
تخصصی  MRI:خیر سالمت از هلند.اقدام خیر ایشان در خرید جناب آقای دکتر مرتضی معراجی-1

 MRIدرمانی و انجام کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان که منجر به ارتقا ارائه خدمات تشخیصی و 

 در بیمارستان مرکز طبی کودکان و جلو گیری از اعزام بیماران گردیده است 

بیمارمبتال به سرطان در  کودکان  پستچی که با اهداء کمک های نقدی به اکبر رسولی جناب آقای-2

در امر خیر شرکت داشته اند. اقدامات خیرخواهانه ایشان با وجود شرایط شغلی و مالی بیمارستان بهرامی 

 شان ستودنی و الگویی جهت ما می باشد. 

جوانترین خیرین سالمت کشور هستند که در چندین از  یکیجناب آقای سعید باالپور -3

و اهداء تجهیزات پزشکی نموده اند که باعث بهرمندی بهتر و بیمارستان دانشگاه اقدام به خرید 

 بیشتر بیماران از خدمات درمانی گردیده است .

که با مشارکت در ساخت پایگاه و مرکز جامع سالمت در  سید هادی موجانیجناب آقای  -4 

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جمعیت تحت پوشش پایگاه های  ستان ری در ارتقاءشهر

 ساخته شده سهیم بوده اند . 

متصدی پذیرش در بیمارستان آرش که با وجود داشتن فرزند - سرکار خانم معصومه محمدی-5

بیماران و معلول و سرپرست خانوار بودن کمک های مادی و معنوی خود را بطور پیوسته به 

 خانواده های آنها ارائه نمودند که این اقدام ارزنده ایشان قابل تقدیر است .

که با مشارکت در بهسازی بخش های بیمارستانی و اتاق –جناب آقای مهندس حسن رفتاری -6

 در ارتقاء کیفی و کمی خدمات درمانی به بیماران مشارکت داشته اند.عمل بیمارستان امیراعلم 

از پرسنل خدماتی بیمارستان که علیرغم بضاعت کم مالی همواره  آقای سعید اراوندجناب  -7

کمک های مالی و معنوی به بیماران و خانواده های آنها داشته اند که این عمل خیر ایشان 

 ستودنیست .

شهر در مرکز خدمات جامع سالمت در اسالم که با احداث جناب آقای نعمت اهلل محمدخانلو-8

 ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم محروم منطقه مشارکت داشته اند. ارتقاء 



که با کمک خود و جذب کمک های مالی از سایر خیرین منشأ سرکار خانم ویدا طوفان   -9

تخصصی ریه و  ICUخدمات ارزنده ای در بیمارستان امام خمینی بوده اند.که نتیجه آن ساخت 

و تجهیز این بخش برای اولین بار در کشور امکان انجام  قفسه صدری بوده است که با احداث

اعمال جراحی پیچیده ای مثل پیوند ریه و سایر اعمال پیچیده قفسه سینه و انجام شیمی درمانی 

را نیز در برنامه  MSفراهم گردیده است و ساخت و تجهیز بخش تحت پمپ قلب و ریه )اکمو( 

 های آتی خود دارند. 

که با انجام امورات خیر در عرصه سالمت منشأ خدمات ارزنده ای گمنام  خیرین بزرگوار -01

بوده اند و تمایلی به انتشار نام و نشان خود ندارند و به جهت نیت خیرخواهانه خود در این راه 

 مشارکت دارند. 

با مشارکت خیرین سالمت می توان شاهد ارتقاء بهتر شاخص های بهداشتی و درمانی مناطق 

 و همچنین با ارتقاء کمی و کیفی خدمات درمانی در بیمارستان ها بود.تحت پوشش در استان بود 

ورود خیرین به عرصه سالمت باعث ایجاد افزایش رضایتمندی بیماران وکاهش نوبت دهی طوالنی 

 ستان های تخصصی و فوق تخصصی می گردد.در بیمار

با مشارکت خیرین سالمت در تولید دارو و ساخت تجهیزات تشخیصی و درمانی و طرح های 

پژوهشی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می توان ضمن اشتغالزائی شاهد افزایش تولید 

 محصوالت داخلی و کاهش وابستگی به خارج بود. 


