గీతం వైద్య కళాశాల మరియు పరిశోధనా ఆసుపత్రి (జి మ్ స ర్) నిర్వహించు “ఆరోగ్య యుటోపియా” వైద్య ఆరోగ్య ప్రదర్శన
2019 జనవరి 24 నుండి 27 వ తేదీ వరకు ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు నిర్వహించబడును.
వైద్య ఆరోగ్య ప్రదర్శన ముఖ్య ఉద్దేశము :
1. ప్రదర్శనశాలలో ప్రదర్శించబడు శరీర భాగములు, అవి పనిచేయు విధానము, వివిధ పరీక్షలు చేయు పరికరాలు, అవి
పనిచేయు విధానము గురించి అవగాహన కలిగించుట.
2. వివిధ శరీర భాగములకు వచ్చు వివిధ రకాలైన వ్యాధుల గురించి అవగాహన కలిగించుట.
3. ఈ విధమైన శాస్త్రీయ అవగాహన కల్పించుట ద్వారా సందర్శకులు, వారి తల్లిదండ్రులు వైద్య విద్యపై తమ పిల్లలలో
ప్రోత్సహము కలిగించుటకు దోహదపడును.
4. విద్యార్థులలో వైద్య విద్యపై శాస్త్రీయ అవగాహన కల్పించుట.

ప్రదర్శింపబడు శరీర భాగములు మరియు పరికరాలు:1. మానవ శరీరంలోని వివిధ భాగములు.
2. అస్థిపంజరము
3. ఆసక్తిగల సందర్శకులు మానవ హృదయముతో స్వచ్చంధ ఫోటోలు తీసుకొనుటకు అవకాశం కల్పించబడును.
4. పోలీసు అధికారులచే వివిధ రకాలైన తుపాకులు, తూటాలు ప్రదర్శించబడును.
5. పోలీసు అధికారులచే నేర పరిశోధనలో ఉపయోగపడు వేలిముద్రల వివరములు తెలియజేయబడును.
6. నేర విచారణలో ఫోరెన్సిక్ విభాగము వారిచే సోదాహరణ న్యాయస్థానము చూపబడును.
7. మోడల్ జంతు సంరక్షణ శాల చూపబడును.
8. మోడల్ మానవ శరీర భాగములపై అత్యవసర ప్రాధమిక ప్రాణ రక్షణ చికిత్స మరియు అడ్వాన్స్డ్ రక్షణ విధానాలు చూపబడును.
9. 	గుండె సంబంధిత వ్యాధుల రాకను గుర్తించగలిగే స్కోర్ విధానము వివరించబడును.
10. మడత పెట్టు సౌలభ్యము కల సూక్ష్మ దర్శనీ (మైక్రోస్కోప్) చూపబడును.
11. కాన్సరు వ్యాధిని ముందుగానే కనుగొనే విధానము / నివారించు విధానము వివరించబడును.
12. ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాల ప్రదర్శన నిర్వహించబడును.
13. చెవి, కన్ను, మోడల్స్ ప్రదర్శింపబడి, అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడును.
14. వివిధ రకాలైన చర్మ వ్యాధులను చిత్ర రూపములో ప్రదర్శింపబడును.
15. లాపరోస్కోప్, ఆర్థోస్కోపు, కాల్పోస్కోప్, హిస్టిరోస్కోప్ పరికరాలు ప్రదర్శింపబడి అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడును
16. ఆల్ట్రాసౌండ్, సి.టి. స్కాన్ మరియు ఎక్సరే మెషిన్ లు ప్రదర్శన మరియు అవి పనిచేయు విధానములు వివరించబడును.
17. అత్యాయక (ఐ సి యూ) చికిత్స విధానములో వెంటిలేటర్ల ఉపయోగము మరియు అవి పనిచేయు విధానము వివరించబడును
18. బొల్లి మచ్చలకు ఇచ్చు “ పూవా” చికిత్స పరికరము గురించి వివరించబడును మరియు అత్యాధునిక వైద్య పరికరాలు ప్రదర్శించబడును
ప్రత్యేకతలు:1. శరీర బరువు - ఎత్తు నిష్పత్తి (బి ఎం ఐ) వివరించబడును మరియు మీ యొక్క బి ఎం ఐ తెలుసుకోవచ్చును
2. ఆహార పదార్ధములు తీసుకోను నిష్పత్తి, పోషక విలువలను గురించి వివరించబడును
3. వివిధ రకాల వేలి ముద్రలు ప్రదర్శించబడును
4. రక్తములో హీమోగ్లోబిన్ శాతము, రక్త గ్రూపు పరీక్షించబడును
5. రక్తములో చక్కర శాతము పరీక్షించబడును
6. రక్తపోటు చూడబడును
7. ఎముకల ఖనిజ సాంద్రత గురించి వివరించబడును, మరియు పరీక్షించుకోవచ్చును
8. 	శ్వాస ప్రక్రియ సమర్ధతను గురించి తెలియజేయబడును, మరియు పరీక్షించుకోవచ్చును
9. కండరాల బలము గురించి వివరించబడును
10. మీ అరచేతిపై ఉన్న సూక్ష్మ క్రిములను స్వయముగా మీరు చూసి తెలుసుకోగలరు
11. శాస్త్రీయ పద్దతిలో చేతులు కడుగు విధానము వివరించబడును.
వీడియో ప్రదర్శన
1. D N A కణ విభజన ప్రక్రియ
2. 3D యానిమేషన్ ద్వారా ఆపరేషన్లు చేయు విధానములను చూపబడును

డాక్టర్ ఎమ్. జైప్రకాష్ బాబు
ప్రిన్సిపాల్, జిమ్ సర్

డాక్టర్ పి. శ్యామ్ ప్రసాద్
మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ జిమ్ సర్

