لیست مراکز و انجمن های حمایتی بیماران
نام مرکز/انجمن

کمیته امداد استان قم
سازمان بهزیستی استان قم
سازمان هالل احمر استان قم

اورژانس اجتماعی بهزیستی
انجمن دیابت قم (مهرگان)
مرکز دیابت درمانگاه سیدالشهداء
(شهید هندویان)
انجمن بیماران ام اس ()MS
انجمن حمایت از بیماران کلیوی

انجمن بیماران تاالسمی و هموفیلی
انجمن حمایت از کودکان سرطانی
قم (کرامت)
مرکزمشاوره ایـدز قم
(مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری)
آسایشگاه سالمندان و معلولین
بقیه اهلل االعظم (عج) قم
بنیاد نیکوکاری دستهای مهربان
بنیاد خیریه تکفل و سرپرستی ایتام
استان قم

شماره تلفن36167600 :
خیابان امام خمینی ،خیابان شهید بهشتی
شماره تلفن36619711-12 :
خیابان لواسانی (ساحلی)
شماره تلفن37708184-8 :
دفترمرکزی:خیابان  15خرداد ،جنب مجتمع ساختمان اصناف -شماره تلفن37729350-3 :
مرکز خونگیری :بلوار معلم ،میدان روح اهلل – شماره تلفن37735020:
شماره تلفن123 :
انتهای خیابان انقالب (چهارمردان) ،کوی  ،48پالک 9
شماره تلفن37602214 :
خیابان هفت تیر ،بین کوی  12و 14
شماره تلفن36708541 :
پذیرش :خیابان دور شهر ،کوچه  ،7درمانگاه بقیه اهلل اعظم (عج)-شماره تلفن37102222:
انجمن 30:متری هنرستان ،بعد از کوی  ،27کنار زیرگذر پل بعثت
خیابان باجک ،کوچه  ،14پالک 3
شماره تلفن37754650 :

تاریخ اخرین ابالغ1396/12/23 :

انجمن حمایت از بیماران استومی

خیابان امام خمینی 16 ،متری آیت اله سعیدی(یخچال سابق)

میدان آزادگان ،بلوار بهشتی ،بیمارستان شهید بهشتی
شماره تلفن 36122995 :و 09128531989
خیابان بلوار امین ،بلوار جمهوری ،کوی دوم ،فرعی اول سمت راست ،پالک 1
شماره تلفن32909612 :

دفتر مرکزی تهران02188918588:

معرفی :خیابان امام خمینی ،بیمارستان حضرت معصومه(خرمی) ،بخش آنکولوژی کودکان
دفتر انجمن :خیابان  45متری صدوق 55 ،متری فردوسی ،ساختمان آریانا ،طبقه 5
شماره تلفن32901657 :
انتهای خیابان توحید(نیروگاه) ،جنب پمپ بنزین ،روبه روی امامزاده سیــد معصوم
شماره تلفن38618700 :
خیابان طالقانی ،بلوار شهید محالتی،نرسیده به میدان شهید محالتی(فلکه آسایشگاه)
شماره تلفن37228840 :
خیابان بلوار امین ،کوی  ،33پالک 717
تلفن گویا3127:
خیابان آذر  ،مقابل مدرسه رضویه ساختمان موسسه
شماره تلفن37721577 -37726574 :

برای آگاهی از سایر مراکز حمایتی و خیریه در استان قم میتوانید از بارکد روبه رو استفاده نمایید:
تهیه شده توسط کارشناس آموزش بیمار و ارتقای سالمت همگانی –مرکزآموزشی درمانی شهید بهشتی قم1397 -

کد PSHAPR1452/E1 :تاریخ اولین ابالغ 1393/9/12:تاریخ آخرین بازنگری1396/12/21 :

سازمان انتقال خون استان قم

آدرس

(ع)

