
در آستانه سـال نـو صورت می گیرد؛

توزیع
سبد
حمایت
غذایی
بیماران

 همزمان با روز سرطان
صورت گرفت؛

 برپایی غرفه
خیریه
شمس
 با هدف 
 پیشگیری و
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500 سبد کاالیی غذا و 300 بسته البسه ضروری در بین بیماران مبتال به سرطان 
توزیع  هستند  شمس  خیریه  مؤسسه  پوشش  تحت  که  ایران  کانسر  انستیتو 

می شود.

درآستانه سال نو 500 سبد کاالیی غذا و 300بسته البسه ضروری به همت مؤسسه 
مردم نهاد شناخت و مهار سرطان در بین بیماران مبتال به سرطان انستیتو کانسر 

ایران که تحت پوشش مؤسسه خیریه شمس هستند توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار سروش شمس، همه ساله همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی 
سال ، مؤسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان  اقدام به توزیع سبد کاالیی غذا به 
تعداد 500 بسته به قیمت بسته ای 200هزار تومان و 300 بسته البسه به تعداد 300نفر 
از بیمار مبتال به سرطان تحت پوشش مؤسسه خیریه شمس با ارزش 100هزار 

تومان در بین افراد تحت پوشش خود می کند.

گفتنی است این اقدام با هدف کمک به افراد نیازمند تحت پوشش این مؤسسه 
خیریه برای بیماران انستیتو کانسر ایران اهداء می شود.

همایش  در  آگاهی رسانی،  و  پیشگیری  جهت  در  شمس  خیریه  مؤسسه  غرفه 
آگاهی رسانی و پویش سرطان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان 

الله تهران حضور یافت.

همزمان با روز سرطان، غرفه خیریه شمس در حاشیه همایش آگاهی رسانی و 
پویش سرطان بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان الله تهران برپا 
شد. دکتر جواد کاکویی و دکتر زهرا ریاضی در این مراسم به ایراد سخنرانی درخصوص 

پیشگیری از سرطان و سبک سالمت زندگی پرداختند.

فعالیـن خیریـه شـمس بـا برپایـی غرفـه در البـی بیمارسـتان، شـرکت کننـدگان 
همایـش و مراجعیـن را دعـوت بـه ارتقـاء  سـطح آگاهـی خـود در زمینـه ابتـال و 
پیشـگیری از سـرطان و نیـز آشـنایی بـا خیریـه و اهـداف و کمـک هـای مالـی و 

معنوی به بیماران نیازمند، کردند.

گفتنی است غرفه خیریه شمس با استقبال گسترده مراجعه کنندگان روبرو شد و  
در حاشیه برپایی این غرفه، مراجعه کنندگان زیادی،  اقدام این مؤسسه را در برپایی 
این غرفه حائز اهمیت عنوان کردند و کتب، بروشور آموزشی خیریه شمس و مشاوره 
تغذیه به آنها عرضه شد که استقبال گرم مراجعه کنندگان و پرسنل خوب بیمارستان 

را به همراه داشت.

همچنین مسئولین بیمارستان و متخصصین شرکت کننده بر اهمیت نقش 
NGO ها و سازمان های مردم نهاد در برنامه های پیشگیری و کنترل سرطان 

تأکید کردند.
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