
 

 کانون حامیان بیماران سرطانی و صعب العالج مهر گلستان 
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 1397ماه  دیپایان لغایت  1394اردیبهشت ماه  اول ارائه خدمات انجام شده از : 
 

 نقاط استان.بیمار سرطانی و صعب العالج ار تمامی  3000تحت پوشش قرار دادن بیش از   – 1

مشاوره پزشکی رایگان به بیماران و خانواده های آنان توسط پزشک آنکولوژیست و  2000ارائه بیش از  -2

 پزشکان عمومی مستقر در محل کانون.

 بیمار و خانواده های آنان بصورت رایگان. 1800مشاوره روانشناسی، معنوی و دینی به بیش از  -3

 400بیش از روانشناسی در منزل بصورت رایگان،  مشاوره پزشکی، پرستاری وارائه خدمات مراقبت و  -4

 کنون.ات 97از اول تیرماه  خدمت

بیمار تحت حمایت کانون از مساعدت و تخفیف بیمارستانها، مراکز درمانی و  1700بهره مندی بیش از  -5

 پزشکان استان.

فیروزگر،  )شریعتی، های تهرانای الزم به بیمارستانبیمار مبتال به سرطان جهت درمانه 350قال بیش از انت -6

 امام خمینی(

مشاوره تلفنی پزشک متخصص آن کال بصورت شبانه روزی برای بیماران بستری در منزل به ویژه  -7

 بیمارانی که در کانون پرونده تشکیل داده اند.

دستگاه ساکشن و ..( بصورت ویلچر،  تجهیزات پزشکی الزم جهت بستری در منزل ) در اختیار گذاشتن -8

 امانی به بیمار و خانواده آنان.

سرای ن به خیریه مهرانه تهران و همراه بیمار که از طرف کانو 200اسکان رایگان در تهران به بیش از  -9

 بیمارستان فیروزگر اعزام شدند.

 زیر است :همچنین کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی به بیماران نیازمند و محروم که بشرح   -10

 ریال  11.651.938.764  : 97ه دی ماتا  94کل دریافتی خیرین از سال 

 ریال  5.510.987.331  کل هزینه های پرداختی به بیماران :

 ریال 1.144.698.489   کل هزینه های پرداختی به پرسنل :

 ریال  2.026.330.000  کل هزینه های پرداختی بابت اجاره محل کانون :

 ریال  1.548.676.480  های اداری :کل هزینه 

 ریال  10.230.692.300 جمع کل : 

 

 



 چشم اندازی به اهداف و آینده کانون :       

 احداث یک مرکز مستقل جهت درمان بیماران سرطانی استان. (1

 شناسایی هرچه بیشتر بیماران سرطانی و صعب العالج استان گلستان. (2

سرطانی )آسیب اجتماعی، خانوادگی، مالی، روحی و روانی( در  ارزیابی آسیب های وابسته به بیماران (3

 سطح استان.

تیم مراقبت در منزل از بیماران سرطانی و صعب العالج به صورت رایگان در سطح  تقویت و گسترش (4

 )خانه ها را به بیمارستان تبدیل کنیم( استان.کل 

 همه برای سالمتی(توسعه و اجرایی کردن پروژه سالمت محله. )سالمتی برای همه،  (5

های سرطان و سالمت در  همکاری، ارتباط نزدیک و انجام کارهای مشارکتی با سایر خیرین و انجمن (6

بیمار سرطانی  10سطح استان جهت گرفتن هزینه درمان بیماران ) هر خیر میتواند با پوشش قرار دادن 

 . (تقبل کندهزینه درمان این بیماران را 

)راه اندازی درمانگاه طب  .العالج صعب و سرطانی بیماران برای استان در تسکینی طب گسترش (7

 آذر( 5تسکینی در بیمارستان 

 .محترم خیرین همکاری با بیماران به مالی کمکهای و پرستاری پزشکی، خدمات سطح ارتقاع (8

 )داشتن نماینده در هر شهرستان و روستای استان(
 

 : گلستانمهر کانون و هیئت موٌسس هیئت امناء اعضای محترم           

  دکتر عبد الرحیم حزینی آقای جناب 

  اردشیر شفیعیجناب آقای  

  محمد مهدی سیف حسینیآقای جناب  

 فتح اهلل معصوم شاهیآقای  جناب  

  جالل کریمیآقای دکتر جناب  

  دکتر محمود خواجهآقای جناب  

  خانم مریم آسیابان سرکار 

  رحمتی خانم مهندس لیدا سرکار 

  خانم دکتر مرسده کیاء سرکار 

  رحمت اهلل موحدیآقای جناب  

 جناب آقای حمیدرضا پزشکپور 

  شکراهلل عالء الدینجناب آقای   
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