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مهربانی و نوع دوستی همچون درختی پرشکوه است که شاخ 
و ریشه اش در فطرت  کشیده  برین  تا بهشت  برگ هایش  و 

ک انسان ها نهاده شده است. مردم مهربان،  پا
از لطافت باران  لحظه لحظۀ زندگی شان سرشار 
دستان  دل نشین،  و  ســاده  کــه  همانان  اســت. 
گرمی می فشارند و دِل تنگ آنان را  نیازمند را به 
التیام بخشیده و زخم های زندگی شان را درمان 
این  که  اســت  کــنــون، قریب سی ســال  ا می کنند. 
و  دریا  وسعت  به  دل هایی  با  نیک سیرت،  مردم 
انجمن  بخشنده،  دستانی  و  راســخ  ایمان هایی 
خیریۀ بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ 
درمانده ای  دِل  از  را  تاغمی  کرده اند  حمایت  را 
و  دهند  سامان  را  پریشان حالی  حال  و  بردارند 
چه گواراست حیات طیبۀ آنان که با نیک خواهی 

و نیک اندیشی عجین شده است.

تخصصی  پزشکی  مرکز  محترم،  خیرین  شما  یــاری  به  امــروز 
و  با تجهیزات پزشکی  توانسته است  ابوالفضل؟ع؟  حضرت 
بهره گیری  با  و  پیشرفته  درمانی  و  آزمایشگاهی 
کادر  از همکاری بیش از 185 پزشک و پرستار و 
درمان، به بیماران و نیازمندان خدمتی شایسته 
کنون در میانۀ راه خدمت رسانی،  ارائه دهد؛ اما ا
هزینه های  و  نیازمند  بــیــمــاران  تــعــداد  افــزایــش 
ــان، مسیر خــدمــت بــه عــزیــزان  ســـرســـام آور درمــ
که  ــت  کـــرده اس بــا مشکالتی هــمــراه  را  مــددجــو 
باهمت واالی شما خیرین نیک اندیش، در این 
سال، این معضالت نیز مرتفع خواهد شد. امید 
متنعم  الــهــی  بیکران  خـــوان  از  همگی  کــه  اســت 

گردیم.
الهی در دل ما جز محبت مکار و بر این ِکشت ها 

جز باران رحمت مبار

جز نکویی اهل کرم 
نخواهد ماند

مــــــهــــــربــــــانــــــی و 
نــــــــوع دوســــــــتــــــــی 
هــمــچــون درخــتــی 
ــت که  پــرشــکــوه اسـ
برگ هایش  و  شــاخ 
تــــا بـــهـــشـــت بــریــن 
ریشه اش  و  کشیده 
ک  ــا پـ ــرت  ــطــ فــ در 
ــا نــهــاده  ــان هـ ــسـ انـ

شده است.
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تصویب 
۱۵۹ مصوبۀ 

هیئت مدیره 
در طول

 یک سال

تا  شــد  حــاصــل  توفیق   1399 ــال  س در 
انجمن  هــفــده جــلــســۀ هــیــأت مــدیــره 
دفتر  در  ابوالفضل؟ع؟  حضرت  خیریۀ 
مرکزی در خیابان استانداری و همچنین 
در محل مرکز پزشکی تخصصی مؤسسه 
واقع در خیابان امام خمینی؟هر؟ برگزار 

شود.
ــا حــضــور اعــضــای  در ایـــن جــلــســات ب
تصویب  بــه  مصوبه   159 هیأت مدیره 
رســیــد. اعــضــای هــیــأت مــدیــره، بیست 

سه  اصلی،  عضو  نفر  پانزده  که  نفرند 
بــازرس  نفر  یک  علی البدل،  عضو  نفر 
علی البدل  ــازرس  ــ ب نفر  یــک  و  اصــلــی 
مــرداد   23 تــاریــخ  در  همچنین  اســـت. 
مشاهیر،  تـــاالر  مــحــل  در   1399 ســـال 
حضور  با  هیأت امنا  مجمع  هفدهمین 
و  شــد  ــزار  ــرگ ب عضو  نفر   115 از  نفر   81
در   1399 شهریورسال  اول  تاریخ  در 
اعــضــای  مسئولیت  گــلــهــا،  بـــاغ  مــحــل 

هیأت مدیره تعیین شد.

مجمع  هفدهمین 
حضور  با  هیأت امنا 
نفر   ۱۱۵ از  نــفــر   8۱
برگزار  مجمع  عضو 

شد
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رویکرد جدید و
 ارتقای کیفی خدمات

به  وابسته  ابوالفضل؟ع؟  حضرت  تخصصی  پزشکی  مرکز 
ابوالفضل؟ع؟ در  انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت 
گرانقدر، احداث شد و با اخذ  سال 1396 با مشارکت خیرین 
مجوز رسمی با ایجاد بخش های دیالیز - درمانگاه تخصصی 
ــدی...(  ــوپ ارت کــودکــان و  و فــوق تخصصی )داخــلــی - قلب - 
و  دندانپزشکی   - داروخــانــه   - ســونــوگــرافــی  و  رادیـــولـــوژی   -

خداوند  یــاری  به  کنون  تا و  نموده  کار  به  شــروع  آزمایشگاه، 
کیفیت، مشغول به  متعال و در جهت ارتقاء ارائه خدمات با
کار است امیدواریم با استعانت از درگاه پروردگار و با مشارکت 
تقدم  اصل  گرفتن  نظر  در  با  بتواند  مرکز  این  محترم  خیرین 
فعالیت های  و  کیفی  و  کمی  توسعه  در  درمــان  بر  پیشگیری 

خود در قبال مراجعان محترم کوشا باشد.
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4,370,000,000کمک هزینه پیوندبیماران دیالیزی1

کلیوی ، قلبی و سایر بیماران 2 24,880,146,851کمک هزینه دارو و درمان بیماران 

کلیوی ، قلبی و سایر بیماران 3 2,156,090,000کمک هزینه  ماهیانه بیماران 

کلیوی و سایر بیماران 4 15,851,019,000هزینه ایاب وذهاب بیماران 

33,637,988,197سایرخدمات و حمایت های متفرقه 5

کز درمانی و پزشکی6 30,505,528,000حمایت های انجام شده به مرا

4,792,926,603پرداخت های حمایتی به بیماران سادات نیازمند7

750,000,000کمک هزینه کاشت حلزون گوش کودکان ناشنوا8

2,576,000,000هزینه عمل قلب کودکان9

26,157,146,324توزیع مواد غذایی بین بیماران نیازمند تحت پوشش10

ک، لوازم التحریر وخدمات بهداشتی11 4,934,606,000توزیع لوازم خانگی، پوشا

کزدرمانی و بیماران12 7,563,886,938اهدای دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی به مرا

2,851,423,263خدمات فرهنگی و آموزشی و پیشگیری13

3,203,983,132هزینه های وصول قبوض مشترکین14

8,609,143,230هزینه های اداری و تدارکاتی15

24,140,983,776هزینه های پرسنلی16

۱۹6,۹80,87۱,3۱4             جمع کل خدمات

3,۹78,844,۹27              تعهدات

200,۹۵۹,7۱6,24۱           جمع نهایی 

گزارش عملکرد مالی دفتر مرکزی انجمن در  سال ۱3۹۹
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ح اعانات دریافتیردیف مبلغ)ریال(شر

8,196,247,610اعانات دریافتی بابت پیوند بیماران دیالیزی1

56,420,132,237اعانات دریافتی از مشترکین 2

4,792,926,603اعانات دریافتی بابت سهم سادات ) پرداخت شده (3

5,491,368,593اعانات دریافتی بابت سهم سادات ) تعهدات (4

31,982,044,360نذورات دریافتی بابت ارزاق بیماران 5

ک و لوازم التحریر6 967,540,000نذورات دریافتی بابت لوازم خانگی ، پوشا

20,959,113,000وجوه دریافتی بابت خرید دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی 7

61,902,158,621نذورات دریافتی بابت دارو و درمان و سایر کمک ها به بیماران8

2,602,491,752وجوه دریافتی بابت خدمات فرهنگی ،آموزشی ، پیشگیری و همایش ها9

1,412,850,700سایر هدایا و نذورات دریافتی 10

6,232,842,765منابع دریافتی غیر عملیاتی 11

200,۹۵۹,7۱6,24۱               جمع کل اعانات دریافتی بابت بیماران 
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خدمات  عرضۀ  انجمن،  اصلی  اهـــداف  از  یکی 
است  بــزرگــســال  قلبی  بــیــمــاران  بــه  تسهیالت  و 
در  گذشته  ســالــیــان  طــول  در  خــصــوص  ایــن  در 
کز  مرا و  متخصص  پزشکان  بــا  ســازنــده  تعاملی 
درمانی، اقدامات مؤثری برای درمان این عزیزان 
کنون بالغ بر 5 هزار نفر از این  انجام گرفته است. تا
بیماران، تحت حمایت انجمن قرارگرفته اند. بدون 
شک، این خدمات، هیچ گاه میسر نمی شد مگر با 

امداد الهی و یاری همۀ پزشکان و مددکارانی که 
با دل و جان در این راه قدم برداشته اند؛ بنابراین، 
به رسم ادب، الزم است از همۀ این عزیزان تشکر 
بزرگواران  این  همۀ  برای  متعال  خداوند  از  کنیم. 

سالمتی و تندرستی خواستاریم.
) دعای خیر نیمه شب بیماران بدرقۀ راهتان باد.(

کــنــون بــالــغ بــر ۵  تــا
ایــن  از  نــفــر  ــزار  ــ هـ
بــــیــــمــــاران، تــحــت 
حـــمـــایـــت انــجــمــن 

قرارگرفته اند

تپش مهربانی
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آمار کل بیماران پذیرش شده در سال ۱3۹۹

کل  تعداد  74۵ نفر   

بیماران دیالیزی
تعداد 262 نفر

بیماران قلبی کودک
تعداد 125 نفر

بیماران پیوند شده
تعداد 16 نفر

سایربیماران
تعداد 41 نفر

بیماران کلیوی
تعداد 95 نفر

بیماران کاشت حلزون
تعداد 29 نفر

بیماران قلبی بزرگسال
تعداد 177 نفر
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جراحی 800 کودک بیمار قلب
هر  درمــان  هزینۀ  پیش ازاین،  تا 
ریال  میلیارد  یک  حــدود  کــودک 
کنون به ۵0 میلیون ریال  بود که ا
کاهش یافته است که این مبلغ را 

هم انجمن می پردازد.
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نبود  گذشته،  سال های  در  اصفهان  شهر  معضالت  از  یکی 
پزشک متخصص جراح قلب کودکان بود. این مشکل باعث 
برای  خــود  خــانــواده هــای  همراه  به  بیمار  کودکان  تا  می شد 
آنها  موضوع  ایــن  کنند.  سفر  مجاور  استان های  به  درمــان 
اسکان،  طوالنی،  مسافت  همچون  فــراوانــی،  مشکالت  با  را 
اقامت و هزینه های سنگین بخش خصوصی روبه رو می کرد. 
وقت  رئیس  و  انجمن  میان  تعاملی  مشکل،  ایــن  رفــع  بــرای 
گرفت. بر این اساس، خیریۀ  دانشگاه علوم پزشکی صورت 
حضرت ابوالفضل؟ع؟ با ایجاد تعامل با  آقای دکتر حمیدرضا 
بیگدلیان از پزشکان باتجربه و فوق تخصص قلب بزرگسال 

قلبی  بیمار  کودک  هشتصد  از  بیش  است  توانسته  کنون،  تا
اصفهان  چمران  دکتر  شهید  پزشکی  مرکز  در  حمایت  با  را 
کودک حدود  کند. تا پیش ازاین، هزینۀ درمــان  یک  درمــان 
کنون به 50 میلیون ریال کاهش یافته  یک میلیارد ریال بود که ا

است که این مبلغ را هم انجمن می پردازد.
قدر دان زحمات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و باالخص 
 ( چمران  دکتر  شهید  بیمارستان  محترم  مدیریت  و  ریاست 

فروغ ابری ( هستیم.
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برای  سازمانی  هیچ  اصفهان،  استان  در  اخیر  سال  چند  تا 
که برای  کودکان ناشنوا وجود نداشت  حمایت از 
عمل جراحی کاشت حلزون گوش داوطلب شود؛ 
از این رو، انجمن خیریه که هدف اصلی آن فراهم 
است،  نیازمند  بیماران  برای  تسهیالت  ساختن 
کودکان به اجرا  مصوبۀ خود را در حمایت از این 
کنون با مشارکت سازمان  درآورد. خوشبختانه تا 
شامل  که  ناشنوا  کــودک   393 تعداد  بهزیستی 
200 پسر و 193 دختر است، عمل جراحی کاشت 

کودکان معصوم از دنیای سکوت  حلزون انجام دادند و این 
گشتند.  باز خــود  ــادی  ع زنــدگــی  بــه  ناشنوایی  یــا 
بـــی شـــک، زحـــمـــات دکــتــر حــمــیــدرضــا ابــطــحــی و 
نیاز  ایــن  رفــع  در  اصفهان  حلزونی  کاشت  گــروه 

مهم،درخور توجه و ستایش است.
شایان ذکر است انجمن برای حمایت از نیازمندان 
کاشت حلزون گوش هیچ گونه محدودیتی ندارد و 
از این کودکان در دورترین نقاط کشور نیز حمایت 

می کند.

خوشبختانه تا کنون 
با مشارکت سازمان 
بــهــزیــســتــی تــعــداد 
ناشنوا  کودک   3۹3
کــه شــامــل 200 پسر 
است،  دختر   ۱۹3 و 
ــی  ــ ــراحـ ــ ــل جـ ــ ــمـ ــ عـ
ــزون  ــ ــل ــ کـــــاشـــــت ح

انجام دادند

پرواز از دنیای سکوت
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بــیــش  ــون  ــ ــن ــ ک ــا ــ ت  
بــیــمــار  2هــــــــزار  از 
بیمار   4۵00 کلیوی، 
2۱00نفر  و  دیالیزی 
پیوند  بــیــمــاران  از 
تحت پوشش  کلیه 
حــمــایــتــی انــجــمــن 

قرار گرفته اند.

بازشدن پنجرهای امید 
به روی بیماران کلیوی

یکی از مهمترین دغدغه های هیأت مدیره، از همان ابتدای 
مشکالت  رفــع   ،1369 ســال  در  انجمن  تأسیس 
که  است  کلیوی  بیماران  به  تسهیالت  عرضۀ  و 
هنوز به مرحلۀ نارسایی مزمن نرسیده اند و تحت 
کنون بیش از  درمان دارویی اند. به لطف الهی، تا
2 هزار نفر از این افراد تحت حمایت قرارگرفته اند. 
که دچار نارسایی  همچنین، 4500 بیمار دیالیزی 
انجمن  حمایتی  پوشش  تحت  کلیه اند،  مزمن 
قرارگرفته اند. این افراد باید هفته ای سه جلسه, 
دیالیز شوند که با مشکالتی جدی، همچون رفت 
و برگشت، تأمین دارو، درمان و هزینۀ پیوند کلیه 

روبه رو هستند.

کمک خیرین  که با  کلیه را  انجمن 2100 نفر از بیماران پیوند 
از مرحلۀ دیالیز نجات یافتند و فقط، تحت درمان 
دارویــی هستند در رفع مشکالت درمــان، یاری 
بر پرداخت هزینه های  انجمن عالوه  می رساند. 
کمک هزینه های  نــیــازمــنــد،  بــیــمــاران  بــه  درمـــان 
تحصیل و جهیزیه و مسکن و... به بیماران تحت 
پوشش اعطا می کند. از خداوند متعال برای همۀ 
خدمت  توفیق  انجمن،  این  تالشگران  و  خیرین 

بیشتر آرزو می کنیم.
حافظ، نهاِد نیک تو کامت برآورد

جان ها فداِی مردم نیکو نهاد باد
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نقش  هــمــواره  که  انجمن  عمومی  روابــط 
مؤثری در ایجاد ارتباط خیرین و بیماران 
و گسترش فرهنگ نیکوکاری داشته است 
کارشناسان  مساعدت  از  بهره مندی  با 
نیز  و  بصری  و  سمعی  زمینه های  در  زبده 

ساخت  ازجمله  می پردازد  محتوا  تولید  به  رسانه  و  طراحی 
کلیپ های تصویری و موشن گرافی و چاپ و انتشار عملکرد 
انجمن در دستور کار این واحد قرار دارد افزون بر این، با تهیه 
تقویم جامع سال و برگزاری جلسات و همایش های فراوان 
تالش می کند تا دستاوردهای مجموعه را معرفی نماید. روابط 

عــمــومــی انــجــمــن مــی کــوشــد بــا دعـــوت از 
سینمایی  و  ورزشـــی  مــعــروف  چهره های 
هرچه بهتر و بیشتر، انجمن را در جوامع و 
رسانه های مختلف بشناساند. همچنین 
با  توانسته  واحـــد  ــن  ای الــهــی،  توفیق  بــه 
حضور فعال در جشنواره های مختلف، عنوان روابط عمومی 
برتر در حوزۀ انتشارات و دیپلم زرین روابط عمومی کشور را 

به دست آورد.

روابط عمومی
 گسترش فرهنگ نیکوکاری
روابط عمومی توانسته 
بــــا حـــضـــور فـــعـــال در 
مختلف،  جشنواره های 
عمومی  روابــط  عنوان 
برتر در حوزۀ انتشارات 
ــط  رواب زریـــن  دیپلم  و 
به  را  کـــشـــور  عــمــومــی 

دست آورد.
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»زندگی نو« روایتی است که از بازدید مستقیم خیرین بزرگوار و 
شخصیت های شناخته شده با بیماران تحت درمان انجمن، 
آقایان پژمان  تهیه شده است. در برنامۀ تصویری زندگی نو، 
ــرادران سعیدی،  بـ رجــبــزاده،  رفیعی، مهدی  بــازغــی، ســروش 
له  ال خانم  و  میرزایی  رضــا  مظلومی،  میرطاهر  قیومی،  علی 
دیــدار  ایــن  کردند.  عیادت  بیماران  از  تعدادی  از  اسکندری 
کرد  فراهم  را  عزیز  بیماران  خرسندی  و  نشاط  هم  تصویری 

وهم خیرین به رفع برخی از مشکالت بیماران پرداختند.
الزم به ذکر است درنتیجۀ این دیدارها، مشکل مسکن برخی 
از بیماران حل شده است؛ به طور نمونه، خانه ای به متراژ 90 
متر به یکی از این بیماران به نام سمّیه، اهداشده است. ناصر، 

مددجوی دیگر انجمن در حال حاضر، بدون پرداخت رهن و 
که یکی از بیماران  کن است. علیرضا هم  اجاره در منزلی سا
دیالیزی تحت پوشش انجمن است و سه فرزند دختر دارد در 
کن شده است که اعتبار آن کاماًل از طرف  منزلی مسکونی سا
خیرین تأمین و به وی اهداء شد. همۀ این اقدامات با دستان 

ُپرمهر خیراندیشان و کمک های مردمی صورت گرفته است.
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»پزشک آنالین«
   این برنامه شب های دوشنبه ساعت 20 به صورت آنالین برگزار می شود 
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ین
نال

ک آ
زش

پ
تالش  کنون،  تا تأسیس  بدو  از  انجمن 
ــا شـــعـــار »پــیــشــگــیــری بــهــتــر از  ــرده تـ ــ کـ
فعالیت های  سرلوحۀ  را  است«  درمان 
از ابتدای  از همین رو  خــود قــرار دهــد؛ 
به نام  نشست هایی  انجمن،  تشکیل 
ــا حــضــور  جــلــســات صــبــح دوشــنــبــه بـ
خــیــریــن و مــدیــران عــامــل خــیــریــه هــای 
ایـــن  در  ــد.  ــی شــ مــ تــشــکــیــل  ــان  ــ ــت اســ
جلسات، تبادل نظر و ایجاد هم افزایی 
از پزشکان  صورت می گرفت. همچنین 
تا  بــه عمل مــی آمــد  ــوت  متخصص، دع

حــاضــران  علمی  سطح  ــقــای  ارت ــرای  بـ
ــه عـــلـــت شــیــوع  ــ کـــنـــنـــد. ب ســـخـــنـــرانـــی 
بیماری کرونا در سال گذشته، جلسات 
برخط در  به صــورت  سخنرانی پزشکی 
و   20 ساعت  رأس  دوشنبه،  شب های 
گرام  به مدت 20 دقیقه از صفحۀ اینستا

انجمن برای همۀ مخاطبان برگزار شد.
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تجلیل از شهدای سالمت استان

بسته بندی و توزیع سبدهای کاال توسط داوطلبین به درب منازل مددجویان تحت پوشش 

مراسم تودیع آقای دکتر سوداوی و معارفه جناب آقای دکتر جاودان به عنوان رئیس مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

اولین همایش آنالین انجمن

پذیرایی از بیماران تحت پوشش انجمن به مناسبت میالد حضرت ابوالفضل ؟ع؟مراسم نکوداشت استاد خانم دکتر  افسون امامی نائینی
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گـــــــزارش 
تصویری

تجلیل از داوطلبین  انجمن   به مناسبت روز داوطلب

ذبح گوسفند به مناسبت های مختلف و بسته بندی و توزیع بین بیماران تحت پوشش انجمن  22

شماره پانـــــزدهـــــــم     |     ۱400    |
؟ع؟

ت ابوالفضل
ی بر عملکرد سال ۱3۹۹   انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضر

مرور
w

w
w

.a
b

o
lfa

z
l-

c
h

a
r

ity
.o

r
g



ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ

 قدردان زحمات بنیانگذار دیالیز استان و عضو  محترم هیئت مدیره خیریهبرگزاری جلسات هیأت مدیره خیریه بهداشتی و درمانی  حضرت ابوالفضل ؟ع؟ 
 استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اذانی هستیم و صحت و سالمتی ایشان آرزوی ماست 

انتخابات مجمع عمومی انجمن  خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

تجلیل از محققین  انجمن  

تجلیل از آقایان همکار در خیریه به اتفاق خانواده به مناسبت میالد حضرت علی؟ع؟

تجلیل از محققین  انجمن به مناسبت روز مددکاری

تجلیل از بانوان همکار در خیریه به اتفاق خانواده به مناسبت میالد حضرت زهرا؟اهس؟

برگزاری جلسات مدیر عامل با پرسنل به صورت مجازی

تبریک روز دختر به مناسبت میالد حضرت معصومه؟اهس؟

جلسات آموزشی محققین انجمن
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توزیع ۱0هزار 
سبد کاال
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اال
د ک
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وزی
ت

انجمن از ابتدا تا پیش از شیوع کرونا به صورت 
کــاال  فــصــلــی، دســتــکــم دو بـــار در ســـال، ســبــد 
شیوع  با  مــی کــرد.  توزیع  مــددجــویــان،  بین  در 
بیشتر  که  داوطلبی  گــروه هــای  کــرونــا،  بیماری 
با  را  کــاال  سبدهای  تشکیل شده،  جــوانــان،  از 
حفظ شأن و کرامت انسانی بیماران دِرب منزل 

مدد  و  لطف  بــا  می دهند؛  تحویل  اســتــان  ســراســر  در  آن هــا 

خداوند متعال و یاری داوطلبان نیک اندیش، 
بین  کاال در  تعداد 10 هزار سبد  در سال 1399 
مددجویان توزیع شد و طی یک سال، مقدار 
گوشت نذری به صورت روزانه  کیلوگرم  10 هزار 
است،  گفتنی  شد.  تقدیم  نیازمند،  بیماران  به 
داوطــلــبــان بــا خـــودروهـــای شــخــصــی، اقــالم 

معیشتی را در سراسر استان، میان نیازمندان توزیع کردند.

طــی یــک ســـال، مقدار 
گوشت  کیلوگرم  ۱0 هزار 
روزانه  به صورت  نذری 
بـــه بـــیـــمـــاران نــیــازمــنــد 

تقدیم شد
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تاکسی دیالیز 
مسیر آرامش

جلسه  ــه  س دادن  ــام  ــج ان
دیالیز در هفته و هر جلسه، 
حــدود چهار ساعت، یکی 
مــشــکــالت  مــهــم تــریــن  از 
ــیــزی  ــال بـــیـــمـــاران عـــزیـــز دی
آنــــان اســـت؛  و هــمــراهــان 
رفت وآمد  برای  به خصوص 
ایـــشـــان. انــجــمــن در طــول 
را  وجهی  گذشته،  سالیان 
کمک هزینۀ  عــنــوان  تحت 

رفت وآمد به حساب این بیماران واریز 
بیماران  ایــن  از  بــســیــاری  امــا  ــرد؛  مــی ک
ــت ســــن، نــابــیــنــایــی،  ــول ــه ک بـــه دلـــیـــل 
هــمــراه،  بـــه  و...،  مفصلی  مــشــکــالت 
دیالیز  ایــن،  بــر  افـــزون  بــودنــد.  نیازمند 
در ساعات مختلفی از روز و در مناطق 
ایــن مسأله  مــی شــود،  انــجــام  مختلفی 
همراهان  از  برخی  تا  بــود  شــده  باعث 
بیماران دیالیزی از محل کار خود اخراج 
شوند. هیأت مدیرۀ انجمن برای برطرف 
ساختن این مشکل، در اقدامی نوآورانه 

اردیبهشت ماه سال 1399 
کز حمل ونقل  با یکی از مرا
ــه ایــن  ــا ب قـــــرارداد بــســت ت
برسانند.  خدمت  بیماران 
درنتیجه با هزینه ای بالغ بر 
بــه طــور  ریــــال  مــیــلــیــارد   10
در  خـــــودرو   60 ــه،  ــان ــی ســال
دیالیزی  بیماران  خدمت 
ــا بــدون  گرفت تــا آن ه ــرار  ق
حتی  و  هــزیــنــه  پـــرداخـــت 
جلسات  همراه،  حضور  به  نیاز  بــدون 
طی کنند.  آســـوده  خــاطــری  بــا  را  دیالیز 
رفت وبرگشت  سرویس ها،  این  وظیفۀ 
ــیــز بـــه مــنــزل و  ــاران از مــحــل دیــال ــم ــی ب
گفتنی  برعکس و مراقبت از آن هاست. 
کرامت  که با توجه به لزوم حفظ  است 
حمل ونقل،  ســرویــس هــای  ــیــمــاران،  ب
و  است  انجمن  از  نشانی  هرگونه  فاقد 
تلفنی خدمات رسانی  آژانس  قالب  در 

می کنند.

    500 بیمار دیالیزی از این خدمت استفاده می کنند  

وظــــــیــــــفــــــۀ ایــــــن 
ســــــــرویــــــــس هــــــــا، 
رفـــــت وبـــــرگـــــشـــــت 
محل  از  ــاران  ــم ــی ب
ــه مــنــزل و  دیــالــیــز ب
مراقبت  و  برعکس 

از آن هاست

27
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در روابط همسران
خوشبختی  نــشــانــۀ  و  ــار  مــعــی ــن  ــیـ اولـ
ــش اســـت.  ــ ــران، احـــســـاس آرامـ ــس ــم ه
حالتی  و  گرفتن  آرام  معنای  به  آرامــش 
آسایش به معنای رفاه  درونــی است و 
روانتنی  بیماری های  است.  آسودگی  و 
آرامش  نداشتن  عــوارض  شایع ترین  از 
گاهی  آ که  همانطور  اســت.  زندگی  در 
ــا  ــد هــیــجــانــات و افــکــار مــا آدم هـ ــ داریـ
محرک های  بــه  مــا  عکس العمل  نحوه 
می دهند.  تغییر  را  درونـــی  و  محیطی 
بدنی  کنش های  وا شایع ترین  از  یکی 
عکس العمل ها  ــن  ای بــه  انــســان هــا  مــا 
روانـــی  و  جسمی  بــیــمــاری هــای  ــواع  ــ ان
ــا آن  ــا انـــســـان هـــا بـ ــه هــمــه مـ کـ ــت  ــ اس
که  روبه رو می شویم. الزم به ذکر است 
بسیاری از بیماری های جسمانی مانند 
فشارخون، بیماری های قلبی، دیابت، 
سردردهای شدید میگرنی و زخم معده 
به شدت تحت تأثیر احساسات، افکار 
و  تحقیقات  هستند.  مــا  هیجانات  و 
کــه نشان  شــواهــد زیـــادی وجــود دارد 
کــثــر بــیــمــاری هــای جسمی  مــی دهــد ا
ریشه های روانی دارد و ناشی از نداشتن 
ــــش درون اســـت. شــمــا چــقــدر در  آرام
زنــدگــی آرامــــش داریــــد؟ روانــشــنــاســان 
نگرانی،  کمی  میزان  داشتن  معتقدند 
که  اســت  اضــطــراب، طبیعی  و  دلشوره 
گر این مقدار نباشد ممکن است کارها  ا
انــجــام نــشــود و یــا دچـــار ســنــدرم فــردا 
شــویــم. مــا نــیــاز داریـــم درحـــدی تنش 
ــا نــیــروی  و اضــطــراب داشــتــه بــاشــیــم ت
روانیمان را بسیج کنیم که به اهدافمان 
برسیم؛ اما آیا میزان آرامش شما نسبت 

اســت؟  کـــرده  تغییری  کــرونــا  از  قبل  بــه 
کم  ایــن  آیــا  کاهش یافته اســت؟  چقدر 
آرامــش در روابــط شما با همسر  شدن 
و فرزندان، خانواده و یا همکاران اثری 

هم داشته است؟ چه اثراتی؟
بــرآرامــشــمــان  کــه  مــوضــوعــاتــی  از  یکی 
و  اتفاق ها  با  ما  برخورد  نحوه  دارد  اثــر 
حوادث زندگی است در کل ممکن است 
چهار مدل برخورد با جریان های زندگی 
آنــکــه بــی تــفــاوت  داشــتــه بــاشــیــم. اول 
باشیم، انکار یا فرارکنیم؛ یعنی فرد نسبت 
نشان  کنشی  وا رخ داده  که  اتفاقی  به 
بی مسئولیت  و  بــی خــیــال  نــمــی دهــد، 
نمی تواند  می کند  احساس  فرد  اســت. 
کــار مــؤثــری انــجــام دهـــد. دومــیــن مدل 
اســت.  دادن  نشان  کــنــش  وا بــرخــورد، 
افراد وقتی با جریانی مواجه می شوند، 
تندوتیزی  کنش  وا و  می کنند  قضاوت 
نشان می دهند و احساس آشفتگی در 
خودشان و دیگران به وجود می آورند. 
اســـت.  دادن  ــواب  ــ ج ــدل،  ــ م ســومــیــن 
بــرخــورد  منطقی   

ً
نسبتا فـــرد  وقتیکه 

و  ل  اســتــدال بــا  می کند  سعی  و  می کند 
قانع  را  مقابل  طــرف  گفتگو  و  بحث  بــا 
ــدل چــهــارم، پــاســخ دادن  ــا م کند و ام
به سبک حل مسأله اســت؛ یعنی فرد 
کردن دیگران  به جای فرار، انکار، قانع 
فکر  مسئله  آن  به  کــردن  قضاوت  یا  و 
و  آن  آمـــدن  وجـــود  بــه  علت  و  می کند 
پیام هایی که پشت آن است را بررسی 
می کند. این چهار مدل برخورد هرکدام 
برجا  مــشــتــرک  ــی  ــدگ زن روی  را  اثـــراتـــی 
آرامـــش همسران  مــی گــذارد؛ امــا بـــرای 

کتر است.  کنشی از همه خطرنا مدل وا
خشم،  هستند  کــنــشــی  وا کــه  افــــرادی 
ترس، اضطراب و عصبی بودن را بیشتر 
از دیگران تجربه می کنند و با هیجانات 
می کنند.  پیدا  بیشتری  درگــیــری  منفی 
ریزبین  زودرنــــج،  حــســاس،  همچنین 
بدی  شرایط  در  وقتی  سنجند.  نکته  و 
در  ندارند،  خوبی  روحیه  گیرند  قرارمی 
حال بدشان می مانند و نشخوار ذهنی 
دارنــد. بیشتر اوقات عینک بدبینی به 
بیشتر  را  منفی  نکات  و  زده انـــد  چشم 

بزرگ می کنند.
کمی را تجربه می کنند  این افراد آرامش 
 دچــار 

ً
و در روابـــط زنــاشــویــی، مــعــمــوال

نکته  ســه  بــه  تــوجــه  هستند.  مشکل 
کنشی  بــرخــورد وا ــدل  ــن م از ای شــمــارا 

نجات می دهد.
کــه شــمــا ارزشــمــنــد  1-مــتــوجــه بــاشــیــد 
آفرید  را  هستید. وقتی خداوند انسان 

فرمود:
به  به  َخاِلِقیَن«. 

ْ
ال ْحَسُن 

َ
أ اهَّلُل  َتَباَرَک 

َ
»ف

چه آفرینشی! پس شما به خاطر انسان 
بودن با ارزش و قابل احترامید. شخص 
شما شاهکار خلقت خداوند هستید. 
گر احساس درونی و ذاتی ارزشمندی  ا
دیگران  تأیید  به  نیازی  باشید  داشته 

ندارید.
کنید.  تقویت  را  2-اعتمادبه نفستان 
ما  کــه  نــمــره ای  یعنی  اعتمادبه نفس، 
باید  می دهیم.  توانمندی هایمان  بــه 
و  کنیم  تــمــرکــز  خـــود  قـــوت  نــقــاط  روی 
کــردن  از خـــود انــتــقــادگــری و ســرزنــش 
مــکــرر و نــابــجــای خــویــش دوری کــنــیــم.  28

w
w

w
.a

b
o

lfa
z

l-
c

h
a

r
ity

.o
r

g
شماره پانـــــزدهـــــــم     |     ۱400    |

؟ع؟
ت ابوالفضل

ی بر عملکرد سال ۱3۹۹   انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضر
مرور



من
نج

ی ا
اس

شن
ن 

روا
ره 

شاو
ز م

مرک
ش 

زار
گ

یــادآور  خودمان  به  را  موفقیت هایمان 
نــکــات مثبت خــود توجه  بــه  و  شــویــم 

نماییم.
کنید  تــنــظــیــم  را  ــود  ــ خ 3-هـــیـــجـــانـــات 
ــد. حــســاســیــت هــای  ــی ــاش ــات ب ــب ــاث و ب
ــر حــســاس  ــ گ کــنــیــد. ا کـــم  خـــودتـــان را 
یا  ندهید  نشان  کنش  وا الاقــل  بودید 
نکنید  افــراط  دادن،  نشان  کنش  وا در 
و درنهایت در حال بد نمانید و در آخر 
کنید در هر ماجرا یا اتفاقی، یک  سعی 
کنید و پیام آن اتفاق  نکته مثبت پیدا 

را دریابید.
ابوالفضل؟ع؟  حضرت  مــشــاوره  مرکز   
ــان نــظــام  ــازمــ ــا مـــجـــوز رســـمـــی از ســ بـ
-م   837 پــروانــه  شــمــاره  روانشناسی 
ایــن کــه در شــرایــط بحرانی  بــه  بــا توجه 
کـــرونـــا تــنــش هــا و تــعــارضــات  بــیــمــاری 
ــی، مثل  ــ الت روانـ ــی و اخـــتـــال ــوادگ ــان خ
افسردگی و اضطراب رو به افزایش است 
و در حال حاضر خدمات روانشناختی 
در ایران مشمول بهره گیری از خدمات 
مــراجــعــان،  از  بــســیــاری  نــیــســت،  بیمه 
توانایی مالی برای پرداخت هزینه های 
ــات روانــشــنــاخــتــی ضــــــروری را  ــدمـ خـ
مستلزم  خــدمــات  ایــنــگــونــه  و  نــدارنــد 
برای  مراجعات مکرر و حتی چندساله 
اســت،  مفید  نــتــایــج  نشستن  ثــمــر  بــه 
بنابراین پرداخت این هزینه ها در سبد 
خانواده ها  از  زیــادی  تعداد  اقتصادی 
خیرین  باهمت  مرکز  ایــن  نمی گنجد. 
ــدان عــزیــز خــدمــات  ــرون ــه ــه تــمــام ش ب
خیریه ای  تعرفه های  بــا  روانشناختی 

مشاوره  مرکز  خدمات  می نماید.  ارائــه 
حضرت  خیریه  انجمن  روانشناسی  و 
مختلف  زمینه های  در  ابوالفضل؟ع؟ 
مددکاری،  روانشناختی،  روانپزشکی، 
کودک  آموزش و پژوهش نظیر مشاوره 
ازدواج،  از  پیش  مــشــاوره  نــوجــوان،  و 
تلفنی،  مـــشـــاوره  ســالــمــنــد،  مـــشـــاوره 
ــاوره تــحــصــیــلــی، زوجـــدرمـــانـــی،  ــ ــش ــ م
ــردی و  ــ مـــشـــاوره خـــانـــواده، آمــــوزش ف
گروهی در زمینه های تحصیلی )ریاضی، 
ادبیات  عــرب،  ادبیات  و  زبــان  فیزیک، 

فارسی و زبان انگلیسی( می باشد.
مــاحــصــل تـــالش هـــای داوطـــلـــبـــانـــه و 
متخصصین  از  گــروه  ایــن  خیرخواهانه 
ح زیر است: تعداد  در سال 1399 به شر
کردند، 378  855 نفر مددجو مراجعه 

نفر مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند و 468 
نفر تحت درمان هستند که از این تعداد، 
بودند  نفر مرد  و 163  آنها زن  نفر   305
مختلف  روانشناختی  مشکالت  بــا  و 
اضطرابی  و  خلقی  الت  اختال ازجمله 
شــامــل افــســردگــی، اضــطــراب، اختالل 
الت  وســــواس فــکــری و عــمــلــی، اخــتــال
الت یـــادگـــیـــری،  ــال ــ ــتـ ــ شـــخـــصـــیـــت، اخـ
انیسم، بیش فعالی، اعتیاد، مشکالت 
خـــانـــوادگـــی، مــشــکــالت تــحــصــیــلــی و 
غیره، تحت حمایت های مرکز خدمات 
حضرت  خیریه  روانشناسی  و  مشاوره 
ــتـــه انـــد؛ ایــن  ــرار گـــرفـ ابـــوالـــفـــضـــل؟ع؟ قـ
تا 70 سال  افــراد خردسال  از  مراجعان 
بوده و هرکدام تعداد جلسات متعددی 
از خدمات درمانی بهره مند شده اند که 
درمجموع، تعداد 1247 جلسه درمانی 

برابر با 1247 ساعت را شامل می شود.
برای رزرو وقت مشاوره و روانشناسی 
با  بــعــدازظــهــر  تــا 5  از ســاعــت 8 صبح 
همراه  شماره  یا  و   3310 تلفن  شماره 
حــاصــل  تـــمـــاس   09136835929

فرمایید.
ــابــان  ــیـــب، خــی ــابـــان طـ ــیـ ــانـــی: خـ نـــشـ
مرکز   ،7 شماره  کوچه  از  بعد  میرداماد، 
خدمات مشاوره و روانشناسی حضرت 

ابوالفضل؟ع؟.

تعداد 8۵۵ نفر مددجو مراجعه 
ارزیابی  مورد  نفر  کردند 378 
نفر   468 و  گرفتند  قــرار  اولــیــه 
تحت درمان هستند که از این 
تعداد 30۵ نفر آن ها زن و ۱63 
بــا مشکالت  نفر مــرد بــودنــد و 
ازجمله  مختلف  روان شناختی 
اضطرابی  و  خلقی  اخــتــالالت 
شــامــل افــســردگــی، اضــطــراب، 
ــالل وســـــــواس فـــکـــری و  ــ ــت ــ اخ
شخصیت،  اخــتــالالت  عــمــلــی، 
انیسم،  یــادگــیــری،  اخـــتـــالالت 

بیش فعالی، اعتیاد،

29
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طلوع زندگی 
    این راه ادامه دارد...    

واحد  برنامه های  تمامی  کرونا،  بیماری  شیوع  با  متأسفانه 
جذب مشارکت های مردمی این انجمن، از قبیل همایش ها، 
سمینارها و مراسماتی که به منظور جذب کمک های مردمی  در 
راستای حمایت از بیماران تحت پوشش برگزار می شد کنسل 
و با عنایت خداوند تبارک و تعالی و نگاه مهربانانه همیشگی 
خیرین موفق شدیم تا به صورت محدود و با برنامه ریزی های 
از قبل تعیین شده از بیماران نیازمند به طور مستمر و منظم 
عیادت شود و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به طور منظم 
با حفظ شــأن و  نیز  و  بازدید شــود  ایــن عزیزان  از  و مستمر 

اقــدام  ایــن  بیماران،  شخصیت 
خداپسندانه به نحو احسن به 
از  ایــن مــدت  و در  انجام رسید 
به  عــیــادت  نیازمند  بیمار  ســی 

عمل آمد و بخش عمده ای از مشکالت آنان از قبیل تحصیل، 
مسکن، درمان و... با کمک خیرین محترم مرتفع گردید.

که برنامه عیادت از بیماران نیازمند همچنان  قابل ذکر است 
با حضور خیرین در حال اجراست و امیدواریم خداوند متعال 

همه را در مسیر خدمت به نیازمندان یاری دهد.

در ایــن مـــدت، از 
نیازمند  بیمار  سی 
عیادت به عمل آمد 
عــمــده ای  بخش  و 
ــان  آن مــشــکــالت  از 
تحصیل،  قــبــیــل  از 
و...  مسکن، درمان 
ــا کـــمـــک خــیــریــن  ــ ب
ــرم مـــرتـــفـــع  ــ ــت ــ ــح ــ م

گردید.

31
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تکریم خانوادۀ شهدای مدافع سالمت
در دوران شیوع بیماری کرونا، کادر درمان، سخت ترین روزهای 
کادر درمــان در راستای  کاران  کاری خود را دارنــد. برخی از فدا
ــا مبتال مــی شــونــد. برخی  ــود بــه ویــروس کــرون کـــاری خ وظــایــف 
کردند؛ به  آنــان، جــان خــود را درراه خدمت به بیماران فــدا  از 
همین منظور، انجمن، بــزرگ داشــت شهدای مدافع سالمت 
از خــانــواده هــای محترم  آیینی  تــا در  را وظیفۀ خــود دانــســت 
شهدای مدافع سالمت استان اصفهان تقدیر کند. این مراسم 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی با حضور شماری محدود 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  و  استانی  و  شهری  مدیران  از 
اصفهان، در محل هتل آسمان اصفهان برگزار شد. احمد فامیل 
دردشتی، مدیرعامل انجمن خیریۀ بهداشتی و درمانی حضرت 
ابوالفضل؟ع؟ خانواده های مدافعان سالمت را افتخار انجمن 
این که  از  سودمندتر  تجارتی،  »چــه  گفت:  و  دانست  استان  و 

خداوند، خریدار جان شهدای مدافع سالمت بوده است.«

کید بر این که مدافعان سالمت، جانشان را فدا کردند تا  وی با تأ
دیگران، زندگی طوالنی تری را تجربه کنند، یادآور شد: »آنها با علم 
به این که ممکن است جان عزیز خود را از دست دهند، بازهم 
ایستادند و تا لحظۀ آخر به هموطنان خود خدمت کردند.« وی 
کید کرد پیشنهاد تجلیل از خانوادۀ شهدای مدافع سالمت در  تأ
هیأت مدیرۀ انجمن با استقبال همۀ اعضا روبه رو شد تا توفیق 
یابیم این آیین را برپا کنیم او افزود: »شما خانواده های شهدای 
سالمت، باعزت و صبورانه، فراق عزیزانتان را تحمل کردید که اجر 

 از پروردگار خواهید گرفت.«
ً
و پاداش آن را قطعا

در ادامۀ این آیین دکتر چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز با تقدیر از ابتکار ارزشمند انجمن خیریۀ بهداشتی 
و درمانی حضرت ابوالفضل؟ع؟ و در تجلیل از خانواده شهدای 
کرونا آزمونی بزرگ برای همۀ  مدافع سالمت گفت: »همه گیری 
کشنده،  اتفاقی بسیار جــدی، پیچیده،  که  بــوده و هست  ما  32
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کید بر این که این  حساس و فوری محسوب می شود.« او با تأ
امتحان هنوز ادامه دارد، افزود: »شماری از بهترین هایمان در 
این آزمون سخت نمرۀ قبولی گرفتند و رفتند و امروز، آیین تقدیر از 
گرداول های این امتحان است.« به گفته وی، شهدای مدافع  شا
از صنف های متفاوت هستند و بحث رسته و شغل  سالمت 
پزشکان،  پرستاران،  شامل  سالمت  شهدای  نیست.  مطرح 

به ورزان و نیروهای تأسیساتی می شود.
علیرضا نصر، رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان نیز بابیان 
گمنام  این که شهدای مدافع سالمت تا زمــان حیات خویش 

که نیستند به معنای واقعی هستند و ماندگار  امــروز  و  بودند 
ایــن شــهــدا حتی فرصت  از  شــده انــد، ادامــــه داد: »بــســیــاری 
استراحت نداشتند و تا لحظۀ آخر خدمت کردند.« در پایان این 
مراسم، از دوازده خانوادۀ محترم شهدای مدافع سالمت استان 

اصفهان تقدیر شد.
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چگونه با بیماری کلیه، خوب زندگی کنیم

پنج پزشک فوق تخصص  با حضور  کلیه  روز جهانی  وبینار 
کلیه و باهدف کاربردی کردن شعار سالروز جهانی کلیه یعنی، 
برگزار شد. در  کنیم؟«  کلیه، خوب زندگی  با بیماری  »چگونه 
برای بیماران دیالیزی تشریح  این وبینار، سه اصل اساسی 

شد:
که دیالیز موقت است و باید برای پیوند  ابتدا، باید بپذیریم 
برای  مناسب  افــراد  و  امکانات  هرجا  در  دوم،  شویم؛  آمــاده 
عرضۀ خدمت به ما وجــود دارد؛ ســوم، هرچه مــواد غذایی 

پس  می شود؛  تولید  بیش تری  سمی  مــواد  می شود،  مصرف 
باید رژیم غذایی را جدی گرفت.

شما  وضعیت  با  دیگران  دهید  اجــازه  شد،  توصیه  ادامــه  در 
آشنا شوند تا در صورت لزوم، نیازهای شمارا برآورده سازند. 
سعی کنید در جمع دوستان و خانواده حاضر باشید. حضور 
کمک شایانی به  در جمع، می تواند ازنظر جسمی و روحی، 

شما بکند.
کید  دکتر عبداالمیرعطاپور فوق تخصص کلیه در این وبینار تأ

کرد:
دربرگیرندۀ  که  است  کلی  واژۀ  یک  کلیه،  جایگزینی  درمــان 
نارسایی  مبتالبه  بیماران  در  مختلف  درمــانــی  شیوه های 
دیالیز  و  همودیالیز  شامل  و  است  کلیه  انتهایی  و  پیشرفته 
ــۀ روش هــــای درمـــان  ــ کلیه مــی شــود. ارائ صــفــاقــی و پــیــونــد 
کلیه از نیمۀ دوم قرن بیستم، موجب نجات جان  جایگزینی 
بیماران و بهبود کیفیت زندگی آن ها شده و در ایران نیز درمان 
قابل مالحظه ای  پیشرفت  اخیر  دهــۀ  سه  در  بیماران  ایــن 

داشته است.
کلیه سخنران بعدی این  دکتر فیروزه معین زاده فوق تخصص  34
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وبینار بود که گفت:
فشارخون طبیعی، برای افراد بزرگسال 120/80 میلیمتر جیوه 
معنی  به  جیوه  میلیمتر   140/80 از  تر  باال فشارخون  اســت. 
اندام های  مهمترین  از  یکی  کلیه ها  اســت.  خونی  پرفشار 
مهم ترین  می بینند.  آسیب  بیماری  ایــن  در  که  اســت  بــدن 
دقیق  کنترل  خـــون،  پــرفــشــاری  بیماری  ]بــررســی[  در  هــدف 
فشارخون، زیر نظر پزشک، پیشگیری از پیشرفت پرفشاری 
خون، فعالیت های منظم بدنی، رعایت رژیم غذایی، مراجعۀ 
منظم به پزشک، ترک سیگار، کاهش وزن و استفادۀ منظم از 

داروهاست.
کید   دکتر شیوا صیرفیان فوق تخصص کلیه هم طی سخنانی تأ

کرد:
 یک بار به پزشک نفرولوژیست یا فوق 

ً
گر دیابت دارید، حتما ا

کارکرد  آلبومین در ادرار و  کلیه از نظر بررسی وجود  تخصص 
که دیابت شما تشخیص داده  کنید زیرا زمانی  کلیه، مراجعه 
کلیه هم ایجادشده باشد و در  می شود، ممکن است آسیب 
صورتی که آسیب کلیه، ناشی از دیابت دارید با نظر پزشکتان 
در  باشید.  داشته  عــادی  فعالیت  و  سبک  ورزش  می توانید 
رژیــم غــذایــی مخصوص  الزم اســت  بــا دیــابــت  کلیه  بیماری 
شما  کلیۀ  کــارکــرد  درصــورتــی کــه  باشید.  داشــتــه  هــم  کلیوی 
کراتینین خون تان باال رفته یا در ادرار،  کاهش یافته یا اوره و 

ضد  ــای  داروه از  برخی  است  ممکن  می کنید،  دفع  پروتئین 
دیابت شما قطع شود و تغییر کند.

کلیه در ادامه این وبینار  دکتر شهرزاد شهیدی فوق تخصص 
خاطرنشان کرد:

کاهش عملکرد  که  کلیه، زمانی اتفاق می افتد  بیماری مزمن 
هرگونه  بـــروز  هنگام  در  بــرســد.  درصـــد   60 از  کمتر  بــه  کلیه 
از  بیش تر  ــرای  ب خــون،  یــا  پروتئین  دفــع  مانند  کلیه،  آسیب 
کار,غربالگری است؛ چون در مراحل اولیه،  سه ماه، بهترین 
که درخطر ابتال هستند، شامل  هیچ عالمتی نــدارد. افــرادی 
بیماران مبتالبه بیماری قند، پرفشاری خون و...، به فواصل 
معّین که بسته به بیماری زمینه ای است، حداقل هر شش تا 
آزمایش بدهند. ساده ترین  کلیه،  دوازده ماه، برای عملکرد 
کلیه و سنجش میزان اوره  آزمایش ها، شامل بررسی عملکرد 

و کراتینین کامل ادرار می شود.
گان مرتضوی فوق تخصصی کلیه آخرین سخنران این  دکتر مژ

وبینار بود که اظهار کرد:
لیتر  که حداقل به اندازه ای دو  آب سالم بنوشید  به مقداری 
گوشت  و  طعام  نمک  مصرف  کنید.  دفع  شبانه روز  در  ادرار 
حد  در  را  ــازدار  گ نوشابه های  مصرف  دهید.  کاهش  را  قرمز 

امکان کاهش دهید و چایی را کم رنگ بنوشید.
35
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مشارکت مردمی در 
جذب خّیر و نیک اندیش

ابوالفضل؟ع؟,  حضرت  درمانی  و  بهداشتی  خیریۀ  انجمن 
ارگان های  از  هیچ یک  به  وابستگی  بدون  مردم نهاد،  ارگانی 
و  کمک های مردمی  با  آن هم  دولتی است. همۀ هزینه های 
وصول قبوض مشترکین، از طریق واحد امور مشترکین تأمین 

می شود. این واحد نیز یکی از بخش های انجمن است که 
کشور  آن به مردم شریف  آن معرفی هرچه بهتر  رسالت 
و دعوت از افراد خیر و نیک اندیش، تالش برای افزایش 
و  اقتصادی  وضعیت  تغییر  با  متناسب  انجمن،  درآمـــد 

جمع آوری کمک های مردمی است.
گذشت بیش از سی سال از فعالیت این  در حال حاضر با
انجمن، بالغ بر 46 هزار نفر مشترک فعال با آن در ارتباط 
هستند. کمک های مالی افراد خیر را هفده نفر از مأموران 
وصول انجمن، جمع آوری می کنند. این افراد، موظف اند 
طبق بازۀ زمانی تعیین شده، توسط مشترک برای وصول 
را  آنــان  مالی  کمک  و  مراجعه  مشترک  نشانی  به  قبض 
مشترک  بــه  مراجعه  اســت  ــر  ذک بــه  الزم  کنند.  دریــافــت 

صورت  کارتخوان،  دستگاه  داشتن  با  و  قبلی  هماهنگی  با 
می پذیرد. به لطف خداوند متعال و یاری افراد نیک اندیش، 
این واحد، حدود یک سوم هزینه های انجمن را برای حمایت 

از مددجویان تحت پوشش تأمین می کند.
کمک های مردمی به انجمن به روش های 

زیر دریافت می شود:
1. دریافت وجه از طریق مأموران وصول

کارت  ــز به  ــز وجــه با شناسۀ واری 2. واری
انجمن

3. به صورت حضوری
4. از طریق اپلیکیشن.

 ، حــاضــر حــــال  در 
از  گــذشــت بیش  بــا 
سی سال از فعالیت 
بالغ  انجمن،  ایــن 
بــــر 46هــــــــــزار نــفــر 
مــشــتــرک فـــعـــال با 
ــرت  ــضـ ــۀ حـ ــ ــری ــ ــی ــ خ
ابــوالــفــضــل؟ع؟ در 

ارتباط هستند
36
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ی:                                                0106090032002
ّ

سیبا مل
ی:                  4682 - 9951 - 9911 - 6037

ّ
شماره کارت بانک مل

IR700170000000106090032002                                                   :ی
ّ

شبامل

می توانید با اسکن" QR  کد" به وسیله تلفن همراه وارد درگاه پرداخت کمک به 
مددجویان تحت پوشش انجمن خیریه گردید.  

سپهر  بانک صادرات:                        0103123312006
شماره کارت بانک صادرات:         7278 - 9950 - 6911 - 6037

IR370190000000103123312006                                           :شباصادرات

ت:                                   1824024240
ّ

جام بانک مل
ت:                 0965 - 7009 - 3377 - 6104

ّ
شماره کارت بانک مل

IR290120000000001824024240                                                  :ت
ّ

شبامل

مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟
ت:                                                4027572472

ّ
جام مل

کارت مجازی:                                          6104-3377-7005-2338
IR070120000000004027572472                                                 :ت

ّ
شبامل

ک مستمر      اشترا
عالقه مندان به پرداخت کمک های مستمر )ماهیانه، دوماهه و...( می توانند ضمن 
ک،  تماس با واحد امور مشترکین خیریه به شماره 1162 3310و تکمیل فرم اشترا
کمک های خود را  از طریق مراجعه حضوری ماموران وصول، به صورت مستمر به خیریه 

پرداخت نمایند و این انجمن را  از حمایت خود بهره مند سازند.

تشکر  و قدر دانی از یاوران همیشگی خیریه 

با کداختصاصی    ما را حمایت کنید.

انجمن،کلیه  خــدوم  پرسنل  از  انجمن  هیئت مدیره  و  هیئت امناء   
کز درمانی،  مرا بیمارستان ها،  خیریه ها،  نهاد ها،  ادارات،  سازمان ها، 
گذشته همراه و  که در ســال99 همچون  اشخاص حقیقی و حقوقی 
در راستای خدمت به بیماران نیازمند یاری رسان ما بودند صمیمانه 
تشکر و قدرانی می نماید و از خداوند متعال سالمت و سعادتمندی را 

برای همه عزیزان خواستار است.

جهت حمایت از بیماران تحت پوشش انجمن



چهــره های مـاندگـار





تلفن:                                                                 3310
نمابر:                                                                                33101225
کد پستی:                                        8145853933

دفترمرکزی خیریه :
اصفهان|خیابان استانداری | مقابل گذر پشت 
کوچه داروخانه امام سجاد ؟ع؟  مطبخ | نبش 

مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ :
اصفهــان | میــدان جمهــوری اســالمی | خیابــان امــام 
مقابــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی  | خمینــی؟هر؟ 
تلفن:                                                                 3310

هزینـــه ایـــن نشـــریه از طریـــق کمک هـــای خیریـــن 
بـــه صـــورت ویـــژه تامیـــن گردیـــده و ازمحـــل کمـــک 

هزینه هـــای درمانـــی نمی باشـــد.

خیریه  شناسی  روان  و  مــشــاوره  خــدمــات  مرکز 
حضرت ابوالفضل ؟ع؟:

خیابان طیب| خیابان میرداماد| بعد از  کوچه شماره 7
تلفن:                                                                 3310
همراه:                                  09136835929


