پرونده ها:
تعداد کل پرونده ها551 :
تعداد پرونده ها در سال  13 : 1392پرونده
تعداد پرونده ها در سال  33 : 1393پرونده
تعداد پرونده ها در سال  194 : 1394پرونده
تعداد پرونده ها در سال  48: 1395پرونده
تعداد پرونده ها در سال  146 : 1396پرونده
تعداد پرونده ها در سال  117 : 1397پرونده
تعداد درمانجویان مرد 223 :نفر
تعداد درمانجویان خانم 328 :نفر
سمینار های آموزشی -پزشکی – روانشناسی
-

سمینار مهر طلبی :در فر هنگسرای کوثر برگزار شد و مدرس آن خانم الهه کمالی دهقان 96/5/18

-

همایش پیش آگهی سرطان :در آزمایشگاه مرکزی فردیس برگزارشد و مدرس آن خانم دکتر پاکزاد (متخصص ژنتیک)
97/2/5

-

همایش پیش آگهی سرطان :در دانشگاه خوارزمی برگزارشد و مدرس آن خانم دکتر پاکزاد (متخصص ژنتیک)

-

همایش پیشگیری و درمان دیابت و سرطان :در تاالر نژاد فالح برگزارشد و مدرس آن دکتر پارسا و دکتر جلیلی
()97/4/10

-

همایش پیش آگهی سرطان :در فرهنگسرای کوثر برگزارشد و مدرس آن دکتر نکوئیان 97/6/5

-

همایش تغذیه در پیشگیری سرطان به مناسبت هفته ملی سالمت زنان :در فرهنگسرای طبیعت برگزار شد و مدرس آن
خانم دکتر احدی (تغذیه) و دکتر زنگنه (ماما)

-

سمینار خانواده موفق ( در  2دوره) :در فرهنگسرای بعثت برگزار شد و مدرس آن دکتر فرهنگ  97/4/1و 97/7/20

برگزاری اردوها و سفرها و همایش های پزشکی
-

برگزاری تور مشهد مقدس برای  104نفر از درمانجویان و خانواده هایشان 1 – 97/9/22 :دوره

-

برگزاری جشن شب یلدا برای درمانجویان و خانوادهایشان–  3دوره ( سال ) 96-95-94

-

برگزاری اولین جشن تولد درمانجویان متولد اسفند همراه با تولد  3سالگی موسسه خیریه مهرسهیال 1 – 96/12/7 :
دوره

-

شرکت  45نفر از درمانجویان در کنگره پزشکی شخصی ( 3روزه ) 96/10/23 :

-

برگزاری تور روستای تاریخی کندلوس برای  38نفر از درمانجویان و خانواده هایشان (به مدد اسپانسر) -1397 /5/24 :
 1دوره

-

برگزاری دو جشن شکرانه برای  2درمانجو بهبودیافته

-

برگزاری جشن هفتگی مهرسهیال در خانه باغ بوستان فاتح – در  40هفته از مهر  96الی مهر 97

کالس های آموزشی ،هنری و ورزشی:
-

کالس گروه درمانی هر هفته سه شنبه  :مدرس خانم کمالی دهقان  20-نفر (از سال  94الی  -)97مدت کالس  :یک
ساعت و نیم

-

کالس یوگا هر هفته یکشنبه ها :توسط خانم پویامنش  20-نفر (از سال  95الی  ) 97مدت کالس  :یک ساعت و نیم

-

کالس تغییر سبک زندگی :آقای فالح –  22نفر ( طی  7جلسه ) سال 97

-

کالس ( TAتحلیل رفتار متقابل) :استاد گودرزی – 100نفر (از مورخ  97/6/19و همچنان ادامه دارد )  6جلسه برگزار
شده

-

کالس های هنری ( چرم ،تذهیب ،قالیبافی مدرن) به مدت یکسال برای  25نفر

کمک هزینه درمانی واحد مددکاری:
-

کمک هزینه بخشی از هزینه های داروهای شیمی درمانی ( تعداد  1635حواله برای داروخانه های هالل احمر و  13آبان
)

-

کمک هزینه بخشی از هزینه های داروهای تک نسخه ای ( تعداد  83نفر برای شرکت رایان دارو –شرکت یارا طب –
داروخانه شریفیان –هالل احمر تهران –داروخانه  29فروردین )

-

کمک هزینه پت اسکن (  11نفر ) هر نفر یک میلیون تومان

-

کمک هزینه پرتودرمانی( 33نفر ) هر نفر یک میلیون تومان

-

کمک هزینه کیسه های کلوستومی(  11نفر)

-

کمک هزینه پوشک(  50نفر)

-

کمک هزینه آزمایش(  16نفر)

معرفی درمانجویان به پزشکان حامی
-

چشم پزشک ( 9نفر )

-

دنداپزشک ( 10نفر )

-

پوست (  6نفر )

-

عمومی (  6نفر )

-

تغذیه ( 2نفر )

-

قلب و عروق ( به تازگی همکاری شروع شده و هنوز بیماری فرستاده نشده )

-

مشاور ( 20نفر )

قرارداد ها
-

داروخانه هالل احمر (سال ) 94

-

داروخانه  13آبان (سال ) 94

-

داروخانه تهران ( مهر ) 97

-

شرکت دارویی رایان دارو (سال ) 97

-

کمیته امداد ( سال ) 96

-

انجمن تغذیه کرج( سال ) 97

-

آزمایشگاه مرکزی فردیس ( سال ) 97

-

پت اسکن پیام ( سال ) 97

-

تجهیزات پزشکی آراد ( سال ) 94

-

تجهیزات پزشکی میالد( سال ) 94

معرفی درمانجویان به موسسات همکار جهت تامین دارو و هزینه های مالی (  100نفر )
توزیع ارزاق و پک های شوینده ( توسط اسپانسر و سمیرا  +کیجا(گلیران) بین  180نفر از درمانجویان در تاریخ
اسفند  ( 96در  3نوبت توزیع گردیده  :شب یلدا سال  / 95اسفند / 95اسفند ) 96
مشاوره پزشکی توسط پرفسور پارسا هر ماه از مرداد ماه  97ببعد (  35نفر )

