడున. 
8.  మోడల్ మానవ శరీర భాగములపై అత్యవసర ప్రాధమిక ప్రాణ రక్షణ చిక్త్స మరియు అడ్్వన్్సడ్ రక్షణ విధానాలు చూపబడున. 
9.  గుండె సంబంధిత వ్్యధుల రాకన గురితించగలిగే సోకోర్ విధానము వివరించబడున. 
10.  మడత పెట్టు సౌలభ్యము కల సూక్షష్మ దర్శనీ (మైక్రోసోకోప్) చూపబడున.  
11. కాన్సర్ వ్్యధిని ముందుగానే కనగొనే విధానము / నివ్రించు విధానము వివరించబడున. 
12. ప్రతు్యత్పత్తి అవయవ్ల ప్రదర్శన నిర్వహంచబడున. 
13. చెవి, కనను, మోడల్్స ప్రదరి్శంపబడి, అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడున. 
14. వివిధ రకాలైన చర్మ వ్్యధులన చిత్ రూపములో ప్రదరి్శంపబడున. 
15.  లాపరోసోకోప్, ఆరోథుసోకోపు, కాలో్పసోకోప్, హస్టురోసోకోప్ పరికరాలు ప్రదరి్శంపబడి అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడున 
16.  ఆలా్రాసౌండ్, స్.టి.  సాకోన్ మరియు ఎక్సరే మెషిన్ లు ప్రదర్శన మరియు అవి పనిచేయు విధానములు వివరించబడున. 
17. అత్్యయక (ఐ స్ యూ) చిక్త్స విధానములో వంటిలేటరలి ఉపయోగము మరియు అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడున 
18. బొలిలి మచచులకు ఇచుచు “ పూవ్” చిక్త్స పరికరము గురించి వివరించబడున మరియు అత్్యధునిక వైద్య పరికరాలు ప్రదరి్శంచబడున 
ప్రత్్యకతలు:-
1.  శరీర బర్వు - ఎతుతి నిష్పత్తి (బి ఎం ఐ) వివరించబడున మరియు మీ యొకకో బి ఎం ఐ తెలుసుకోవచుచున
2.  ఆహార పద్ర్ధములు తీసుకోన నిష్పత్తి, పోషక విలువలన గురించి వివరించబడున 
3.  వివిధ రకాల వేలి ముద్రలు ప్రదరి్శంచబడున 
4.  రకతిములో హీమోగ్లిబిన్ శాతము, రకతి  గ్రూపు పరీక్ంచబడున 
5.  రకతిములో చకకోర శాతము పరీక్ంచబడున 
6.  రకతిపోట్ చూడబడున 
7.  ఎముకల ఖనిజ సాంద్రత గురించి వివరించబడున, మరియు పరీక్ంచుకోవచుచున 
8.  శా్వస ప్రక్రియ సమర్ధతన గురించి తెలియజేయబడున, మరియు పరీక్ంచుకోవచుచున 
9.  కండరాల బలము గురించి వివరించబడున 
10. మీ అరచేత్పై ఉనను సూక్షష్మ క్రిములన స్వయముగా మీర్ చూస్ తెలుసుకోగలర్
11. శాస్త్రీయ పద్దత్లో  చేతులు కడుగు విధానము వివరించబడున.   
వీడియో ప్రదర్శన 
1.  D N A కణ విభజన ప్రక్రియ 
2.  3D యానిమేషన్ ద్్వరా ఆపరేషనలి చేయు విధానములన చూపబడున

డాక్టర్ ఎమ్. జైప్రకాష్ బాబు
ప్రిని్సపాల్, జిమ్ సర్

డాక్టర్ పి. శ్్యమ్ ప్రసాద్
మెడికల్ సూపరింటండెంట్ జిమ్ సర్




