
فراخوان سفارش تقویم رومیزی شمس

خیریه شــمس؛ مؤسســه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان، اقدام به چاپ تقویم رومیزی ویژه ۱۳۹۷ با طراحی 
بدیع و اختصاصی نموده است.

همراهان و یاوران مؤسسه می توانند با سفارش و اهدای تقویم به دوستان، همکاران و مشتریان خود، عالوه بر 
سهیم شدن در این امر خیر، در معرفی مؤسسه یاریگر ما باشند.

کلیه عواید حاصل از فروش تقویم صرف کمک به نیازمندان در جهت اهداف مؤسسه خواهد گردید.
زمان دقیق رونمایی و تحویل تقویم ها که در هفته نخست اسفند برگزار می گردد، متعاقباً به اطالع خیرین عزیز 

خواهد رسید.
* در صورتی که خیرین مایل باشند، می توانند هزینه هر تعداد تقویم را پرداخت نموده و توزیع آن را به مؤسسه 

واگذار نمایند تا در اختیار خیرین و بانک اطالعاتی مؤسسه قرار گیرد.

 ویژگــی های تقــــویم
تقویم رومیزی ماهانه 

شمسی/ قمری / میالدی
تعداد صفحات: ۱۲ برگ (ماه) + جلد

تصاویر: پروانه ها 
مناسبت ها: مناسبت های مهم و تعطیالت در هر صفحه

ابعاد: ۱۶۵×۱۶۵ میلی متر
CMYK تعداد رنگ: چهار رنگ

نوع صحافی: فنر دوبل
جنس کاغذ : ۱۷۰ گرم گالسه

پایه:  ۴۰۰ گرم ایندربرد
طراح گرافیک: علیرضا وکیلی ورجوی 

برای مشاهده تمام صفحات تقویم به سایت مؤسسه مراجعه نمایید
 دربــــاره ی مؤســـسه

خیریه شمس، برآمده از دل انستیتو کانسر ایران، بر اساس آخرین یافته های علمــی و برترین عمــلکردهای ملی 
و بین المللی، برای شناخت و مهار سرطان می کوشد و به لطف کمک های مردمی، تالش می کند بیماران مبتال به 

سرطان از دسترسی به درمان و داروی مناسب محروم نشوند و خانواده  بیماران احساس تنهایی نکنند.

نحـــوه ی ســفارش
مبلغ ۹۵۰۰ تومان به ازای هر تقویم* را به شماره کارت 
یا حساب مؤسسه واریز نموده و رسید آن را با ذکر نام 
و شــماره تماس و تعداد درخواستی به آی دی تلگرام 
alirezavakili_v@ ارسال و یا به شماره  ۶۶۵۷۸۵۲۲  

( ۰۲۱)  فکس نمایید. 
* درصورتی که ســفارش شــما بیش از ۱۰۰ جلد باشد 
جهت اطالع از شرایط ویژه با مؤسسه تماس حاصل 

فرمایید.
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(۰۲۱ )  ۶۶۹۲۲۸۸۳ - ۶۶۵۷۸۵۲۲ 
www.shamsngo.ir
instagram.com/shamsngo.ir
telegram.me/shamsngo
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۶۱۰۴ ۳۳۷۸ ۹۰۴۵ ۳۱۶۸
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بیماری ارثی سرطان پستان حدود 15-10% از سرطان های پستان را تشکیل می دهد. از 
عالئم این بیماری سابقه ابتالی شخصی به سرطان پستان در سنین جوانی، ابتال یک 
مرد به سرطان پستان، ابتالی هر دو پستان به سرطان، منفی بودن هر سه گیرنده 
هورمونی بیمار و همین طور وجود سابقه خانوادگی ابتال به سرطان پستان، و یا 
تخمدان و یا سرطان های مرتبط همچون سرطان پروستات در مردان و سرطان 
پانکراس است. شناخت و تشخیص زودرس این بیماری فرصت را برای ارزیابی خطر 
ارثی بودن بیماری، انجام اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خطر و تشخیص بیماری 

در مراحل اولیه بیماری و همین طور بهبود نتایج بالینی فراهم می کند.

همزمان با برنامه کمپین صورتی، مشاوره ژنتیک با هدف شناسایی و کاهش ابتال 
به سرطان پستان ارثی انجام شد. یکی از اهداف برگزاری این جلسه، آشنایی افراد 
جامعه با بیماری سرطان پستان ارثی و نقش مهم مشاوره در پیشگیری از ابتال به 

سرطان پستان بود. 

برنامه که به همت خیریه شمس )مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار  این  در 
سرطان( برگزار شد، دکتر رضا شیرکوهی، متخصص ژنتیک پزشکی و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران مشاوره هایی به مراجعین محترم در 

خصوص خطر بروز سرطان پستان ارائه کرد.

در طی این برنامه 31 نفر برای انجام مشاوره ژنتیک مراجعه کردند. شرح حال و 
اطالعات پاتولوژی بیمار و همچنین سابقه خانوادگی ابتال به سرطان در 3 نسل 
گذشته فرد مراجعه کننده توسط پزشک متخصص ژنتیک بررسی شد. در پایان این 
برنامه براساس معیارهایی که در باال ذکر شد، 15 نفر واجد شرایط الزم جهت انجام 
آزمایش ژنتیک برای سرطان پستان ارثی تشخیص داده شدند. از آنجایی که افراد 
پرخطر )خود بیمار و همین طور اعضای خانواده آنها( در معرض خطر بیشتری 
نسبت به جمعیت عمومی در ابتال به سرطان پستان، تخمدان و سرطان های 
مرتبط هستند، انجام آزمایش ژنتیک کمک شایان توجهی در پیشگیری از ابتالی 
مجدد این افراد و همین طور ابتال افراد خانواده آنها می کند. میزان هزینه تخمین 
زده شده برای هر فرد به منظور انجام آزمایش ژنتیک سرطان پستان ارثی بطور 
متوسط در حدود دو میلیون و هشتصدهزار تومان است. از آنجایی که آزمایش 
ژنتیک سرطان تحت پوشش بیمه قرار ندارد، مهم ترین دغدغه بیماران هزینه باالی 
این آزمایش است که این امر نیازمند حمایت ارزشمند و مساعدت خیرین محترم 

برای تأمین هزینه آزمایش ژنتیک این افراد است.

آزمایش ژنتیک بهترین راهکار پیشگیری از سرطان پستان ارثی است اما بسیار 
پرهزینه است.  از آنجایی که تأمین هزینه های درمانی، بسیاری از بیماران را ناتوان 
و  مردمی  مشارکت های  امر  این  است  کرده  گزافی  هزینه  چنین  پرداخت  در 
کمک های نقدی خیرین دلسوز را می طلبد. افراد خیری که مایلند در تأمین هزینه 
آزمایش ژنتیک این بیماران ما را یاری دهند می توانند کمک های مردمی خود را به 
کنند.  واریز  ملت  بانک  نزد   43625373/50 شمس  خیریه  حساب  شماره 
بیمارانی که در خطر بروز بیماری هستند برای انجام آزمایش ژنتیک نیاز به کمک 

و حمایت خیرین محترم دارند.  
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