
 2از  1صفحه 

 
 

 

 

ساس نیازمندی، ابا سپاس از شم ؛نیکوکار گرامی  های توسعهفهرست پروژههای جاری و تخصصی موسسه و همچنین اطالعاتی که در دست دارید برا

 تهیه گردیده است. 1398سال  خدمات درمانی و رفاهی مورد نیاز
 

 
 

 

 

 

 

 98سال برآورد بودجه هزینه های مستمر خدمات حمایتی موسسه خیریه بهنام دهش پور

 کمک هزینه دارو و درمان

 بیماران مراجعه کننده  شامل داروهای با تعرفه بیمه و غیربیمه برای هزینه دارو و درمان

از مراکز مختلف  با تشخخخخیه به مددکاری های مسخخختدر در دفتر خیابان دربند و دفتر 

 تومان 300.000میانگین مبلغ موسسه در بیمارستان امام حسین ماهیانه 

 

 

 

 

 

 

 هزینه پیش بینی شده 

 میلیارد تومان 10

           کمککککک هزینککککه داروهککککای

 گران قیمت

  ای و خارج از تعرفه بیمه با تشخخخخیه نسخخخخهپرداختی برای دارو های تککمک هزینه

هر دوره  تومان در 10.000.000های مددکاری تا سخخخدف دسخخختورالعمل مددکاری و طبق

 درمان 

 همراه سرا 
  شهدای تجریش روزانه بطور تدریبی در ستان  سرطان بیمار سکان بیمار مبتال به  هزینه ا

 تومان برای یک نفر با همراه 100.000نداهتگاه مبلغ 

 کمک هزینه تغذیه

  هزینه تغذیه رایگان برای بیماران مبتال به سخخخرطان و همراهان در بخش سخخخرپایی و

و بخش سرطان مرکز پزشکی،  شهدا تجریشمرکز پزشکی، آموزشی و درمانی  بستری 

بیمار در روز( به ازای هر نفر  150الی 100)میانگین آموزشخخی و درمانی مهدیه شخخو  

  تومان 250.000الی  200.000ماهانه مبلغ 

 بی گل()بی کمک هزینه تحصیلی
 صورت میانگین و دوره تومان  200.000ای مبلغکمک هزینه تحصیلی دانش آموزان، به 

 تومان برحسب مدطع تحصیلی  500.000الی

 کتابخانه کودکان

  هزینه حمایتی از کودکان بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان شهدا تجریش میانگین

 تومان 200.000در ماه مبلغ 

 )برآورده کردن آرزوی کودکان )درخت آرزوها 

 98سال برآورد بودجه های مستمر بخش توسعه و تجهیزهزینه

سازیکمک به  سات   توانمند س مو

سو ضوشبکه های  و  خیریه هم   ع

 / هادر تهران و شهرستان

 مشارکت اجتماعی موسسه

 های:شهرستان هم سو موسساتحمایت از  

 ، مجمع خیرین سالمت استان کرمان کرمان -

 خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، مرکز بهداشت مهرشهر -

شاه، شهرستان - مرکز نیکوکاری مسجد امیرالمومنین زیر نظر کمیته    کنگاور کرمان

 امداد استان کرمانشاه

 کانون نشاط )حمایت از بیماران مبتال به سرطان(  کرمانشاه، شهرستان سندر -

 :کمک به توانمندسازی شبکه های عضو

 ه های حوزه سرطان در ایران یشبکه تشکل های مردمی وخیر -

 ایران  شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دار در  -

 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه  -

 )پس از اعالم نیاز و بررسی(  سایر موسسات و مراکز همسو -

 تومانمیلیون 400سالیانه 

 تامین تجهیزات مصرفی مستمر

 )بیمارستان شهدا تجریش(

                                        تجهیزات اداری و مصرفی -      وکتیآنژ -      دارو و ست های مصرفی درمان -

     ملحفه یک بار مصرف -                                  و پتوملحفه و روبالشی  -

   تلویزیون در سایزهای مختلف -                           یخچال در سایزهای مختلف  -

 بن کاال از فروشگاه های معتبر -              انواع مواد شوینده و ضدعفونی کننده    -

             مواد غذایی           -پوشاک نو       -          ویلچر -لباس بیمار        -تخت بیمار        -

  سالیانهبه صورت تدریبی 

 میلیون تومان 600

 1398/  09/  26تاریخ :  خدایا تو ربکار خیرم بدار

 98-23خ  906 شماره: 
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شارکت جهت هماهنگی  شتردر اهداء و م ساعات اداری توانیدمی کسب اطالع بی صل  101داخلی  91009900تماس  شماره با (16الی 8)  طی  تماس حا

 ید.فرمای

 

 
 

 سرطان_بیماری_از _ترس_بدون_یجهان#
 

 
 

 

 

 دعای خیر بیماران بدرقه راهتان
 

 98سال برآورد بودجه 1398تجهیز در سال  های توسعه وپروژه

 در دست اجرا

  های تشخخخخیه سخخخرطان برای بخش پاتولوژی آزمایشخخخگاهی و کیتکیت های

 بیمارستان شهدا تجریش

 پیش بینی شده  هزینه

 میلیارد تومان 5

 بخش آنکولوژی بیمارستان شهدا تجریش تعویض فیلترهای هود شیمی درمانی 

  هایپرترمیا بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدا تجریشتمدید الیسنس 

 )کمک به تجهیزات بیمارستان امام حسین )پرونده الکترونیکی 

  به مانی  های در یت بخش  هت افزایش کیف تامین نیروی انسخخخانی ج به  مک  ک

 بیمارستان شهدا تجریش

 تجهیز مرکز غربالگری گلستان اهواز 

  میلیون تومان 400  خانوادگی و افراد در خطر-های ارثیمدیریت بیماران مبتال به سرطان پایلوتفاز پروژۀ 

  تجهیزات بخش شیمی درمانی و تشخیصی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه شو 

 میلیون تومان 300 بیمارستان طرفه های رادیواکتیوپالک 

 در حال بررسی 

 تجهیز شیمی درمانی سرپایی و بستری  –        ایالم شهرستان ایالم: استان - 

 40احداثی توسط وزارت بهداشت در  زودهنگامو تشخیه  تجهیز مراکز غربالگری 

)پس از تایید و معرفی مراکز توسخخط  مرکز کشخخوری با تمرکز بر سخخرطان پسخختان

 وزارت بهداشت(

- 


