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با توجه به رویه همیشگی حس مهر ،به جهت رعایت احترام و حقوق
بیمار کلیه عکس های استفاده شده در گزارش غیرواقعی هستند.
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چشم انداز:
تامین هزینه های درمان کودکان بیمار نیازمند بستری سراسر کشور

ماموریت:
تامین هزینه های درمان کودکان نیازمند از طریق کمک های خیرین به وسیله
پلتفرم حس مهر
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با یاری شما 5654

کودک حس مهری درمان شدند.
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* کاهش جدی مراجعین به بیمارستان ها در ایام شیوع ویروس کرونا
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تامین هزینه درمان کودکان تازه متولد تا  17سال
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نوجوان
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خردسال

دختران %44

نوزاد
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فارغ از ملیت ،مذهب ،قومیت هدف حس
کودکان مناطق محروم است.

ریاسسست تی ارسسساان امسسام ح سسی
اصفران

مرسر ک سه تسه ت سریا درمسان

%25

کودکان حمایت شده در سال  ،99غیرایرانی بوده اند

مرر ای اسست
نکاه جالب راجع ته ح
که کودکسان را فسارغ از ملیست ،مسذهب یسا
قومیت ح ایت می کند.

%25
%75

اتباع

ایرانی
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پدر پارسا:
مرر ه ام.

سالمای فرزندم را مدیون ح

پارسسسا نیسساز تسسه درمسسان فسسور تی سسار

قلبسسی اش

داشت اما پدر او ته دلیا ورشک اگی در زنسدان تسه
سسسسر مسسسی تسسسرد و خسسسانواد و
هزینهها
ح

درمان و

توانسسسایی پرداخسسست

را نداشاند.

مرر تا ه راهی مرریساران ززیسز هزینسه هسا

درمسسسان پارسسسسا

ززیسسسز را پرداخسسست کسسسرد و پارسسسسا

سالمایش را ته دست آورد.
پسسدر پارسسسا پسس

از آزاد از زنسسدان و تسسه شسسکرانه

سسسالمای فرزنسسدش هزینسسهها

درمسسان کسسودک

تی ار دیگر را پرداخت کرد و اکنون از مرریاران
ح

مرر می تاشد.
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روند یک سال اثرگذاری
اردیبهشت 99

رویداد سی روز مهربانی

خرداد 99

رویداد سالمتی تو میدوم

شهریور 99

خرداد99

همراهی  1000مهریار

خرداد99

حمایت از  4000بیمار

رویداد نذر امسال
ترخیص کودکان بیمار
دی 99

اسفند99
رویداد با مهربانی تو
خانواده ای لبخند می زند.

حمایت از  5000بیمار
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یک رویداد اثرگذار!
نام رویداد  :نذر ام ال ترخیص کودکان تی ار
مبلغ اهدا شد  130 :میلیون تومان
زمان رویداد  :دهه اول محرم
تعداد مرریاران مشارکتکنند  770 :مرریار
تعداد کودکان درمان شد  308 :کودک

نایجه رویداد :تک یا کلیه پروند ها در جریان
ترا اولی تار
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داساان مبینا:

مبینسسا تسسه دلیسسا افسست پالکسست خسسون از سسسه
سالگی تحت درمان تود و تدلیا نوع تی سار

اش تسسساکنون  18تسسسسار در تی ارسسسسساان
ت ار

شد اسست و تسه ک سه حس

مرریاران ح

مرسر و

مرر ترخیص شد است.

خسسانواد مبینسسا دارا مشسسکالا اقادسساد
فراوانسسی ه سساند و در صسسحبای کسسه مسسددکار

تی ارساان شیخ مشرد تا آنرا داشاه ،از ک سه

ها و خدماا موس ه حس
ای

مرسر کسه طسی

 18تار ت ار ته آنرا اخاداص یافاه

است ،نرایت تشکر را مبذول داشاند.
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 5بیماری شایع حمایت شده حس مهر

350

نوزاد نارس

101

89

تب

تشنج

66

بیماری قلبی

63

عفونت ریه
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سطح درآمد خانوار

محل سکونت کودکان بیمار

تیشاری

• یزد
• خوزستان
• خراسان رضوی
• سیستان و بلوچستان
ک اری

بیشتر کودکان حمایت شده حس مهری در
مناطق محروم کشور سکونت دارند.

• کهگیلویه و بویر احمد

• ایالم
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بیمارستانهای همکار

100

بیمارستان از  24استان ایران با حس مهر همکاری دارند.

تیشاری

 10بیمارستان با بیشترین همکاری
• بیمارستان افشار یزد
• بیمارستان دکتر شیخ مشهد
• بیمارستان ابوذر اهواز
• بیمارستان امام سجاد یاسوج
• بیمارستان شهید صدوقی یزد
• بیمارستان حشمتیه سبزوار
• بیمارستان امام خمینی دهدشت

• بیمارستان طالقانی ایالم
• بیمارستان دکتر بهشتی کاشان
ک اری
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مددکار تی ارساان خاتم االنبیاء زاهدان
اینجا سی اان و تلوچ اان شررساان زاهدان ،تی ارساان خاتم االنبیاء مرکز سوانح و حوادث
تدادفاا و تروما در کا ای
تی ارساانی که در ای

اساان و دومی

چند ما تا ک هها

مرکز تحران کووید  19است.
تیدریغ فرشاگان نجاتی ه چون ش ا ززیزان ای ااد و تا

قدرا در حال خدمترسانی است و ت ام توان خود را جرت ک ه هر چه ترار ته تی اران میکند.
ازا اد ش ا ته ای

مرکز تازث سرتلند

ما و ک هها

تیدریغاان تازث شاد

تی اران است.

مددکار تی ارساان امام سجاد یاسوج
قریب سه سال است که خانواد تی ارساان امام سجاد یاسوج ش ا را می شناسند ،آمد اید و ناماان
مررتانی میپاشد ته چرر رنجور و خ اه پدر و مادرهایی که سالمای فرزندانشان ه ه هم و غم و
دغدغهشان است.
م

مددکار اجا ازی ،که الفبا

نیاز ،رنج،سخای و ت نا

تی ارهایم میبینم تیشاراز هر ک ی ل

سالمای فرزند رو در چرر خانواد ها

کرد ام .مررتانىتان را تا کودکان ای

گذاشاید و تی شه در خاطر ه ه ما می مانید "ح

مرر ها

خطه در میان

ززیز "
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داساان زلیرضا:
زلیرضا شش ساله که دچار معلولیت
ذهنی و ج

ی شدید است ،ته دلیا

تشنج در تی ارساان الغدیر اترر
ت ار

ته

شد و در حالیکه خانواد

دلیا از کارافاادگی پدر قادر ته تامی
هزینه ها
موس ه ح

درمانی و

نبودند ،توسط

مرر و مرریاران ح

مرر ترخیص شد.
در زمان ترخیص مادر تی ار تا ح
رضایت قلبی و خوشحالی و ریخا
اشه شوق از ح ایت ت یار اثرگذار
ح

مرر تشکر فراوان کرد و دزا

خیرش را تدرقه را

ح

مرر و

مرریاران گرامی کرد است.
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میانگین مبلغ اهدایی حس مهر به هر بیمار 548،000 :تومان
سهم تقریبی هر خدمت در صورت حساب بیمار
آزمایشگا

%20

هالینگ

%38

درمان دارویی

%10

ویزیت پزشه

%12

سایر خدماا

%5

تدویرتردار

%15
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سهم حس مهر از هزینه های بیمار

5%

5%

6%

8%

7%

69%

مبلغ پرداخای سایر مناتع

مبلغ تخفیف تی ارساان

مبلغ پرداخای تی ار

سرم یارانه دولت

تی ه

مرر

مبلغ تقبا ح
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کل مهریاران

2379

میانگین مبلغ اهدایی
مهریاران
تومان

مهریاران جدید

1099

509،000

 643مهریار جدید در شهریور
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جمع مبلغ کمک ها
میلیون تومان

1210+
کمک ماهانه

کمک به حس مهر

کمک به یک بیمار

کمک فراگیری

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

میلیون تومان

9+

31+

610+

559+

مبلغ کمک ها در سال ( 1399میلیون تومان)
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اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399

1399
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ک ه م ا ر ماهانه

ک ه ته ح

مرر

ک ه ته یه تی ار

ک ه فراگیر

چرخه فعالیت  Crowdfundingحس مهر(مدل حس مهر)
پرداخت صورت حساب بیمار
بیمار

5

ترخیص بیمار

مهریار

حمایت بیمار
بیمارستان

4

2
1

معرفی فرصت خیریه

تعهد/پرداخت حس مهر

ارسال پرونده
حس مهر Crowdfunding

3

عملیات  crowdfundingحس مهر
حمایت مهریاران به بیماران

منابع در گردش
عملیات
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ویژگیهای حس مهر
شناخت حوزه بهداشت و درمان

استفاده از
تکنولوژی

بهره گیری از شیوه های
نوین سازمانی

بهینه سازی مالی
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حس مهر،
پلتفرم آنالین حامیت از درمان
بیامران مناطق محروم

#اثرگذار باشیم
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