
ట ాంటెక్స్, టిప్స్ ఆధ్వర్యాంలో  ద్వవతీయ వార్షిక ఉచిత వ ైద్య శిబిర్ాం 

ఉత్త ర టెక్సాస్  తెలుగు సంఘం (www.tantex.org) మరియు భారతీయ అమెరిక్స  వ ైద్యుల సంసథ  -టెక్సాస్ విభాగం  

(www.tipsnec.org) సంయుక్త ంగస నిరవహ ంచిన ద్వవతీయ వసరిిక్  ఉచిత్ వ ైద్ు  శిబిరం  ఈ న ల మారిి29 న, డలాా స్ లోని , సిమరన్ 

పసర్క్ రిక్రయేిషన్ భవనములో విజయవంత్ంగస  జరిగింద్వ.  అనయభవజ్ఞు ల ైన వ దై్యుల సమక్షంలో మూత్రపిండం, గుండె, క్ొల స్టసర ా ల్ క్ు 

సంబంధవంచిన అనేక్ రక్త పరీక్షలనయ నిరవహ ంచారు. రక్త పరీక్షలతో పసటు వివిధ వ ైద్ు రంగములలో నిపుణుల ైన  వ ైద్యులు త్మ త్మ 

విభాగములలో త్రచయ వచచి ఆరోగు సమసుల నివసరణక్ు స్టసథ నిక్ తెలుగు వసరిక్ర  సూచనలు ఇచాిరు.  

రక్త పో టు, మధయ మేహము,  క్ొివువ, థెైరసయడ్, నరసల బలహీనత్, ఎముక్ల పటుత్వము, గుండె, జీరణ క్ోశ సంబంధవత్ సమసులు, 

అధవక్ బరువు,  ద్ంత్ విభాగములలో పెద్ద  వసరిక్ర, పిలాలక్ు పరీక్షలు ఉచిత్ముగస చచస్టసరు.  రక్త ములోని తెలుపు, ఎరుపు క్ణాల 

శసత్ము, రక్త హీనత్,  క్సలేయము, మూత్ర పిండాల పరీక్షలు, క్ొల స్టసర ా ల్ , లిపిడ్ా పరీక్షలు ఉచిత్ముగస చచశసరు. అలాగే సమత్ుల 

ఆహారపు అలవసటుా , వసటి ఆవశుక్త్నయ పో షణ విజఞు న నిపుణులు వివరించారు.  మధయమేహ భాద్వత్ులు, అధవక్ రక్త పో టు, క్ొల స్టసర ా ల్  

వుననవసరు  ఎటువంట ిఆహారము తీసయక్ోవసలో ఆహార నిపుణులు  తెలియపరిచారు.   

భారత్ ద్చశము నయంచి  త్మ పిలాల వద్ద క్ర వచచి పెద్ద వసరిలో,  చాలామంద్వక్ర  అమెరిక్సలోని ఆరోగు భీమా  పథక్ం వుండద్య . అలాంట ి

వసరిక్ర, ముఖ్ుం గస  ఆరోగు భీమా  పధక్ము లేని  త్లాిద్ండరర లక్ర ఈ వ ైద్ు  శిబిరము  ఉచిత్ంగస  అంద్వంచిన పరీక్షలు,  సూచనలు చాలా 

సహాయ పడతాయ. ఉద్యము  8 గంటల నయంచి మధాుహనం ఒంటి గంట వరక్ు నిరవహ ంచిన ఈ ఆరోగు శిబిరసనిక్ర   స్టసథ నిక్ తెలుగు 

వసరు, వసళ్ళ త్లాిద్ండరర లు వంద్ల సంఖ్ులో  హాజరయాురు.  

ఇద్చ ఉచిత్ వ దై్ు శిబిరం లో చినానరి పిలాలక్ర,  పిలాలచచత్  5-2-1-0 పో ర గసిం   ( 5 పండరా  , 2 గంటలు క్నాన త్క్ు్వవ గస టవీీ చూడటము,  1 గంట 
పసటెైనా వసుయాయం  చచయుట, 0  షుగర్క  పసనీయాలు తార గుట )  గురించి అవగసహన  క్లిపించడమే క్సక్, ఉచిత్ టీ-షరుర లనయ క్ుడా పంచడం 
జరిగినద్వ.  అలాగే “ ” మీద్ అవగసహన  తెలియచచయుటక్ు బి-మాుచ్  అనే సవచఛంద్  సంసథ  క్ూడా పసలగొ నడం జరిగినద్వ. బో న్ మార్ో

ఈ  సేవస క్సరుక్మిములో ఉద్యము అలాాహారము, పండరా , ఫల రస్టసలు,  మధాుహనము  భోజనము వచిిన వసరంద్వరిక్ర  

సమయానయక్ూలంగస అంద్వంచారు. అవర్క పేా స్ రెస్టసర రెంట్ మరియు సరిగమ రెస్టసర రెంట్  వసరు ఆహార పో షక్ ద్ాత్లుగస వువహరించారు. 

మధాుహనము  భోజనానంత్రము టాంటెక్సా వసరిచిిన ఉచిత్ గసలిపటాలనయ బయట పచిిక్  మైెద్ానములో బాల బాలిక్లు  

ఎగురవేసయత ంట ే త్లాిద్ండరర లు, అమమమమ, తాత్యులు ఈ బాలల ఆనంద్ కే్రింత్లనయ  చూసూత  మురిసిపో య  ఆనంద్వంచారు.   

టాంటెక్సా స్టసమాజిక్  సేవస క్మిటీ సమనవయక్రత జయుతి వనం, క్మిటీ సభుులు రఘుగజజ ల, పూరసణ  న హరు ,  నగేష్ బాబు ద్వండరక్ురిత, 

పూరిణమ పొ టటర రి, మురళీ చింత్లపూడ ి, రసజేంద్ర మాద్ాల  మరియు ఇత్ర సవచఛంద్ సవేక్ుల యొక్్ శమి, సహక్సరములతో ఈ  

వ ైద్ు  శిబిరము చాల విజయవంత్ంగస జరిగినద్వ. ముఖ్ుంగస టిప్సా సంసథ  నయంచి డా. అనూప్స షెటిర , డా.శ్రది్చవి జ్ఞవసవడ,ి డా. రూప 

వేములపలాి వసరి  సమనవయంతో అనేక్ స్టసథ నిక్ వ ైద్యులు, నరుాలు,  వసరి  మిగతా  సిబబంద్వ సహాయ, సహక్సరములతో ఈ ఆరోగు 



సద్సయాచాలా   క్మిబద్ధ ంగస నిరవహ ంచబడింద్వ. ఈ ఉచిత్ వ దై్ు శిబిరం నిరవహ ంచడానిక్ర వివిధ సహాయం అంద్వంచిన బేలర్క హాసిాటల్ 

వసరిక్ర, సిమరన్ పసర్క్ వసరిక్ర, ఇరివంగ్ పో లీస్ డిపసరుర మెంటు వసరిక్ర క్ృత్జు త్లు తెలుపబడినవి. 

ఉత్త ర టెక్సాస్  తెలుగు సంఘం (టాంటెక్సా) అద్ుక్షుడర విజయమోహన్ క్సక్రా, త్క్షణ పూరసవధుక్షుడర సయరేష్ మండరవ, ఉపసధుక్షులు 

సయబరహమణుం  జొననలగడడ , క్సరుద్రిి క్ృష్సణ రెడిడ  ఉపాలపసటి, క్ోశసధవక్సరి చినసత్ుం వీరనపు, సంయుక్త  క్సరుద్రిి మహేష్ ఆద్వభటా, 

క్సరువరొ సభుులు జయుతి వనం, రఘుగజజ ల, శ్రిలు మండిగ, రఘు చిటిర మలా, బాలి్ చామక్ూర, ఈ క్సరుక్మిం సక్మింగస జరగడానిక్ర 

ఎంతో క్ృషి చచశసరు. 

ఇలాంట ిమరెననన మంచి క్సరుక్ిమాలనయ నిరవహ ంచబో త్ుననటుా గస ఉత్త ర టెక్సాస్  తెలుగు సంఘం అద్ుక్షుడర విజయమోహన్ క్సక్రా, 

టాంటెక్సా స్టసమాజిక్  సేవస క్మిటీ సమనవయక్రత  జయుతి వనం తెలిపసరు. 

ఈ ఉచిత్ వ ైద్ు శిబిరం సంద్రభంగస తీసిన వివిధ ఛాయా చితార లనయ చూడాలనయక్ుంటే, క్రంిద్ పొ ంద్యపరచిన లంకె్నయ నొక్్ండ.ి 

http://tantex.smugmug.com/2014/Arogya-Avagahana-Sadassu/Community-Health-Fair-

2014/38163354_VxXMpW#!i=3151853693&k=8XQhNPw 
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