جلـب مشـارکت خیریـن خـارج از کشـور و تعامل
بـا مؤسسـات خیریـه در هماهنگـی و تسـهیلگری
مشا رکت :
 -1مشـارکت در سـاخت خانـه بهداشـت سـربازار
در محلـه زلزلـهزده اندیـکا در خوزسـتان (میـزان
پیشـرفت پـروژه  30درصـد)
 -2مشـارکت در سـاخت خانه بهداشـت کنگزارآباد
در الشـار دانشـگاه ایرانشـهر(میزان پیشـرفت پروژه
 30درصد)
 -3مشـارکت در سـاخت مرکـز خدمـات جامـع
سلامت پردیس دانشـگاه شـهید بهشـتی (بازدید
زمیـن و آمادهسـازی نقشـهها)
 -4مشـارکت در سـاخت مرکـز خدمـات جامـع
سلامت علی بیگ دانشـگاه سـاوه (بازدیـد زمین و
آمادهسـازی نقشـهها)
 -5مشـارکت خیرین داخل کشـور در ساخت خانه
بهداشت ارومیه
توسعه همراهسراهای کشور
اقدامـات اصلـی انجـام شـده در موضـوع
همر ا هسـر ا ها :
بهروزرسـانی بانـک اطالعاتـی همراهسـراهای
سراسـر کشـور :در حال حاضر تعداد  ۸۳همراهسرا در
سراسـر کشـور به بیمـاران و همراهان آنـان خدمت
ارائـه میدهنـد کـه مـکان ۴۸درصـد از همراهسـراها
ً
کامال خیرسـاز اسـت.
مؤسسـه خیریه رها اقدام بـه طراحی و بهرهبرداری
از «سـامانه رهـا» کـرد .سـامانه رهـا سـامانهای به
منظـور ایجـاد رابطه منطقی و مسـتقیم بیـن مراکز
ارائـه خدمـات سلامت (بیمارسـتانها و )...و مراکز
اقامتـی  -خدماتـی (هتلهـا ،میهمانسـراها ،هتـل
آپارتمانها و )...اسـت و در حال حاضر در کالنشـهر
تهـران طـی هماهنگـی و همـکاری مشـترک وزارت
بهداشـت تمامـی بیمارسـتانهای دولتـی تحـت
پوشـش دانشـگاههای علوم پزشـکی تهـران ،ایران،
شـهید بهشـتی ،بیمارسـتانهای تحـت پوشـش
سـازمان تأمیـن اجتماعـی ،جمعیـت هلال احمر و
تعدادی از مؤسسـات خیریه فعال در حوزه سلامت
متصل به این سـامانه بوده و از خدمات آن ،شـامل
اسـکان ،مشـاوره ،حملونقل و ...اسـتفاده میکنند.
بـه محـض بسـتری شـدن بیمـار در یکـی از
بیمارسـتانهای مورد اشـاره در سـطح شـهر تهران،
همـراه بیمار به حوزه مـددکاری بیمارسـتان مراجعه
کـرده و برگـه معرفـی بـه نزدیکترین مرکـز اقامتی
خدماتـی بـرای اسـکان موقـت ،توسـط مـددکاراجتماعـی بـرای او صادر میشـود .بر اسـاس گزارش
ارسـالی از سـوی مؤسسـه خیریـه از سـال  ۱۳۹۷تـا
پایـان سـال  ۱۳۹۹تعـداد  ۶۷۷۱۹نفـر شـب (واحـد
اقامـت) اقامـت بـه همراهـان و خانـواده بیمـاران
غیربومـی در مکانهـای اقامتـی طـرف قـرارداد بـا
مؤسسـه خیریـه صـورت گرفته اسـت .این سـامانه
همراهسـراهای آنالیـن در حـال گسـترش در سـایر
اسـتانها اسـت.
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56

سال

تعداد پروژه های دانشگاه /دانشکده ها

تعداد داوطلبین ( نفر (

میزان کار داوطلبی ( ساعت (

سال 1395

41

6500

110000

سال 1396

72

11600

190000

سال 1397

109

18000

256000

سال 1398

132

25000

430000

دوران پاندمی کرونا

454

86000

1120000

جمع

812

147100

2126000

