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با شماره گیری رایگان

*724*۵۳۵#
در هر لحظه از شبانه روز

با هر گوشی موبایل و هر سیمکارتی
و با تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب

هر مبلغی را که میخواهید
 به حساب موسسه خیریه

واریز نمایید.

شماره حساب موسسه:

 4۳62۵۳7۳/۵0
 بانک ملت شعبه توحید 

)قابل واریز در شعب سراسر کشور(

شناسه شبا: 
600120000000004362537350IR 

 ارتباط با موسسه غیردولتی
 کمک های مردمی به بیماران مبتال به سرطان

 نشانی موسسه:     تهران، انتهاي بلوار کشاورز، 
 ضلع شرقی مجتمع بیمارستاني امام خمیني، انستیتوکانسر ایران،  

ساختمان شتاب دهنده، طبقه سوم، مرکز تحقیقات سرطان

   کد پستی :  141۹7۹733141      صندوق پستی:   13145-15۸
    تلفن :  665۸1542-021      فاکس:  021-665۸163۸              

info@cancercharity.ir 

www.cancercharity.ir

چگونه می توانم به خیریه کمک کنم؟

عضویت  فرم  تکمیل  از  پس  عضویت:   -1
موسسه بصورت حضوری یا آنالین، شما تعهد 
میکنید که ماهانه مبلغی را به مرکز بپردازید 
بعالوه می توانید برای حضور در فعالیت های 

مرکز اعالم آمادگی کنید.

از  پس  تمایل  صورت  در  قلک:  دریافت   -2
عضویت در موسسه میتوانید فرم درخواست 
آیین  برابر  و  نمایید  تکمیل  را  قلک  پذیرش 
را  موسسه  های  قلک  از  یکی  مربوطه  نامه 

درخانه یا محل کار خود داشته باشید.

3- واریز وجوهات و نذورات و اهدا وقوفات 
و تامین تجهیزات.

4- مشارکت های حضوری، مشاوره ای، علمی، 
فنی و اجرایی بر اساس نیاز موسسه.
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با هم برای       مهار 
سرطا ن 
تالش           کنیم



اهداف موسسه:

•    جذب کمک های مردمی در داخل و خارج کشور.

•    حمایـت مالـی و معنـوی از برنامه های ملی در زمینه پیشـگیری، 
تشـخیص و درمان سرطان.

•    افزایـش آگاهـی عمومـی از عوامـل خطرسـاز سـرطان و بهبـود 
زندگی. الگـوی 

•    توسعه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان در ایران.

•    ایجاد فرهنگ مشارکت عمومی جهت مبارزه با سرطان در کشور.

•    حمایـت معنـوی و مالـی از مراکـز فعـال در زمینـه تحقیقـات و 
درمـان سـرطان در کشـور.

•    حمایت مستقیم و غیر مستقیم از بیماران مبتال به سرطان.

•    کمک به خیرین محترم برای هزینه بهتر و موثرتر به بیماران سرطانی.
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پیام مدیرعامل:

سـرطان دومیـن علـت مـرگ و میر مردم در کشـور ما می باشـد و سـاالنه 
تقریبـا صـد هـزار نفـر بـه ایـن بیمـاری صعـب العالج مبتـال می شـوند و 
هـر سـال حـدود 50 الـی 60 هـزار نفـر بـه علت سـرطان جـان خـود را از 
دسـت مـی دهنـد. بـه عبـارت دیگـر روزانـه تقریبـا 250 نفـر  به سـرطان 
 مبتـال مـی شـوند. بررسـی دقیـق تر آمـار های سـرطان در کشـور نشـان

می دهند که بروز سـرطان در کشـور روند تصاعدی داشـته و آمار سـرطان 
رو بـه افزابـش مـی باشـد. بر اسـاس مطالعات صـورت گرفته، طی بیسـت 
سـال آینده تعداد بیماران سـرطان دو برابر خواهد شـد. شـاید به زودی ما یا 
یکـی از عزیزانمـان )خـدای ناکرده( به سـرطان مبتال گـردد و این به معنی 
آغـاز درد و رنـج بیمـاری از یک سـو و تحمل مشـکالت و هزینه های کمر 

شـکن درمان بیماری از سـوی دیگر می باشـد.

نیکـوکار و خیـر محترم، چشـم بیمارانی که امروز و شـاید فردا به سـرطان 
مبتـال مـی شـوند به من و شماسـت، من و شـما که دسـت در دسـت هم 

“مــا” می شـویم و به یاری هموطنان خود می شـتابیم.

چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضو ها را نماند قرار

موسسـه غیـر دولتـی کمک هـای مردمی بـه بیمـاران مبتال به سـرطان 
)خیریـه سـرطان( بـه همـت متخصصیـن سـرطان و مسـولین مرکـز 
تحقیقات سـرطان و انسـتیتو کانسـر ایران با همکاری خیرین و دلسـوزان 
کشـور و بـا هـدف حمایـت از برنامـه هـای مختلـف مربـوط بـه کنتـرل 
سـرطان شـامل: پیشـگیری، تشـخیص زودرس، درمـان و حمایـت های 
تسـکینی تاسـیس گردیده اسـت. کنتـرل سـرطان و مبارزه همـه جانبه با 
آن نیازمنـد برنامـه ریـزی همـه جانبـه و صـرف بودجـه کافی می باشـد. 
چنیـن رویکـردی بـرای مبارزه با سـرطان و اجـرای تمام برنامـه های یاد 
شـده نیـاز بـه همـکاری دولت، مـردم و تمـام آحـاد جامعه دارد. سـرطان 
هیـچ حـد و مـرزی نمـی شناسـد و خانـه به خانـه مـا را تهدید مـی کند. 

مـا هـم بـرای مبـارزه بـا سـرطان باید بـدون حـد و مـرز و خانه بـه خانه 
نقـش خـود را ایفـا کنیـم. هر فـردی بایـد مسـئولیت خـود را در این بین 
انجـام دهـد. بزرگتریـن رویداد های تاریخی کشـورمان بـا اراده، همدلی و 

همیـاری عمـوم مـردم به نتیجه رسـیده اسـت.

کمـک هـای مردمـی، فقـط شـامل پرداخت مـا به التفـاوت هزینـه های 
درمـان و صدقـه بـه بیمـاران نیسـت. خیریـه سـرطان نقش راهبـردی و 

بسـیار مهمـی را برای مـردم در نظـر دارد.

“با هم برای مهار سرطان تالش کنیم”

سـرطان بیمـاری صعـب العـالج و زجر آوری اسـت که برای مبـارزه با آن 
تنهـا برنامـه ریـزی و اقدامـات همه جانبه مـی تواند مؤثر واقع شـود؛ ما با 
کمک شـما سـعی داریم کمـک کنیم برنامه ریـزی و اجـرای برنامه های 
مبـارزه بـا سـرطان به صـورت صحیح انجام شـود. لذا با کمک های شـما 

خیریـن محترم تـالش خواهیم کرد:

•    تحقیقات سرطان اصولی و بر اساس نیاز کشور و به میزان کافی انجام شود.

•    آگاهی مردم نسبت به این بیماری مهلک افزایش یابد.

•    روشـهای موثر برای پیشـگیری از سـرطان در کشـور بصورت صحیح و 
به میـزان کافی اجرا شـود.

•    بیماران سـرطانی آموزش های الزم را دریافت کنند و بیشـتر به درمان 
کنند. خود کمک 

•    تشـخیص بیمـاران به موقع و بهتر انجام شـود تـا درمان نتیجه بهتری 
باشد. داشته 

•     درد بیماران مبتال به سرطان کاهش یابد.

•    بار سنگین هزینه ها بر دوش بیماران کمتر شود.

و ما همه با هم می توانیم…

دکتر کاظم زنده دل- مدیر عامل


