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شناخت و مهار سرطان
ســـرطان هیچ حد و مرزی نمی شناسد و خانه به خانه 
ما را تهدید می کند. ما هم برای مبارزه با ســـرطان باید 
بدون حد و مرز و خانه به خانه نقش خود را ایفا کنیم. 
مهار ســـرطان تنها وقتی میســـر اســـت که شناخت 
کاملی از ماهیـــت آن، علل ایجاد کننـــده و روش های 
مبارزه با آن داشـــته باشـــیم. اعتقاد داریم با افزایش 
ظرفیت ها و توسعه آموزش، پژوهش و زیر ساخت ها، 
می توانیم روش های مهار سرطان را بشناسیم و برای 

مهار آن بصورت همه جانبه اقدام کنیم .

درباره مؤسسه
خیــریه شمــس؛ مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار 
سرطان، برآمــــــده از دل انستیتو کانســـر ایران، بر 
اســـاس آخریـــن یافتــــــه هـــای علمی و برتریــــــن 
عملکردهــــــای ملی و بین المــللی، برای شناخت و 
مهـــــــار سرطان می کوشــــــد و پیشگیری، درمان، 
تشخیص زود هنگام و مراقبت هــــــای تســکینی را 
محور فعالیــت های خود می داند. خیــــریه شمـــس 
بـــه لطف کمک های مردمی، تالش مـــی کند بیماران 
مبتال به ســـرطان از دسترســـی به درمـــان و داروی 
مناســـب محروم نشوند و خانواده بیماران احساس 

تنهایی نکنند.

فعالیت های مؤسسه:
•  ارائه کمک هزینه دارویی برای بیماران نیازمند

•  تأمین تجهیزات بیمارستانی و درمانی بیماران
•  تأمین معیشت بیماران و خانواده آنان

•  حمایت از طرح های پژوهشی در حمایت از سرطان
•  آموزش عمومی جهت پیشگیری از سرطان

•  مشاوره و تقویت روحیه بیماران مبتال به سرطان

انستیتو کانسر ایران
انستــــــیتو کانسر ایران به عنوان قـــــدیمی تــرین و 
جامع ترین مرکز علمی و درمانی سرطان کشور است و 
عالوه بر بیماران شهر تهــــــــران به بیماران محرومی 
کـــه از سراســـر کشـــور مراجعـــه می کننـــد خدمات 
تشـــخیصی و درمانـــی ارائه می کند. اولویت اصـــــلی 
خیریه شـــمس، حمایت و توســـعه خدمات انستیتو 
کانسر ایران است و خدمات خود را در این خصوص از 
طریق دفتر مؤسسه و با همکاری مسئولین انستیتو 

به بیماران ارائه می کند .

همراه ما باشید
•  عضویت: پس از تکمیل فرم عضویت مؤسسه بصـورت   

حضوری یا آنالین یکی از اعضای مؤسسه شوید.
• کمک نقدی: واریز وجوهات و نذورات و اهدا وقوفات.

• مشارکت: ارائــه تخصــص و توانمندی های خـــــود در 
امور مشاوره ای، علمی، فنی و اجرایی

• کمک  غیـــرنقدی:  تأمیــــن تجهیــــزات بیمارستانی، 
ساخت وساز.


