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 مقدمه

 

 های دانشگاهی؟چرا بیمارستان

 :دالیل به را دانشگاهی هایبیمارستان در فعالیت پورش ده بهنام خیریه موسسه
 

 آموزش و دانشگاهی علمی هیئت و مجرب کادر وجود  -1

  بیمه انواع پذیرش و درمان های تعرفه نرخ ترین ایینپ  -2

 مراکز این به کشور سر تا سر در بیماران آسان دسترسی  -3
 

 بعدی نسل تربیت برای گذاری سرمایه و مطلوب هایظرفیت به موجود هایظرفیت تبدیل با تا داده، قرار نظر مد

 در را خیرین معنوی و مالی منابع از حداکثری تاثیرگذاری بتوان پیراپزشکی و پزشکی کارشناسان و متخصصین

 .دهد انجام سرطان جامعه کنترل حوزه

 مراکز و هابیمارسسستان تجهیز با سسسرطان به مبتال بیماران به رسسسانییاری کنار در تاسسسی  ابتدای از موسسسسسسه

شگاهی شی-دان ستان) آموز ستان تجریش، شهدای بیمار ستان طرفه، بیمار ستان طالقانی، بیمار  مفید، بیمار

ستان سین، امام بیمار  کاهش با توام درمان کمیت و کیفیت افزایش جهت در(  ... و بیرجند رادیوتراپی مرکز ح

 .است کرده فعالیت ذینفعان همه برای درمانی هایهزینه

سه گیریشکل س ستان در بهنام درمان دوره آخرین با همزمان 1374 سال از پور دهش بهنام خیریه مو  بیمار

سانی یاری کنار در تاریخ آن از . گرف شکل تجریش شهدای ستقیم ر  به مبتال بیماران به درمان و دارو هزینه م

 بیمارستان آنکولوژی و رادیوتراپی بخش بر تمرکز با درمان حوزه در ساختی زیر و ایتوسعه های برنامه سرطان،

 .است بوده موسسه اهداف جز تجریش شهدای
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1400از آغاز تا 

 1374سال 

 : تجهیز

 آنکولوژیسالن پذیرش بخش رادیوتراپی و . 1

 . کتابخانه کودکان2

 . اتاق فیزیک3

 ی تخصصی پزشکی. کتابخانه4

 ی خیریه. دفتر مؤسسه5

 

 1375سال 

 . تعمیر و بازسازی اتاق کبالت1     

 

 1376سال 

 . تجهیز اتاق معاینه و درمانگاه1    

 جهت حمایت از بیماران مبتال به سرطان آنکولوژی. تاسی  و تجهیز اتاق مددکاری در بخش رادیوتراپی و 2    

 نفر 73. ساخت و تجهیز سالن کنفران  با ظرفیت 3    

 . اتاق درس دانشجویان4    

 های پزشکان. اتاق5    

 های اطالعاتی و درمانی به طور مستمر. چاپ بروشور6    

 

 1380-1379سال 

 ی خطی دهنده. تبدیل بونکر کبالت به شتاب1   

 دهنده. تکمیل و تجهیز تأسیسات و تزئینات و مبلمان مربوط به اتاق شتاب2   

 . تجهیز اتاق سیمیالتور3   

 ی بین المللپزشکی اهدایی خیریه . توزیع تجهیزات4   
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1381سال 

 آنکولوژی. مشارکت در تعمیر و بازسازی آسانسور بخش رادیوتراپی و 1  

 )نوبت اول(. بازسازی همراه سرا 2  

 

 1382سال 

 برای اولین بار در درمان رادیوتراپی در ایران ،Molding. تهیه و تجهیز سیستم 1 

 سازیو محوطه آنکولوژی. مشارکت در بازسازی نمای ساختمان بخش رادیوتراپی و 2 

 

 1383سال 

 برای اولین بار در درمان رادیوتراپی در ایران ،Fixation. تهیه و تجهیز دستگاه 1 

 . بازسازی بخش کودکان2 

 C-ARMو دستگاه  )براکی تراپی( ایحفرهنصب اولین دستگاه درون برایکبالت قدیمی  دستگاهآماده سازی بونکر . 3 

 

 1384سال 

 های بخش آموزشی. نصب کامپیوتر در قسمت1 

 اهدایی سفارت ژاپن ،براکی تراپینصب و راه اندازی دستگاه . 2 

 

 1385سال 

 ایحفرهی مخصوص دستگاه درون.  اعزام یک فیزیست به خارج از کشور، برای آموزش و طی دوره1 

 افزار(افزار و سختنرمی بایگانی بخش رادیوتراپی ). پروژه2 

 ی خطیدهندههای المپ مگنترون دستگاه شتاب. تأمین بخشی از هزینه3 

             به طول انجامید، 1387تا سال  1375درمانی که از سال خش شیمی. از زمان ساخت و تکمیل در سه دوره بازسازی ب4 

درمانی به یهای شیمو اتاق I.C.Uهای ساکشن و ضمائم آن، اتاق ایزوله، اتاق پمپ اینفیوژن، پنل 21تخت بستری برقی،  21

 مجموعه اضافه شد.

 سازی آمبوالن  اهدایینروژ به بیمارستان و آماده اهدایی خیریه. تحویل تجهیزات پزشکی 5 

 ی بیمارستان. تهیه و نصب تعدادی نیمکت برای محوطه6 

 های عمل بخش جراحی بیمارستان. مشارکت در ساخت اتاق7 

 ایی تجهیزات بخش پزشکی هسته. تهیه8 

 )نوبت دوم(. بازسازی همراه سرا 9 
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1386سال 

 های مربوط به آن. کمک به خرید سورس دستگاه کبالت و تأمین بخشی از هزینه1 

 . نصب دستگاه اکسیژن و تجهیزات پزشکی درمانگاه رادیوتراپی2 

 و تأمین تجهیزات مربوط به آن یوتاکسیاستر. ساخت و تجهیز بخش 3 

 . بازسازی مجدد و تجهیز بخش کودکان4 

 های زنان و جراحی مغز و اعصابکاناله برای بخش 6کاناله و  3قلب . خرید دستگاه نوار5 

 های بیمارستانی تجهیزات پزشکی، نظیر تخت معاینه، پاراوان و تشک برای بخش. تهیه6 

 

 1387سال 

 بیماران. خرید نشانگر لیزری برای افزایش دقت در درمان 1 

 هاونیزیتلوی بخش بستری و بستههای مداراندازی دوربین. نصب و راه2 

 آنکولوژیهای اسپلیت سرد و گرم در بخش . خرید و نصب دستگاه3 

 و لباس برای بیماران، به طور مستمر . خرید پارچه و دوخت مالفه4 

 ی پزشکان. نصب اینترنت پرسرعت در کتابخانه5 

 . خرید مانیتورینگ اتاق عمل6 

 . تعویض فیلتر هود المینار7 

 

 1388سال 

 ی تحصیلی و اتاق بایگانی مددکاری. ساخت اتاق مددکاری جدید و  بازسازی اتاق هزینه1 

 دهندهی شتابی درمانگاه و محوطهدهنده، بازسازی و توسعه. ساخت بونکر شتاب2 

 یوتراپیدهی در بخش راد. نصب سیستم نوبت3 

 . بازسازی کامل بخش بستری4 

 بسته در کل ساختمانهای مدار. نصب سیستم حفاظتی مجهز به دوربین5 

 )دوره اول( و نصب ویدیو پرژکتور جدید نفران . بازسازی سالن ک6 

 )اتاق فیزیک و اتاق پزشکان( . بازسازی بخش آموزشی7 

 . ساخت اتاق امحای زباله8 

 همراه سرا. بازسازی بخش پذیرش بیماران در 9 
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1389سال 

 )خرید ویلچر، پرده و ...(. کمک برای تجهیز  بخش جراحی اعصاب 1

 . بازسازی و تجهیز پاویون زنان و زایمان و پزشکان2

 ای برای بخش جراحی زنان و مردانسنج عقربهعدد دستگاه فشار 40. خرید 3

 درمانگاه بیمارستانهای جدید . خرید صندلی4

 . کمک به تجهیز بخش کودکان5

  ICU. سروی  و نصب فیلتراسیون 6

 تاکسی. خرید دستگاه الکتروشوک بخش استریو7
 

 1390سال 

 درمانگاه ی. بازسازی و توسعه1  

 (دوم)دوره  کنفران  سالن. بازسازی 2  

 3D Treatment Planning   افزار نرم نصب و. خرید 3  

 ی همکف()نصب کفپوش و پارتیشن در طبقه. بازسازی بخش رادیوتراپی 4  

 )تجهیزات پزشکی، لوازم و غیره(به صورت مستمر  آنکولوژی. تجهیز بخش رادیوتراپی و بخش بستری 5  

 ی ویلچر، کپسول اکسیژن و لوازم بهداشتی برای بخش جراحی مغز و اعصاب. تهیه6  

 و رادیوتراپی از نمایشگاه کتاب آنکولوژی. خرید کتاب تخصصی 7  

 ی تعمیر آسانسور. پرداخت هزینه8  

 ی لباس و خرید صندلی مادران برای بخش زنان و زایمان. تهیه9  

 (LCD)میز، صندلی اداری، فایل، . خرید وسایل اداری مورد نیاز مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب نوروفانکشنال 10 

 آنکولوژیاتاق ریاست بخش  بازسازی اتاق منشی رئی  بخش و تجهیزساخت و . 11 

 دهندهسازی اتاق شتاب. تجهیز و فضا12 

 آنکولوژیی هوای بخش های تصفیههای دستگاه. تعویض فیلتر13 
 

 1391سال 

 درمانی. ساخت و تجهیز بخش بستری جدید و بخش شیمی1 

 دهنده. تکمیل بونکر شتاب2 

 . خرید صندلی برای بخش استریوتاکسی3 

 CCUصندلی برای بخش . خرید 4 

 طبقه برای انتظامات بیمارستان 2تخت . خرید 5 

 برای بخش رادیوتراپی  Compact. خرید دستگاه 6 

 متر( PH)آنکوباتور و . خرید یخچال و تجهیزات مورد نیاز بخش پاتولوژی 7 
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1392سال 

 رسنلی بیمارستان. تأمین بخشی از هزینه پ1 

 آنکولوژیهای پرسنل مربوط به بخش هزینهدرمانی سرپایی و رادیوتراپی و تجهیز بخش شیمی. 2 

شو و خرید دستگاه تی برای بخش پاتولوژی )ایمونوهیستوشیمی(های آزمایشگاهی تشخیص سرطان . بخش پاتولوژی: خرید کیت3 

 پروسسور

 تجهیزات رفاهی بیماران و پرسنل خریدو  E.K.Gخرید دستگاه الکتروکاردیوگراف زنان: جراحی . بخش 4 

 

 1393سال 

 درمانی رادیوتراپی: تأمین هزینه پرسنلی. بخش اورژان  و بخش شیمی1 

 . بخش داخلی: خرید دستگاه آندوسکوپی2 

 . بخش نورولوژی: خرید دستگاه سونوگرافی داپلر3 

 دستگاه هایپرترمیا)انرژی پایین(، رادیوتراپی: خرید دستگاه براکی تراپی، دستگاه شتابدهنده خطی  آنکولوژی. بخش 4 

 

 1394سال 

 های بیمارستانراپی و سایر بخشدرمانی و رادیوتبخش شیمی (نفر 52أمین هزینه پرسنلی )ت. 1 

 . ساخت و تجهیز اتاق امحاء زباله بیمارستان2 

 

 1395سال 

 )نوبت سوم(درمانی .  بازسازی بخش بستری و شیمی1 

 درمانی. خرید هود شیمی2 

 . خرید سورس ایریدیوم برای دستگاه براکی تراپی3 

 4 .ICU سیستم صوتی : 
 

 1396سال 

 های عملدستگاه بیهوشی برای اتاق 2 . خرید1 

 بخش اعصاب برای. خرید پمپ اینفیوژن 2 

 اهدایی فراطب جراح - . پمپ اینفیوژن یکبار مصرف3 

 اهدایی فراطب جراح -. ماسک بیهوشی 4 

 MRIتعمیر دستگاه ی پرداخت هزینه. 5 

 . بازسازی فضای البی سالن انتظار بخش رادیوتراپی6 
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 
 

 1397سال 

 های عمل:تجهیزات خریداری شده برای اتاق  

 . دو دستگاه بیهوشی1 

 . دستگاه کپنوگراف همراه پال  اکسیمتر 2 

 دستگاه الکترو کوتر. 3 

 . دستگاه تور نیکت دیجیتالی 4 

 . یک عدد دستگاه ویدئوالرنگوسکوپ5 
 

  ریه(:بخش داخلی  تجهیزات خریداری شده برای(  

 . خرید بای پپ برای بخش داخلی )ریه(6 

 .  خرید کابل نوری برونکوسکوپ7 

 اسپیرومتر برای بخش داخلی )ریه(. خرید دستگاه 8 

 . خرید نوت بوک و پرینتر برای دستگاه اسپیرومتر بخش داخلی )ریه(9  

 

 . خرید یک دستگاه آبسرد کن برای بخش رادیولوژی و سونوگرافی10

 . خرید یک دستگاه شربت ساز دفتر ریاست11

 . خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی صنعتی برای رختشورخانه12

 صنعتی برای رختشورخانه کنخشکرید یک دستگاه ماشین . خ13

 . خرید کابل آندوسکوپی14

 تخته پتو 200. خرید 15

 بخش پاتولوژی  -ای( . خرید دستگاه براکی تراپی )داخل حفره16

 به مرکز تحقیقات سرطان برگزاری کنگره سرطان پستان کمک هزینه . پرداخت به17

 

 1398سال 

 اپرون جهت بخش جراحیشیلدهای . خرید 1

 برای بخش پاتولوژی )ایمونوهیستوشیمی(های آزمایشگاهی تشخیص سرطان خرید کیت. 2

 بخش پاتولوژی برای وژیفیسانترخرید  .3

  ICUتشک مواج جهت بخش عدد  5. خرید 4

 و بخش آنکولوژی. تعمیرات و تجهیزات بخش رادیوتراپی 5

 )ریه(های مربوطه برای بخش داخلی دستگاه بای پپ و ماسک دو. خرید 6
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 1400تا   1374پور از سال  توسعه و تجهیزات موسسه خیریه بهنام دهش هایبخشی از فعالیت

 :بیمارستان شهدای تجریشدر 

 

 1399سال 

 (1398)مربوط به سال . هزینه تعمیر دستگاه الکتا 1 

 به صورت مستمر آنکولوژیبرای بخش . مصارف و ملزومات بهداشتی 2 

 آنکولوژی به صورت مستمرکمک هزینه پرسنلی بخش . 3 

 آنکولوژیدرمانی بخش . تعویض شیشه هود شیمی4 

 . اقالم تجهیزاتی و مواد ضدعفونی کننده برای مقابله با ویروس کرونا5 

 درگیر با کرونااهداء کارت هدیه جهت پرسنل و کادر . 6 

 برای بخش پاتولوژی )ایمونوهیستوشیمی(های آزمایشگاهی تشخیص سرطان . خرید کیت7 

 ICUدستگاه پمپ سرنگ برای بخش  10. خرید 8 

 عروق جهت بخش جراحیداپلر . خرید دستگاه سونوگرافی 9 

 

 1400سال 

 یتنفس زولهیبخش ا یپپ برا یبا یهاماسک دیخر. 1 

 N.I.C.Uبرای بخش ی و سونوگرافی پرتابل نوزادان . خرید دستگاه اکوکاردیوگراف2 

 . خرید شیلدهای سربی برای بخش رادیولوژی3 
 

 بخش آنکولوژی: تجهیزات خریداری شده برای 

 . مصارف و ملزومات بهداشتی به صورت مستمر4

 به صورت مستمرکمک هزینه پرسنلی . 5 

 فوت 9عدد یخچال  3. خرید 6 

 عدد پایه سرم سقفی 12. خرید 7 

 نظافت . خرید ترالی8 
 

 بخش پاتولوژی: تجهیزات خریداری شده برای 

 برای بخش پاتولوژی )ایمونوهیستوشیمی(های آزمایشگاهی تشخیص سرطان خرید کیت. 9

 ت برای بخش پاتولوژی جهت بیوپسی عضلهزُ. تهیه تانک ا10َ

 برای بخش پاتولوژی جهت بیوپسی عضله - 80. خرید فریزر 11

12 .PH سنج برای بخش پاتولوژی جهت بیوپسی عضله 
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رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش، بخش  01/11/1391(، در تاریخ 44با توجه به اصل خصوصی سازی )اصل 

 بنا بر پیشنهاد بیمارستان شهدای تجریش و اخذ مجوز ترك تشریفات به دالیل زیر:

کیفیت و کمیت این بخش از طریق خرید تجهیزات  ءجهت ارتقا 1374. صرف هزینه چندین میلیاردی خیرین موسسه از سال 1

های رادیوتراپی، استخدام نیروی درمانی یش و توسعه بنا و بونکرهای دستگاهدرمانی و نگهداری مستمر تجهیزات، ساخت و افزا

 و باال بردن کیفیت و کمیت درمان و خدماتی جهت کاستن نوبت های طوالنی

بالغ  ای. ساخت و تجهیز بخش بستری و شیمی درمانی جدید به کمک خیرین موسسه در سه دوره با هزینه2

 های جاری ن مستمر هزینهریال و تأمی 40.000.000.000بر

 آنکولوژی. بازگشت سود حاصله توسط موسسه خیریه بهنام دهش پور برای ارتقاء بخش رادیوتراپی و 3
 

 با دو نوبت تمدید اجاره، مصوب هیئت امنای موسسه قرار گرفت.( 1398 ریت یال 1391سال )بهمن  5که به مدت 

 آنکولوژیاقدامات موسسه فقط در بخش رادیوتراپی و  (1398الی تیر  1391)بهمن ساله  اجاره  5در طول مدت قرارداد 

 تأمین و تحقق موارد ذیل بوده است:

 با تکنیک  2010-2009دهنده خطی واریان با قابلیت اجرایی خرید یک دستگاه شتابIMRT  

  بعدی(  3) 2000ساخت بونکر و خرید دستگاه الکتا با قابلیت تکنیک درمانی سال 

  تراپیتجهیز بونکر و خرید یک دستگاه براکیبازسازی وBEBIG   همراه با نرم افزار طراحی درمان 2017با تکنولوژی 

  تأمین نرم افزار طراحی درمان پیشرفته و به روز اکلیپ 

 تأمین تجهیزات موردنیاز مولدینگ 

  سیستمOIS  آریا( مدیریت درمان و سیستم کامل دوزیمتری(PTW یریاندازه گ یاع چمبرها)شامل واترفانتوم و انو       

 IMRTو فانتوم دلتافور  گاما( -X -بتا -آلفا

  دوزیمتریIMRT  1394سال 

  کارآفرینی و آموزش نیروی متخصص در زمینه درمان رادیوتراپی که با کمک نیروی متخصص و کمک کلیه تجهیزات بخش

را اجرا نموده که بخش بزرگی از تکنولوژی درمان از  IMRTرادیوتراپی به عنوان اولین مرکز دانشگاهی به شکل استاندارد 

 میالدی ارتقاء داده است. 2010را به سال  1990سال 

 درمانی سرپایی و بستریتظار، بازسازی درمانگاه بخش شیمیتجهیز فضای البی سالن ان 

 ان و ارائه طرح پژوهشی به شکل خرید دستگاه هایپرترمی برای کاهش درد بیماران مبتال به متاستاز برای اولین بار در ایر

 مقاالت موضوعی

 به علت تغییر در  1394دهنده انرژی باال با مجوز دفتر فنی بیمارستان )متأسفانه این اقدام از سال ساخت بونکر شتاب

 .(برداری قرار نگرفته استمورد بهره های دانشگاه تاکنونسیاست
 

سیموالتور به رغم فراهم آوردن امکانات تأمین، اخذ موافقت دستگاه سیتیالزم به توضیح است موسسه در تهیه و خرید 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با مخالفت معاونت پشتیبانی وقت 

 گردید. تی اسکن در بیمارستان شهدای تجریش مواجهدانشگاه و اعالم عدم نیاز به این دستگاه به علت وجود سی

 بیست و شش میلیارد تومان ساله گذشته تجهیزات درمانی و پزشکی در حوزه سرطان: 5کارنامه حاصله در 

 هجده میلیارد و هفتصد میلیون تومان پرسنل حوزه درمانی و خدماتی:
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 موسسه( واگذاری بخش رادیوتراپی به 01/11/1396الی  01/11/1391ساله ) 5نتایج حاصله ناشی از قرارداد      

میالدی  80و  70. تا قبل از قرارداد وضعیت سیستم درمان در بخش رادیوتراپی براساس تجهیزات دهه 1

های بزرگ رو بودن با چالشههای تجهیزات پزشکی علی رغم روببوده است و موسسه برای ارتقاء زیرساخت

های زدیک به سیستمرادیوتراپی نهمچون تحریم، نواسانات ارزی و دریافت مجوزهای الزم، توانست درمان 

 در این بخش صورت گرفت. ،در ایران IMRTدرمان برای اولین بار، و  روز نماید درمانی پیشرفتة

 های کارانهو تخصصی از طریق استخدام، آموزش و پرداخت های منابع انسانیتوسعه زیر ساخت. 2

 توسط موسسه خریداری شده است( های منابع تجهیزات پزشکی )کلیه تجهیزات. توسعه زیرساخت3

 مختلف درمان( یهاکیساالنه )با تکن گانیرا زیبا فرانش یوتراپیمورد انجام راد 3500از  شیانجام ب. 4

ساعت کار داوطلبانه متخصصین و کارشناسان در مقاطع  25756باید یادآور شد که برای حسن اجرای این پروژه 

 سازی اجرای قرارداد بهره گرفته شده است.مختلف تحصیلی و مشاوران جهت بهینه 

 

ت کادر متخصص درمانی رسانی بخش رادیوتراپی، تربی با توجه به کلیه موارد فوق، تهیه و تکمیل تجهیزات و به روز

ریال در طول مدت قرارداد  20.000.000.000نزدیک به  سوبسیدیریال و  610.000.000.000ای بالغ بر و صرف هزینه

این بخش بنا بر تصمیم دانشگاه  1398در تیرماه توسط موسسه در بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش، 

 به مزایده گذاشته شد.علوم پزشکی شهید بهشتی 

 قبلی قرارداد طبق حاصله سود کلیه پور، دهش بهنام خیریه موسسه امنا هیئت مصوبه و مشی خط به باتوجه

 این به نسبت موسسه دیدگاه و شود درمانی شیمی و رادیوتراپی بخش تجهیز و توسعه هزینه صرف بایستمی

 و رایگان درمان کنار در خیرین نیت به امر این  .دباش تواندنمی درمانی و آموزشی بخش از مالی انتفاع موضوع

 دالیل به و بوده درمان کادر و پزشکان بعدی نسل آموزش برای گذاریسرمایه سرطان، به مبتال بیماران استاندارد

 و امکانات تمامی با خصوصی بخش به رادیوتراپی بخش نهایت در و خودداری مزایده در شرکت از موسسه فوق،

 .شد داده اجاره د،بو شده تأمین هاسال طول در خیرین توسط که تجهیزات

خیریه بهنام دهش پور با بیمارستان شهدای تجریش صرفاً در مورد بخش  ضمن اینکه قطع همکاری موسسه

های موسسه باشد و کمکرادیوتراپی به دلیل واگذاری به بخش خصوصی و منع اساسنامه موسسه در این مورد می

اران درمانی سرپایی و بستری و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری به بیمبه کمک به تجهیز مستمر بخش شیمی نسبت

 های بیمارستان شهدای تجریش کماکان ادامه دارد. ال درمان و تجهیز موردی سایر بخشمبتال به سرطان در ح

 این مسیر ادامه دارد ...

 

گزارش فوق شامل خدمات مددکاری و خدمات حمایتی و همراه سرا به بیماران مبتال به سرطان 

 باشد.توسعه و تجهیزات میباشد و صرفاً در بخش بیمارستان شهدای تجریش نمی

          بالغ بر  به ارزش امروزتا کنون،  1374الزم به ذکر است، موسسه خیریه بهنام دهش پور از سال 

 است. نمودههزینه  در بخش رادیوتراپی و آنکولوژی یکصد میلیارد تومان


