
مسئولیت اجتماعی 
انتخاب الکترونیک



مســـئولیت اجتماعی در انتخـــاب الکترونیک 
بـــا درک ایـــن موضـــوع کـــه تعریـــف موفقیـــت 
تجـــاری چیـــزی فراتـــر از ســـودآوری، نـــرخ رشـــد و 

افزایـــش ثـــروت اســـت معنـــا پیـــدا می کنـــد. 
ــر  ــا و در نظـ ــک بـ ــاب الکترونیـ ــران انتخـ رهبـ
اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  شـــرایط  گرفتـــن 
ــد از انقـــاب اســـامی و  ــردم در دوران بعـ مـ
ــته اند  ــر آن داشـ ــعی بـ ــی، سـ ــگ تحمیلـ جنـ
اجتماعـــی  پایـــدار  توســـعه  مســـیر  در  تـــا 

گام هـــای ارزنـــده  بردارنـــد.

اشـــتغال زایی، کارآفرینـــی و توســـعه ســـبد 
طـــول  در  خانگـــی  لـــوازم  محصـــوالت 
اقدامـــات  جملـــه  از  فعالیـــت،  دهـــه   4
شایســـته ای اســـت کـــه انتخـــاب الکترونیـــک 
ــای خـــود  ــتای اهـــداف و دغدغه هـ در راسـ

ــت.  ــته اسـ برداشـ
در ایـــن مســـیر انتخـــاب الکترونیـــک انتظـــارات 
و خواســـته های ذی نفعـــان خـــود را پیوســـته 
ـــرآوردن  مـــورد توجـــه قـــرار داده و ســـعی در ب

آن هـــا داشـــته اســـت. 

مسئولیت اجتماعی
در انتخاب الکترونیک



ایـــن  کـــه  اینجاســـت  ســـوال  حـــال 
چـــه  اســـاس  بـــر  را  ســـازمان  ذی نفعـــان، 
معیـــار و ماکـــی می ســـنجند؟  در شـــرایط 
ـــان،  ـــی، ذی نفع ـــادی کنون ـــی اقتص اجتماع
ســـازمان ها را بـــر اســـاس فعالیت هایشـــان 
اقتصـــادی،  مختلـــف  حوزه هـــای  در 
قضـــاوت  زیســـتی  محیـــط  و  اجتماعـــی 
می کننـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر، آنچـــه یـــک 
ســـازمان را از رقبایـــش متمایـــز می کنـــد، خلـــق 
ـــتر.  ـــود بیش ـــه س ـــت ن ـــتر اس ـــر بیش ارزش و خی
ــزی  ــاب الکترونیـــک چیـ ــا در انتخـ ــدف مـ هـ
ـــال  ـــه دنب ـــا ب ـــت. م ـــروت اس ـــد ث ـــش از تولی بی
توزیـــع ثـــروت در راســـتای کاهـــش آالم و 
ـــئولیت  ـــتیم و مس ـــی هس ـــای اجتماع درده
اجتماعـــی در انتخـــاب الکترونیـــک راهـــی 
بـــرای نشـــان دادن موضـــع رهبـــران مجموعـــه 

و بیـــان ارزش هـــای ســـازمانی اســـت.

ذی نفعان انتخاب الکترونیک
به چند دسته تقسیم می شوند:

• جامعه 
• محیط زیست

• دولت  و سازمان های وابسته
• سازمان بورس و اوراق بهادار و ....



مسئولیت اجتماعی در انتخاب 
الکترونیک چهار حوزه را دربرمی گیرد:

• مسئولیت های اقتصادی
• مسئولیت های اخاقی 

• مسئولیت های بشردوستانه
• مسئولیت های زیست محیطی 

طی چند دهه فعالیت مستمر 
و در طول دوران پرفراز و 

نشیب خود، همیشه بر آن 
بوده ایم که آغازگر فعالیت های 

به اصطالح »بر زمین مانده« 
باشیم؛ اقداماتی بزرگ که نیاز 

ضروری جامعه است.



موسسه نیکوکاری کنترل 
سرطان ایرانیان )مکسا(

ــتانه،  ــئولیت های بشردوسـ ــتای مسـ در راسـ
ســـامت  می دانـــد  الکترونیـــک  انتخـــاب 
از حقـــوق مســـلم انســـانی اســـت  یکـــی 
وســـیع تری  مفهـــوم  و  معنـــا  امـــروزه  و 
ــن  ــت. از ایـ ــه اسـ ــته یافتـ ــه گذشـ ــبت بـ نسـ
رو مشـــتاق اســـت باالتریـــن ســـطح حفـــظ و 
ـــی،  ـــی، اجتماع ـــمی، روان ـــامت جس ـــاء س ارتق
ـــه  ـــراد ارائ ـــه اف ـــه هم ـــوی ب ـــادی و معن اقتص
دهـــد. زیـــرا از تأثیرگـــذاری ســـامت و خدمـــات 
شـــکوفایی  و  رشـــد  در  آن  بـــه  مربـــوط 
نظـــام اجتماعـــی و مدیریـــت هزینـــه هـــای 

اقتصـــادی آگاه اســـت؛

و بـــا احســـاس مســـئولیت در ایـــن راســـتا 
بـــر خـــود واجـــب می دانـــد بـــرای ســـامت 
قشـــری کـــه درگیـــر بیمـــاری پرهزینـــه ســـرطان 

هســـتند، خدماتـــی ارزنـــده ارائـــه کنـــد.
حمایـــت هـــاى مـــادى و معنـــوى از موسســـه 
نیکـــوکارى کنتـــرل ســـرطان ایرانیـــان بـــا 
ــى  ــت همراهـ ــا جهـ ــارى مکسـ ــام اختصـ نـ
بـــا بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان یکـــى از آن 

ــر زمیـــن مانـــده بـــود. ــاى بـ فعالیـــت هـ
 اقدامـــی خداپســـندانه در راســـتای کاهـــش 
ســـرطان  بـــا  کـــه  بیمارانـــی  آســـیب ها 

 ... می کننـــد  نـــرم  دســـت وپنجه 



ـــنهاد  ـــاس پیش ـــود را براس ـــالت خ ـــا رس مکس
در   )WHO( بهداشـــت  جهانـــی  ســـازمان 
ــش و  ــد دانـ ــرطان، تولیـ ــرل سـ ــه کنتـ زمینـ

انجـــام فعالیت هـــای دانـــش محـــور در
تشـــخیص  پیشـــگیری،  عرصـــه  چهـــار 
مـراقبت هــــای  و  درمــــان  زود هنگــــام، 
حمایتـــی و تســـکینی قـــرار داده اســـت. 
ـــازمان  ـــن س ـــوان اولی ـــه عن ـــا را ب ـــه مکس آنچ
ســـایر  از  حیطـــه  ایـــن  در  نهـــاد  مـــردم 
خیـریــــه ها و سـازمـان هــــای نیکوکــــاری 
رویکـــرد  بـــر  تمرکـــز  می کنـــد،...  متمایـــز 
»طـــب تســـکینی« و »خدمـــات مراقبـــت در 

اســـت.  منـــزل« 

امید تمام آن چیزی است که 
بیماران و خانواده هایشان 

به آن نیاز دارند.  پیام انتخاب 
الکترونیک برای بیماران 

سرطانی این است: در طی 
کردن این مسیر سخت سرطان 

تنها نیستید.



شکل گیری گفتمان مکسا 
در انتخاب الکترونیک

ســـال 1388 نقطـــه عطـــف بزرگـــی بـــرای 
ــاب الکترونیـــک بـــوده اســـت. در ایـــن  انتخـ
ـــی،  ـــا دیان ـــاج محمدرض ـــای ح ـــاب آق ـــال جن س
در جریـــان اتخـــاذ الیســـنس شـــرکت دوو 
در ایتالیـــا، بـــه طـــور اتفاقـــی بـــا یکـــی از 
پیشـــگامان ایرانـــی حـــوزه مراقبـــت هـــای 
حمایتـــی و تســـکینی آشـــنا شـــده و در حیـــن 
گفتگـــو بـــا مفهـــوم طـــب تســـکینی و عـــدم 
ــای حمایتـــی و تســـکینی  ارائـــه مراقبـــت هـ
بـــه صـــورت سیســـتماتیک آگاه  ایـــران  در 
ـــت  ـــد جه ـــازى ش ـــو آغ ـــن گفتگ ـــوند. ای می ش
الکترونیـــك  انتخـــاب  مجموعـــه  حمایـــت 
ســـرطان  کنتـــرل  نیکـــوکارى  موسســـه  از 
حـــاذق  پزشـــکان  از  دعـــوت  و  )مکســـا( 
ایـــن رشـــته بـــراى حضـــور در ایـــران جهـــت 
ــرطان. ــه سـ ــا بـ ــاران مبتـ ــا بیمـ ــى بـ همراهـ
 مکســـا تحـــت حمایـــت گـــروه صنعتـــی 
انتخـــاب الکترونیـــک، ارائـــه دهنـــده خدمـــات 
و  بـــوده  ســـرطان  کنتـــرل  و  پیشـــگیری 
ـــاران  ـــه بیم ـــی را  ب ـــی و حمایت ـــات مراقبت خدم

ــد.  ــی کنـ ــه مـ ــرطان ارائـ ــه سـ ــا بـ مبتـ
 .



ـــا  ـــدن ب ـــار آم ـــدارا و کن ـــی، م ـــه زندگ ـــد ب ـــا امی ب

بیمـــاری ســـخت و گاه درمان ناپذیـــر آســـان تر 

می شـــود و ایـــن مصـــرع زیبـــای ســـهراب 

ــد: ــی می کنـ ــن تداعـ ــپهری را در ذهـ سـ

»تا شقایق هست زندگی باید کرد«

حمایت از خانواده های درگیر 
با سرطان و ارائه خدمات 

منحصربه فرد طب تسکین 
آن ها، ریشه در باور و بینش 

انتخاب الکترونیک دارد.
بر آن ایم تا امید را به

خانواده ها بازگردانیم.



چشم انداز مکسا

مأموریت مکسا

آرمان مکسا

ــی  ــد، راضـ ــه ای توانمنـ ــه جامعـ ــتیابی بـ دسـ
و آرام در مواجهـــه بـــا بیمـــاری  ســـرطان در 

راســـتای زندگـــی ســـعادتمندانه.

و  حمایتـــی  مراقبـــت  زمینـــه ی  در  مکســـا 
ـــور،  ـــور، دانش مح ـــرطان در کش ـــکینی  س تس
ــار  ــع رفتـ ــو و جامـ ــذار، الگـ ــاز، تأثیرگـ جریان سـ

می خواهـــد: و  می کنـــد 

• قطب اول ارائه خدمات و مراقبت های 
حمایتی و تسکینی  در حوزه سرطان  باشد.

• کیفیت زندگی مخاطبان هدف  )بیش 
از ده درصد مبتایان سرطان نیازمند به 

مراقبت  استاندارد را تغییر دهد. 
• مرجع دانش مدیریت مراقبت های 

حمایتی و تسکینی باشد. 
• مرجع پایش و بهینه سازی نظام های 

مرتبط و فرهنگسازی و تربیت نیروی 
انسانی باشد.

• مستعد و قادر برای استفاده از کلیه 
منابع بالفعل و بالقوه فردی، بین فردی 

 )Copping( و اجتماعی برای کنارآمدن
و تطابق )Adjustment( سازگارانه 

)Compatible( حداکثری با بیماری سرطان
• پذیرش امیدوارانه و واقع بینانه ابتاء 

به بیماری سرطان، عوارض و پیش آگهی 
)Prognosis( آن در عین مواجهه

فعال با بیماری
• رهایی یافته از رنج جسمانی، روانی، 
اجتماعی و معنوی مرتبط با بیماری 

)Symptom Control( سرطان



مکسا، دو عرصه مأموریتی
مستقل اما در تعامل دارد:

• مدیریت جامع مراقبت های
حمایتی و تسکینی 

• راهبری ارائه خدمات جامع
حمایتی و تسکینی 

فرآیند عملیاتی
در مکسا

برنامه ریـــزی  منظـــر  از  عرصـــه  دو  هـــر 
و  می شـــوند  مســـتقل  هدف گـــذاری 
مخاطبـــان مســـتقل دارنـــد و می تواننـــد 
ــا و  ــداف، راهبردهـ ــات اهـ ــه الزامـ ــته بـ بسـ
ــتیبان  ــای پشـ ــود، عرصه هـ ــای خـ برنامه هـ
پشـــتیبان  عرصه هـــای  یـــا  خـــود  ویـــژه 
باشـــند.  داشـــته  مشـــترک  صـــورت  بـــه 
ــتند و  ــق نیسـ ــتیبان مطلـ ــای پشـ عرصه هـ
ــای  ــرای عرصه هـ ــزی بـ ــب برنامه ریـ ــر حسـ بـ

اصلـــی قابـــل تغییرنـــد.
جـامــــع  مـدیــــریت  عـرصــــه  خـدمــــات 
تسکینــــی  و  حمـایتــــی  مـراقبت هــــای 
سازمــــان  استــانداردهــــای  بـــا  مطابـــق 
بهداشـــت جهانـــی و در چرخـــه پیشـــگیری، 
تشـــخیص زودهنـــگام، پشـــتیبانی درمـــان، 
تسکینــــی،  و  حمـایتــــی  مـراقبت هــــای 
ــای  ــر و مراقبت هـ ــان عمـ ــای پایـ مراقبت هـ
ســـوگ در قلمـــرو ملـــی ارائـــه می شـــوند.



ارزش  افزایی 
برای مخاطبان

• ارتقاء کیفیت زندگی مبتا به
سرطان و خانواده اش

• ارتقاء کیفیت مرگ مبتا به سرطان

فـــردی،  چندوجهـــی  بحـــران   مدیریـــت   •
اجتماعـــی، جســـمانی، روانـــی، معنـــوی و 

خانـــواده اش و  مبتـــا  اقتصـــادی 

• مدیریـــت شـــرایط جدیـــد زندگـــی پـــس از 
بـــروز ســـرطان بـــرای مبتـــا و خانـــواده اش

آزاردهنـــده  عائـــم  کلیـــه  کنتـــرل   •
جســـمانی، روانـــی، اجتماعـــی، معنـــوی و 

خانـــواده  اش و  مبتـــا  اقتصـــادی 



• تکریم و تعظیم مبتایان، خانواده های 
آنها، مراقبین و بالینگران در کلیه خدمات

• طراحی و اجرای نظام ها، مبانی نظری، 
طرح ها و برنامه ها طبق اصول قرآنی و 

سیره اهل بیت

• بهره گیری از فناوری اطاعات و ارتباطات 
به عنوان پیشران )و نه پشتیبان صرف( ارائه 

خدمات و مدیریت مکسا

• ممیزی مستمر اخاق در کلیه 
فعالیت ها، روابط و محتواها

• کاهش تصدی گـری و افزایش راهبری 
ضمن حفظ مرجعیت

• حمایت از توسعه خدمات مراقبتی در 
کشور توسط دیگران 

• تأکید بر نیاز مخاطبان به جای تمایل، 
سلیقه و اقتضائات سازمانی در ارائه 

خدمت

• تعهد به رعایت اصول و ضوابط اسامی 
و عقانیت دینی در تمامی عرصه های 

فعالیتی

سیاست های  مکسا

• برقراری تعامل و ارتباط دائم با سایر 
نهادها با مأموریت مشابه در کشور و 

خارج از کشور

• ایجاد سازوکارهای ثبت و استفاده از 
پیشنهادها، توصیه ها و بازخوردها از 

انواع مخاطبان و ذی نفعان

• عدم تبعیض جنسیتی، قومیتی، 
مذهبی و ملیتی در خدمت رسانی و انجام 

فعالیت  ها

• پیشرفت درون زا و تقویت قوای
درونی مکسا

• بررسی و ارزیابی مستمر فعالیت ها 
جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی و 

اسناد راهبردی مکسا

• توجه به  هدف گرایی در امور، پرهیز از 
سیاسی کاری و سیاست زدگی و حلم و 

بردباری در انجام وظایف

• حفظ و حراست از دستاوردهای مادی و 
معنوی سازمان

• رعایت اصول وحدت امت اسامی با 
توجه ویژه به مشترکات اسامی 

• هم راستایی اهداف و برنامه های مرکز با 
اهداف و برنامه های کان سامت کشور

• احتراز از موازی کاری و توجه به 
اولویت های روی زمین مانده حل معضل 

سرطان در کشور





مکسا خدمات خود را در یکی از
قالب های زیر ارائه می کند: 

کلینیکسرپاییمراقبتهای
حمایتیوتسکینی

مراقبت هـــای  ســـرپایی  خدمـــات  کلیـــه 
کلینیـــک  در  تســـکینی  و  حمــــایتی 
و  حمایتـــی  مراقبت هـــای  ســـرپایی 
از  بخشـــی  مــــی گردد.  ارائـــه  تســـکینی 
خدمـــات  بـــر  تمــــرکز  بـــا  کلینیـــک  ایـــن 
)کنتـــرل  تسکینــــی  طـــب  تخصصـــی 
تحـــت  جسمــــی(  دهنـــده  زار  آ عالئـــم 
عنـــوان »درمانـــگاه طـــب تســـکینی« در 

می کنـــد. فعالیـــت  بیمارســـتان 
بخـــش دیگـــر ایـــن کلینیـــک در فضایـــی 
تمرکـــز  بـــا  و  بیمارســـتان  از  مســـتقل 
عنـــوان  تحـــت  بازتوانـــی،  خدمـــات  بـــر 
فعالیـــت  ســـرطان«  بازتوانـــی  »کلینیـــک 
ــان، در  ــاز درمـ ــل از آغـ ــی قبـ ــد. گاهـ می کنـ
حیـــن درمـــان، پـــس از پایـــان درمـــان و حتـــی 
یـــا  زمانـــی کـــه بیمـــار بهبـــودی نســـبی 
ـــکالت  ـــی مش ـــت، برخ ـــرده اس ـــدا ک ـــل پی کام
ـــه  ـــوی ب ـــا معن ـــی ی ـــی، اجتماع ـــمی، روان جس
ســـراغ او می آینـــد. بـــروز مشـــکالت روانـــی، 
اجتماعـــی و معنـــوی بـــه بیمـــار محـــدود 
نیســـت و ممکـــن اســـت مراقبیـــن و اعضـــای 
قـــرار  تاثیـــر  تحـــت  نیـــز  را  او  ی  خانـــواده 
دهـــد. وظیفـــه ایـــن کلینیـــک، پاســـخگویی 

ــت. ــکالت اسـ ــن مشـ ــه ایـ ــب بـ مناسـ

مراکز خدمات مکسا

بخش بیمارستانی طب تسکینی
ـــاری  ـــول دوره بیم ـــاران در ط ـــیاری از بیم بس
ـــدیدی  ـــوارض ش ـــمی و ع ـــرایط جس ـــار ش دچ
در  بســـتری  بـــه  نیـــاز  کـــه  می شـــوند 
ـــرایط  ـــن ش ـــد. در ای ـــدا می کنن ـــتان پی بیمارس
دریافـــت خدمـــات تســـکینی و کاهـــش 
محیـــط  در  آزارنـــده  عالئـــم  ســـایر  و  درد 
بیمارســـتانی در اولویـــت قـــرار می گیـــرد. 
در بخـــش بســـتری طـــب تســـکینی تـــالش 
ـــر  ـــاز ب ـــورد نی ـــی م ـــات بالین ـــا خدم ـــود ت می ش
اســـاس اصـــول علمـــی روزآمـــد بـــه بیمـــاران 
ارائـــه شـــود، بـــه گونـــه ای کـــه در کمتریـــن 
زمـــان بتواننـــد ادامـــه خدمـــات تســـکینی را 

ــد. ــت کننـ ــزل دریافـ ــط آرام منـ در محیـ



شبکه مراقبت در منزل
بیمـــاران بدحالـــی کـــه توانایـــی مراجعـــه 
بـــه کلینیـــک ســـرپایی را ندارنـــد یـــا بیمـــاری 
آنهـــا در مراحـــل پیشـــرفته قـــرار گرفتـــه، 
و  حمایتـــی  مراقبت هـــای  می تواننـــد 
کننـــد.  دریافـــت  منـــزل  در  را  تســـکینی 
ــای حمایتـــی  طیـــف کاملـــی از مراقبـــت هـ
ــه  ــه در خانـ ــی کـ ــرای بیمارانـ ــکینی بـ و تسـ
ایـــن  می شـــود.  ارائـــه  هســـتند  بســـتری 
خدمـــات شـــامل ویزیـــت پزشـــک عمومـــی 
ـــی،  ـــص داخل ـــامل متخص ـــص )ش و متخص
ــرداری  ــی، تصویربـ ــب فیزیکـ ــس، طـ اورژانـ
هـــای  مراقبـــت  غیـــره(،  و  پزشـــکی 
پرســـتاری، مشـــاورۀ روانشناســـی، مراقبـــت 
معنـــوی، خدمـــات مـــددکاری اجتماعـــی 
مشـــاوره تغذیـــه و خدمـــات فیزیوتراپـــی و 

کاردرمانـــی اســـت.

مرکز راهنمایی و پاسخگویی
ــن و  ــاران، مراقبیـ ــتن بیمـ ــی نداشـ دسترسـ
عمـــوم جامعـــه بـــه اطالعـــات علمـــی معتبـــر 
در مـــورد ســـرطان و تناقـــض در اطالعـــات 
ـــردم  ـــردرگمی م ـــث س ـــی باع ـــل دسترس قاب
و ایجـــاد اضطـــراب در خانـــوادۀ بیمـــاران 
زمینـــه  اطالعاتـــی  فقـــر  ایـــن  می شـــود. 
ســـودجویان  اســـتفادۀ  ســـوء  بـــرای  را 
مهیـــا می کنـــد. از طـــرف دیگـــر بســـیاری از 
ــا امـــکان دسترســـی  ــاران و خانواده هـ بیمـ
ـــی  ـــان را در تمام ـــران و متخصص ـــه درمانگ ب

ــد. ــاری ندارنـ دوران بیمـ
ـــات،  ـــت خدم ـــیرهای دریاف ـــی از مس ـــذا یک ل
ارتبـــاط بـــا مرکـــز راهنمایـــی و پاســـخگویی 
مکســـا اســـت. کارشناســـان مرکـــز راهنمایـــی 
ـــتاران  ـــکان، پرس ـــامل پزش ـــخگویی، ش و پاس
بیمـــار  از  مراقبـــت  هـــای  تکنســـین  و 
ـــبانه روز  ـــاعات ش ـــام س ـــا در تم ـــتند. آنه هس
آمـــادۀ ارائـــۀ راهنمایـــی تخصصـــی تلفنـــی 
ــاری و  ــورد بیمـ ــواالت در مـ ــه سـ ــخ بـ و پاسـ
مراقبـــت از بیمـــار هســـتند. همچنیـــن اگـــر 
بیمـــار وارد برنامـــۀ مراقبـــت در منـــزل گـــردد، 
ایـــن افـــراد بـــر اســـاس ارزیابی هایـــی کـــه 
از شـــرایط بیمـــار انجـــام می دهنـــد، بطـــور 
ــت  ــد گرفـ ــاس خواهنـ ــار تمـ ــا بیمـ دوره ای بـ
تـــا از آخریـــن تغییـــرات در وضعیـــت بیمـــار 
ــا ممکـــن  ــر شـــوند. آنهـ ــا خبـ و نیازهـــای او بـ
اســـت راهنمایی هایـــی را بصـــورت تلفنـــی بـــه 
بیمـــار ارائـــه دهنـــد یـــا بیمـــار را در نوبـــت اعـــزام 

تیـــم مراقبتـــی بـــه خانه تـــان قـــرار دهنـــد.



تفاهم نامه ها و قراردادها

مکســـا بـــه عنـــوان یکـــی از اعضـــای هیئـــت 
در  موثـــری  بســـیار  نقـــش  موســـس، 
شـــکل گیری شـــبکه ملـــی تشـــکل های 
حـــوزه  خیریـــه  موسســـات  و  مردمـــی 
معاونـــت  مشـــارکت  بـــا  ایـــران  ســـرطان 
و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  اجتماعـــی 
آمـــوزش پزشـــکی دارد و در حـــال حاضـــر 
ـــره  ـــت مدی ـــای هیئ ـــی از اعض ـــوان یک ـــه عن ب
و همچنیـــن دبیـــر کارگـــروه مراقبت هـــای 
فعالـــی  نقـــش  تســـکینی،  و  حمایتـــی 
مراقبت هـــای  ارائـــه  راهبـــری  عرصـــه  در 
ارائـــه  توســـعه  و  تســـکینی  و  حمایتـــی 
مشـــارکت  و  آمـــوزش  بـــا  خدمـــات  ایـــن 

دارد. مردمـــی  تشـــکل های 
مکســـا همـــواره ســـعی در برقـــراری ارتبـــاط 
موثـــر بـــا دیگـــر ســـازمان هـــا و ارگان هـــا 
داشـــته؛ چـــرا کـــه از دیـــدگاه مدیـــران مکســـا، 
ایـــن همـــکاری هـــا در رشـــد و گســـترش 
ســـازمان و افزایـــش کیفیـــت خدمـــات ارائـــه 

شـــده نقـــش پررنگـــی را ایفـــا مـــی کنـــد. 
ــا،  همچنیـــن یکـــی از رســـالت هـــای مکسـ
مراقبـــت  خدمـــات  گســـترش  و  ترویـــج 
ــرز  ــاورای مـ ــور و حتـــی مـ تســـکینی در کشـ
ارتبـــاط  ایـــن، برقـــراری  هـــا اســـت. بنابـــر 
ـــن  ـــه ی ای ـــرای ارائ ـــتعد ب ـــز مس ـــا مراک ـــر ب موث
دســـته از خدمـــات و همراهـــی ایـــن مراکـــز 
ـــکینی در  ـــات تس ـــه خدم ـــدازی و ارائ در راه ان

دســـتور کار مکســـا قـــرار دارد. 
ـــن  ـــم تری ـــی از مه ـــد برخ ـــی توانی ـــا م در اینج
توافقنامـــه هـــا و قـــرارداد هـــای مکســـا را 

مشـــاهده کنیـــد. 

مکسا تا کنون موفق به انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های 

علوم پزشکی تهران، اصفهان، مشهد، 
شیراز، قم، کرمان و کاشان گردیده است. 

به عاوه مکسا به منظور بهره مندی از 
دانش و تجربه مراکز پیشتاز جهان در 

زمینه کنترل سرطان )به ویژه مراقبت های 
حمایتی و تسکینی( با انستیتو کوری 

فرانسه و دانشگاه فرایبورگ آلمان نیز 
تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.



پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبرگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا

دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی

دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه آزاد نجف آباد گذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی

تربیت نیروی انسانی متخصص طب تسکینی
الگوبرداری مدیریت خدمات طب تسکینی در حوزه سرطان  

پشتیبانی علمی،آموزشی و اجرایی از مکسا
برگزاری دوره های بازآموزی و کارآموزی در مراکز مکسا

راه اندازی مرکز جامع سرطان تیپ ۲ در تهران

راهبری مکسا در توسعه مراقبت های حمایتی و تسکینی سرطان در کشور
مشارکت در تهیه پیش نویس برنامه جامع مراقبت های حمایتی و تسکینی

مشارکت در تهیه پیش نویس اساسنامه شورای ملی سرطان وزارت بهداشت

راه اندازی،بهره برداری و مدیریت بخش طب تسکینی

تعریف و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز طب تسکینی

راه اندازی،بهره برداری و مدیریت بخش طب تسکینی

استفاده بیماران از امکانات تفریحی شهرداری

تولید شواهد علمی در هزینه اثربخشی خدمات مراقبت در منزل

تعرفه گذاری خدمات مراقبت در منزل

همکاری مشترک در حمایت از بیماران مبتا به سرطان

در اختیار گرفتن زمین بیمارستان وزیری جهت راه اندازی مرکز جامع سرطان

موسسه کوری فرانسه

دانشگاه علوم پزشکی تهران 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیمارستان فیروزگر تهران

سازمان نظام پرستاری ایران 

بیمارستان امام خمینی تهران

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان

سازمان بیمه سامت ایرانیان

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللـه

موسسه خیریه امدادگران عاشورا 

اداره کل امور خیریه استان تهران

بیمارستان امام خمینی تهران؛ انستیتو کانسر ایران

سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان

شهرداری تهران 

راه اندازی،بهره برداری و مدیریت واحد سایکوانکولوژی

تخفیف در هزینه های کفن و دفن

براگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از سرطان در سراهای محله

دانشگاه علوم پزشکی مشهدآموزش و حمایت در راستای راه اندازی شبکه مراقبت در منزل

سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهانطراحی و مدیریت چرخش اتوبوس سامت در اماکن پر ازدحام

تسهیل ثبت نام دانش آموزان معرفی شده از مکسا

ارائه خدمات مراقبت در منزل توسط مکسا به بیماران معرفی شده از بیمارستان

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

مجموعه های ورزشی شامل یوگا و استخر

بیمارستان سیدالشهداء)ع(

تخفیف به بیماران و خانواده آن ها

بیمارستان امید اصفهانارائه خدمات سایکوانکولوژی و آموزش بالینگران در فضای بیمارستان

دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه آزاد خوراسگانگذراندن دوره کارآموزی پرستاران در زمینه مراقبت های حمایتی و تسکینی

تخفیف در هزینه خدمات به بیماران معرفی شده از طرف مکسا
مراکز تشخیصی و درمانی شامل فیزیوتراپی،
آزمایشگاه، دندانپزشکی، رادیولوژی



* تقدیـــر وزارت بهداشـــت در همایش کشـــوری 
مشـــارکت هـــای اجتماعـــی از مکســـا بـــه عنـــوان 
ـــر در  ـــای موث ـــوزه فعالیت ه ـــر در ح ـــکل برت تش

مشـــارکت جمعـــی و اجتماعی
از چهارمیـــن  دریافـــت تندیـــس پاتیـــن   *

اجتماعـــی مســـئولیت  جایـــزه  جشـــنواره  خط سیر تحول مکسا

طرح موضوع از سوی حاج آقا محمدرضا دیانی و 
برگزاری سلسله نشست ها با حضور کمیته منتخب

تدوین طرح، اهداف و برنامه های ۵ ساله

راه اندازی درمانگاه طب تسکینی در مجتمع 
بیمارستانی امید اصفهان

راه اندازی شبکه مراقبت در منزل اصفهان

- راه اندازی کلینیک مشاوره، ژنتیک و پیشگیری 
از سرطان در اصفهان

- راه اندازی ستاد کشوری موسسه مکسا در تهران
- راه اندازی واحد لنف ادم در مکسا اصفهان

- حکایت از بخش طب تسکینی فارس در تهران - راه اندازی کلینیک بازتوانی پس از درمان در تهران
- راه اندازی شبکه مراقبت در منزل تهران
- حمایت از واحد مراقبت روان شناختی مجتمع 
بیمارستانی امید

- راه اندازی کلینیک بازتوانی پس از درمان اصفهان
- راه اندازی بخش طب تسکینی در بیمارستان 
فیروزگز تهران

راه اندازی شبکه مراقبت حمایتی و درمانی 
بیمارستان فاطمه )س( تهران

- راه اندازی شبکه مراقبت حمایتی و درمانی 
مکسای مجازی

- راه اندازی شبکه مراقبت حمایتی و درمانی 
بیمارستان شریعتی

- راه اندازی شبکه مراقبت در منزل قم
- راه اندازی شبکه مراقبت در منزل کاشان
- راه اندازی شبکه مراقبت در منزل مشهد
- راه اندازی شبکه مراقبت در منزل کرمان

افتخارات

۱۳۸۷

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۵

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱



را در مراکـــز گوناگـــون و در  از خدمـــات تخصصـــی  مکســـا هم اکنـــون طیـــف وســـیعی 
شـــهرهای مختلـــف بـــه بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان و خانواده هـــای ایشـــان ارائـــه می دهـــد.
ــرطان و  ــه سـ ــا بـ ــار مبتـ ــش از 24000 بیمـ ــال 1400 بیـ ــان سـ ــا پایـ ــا تـ ــیس مکسـ ــان تاسـ از زمـ
خانـــواده آن هـــا از خدمـــات ایـــن مرکـــز بـــه صـــورت رایـــگان در کلینیک هـــای بازتوانـــی و شـــبکه 
ـــای  ـــد(  در بخش ه ـــاران نیازمن ـــرای بیم ـــگان ب ـــی )رای ـــرخ دولت ـــا ن ـــا و ب ـــزل مکس ـــت در من مراقب

ــد. ــتفاده کرده انـ ــتانی، اسـ بیمارسـ
در شـــبکه مراقبـــت در منـــزل مکســـا تـــا پایـــان ســـال 1400 بیـــش از 135000 خدمـــت انجـــام شـــده 
ـــر 69000 عـــدد از ازیـــن خدمـــات، خدمـــات پزشـــکی و پرســـتاری در منـــزل بـــوده اســـت  ـــغ ب کـــه بال
و در اغلـــب مـــوارد از مراجعـــه بیمـــار بـــه مراکـــز درمانـــی، تحمیـــل درد و رنـــج حمـــل و نقـــل بیمـــار، 

ـــت. ـــده اس ـــری ش ـــای جلوگی ـــغال تخت ه ـــه و اش ـــت هزین ـــواده، پرداخ ـــی از خان جدای
در ایـــن مـــدت همچنیـــن بیـــش از 23000 مـــورد ارائـــه تجهیـــزات پزشـــکی و 12000 مـــورد 

ــاران ارائـــه شـــده اســـت. خدمـــات بســـتری بـــه صـــورت رایـــگان بـــه بیمـ

دستاوردها



تـــا شـــقایق هســـت 
زندگـــی بایـــد کـــرد


