
 
 

 

 هرای توسر ه  پرروه  فهرست های جاری و تخصصی موسسه و همچنین اطالعاتی که در دست دارید براساس نیازمندی، ابا سپاس از شم ؛نیکوکار گرامی

 تهیه گردید  است. 7931سال  خدمات درمانی و رفاهی مورد نیاز

 

 برآورد بودجه 7931های توسعه و تجهیز در دست اجرا در سال  پروژه

 

 

 بیمارستان شهدا تجریش

 

  جهت استقرار دستگا  شتابدهند  خطی برا انررهی برا  و سراخت اترا  هرای       تجهیز بونکر 

 فیزیک و ملحقات و افزایش فضای واحد پذیرش درمانگا  بخش رادیوتراپی
 تومان میلیارد 4

   خطرری بررا انرررهی بررا  جهررت اراررره خرردمات در بیمارسررتان   شررتابدهند تهیرره دسررتگا          

 درمان رایگان() شهدا تجریش
 میلیون یورو 3

      تهیه دستگا  سیتی سیمو تور  در بخش رادیوتراپی جهرت ارارره خردمات در بیمارسرتان

 شهدا تجریش
 میلیون یورو 1

  ای بیمارسررتان  تهیرره دسررتگا  پررت اسررکن جهررت اراررره خرردمات بخررش پزشررکی هسررته         

 تجریش شهدا
 میلیون یورو 3

 هزار یورو 232 درمان رایگان و یا ت رفه درمانی بسیار پایین ای( )داخل حفر دستگا  براکی تراپی   بیمارستان امام حسین )ع(

             /        سایر بیمارستان ها

 دولتی مراکز

 هرای  و بیمارسرتان  کمک به تامین نیروی انسانی جهت افزایش کیفیت بخش های درمانی 

 دولتی دانشگاهی و
 میلیارد تومان 2

  تجهیزات پزشکی: تامین  

پمرررر سرررر                                              -ساکشرررن                    -          (ECGدیوگرافی )دسرررتگا  اکوکرررار  -

 ماموگرافیدستگا   یک ساخت اتا  فلوروسکوپی و تجهیز آن به -

  تجهیزات مصرفیتامین: 

عدد کیرت   02222برآورد کولورکتال مورد نیاز برای طرح غربالگری سرطان  FITهای  کیت  –

                 ملحفرره و روبالشرری یکمررار مصررر    –  آنژیوکررت   –     RTو   CTچسرر    –     در سررال

 انواع مواد شویند  و ضدعفونی کنند       –

 متغیر

 میلیون تومان 122حدود  پژوهشکد  سرطان پستان سه طمقه ساختمان برای کوچکآسانسور   پژوهشکده سرطان پستان

 ها شهرستان

 های: حمایت از بیماران مبتال به سرطان شهرستان 

    (سنقر کنگاور و های استان کرمانشا  )شهرستان –  بیرجند          –     کرمان         –
 میلیون تومان22ماهیانه 

 : در حال بررسی تجهیز شیمی درمانی سرپایی    استان کرمان شهرستان فهرج 

 :در حال بررسی تجهیز شیمی درمانی سرپایی و بستری         استان ایالم شهرستان ایالم 
 

تمراس    هرای مردمری بره شرمار      واحد جذب مشرارکت با  (11الی8)  طی ساعات اداری توانید می کس  اطالع بیشتردر اهداء و مشارکت جهت هماهنگی 

 ید.تماس حاصل فرمای 112 و 123داخلی  01220022
 

 سرطان_بیماری_از _ترس_بدون_یجهان#
 

 
 

 دعای خیر بیماران بدرقه راهتان

 هزینه های مستمر خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور

 تومان  3220222میانگین مملغ ماهیانه  با تشخیص مددکاری بیماران برای شامل ت رفه هزینه دارو و درمان  کمک هزینه دارو و درمان

هزینه داروهای گران کمک 

 قیمت

       و خرار  از ت رفره بیمره برا تشرخیص مرددکاری و طمر         ای نسرخه  ترک کمرک هزینره پرداختری بررای دارو هرای 

 تومان در هر دور  درمان  1202220222های مددکاری تا سقف  دستورال مل

 تومان 800222بطور تقریمی در نقاهتگا  مملغ  روزانه هزینه اسکان هر بیمار  نقاهتگاه

 کمک هزینه تغذیه
 بیمارستان شرهدا تجرریش   هزینه تغذیه رایگان برای بیماران ممتال به سرطان و همراهان در بخش سرپایی و بستری 

 تومان 2220222الی  0222102ماهانه مملغ  نفربیمار در روز( به ازای هر  102الی 122)میانگین

 کمک هزینه تحصیلی
  تومان برحس   0220222تومان الی 2220222مملغ ای و دور  صورت میانگینکمک هزینه تحصیلی دانش آموزان، به

 مقطع تحصیلی 

 تومان 020222در ما  مملغ  میانگین شیکودکان بستری در بخش آنکولوهی بیمارستان شهدا تجراز  حمایتیهزینه   کتابخانه کودکان

ر یا تو ربکار خیرم بدا  خدا
   32/22/1307تاریخ :  

 07-22خ218شمار : 


