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 ، نشریه داخلی انجمن خیریه خدمات 
درمانی حضرت ابولفضل)ع(

سر دبیر: عادل دهدشتی
همکاران: رسول داستانپور، رضا صالح پژوه

مشاور هنری: علیرضا حاتمی
صفحه آرایی: محمد ناظری

با سپاس از روزنامه اصفهان امروز، خبرگزاری ایمنا 
و خبرگزاری موج

آدرس: اصفهان، خیابان استانداری، روبروی خیابان 
پشت مطبخ، روابط عمومی انجمن خیریه خدمات 

درمانی حضرت ابولفضل
تلفکس:    03112234872  
sms: 300075182348722

www.abolfazl-charity.org :سایت
pr@abolfazl-charity.org :پست الکترونیک

و با سپاس فراوان از هیأت مدیره انجمن: 
حضرت آیت ا... حاج سید حسین فقیه امامی ) رئیس هیئت امنا (، دکتر 
مهدی اذانی، احمد فامیل دردشتی، مهندس حسن آجودانیان، اصغر پور 
فروش، مهندس علی خراسانی،  ، مصطفی حجه   ) ) کالهدوزان  وحدت 
حسین ذنوبی، علی رجالی، بهرام راستی، محمد سیالنی، اصغر شریفیان، 
احمر، جمال ملک  احمد کالهدوزان، محمد گل  سید صادق طباطبایی، 

نائینی، مرتضی نیکبخت
و همکاران خیریه ؛ آقایان غالمرضا سامع، فواد نیکوکار، مسعود ناجی، 
مصطفی دهقان، احسان نورانی که در انتشار این نشریه ما را یاری دادند

هزینه انتشار این بولتن توسط بانیان نیکوکار تامین -3
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فرصتی کوتاه به ما داده اند تا زیبا زندگی کنیم
انجمن خیریه خدمات  از فعالیت  از 20  سال  اکنون که بیش 
درمانی حضرت ابوالفضل )ع( )ویژه بیماران کلیه و قلب( می 
بیماران قلبی و کلیوی  از  از حمایت  به ماتوفیق داده است به غیر  گذرد، خدا را شاکریم که 
،بتوانیم از بیماران دیگر مثل بیماران سرطانی ، چشمی و ... نیز حمایت کرده و دردهای جسمی 

و روحی آنان را نیز التیام بخشیم .
خداوند نعمتهای زیادی به انسان ارزانی داشته است و سالمتی از بزرگترین مواهب الهی است که 

شکر این نعمت ، همانا استفاده مطلوب از آن و کمک به دیگران می باشد . 
در پیرامون ما هزاران انسان وجود دارند که برای تسکین آالم  روحی و جسمی خود 

نیازمند کمک و یاری سایر همنوعان خود که از نعمت سالمت بهره مندند ، هستند  
واین خود امتحانی مهم در درگاه الهی محسوب می شود که باید به بهترین نحو 

از آن گذر شود.
در کشورما بیماران خاص )قلبی ، کلیوی  و ... (  به مراقبت و ساماندهی بهتری 
نیاز دارند و حمایت از این بیماران موجبات آرامش و آسودگی خاطر ایشان و 
اطرافیانشان را فراهم خواهد آورد .رضایت خاطر انسانهای دردمند ، روح افراد 
خیر را آرام می سازد و باعث می شود که ایشان با امید، انگیزه  و هدفمندی 

بیش از پیش زندگی خود را سپری کنند.
بر این اساس بیایید دست به دست هم داده و به یاری نیازمندان بشتابیم، 
چرا که فرصتی کوتاه به ما داده اند تا زیبا زندگی کنیم و برخالف آمدنمان 
که با دست تهی پا به عرصه وجود نهادیم ، با دستی پر ، از این دنیا رخت 

بربندیم . 
روح تالش و کوشش ، محبت و صفا ، یکرنگی و یکدلی و مهم تر از همه 
انگیزه یاری رسانی را در خود زنده نگه داریم و خود را وقف انسانها کنیم 

وبه فکر تامین سالمت دردمندان باشیم .
▐دکتر مهدی اذانی 

متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های کلیوی
و رییس هیات مدیره انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع(

اهداف انجمن : 
■ فراهم نمودن تسهیالت الزم بهداشتی ، درمانی ، حمایتی ، آموزشی و 

فرهنگی جهت بیماران تحت پوشش 
■ ترویج فرهنگ پیوند اعضاء از بیماران مرگ مغزی 

■ توسعه فرهنگ مساعدت به بیماران نیازمند 
■ تالش در راستای ارتقاء آگاهی افراد جامعه جهت پیشگیری از ابتالء 

به بیماریها 
■ هدفمند کردن کمکهای خیرین و رعایت اولویت ها در حوزه سالمت 

خط مشی انجمن : 
■ رضایت مراجعین به ویژه بیماران با رعایت احترام و عزت آنان براساس 

فرامین ائمه اطهار )ع( و در نهایت خشنودی و رضایت حضرت حق
■ بهره مندی از روشهای مناسب در راستای ارتقاء فرهنگ اطالع رسانی 

و پیشگیری از بیماری ها در سطح جامعه 
■ تالش مطلوب در زمینه توسعه و افزایش کیفیت خدمات به بیماران 

■ گسترش و ارتقاء ارتباط صادقانه با کارکنان و بیماران از طریق اجرای 
طرح نظرسنجی و نظام پیشنهادها 

■ توسعه تجهیزات پزشکی و دستگاه های دیالیز 
■ ارایه خدمات از طریق سیستم مکانیزاسیون 

■ توسعه در راستای ارتقاء فرهنگ مشارکت های مردمی 
خدمات  زمینه  در  ویژه  به  مصرف  الگوی  اصالح  کردن  هدفمند   ■

بهداشتی – درمانی 

اهداف و خط مشی انجمن خیریه 
حضرت ابولفضل )ع(

پیام رئیس هیات مدیره 
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خدمات  خیـریه  انجمن 
ابوالفضل  حضرت  درمانی 
( زمانی  بیماران کلیه و قلب  )ع( ) ویــژه 
پا به عرصه فعالیت گذاشت که که بیماران 
مشکالت  دلیل  به  کلیوی  مزمن  نارسائی 
و  حمایت  به  شدیدا  بیماری   این  خاص 
پشتیبانی نیاز داشتند و  زمینه برای سوء 
این  از  طلب  فرصت  افراد  برخی  استفاده 
بیماران تحت عناوین مختلف فراهم آمده 
بود و هر روز خبری جدید از اینگونه سوء 
استفاده ها منتشر می شد . در این میان 
جمعی از خیرین و نیک اندیشان اصفهانی 
ایثارگری و احسان که  با تکیه بر فرهنگ 
حضرت  موالیشان  فرهنگ  از  برخاسته 
ابولفضل العباس )ع( بود، بنیاد یک خیریه 
بنا  را  گردید  مزین  ایشان  نامی  نام  با  که 
خالء  گذشته  سالیان  طول  در  و  نهادند 
بیماران  ویژه  به  بیماران  مسایل  از  بزرگی 

نیازمند کلیوی و قلبی را مرتفع ساختند.

در سال 1367 اولین جلسه هیئت مؤسس 
فامیل  احمد  حاج  آقایان  حضور  با  خیریه 
دردشتی، حاج سید صادق طباطبایی، حاج 
محمد  حاج  مهندس  و  کالهدوزان  اصغر 
حسین سیگاری در سرای مخلص واقع در 

میدان امام اصفهان تشکیل گردید.

در سال 1369 اولین جلسه ی هیئت امنا 
در منزل نیکوکار محترم جناب آقای حاج 
حسین سیالنی با تعداد 63 نفر عضو و به 
آیت اهلل حاج سید حسن  ریاست حضرت 

فقیه امامی برگزار شد.
بیماران  پذیرش  با  1370نیز  سال  در 

دیالیزی دراتاقی به ابعاد 5 ×3 متر مربع در 
آزمایشگاه مهدیه واقع در خیابان احمدآباد 
علت  به  گردیدولی  آغاز  خیریه  فعالیت 
باب ساختمان  فیزیکی یک  فضای  کمبود 
در دو طبقه با متراژی حدود 205 مترمربع 
چهارراه  حافظ  خیابان  در  واقع  زمین 
تا  خریداری  ای  حبه  صورت  به  کرمانی 
ارائه خدمات به بیماران نیازمند در شرایط 

مناسب تری دنبال گردد.

در سال 1383 با توجه به افزایش بیماران 
و کمبود فضای فیزیکی جهت تسهیل در 
ارائه خدمات ، ملکی با متراژ 350 مترمربع 
در زمین و 265 متر زیر بنا واقع در خیابان 
هاتف مقابل پمپ بنزین خریداری گردید و 
انـجـمـن فـعـالیتهای خود را در سـطـح        

گسترده تری ادامه داد.
در سال 1388 نیز در آستانه عید غدیرخم 
در  مراجعین  حجم  و  تقاضا  افزایش  با 
راستای ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران 
نـفر         6000 از  بیـش  که  پــوشش  تحت 
 1306 مساحت  به  ساختمانی  باشد  می 
در  زمین  مترمربع  و 428  زیربنا  مترمربع 
حاج  دکتر  آقای  حمایت  با  طبقه  چهار 
عباس صدر عاملی و جمعی دیگر از خیرین 

مهیا گردید.

تا پایان سال  در طول فعالیت این انجمن 
1388 ، 104 دستگاه دیالیزی خریداری و 
در بخشهای دیالیز استان اصفهان نصب و 
تعداد  همچنین  و  است  نموده  اندازی  راه 
عمل جراحی  تحت  دیالیزی  بیمار   1425

بافت پیوند کلیه قرار گرفته اند.

تاریخچه انجمن 
هیات  جلسه  اولین   ◄
امنا در سال 1369 منزل 
آقای حاج حسین سیالنی 

برگزار شد

هیات  جلسه  اولین   ◄
امنای  خیریه

انجمن  امنای  هیات   ◄
خیریه حضرت ابولفضل )ع(

تاریخچه
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تعداد بیماران تحت پوشش
1369 – 1388

مبلغ به ریالهزینه هاردیف

4322859000کمک هزینه پیوند کلیه بیماران دیالیزی 1

1633579386ایاب و ذهاب و مستمری بیماران کلیوی ، قلبی 2

2013607746تامین دارو و درمان بیماران کلیوی ، قلبی 3

821632339تامین دارو و درمان بیماران غیرکلیوی و قلبی 4

382784202تامین دارو و درمان بیماران سادات 5

799379466ارزاق توزیع شده)مرغ-گوشت-برنج-حبوبات و ..(6

122932547لوازم خانگی ، بهداشتی و پوشاک توزیع شده 7

1899700000خریدواهداء دستگاههای دیالیز و تجهیزات پزشکی 8

302505570حق الزحمه تحصیلداران 9

1483516700کمک به بیماران خدمات درمانی 10

153182000سایر کمکهای انجام شده به بیماران کلیوی 11

609147896هزینه پرسنلی 12

239483294هزینه تدارکاتی واداری 13

116869074هزینه استهالک اموال و دارایی 14

1297759236تعهدات پرداخت نشده 15

16198938456جمع کل

کلیه هزینه های تدارکاتی و برگزاری جلسات این انجمن توسط بانیان 
نیکوکار انجام می گیرد و از بودجه خیریه تامین نمی شود .

مبلغ به ریالدر آمد )براساس قبوض صادره(ردیف

2611273950تعهدات مشترکین 1

1137500000کمک هزینه پیوند کلیه 2

482330000سهم سادات 3

5742769503کمکهای موردی خیرین 4

498049100هدایا و نذورات ارزاق 5

258413000هدیه جهت خرید لوازم خانگی و پوشاک6

1719625000هدیه جهت خرید دستگاه های دیالیز 7

281120000هدیه جهت خرید تجهیزات پزشکی دیالیز8

41634732دریافتی از بنیاد امور بیماری های خاص 9

364264171درآمدهای غیر عملیاتی10

3061959000اعطاء و خودیاری بیماران جهت پیوند کلیه 11

16198938456جمع کل

تعدادنام بیماریردیف

1750دیالیزی1

1030پیوندی2

1324کلیوی3

1313قلبی بزرگساالن4

76قلبی کودکان5

1854سایر بیماران6

7347جمع کل 

سرپائی  و  بستری  خدمات  های  هزینه 
با  پوشش  تحت  بیماران  از  بسیاری 
متعهد  پزشکان  ، مشارکت  درمانی  ارائه خدمات مشاوره 
، مراکز درمانی ، مراکز پاراکلینیک و داروخانه ، همکاری 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سایر موسسات خیریه به 
ویژه خیریه همدانیان و تالش های هیئت امنای انجمن 
به صورت قابل مالحظه ای کاهش می یابد .به گونه ای 
که هزینه های بیماران ثبت شده درگزارش عملکرد 1/3 

هزینه های واقعی بیماران به شمار می آید .
به عنوان مثال هزینه های یک بیمار قلبی 23 ساله با توجه 
به موارد فوق از 150,000,000 ریال به 6,000,000 ریال 

کاهش یافته است . 

گزارش عملکرد انجمن خیریه خدمات درمانی

 حضرت ابوالفضل)ع(  درسال 1388

گزارش
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ساختمان  از  برداری  بهره   ■
جدید دفتر انجمن 

تعداد  به  کلیه  پیوند  به  مساعدت  و  کمک   ■
1489 بیمار دیالیزی از ابتدای تاسیس انجمن 

از  به ویژه  بیماران دیالیزی  برای  تامین کلیه   ■
بیماران مرگ مغزی 

مراکز  به  اهدا  و  دیالیز  های  دستگاه  تامین   ■
درمانی مورد نیاز 

نیازمند  بیماران  داروی  های  هزینه  پرداخت   ■
تحت پوشش

تحت  بیماران  های  پرونده  مکانیزاسیون   ■
پوشش 

■ پیگیری برای ایجاد بانک اعضاء به منظور بهره 
برداری بیشتر از اعضای بیماران مرگ مغزی 

■ ارایه خدمات مشاوره ای رایگان به بیماران و 
مراجعین 

پوشش  تحت  بیماران  مندی  بهره  پیگیری   ■
خیریه از خدمات بیمه درمانی

■ اعطای تسهیالت وام قرض الحسنه به بیماران 
نیازمند تحت پوشش

■ پرداخت کمک هزینه جهیزیه و تحصیلی برای 
فرزندان بیماران نیازمند تحت پوشش

■ سنجش های دوره ای فشار خون و قند خون 

افراد شرکت کننده در 
جلسات  و  ها  همایش 
نمــــاز  و  انجمن 

جـمـاعت مساجد
از  تـحقـیقات  انجام   ■
بــیـمـاران به مـنظور 
مـشـکـالت  از  اطـالع 
آنـان و بـرنـامـه ریزی 

جهت رفع آنها 
از  عــــیـــــادت   ■
بـررسـی  و  بـیــماران 
مـــشــکــالت ایشان

■ همکاری ومشـارکت 
اندازی  راه  و  تاسیس  در  خیریه  انـجـمـن 

موسسات خیریه های درمانی مورد نیاز 
و  علمی-فرهنگی  های  نشست  برگزاری   ■

گردهمائی خیرین
در  رسانی  اطالع  بروشورهای  توزیع  و  تهیه   ■
و        بیماریـها  از  پیـشگـیری  و  آموزش  راستای 

پیام های پزشکی 
و  داروئی  های  هزینه  مستمری  پرداخت   ■
ایاب و ذهاب بیماران نیازمند از طریق سیستم 

الکترونیک 

و  تهیه   ■
نیازمند  بیماران  به  خانگی  لوازم  و  ارزاق  توزیع 

تحت پوشش 
■ رایگان نمودن هزینه های اعمال جراحی بای 

پاس بیماران قلبی 
بیماران  برای  فراهم نمودن تسهیالت مسکن   ■

نیازمند از طریق سایر موسسات خیریه 
همکاری و مساعدت به کاشت حلزون گوش   ■

اطفال زیر 6 سال 
اطالعات  بانک  ایجاد  خصوص  در  پیگیری   ■

خیرین 

گزیده ای از خدمات انجمن 
خیریه خدمات درمانی 
حضرت ابوالفضل )ع(: 

گزیده عملکرد  انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( 
در شش ماهه نخست سال 1389

■ خرید 12 دستگاه دیالیز جهت اهدا و تجهیز واحدهای دیالیز مراکز 
درمانی استان

با  پوشش  تحت  بیماران  به  درمانی  حمایتهای  و  تسهیالت  ارایه   ■
اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال

■ حضور در نمایشگاه قرآن و جذب افراد جهت تکمیل به کارت اهدا 
عضو 

■ بهره مندی 11 نفر از بیماران تحت پوشش خیریه از اعضای اهدایی 
بیماران مرگ مغزی

■ حضور در 100 مسجد شهر اصفهان با هدف معرفی خیریه و ارتقاء 
فرهنگ سالمت عمومی وجلب مشارکت شهروندان

■ برگزاری 2 همایش ویژه خیرین
)به  فرهنگی  علمی  های  نشست  سلسله  از  جلسه   11 برگزاری   ■
صورت سیار( به میزبانی آقایان سیالنی ، سعیدی پور ، ملک نایینی 
، سنبلستانی، رحمانی، مرحوم کریم زاده، حنایی، محقق طباطبایی 

و خوروش
■ برگزاری بیش از 24 جلسه هفتگی با حضور هیات مدیره و خیرین

■ برگزاری جشن میالد حضرت ابوالفضل )ع(
■ جذب بالغ بر 3 هزار مشترک )حامیان( جدید

 تحت پوشش )نفر(عنوان بیماریردیف

128دیالیزی 1

69کلیوی 2

75پیوندی 3

137قلبی 4

13قلبی اطفال 5

155خدمات درمانی 6

گزارش
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دکترسّید عّباس صدر عاملی
ماه  فروردین   23 متولد 
جامی،  خیابان   ، اصفهان  شهر  در   1317 سال 
سید حسین  حاج  االسالم  مرحوم حجت  فرزند 
صدر عاملی از معتمدین وقت شهر اصفهان، در 

خانواده ای مذهبی و عالم به دنیا آمد.
و  مختلف  سطوح   ، آکادمیک  تحصیالت  ضمن 
سطح  تا  را  دینی  و  حوزوی  علوم  عالیه  مدارج 
مستلزم  امر  این  )که  اند  گذرانده  آن  باالی 

آشنایی با زبان و ادبیات عربی است.(
عالوه بر آن ایشان دارای لیسانس های متعدد در 

رشته های متفاوت:
زبان  تهران،  دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  و  زبان 
فوق  اصفهان،  دانشگاه  از  انگلیسی  ادبیات  و 
دانشگاه  از  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  لیسانس 
زمان  آن  در  اینکه  )بدلیل  تهران  دبیر  تربیت 
دکترا در این رشته وجود نداشت(، فوق لیسانس 
زبانهای باستانی و زبان شناسی نوین اخذ نمود  
و واحد های دکترای خویش را در همین رشته 

گذراندند.
توجه  و  عالقه  مورد  و  ممتاز  دانشجوی  ایشان 
ادبیات  )پدر  معین  محمد حسین  دکتر  مرحوم 

نوین فارسی( بوده اند.
)فارسی،  دنیا  زنده  زبان  پنج  بر  علمی  تسلط 
انگلیسی، عربی ، فرانسه، روسی( ایشان را استاد 
مسلّم، مدرس ممتاز و بی همتای زبان انگلیسی 

در حوزه و دانشگاه های کشور کرده است.
دکتر صدر عاملی از سال 1340 تا کنون مشغول 
دانشگاههای  و  پرورش  و  آموزش  در  تدریس 

مختلف کشور بوده اند ، از جمله :
استاد دانشگاه و صاحب کرسی زبان انگلیسی در 

دانشکده افسری تهران )1342-1341(،
استاد دانشگاه و مدیر گروه زبان ادبیات فارسی 

)دانشگاه آزاد )واحد شهرکرد،...((،
استاد دانشگاه ، دانشگاههای پیام نور کشور )از 

جمله واحد شهرکرد،...(،
استاد مرکز تربیت معلم شهید رجایی اصفهان، 
)علیها  زهرا  حضرت  معلم  تربیت  مرکز  استاد 
اسالمی  معارف  دانشکده  استاد  اصفهان،  سالم( 
و علوم قرآنی که در مقطع های لیسانس و فوق 

لیسانس تدریس دارند.

همچنین تدریس در دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم )شعبه اصفهان( که از ایشان سالهای 
به  تکریم  و  تقدیر  نمونه،  استاد  بعنوان  متوالی 

عمل آمده است.
افراد  به  و کمک  راه سالمت  در  ایشان  خدمات 
توجه         قابل  نیز  ادعا  بی  خیر  بعنوان  جامعه 
می باشد. ایشان عضو هیئت امنای انجمن خیریه 
خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( و از فعاالن 
آن می باشند )قطعه زمین ساختمان جدید این 
خیریه واقع در خیابان استانداری اهدائی ایشان 

است(.
عضو هیئت امنای موسسه تحقیقات و نشر معارف 
کتابخانه  این  )که  السالم(  )علیهم  البیت  اهل 

دیجیتال در کشور و خاورمیانه بی همتاست.(
کتابخانه  پژوهشی  علمی،  هیئت  دائم  عضو 

امیرالمومنین )علیه السالم(.
برجسته  مترجم  بعنوان   ، تدریس  بر  عالوه  وی 
و  بوده  کار  به  مشغول  کشور  اسالمی  متون 
قرآن  مترجم  یگانه  که  است  سال   20 نزدیک 
بار در طول  اولین  برای  انگلیسی  زبان  به  کریم 

تاریخ جهان اسالم تاکنون می باشد.
همچنین رهبری پروژه عظیم ترجمه کامل کتاب 
الغدیر به زبان انگلیسی که برای اولین بار در دنیا 

انجام می شود نیز بر عهده ایشان بوده است.
تنوع کاری ایشان از لحاظ موضوع همراه با ایجاد 
طرحی نو و سبکی خاص به زبان انگلیسی ساده 
و سلیس که هماهنگ با فرهنگ عموم مردم دنیا 
بی  استقبال  با  جامعه،  از  خاصی  قشر  نه  باشد، 
مثال  طور  )به  شده  مواجه  جهان  مردم  سابقه 
مجلداتی از ترجمه ایشان در تفسیر قرآن کریم 
تاکنون 14 بار تجدید چاپ شده( و مورد توجه 

نسل جدید قرار گرفته است.
به عقیده ایشان : »هنگامیکه با کسی حرف     می 
زنی )غیر از زبان خودت( وقتی کالم شما اثرگذار 
است که به روش خودش با او صحبت کنی و با 
ادله فرهنگی خودش او را قانع کنی، بدین ترتیب 
می توانی مبلغ باشی و نشر فرهنگ اسالم را با 
به  که  نجوی  به   ، انجام دهی  توان خود  نهایت 
یاری خدا اثر شگفت انگیز آن برای خودت هم 

شگفت آور خواهد بود.«
عالوه بر آن ، کتاب ترجمه تفسیر قرآن کریم به 

زبان انگلیسی ایشان 2 سال پی در پی در سال 
نمایشگاه  در  ارائه  ضمن   1375  ،  1374 های 
بهترین  جایزه  برنده   ، کتاب  المللی  بین  های 
کتاب سال شد ، تا جایی که رئیس جمهور وقت 
تقدیر و تشکر ویژه خود را اعالم کرده و جوایز 
نفیسی را اهدا کردند . )از جمله زیارت حج عمره 
در بهار قرآن ماه مبارک رمضان( )این مجلدات تا 

کنون 14 بار تجدید چاپ شده است.(
از  بیش  صاحب  عاملی  صدر  عباس  سید  استاد 
و  تخصصی  اثر  و  مقاله  دهها  و  کتاب  جلد   30
چاپ شده )و گاه ویرایش شده توسط ایشان( ، 
از سال 1335 تاکنون می باشد که می توان به 

تعدادی از آن اشاره کرد :

)برای  جلد   20 در  نورالقرآن  تفسیر  ترجمه   ■
اولین بار در جهان اسالم(

■ دسته گلی از باغ احادیث پیامبر )ص( و اهل 
البیت )علیهم السالم( )که از ترجمه انگلیسی آن 
ترجمه شده  نیز   ... و  فرانسه  ژاپنی،  زبانهای  به 

است.(
■ فاطمه زهرا )س( در مناقب حضرت زهرا )س(

االسالم                  حجت  کودک  نامه  حکمت   ■
ری شهری

مرتضی  دکتر شهید   1 جلد  راستان  داستان   ■
مطهری

مرتضی  دکتر شهید   2 جلد  راستان  داستان   ■
مطهری

علی  حضرت  سخنان  باشیم  اینگونه  بیائید   ■
)علیه السالم(

انگلیسی           به  الغدیر  کامل  کتاب  ترجمه   ■
نوشته عالمه امینی )برای اولین بار در جهان( 

علی  موال  زالل  چشمه  از  گوارا  جرعه   110  ■
)علیه السالم( )110 حکمت از قصار الحکم نهج 

البالغه در 3 زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی(
■ زندگینامه بانوی ایرانی )بانو مجتهده امین( به 

قلم حاجیه خانم علویه همایونی                  

یادمان چهره ماندگار

چهره ماندگار
▲ از راست، نفر چهارم 

دکتر سید عباس صدر عاملی
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▐رضا صالحی پژوه

در  زیادی  بیماران  هرساله 
طوالنی  انتظار  فهرست 
پیوند کلیه ؛ کبد ؛ قلب و... لحظه های بودن 
در  هرساله  ؛  کنند  می  سپری  را  نبودن  یا 
حوادث مختلف بسیاری از افراد بر اثر مرگ 
اما  دهند.  می  از دست  را  خود  جان  مغزی 
تا  مغز  از  غیر  آنها  اعضا  همه  مرگ  از  قبل 
ولی  دهند  می  ادامه  خود  حیات  به  مدتی 
نیازمند  بیماران  سایر  به  پیوند  در  تعلل 
دچار  نیز  اعضا  آن  حیات  شود  می  موجب 

توقف شود و به زیر خروارها خاک رود.

شرایط  با  ناآشنایی  علت  به  مردم  بیشتر 
به برگشت  نداشتن  مرگ مغزی و اطمینان 
که  مواقعی  در  زندگی  به  بیمار  ناپذیری 
در  شوند،  می  مواجه  شرایطی  چنین  با 
احساسی  صورت  به  موجود  وضع  باره 
اتخاذ  با  بود  نخواهند  قادر  و  اندیشند  می 
اهدای  به  نیازمند  بیماران  مناسب،  تصمیم 

عضو را از خطر مرگ نجات دهند.

 این در حالی است که اگر قدری عمیق تر 
در باره این موضوع فکر کنند، می توانند با 
اهدای اعضاء و نسوج فرد مرگ مغزی، جان 
چندین نفر را که به علت نقص در عملکرد 
اعضاء و اندام های بدنشان با مرگ دست و 
پنجه نرم می کنند نجات دهند و نظاره گر 

بازگشت مجدد این افراد به زندگی باشند. 
به عبارت دیگر ایشان با این اقدام به جای 
از دست دادن عضو عزیزی از خانواده خود 
زندگی  به  بازگشت  برای  شانسی  دیگر  که 
ندارد، اعضای جدیدی را به عضویت خانواده 
خود در می آوردند و به رنج مداوم خانواده 

های آنها پایان می بخشند. 

در این زمینه با دکتر محمد سوداوی،مسئول 
پزشکی   علوم  دانشگاه  اعضای  پیوند 
اصفهان  گفتگویی را ترتیب دادیم تا ابعاد 

این موضوع بیش از پیش مشخص گردد.

آقای دکتر، موضوعی که اکنون مطرح است 
مرگ  تفاوت  شهروندان  از  بسیاری  اینکه 
این  نمی دانند،به طور کلی  با کما  را  مغزی 

دو چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
است،  مغز  اعمال  کاهش  کما  یا  اغما  اصل  در 
احتمال  رود  می  کما  حالت  به  فردی  وقتی 
مرگ  ولی  دارد،  وجود  اش  هوشیاری  برگشت 
مغز  های  فعالیت  همه  ناپذیری  برگشت  مغزی 
از  بعد  بهبودی  برای  شانسی  همچنین  و  است 
آن وجود ندارد، در واقع همانطور که از اسمش 
اغما  افتد.در حال  اتفاق می  پیداست مرگ مغز 
زنده  طوالنی  مدت  برای  است  ممکن  شخص 
در مرگ  ولی   ، کند  پیدا  نباتی  زندگی  و  بماند 
مغزی فرد حتماً بعد از چند ساعت یا نهایتاً چند 
روز فوت خواهد کرد. در کما عملکرد سلول های 
مغز از بین رفته و می تواند موقت باشد ، چرا که 

به  دوباره  است  ممکن  و  شده  حفظ  ساختارش 
مغز  های  سلول  مغزی  مرگ  در  اما  بیفتد،  کار 
امکان  نتیجه  در  و  روند  می  بین  از  و  تخریب 

بازگشت وجود ندارد.

بر  و  چگونه  مغزی  مرگ  تأیید  و  تشخیص 
عهده چه کسانی است؟

پس از ارزیابی و تشخیص اولیه مرگ مغزی در 
های  تخصص  با  مجرب  پزشک  پنج  بیمار  یک 
بیهوشی –  جراحی اعصاب –  داخلی اعصاب – 
داخلی و پزشکی قانونی هر یک به طور جداگانه 
بیمار را معاینه می کنند و در این فاصله زمانی 2 
بار نوار مغزی از بیمار گرفته می شود.بیمار مرگ 
مغزی تنفس ندارد و بدون کمک دستگاه نمی تواند 
نفس بکشد، رفلکس های اعصاب هم وجود ندارد، 
دستگاه گیرنده امواج مغزی هیچگونه موجی را از 
مغز وی ثبت نکرده و خط صاف رسم می کند ، به 
عالوه مرگ مغزی نشانه های متعدد دیگری دارد 
که از طریق آنها و معاینات تکمیلی به تشخیص 
از  بعد  معموالً  مغزی  رسند.مرگ  می  قطعی 
سکته  مغزی،  خونریزی  سر،  به  شدید  صدمه 
مغزی و یا نرسیدن طوالنی مدت اکسیژن به مغز 
اتفاق می افتد.در مرگ مغزی ضربان قلب خیلی 
باال یا خیلی پایین می آید، حجم ادرار قابل پیش 
بینی نیست، ممکن است به شدت زیاد یا از آن 
طرف خیلی کم شود، یعنی بدن عملکرد طبیعی 
دوام  مغزی  مرگ  بیمار  خاطر  همین  به  ندارد، 
نمی آورد، بطور کلی کنترل بدن از بین می رود، 
در نتیجه بدن خود به خود شروع به فعالیت می 
کند و وقتی فردی همه این عالئم را داشته باشد 
در چند روزی که قلبش به دلیل ریتم خودکار یا 
اثر داروها خود به خود تپش دارد، خانواده باید 
دارند  عضو  اهدای  به  تمایل  که  بگیرند  تصمیم 
یا خیر.بیشتر بیماران مرگ مغزی حداکثر ظرف 
2 هفته از بین می روند و اگر خانواده در اولین 
زمان های مرگ مغزی تصمیم درست را نگیرند، 
ممکن است دیگر زمانی برای اهدای عضو نباشد، 
چرا که سایر اعضاء با گذشت زمان عملکرد خود 

را از دست می دهند و بیمار فوت می کند.

آیا ممکن است در برخی مواقع مرگ مغزی 
تشخیص داده شود و این تشخیص اشتباه 

باشد؟
 وقتی فردی به عنوان بیمار مرگ مغزی شناسایی 
می شود، گاه خانواده  ها شک می کنند ممکن 
اشتباه  به  و  نباشد  مغزی  مرگز  بیمارشان  است 
در  باشد  شده  داده  تشخیص  مغزی  مرگ 
بیمار  به  مربوط  قوانین  ما  کشور  در  که  حالی 
است  دشوار  و  ای سخت  اندازه  به  مغزی  مرگ 
که حتی واحدهای فراهم آوری اعضاء نیز برای 
انجام مراحل اولیه پیوند با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه می شوند، بیان این نکته الزامی است که 
حتی اگر یکی از الکترودهای متصل به مغز یا هر 

تولدی دوباره برای دو انسان 

ازاهدای عضو تا اهدای زندگی

در حال اغما شخص ممکن است برای مدت طوالنی
 زنده بماند و زندگی نباتی پیدا کند ، ولی در مرگ مغزی
 فرد حتمًا بعد از چند ساعت یا نهایتًا
 چند روز فوت خواهد کرد.

گــفتــگو
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یک از نشانه های دیگر، کوچک ترین عالمتی را 
باشد،  ثبت کنند که نشان دهنده واکنش بدن 
خواهد  متوقف  بالفاصله  عضو  اهدایی  عملیات 

شد.

آیا همه اعضای بدن شخصی که مرگ مغزی 
شده قابل اهدا است؟

عملکرد  ابتدا  شود،  اهدا  عضوی  باشد  قرار  اگر 
 ... و  ها  کلیه  کبد،  قلب،  جمله  از  اعضاء  همه 
ارگان  ، یعنی همه  ارزیابی قرار می گیرد  مورد 
ها بررسی می شود و اگر بطور کامل مفید باشد، 
نیز  ایران  شود.در  می  طی  مراحل  بقیه  سپس 
قلب،  مانند  اعضایی  کشورها،  از  بسیاری  مانند 
روده  )لوزالمعده(  پانکراس،  ها،  کلیه  کبد،  ریه، 
و نسوجی مانند قرنیه، استخوان، تاندون، دریچه 

قلب و رگ قابلیت پیوند دارند.

برای  عضو  اهدای  کارت  داشتن  صرف  آیا 
انجام پیوند از فرد مرگ مغزی کافی است؟

طبق قانون اهدای عضو در کشور ایران که مشابه 
کشورهای  از  بسیاری  در  عضو  اهدای  قانون 
نیز  کارت  این  داشتن  دنیاست حتی در صورت 
رضایت خانواده بیمار برای اهداء ضروری است.

است  اهمیت  حائز  قدری  به  بیمار  ولی  رضایت 
توان  نمی  را  مجهواالهویه  فرد  بدن  اعضای  که 

اهداء کرد.

این  در  عضو  اهدای  های  کارت  نقش  پس 
میان چیست؟

سازی  فرهنگ  جنبه  تنها  پیوند  کارت  داشتن 
دارد، فرد با داشتن این کارت تمایل خود را به 
اطرافیانش اعالم می کند و از طریق کارت اهدای 
عضو فرد عالقه اش را اعالم می کند و خانواده 
نیز در صورتی که او دچار مرگ مغزی شود، می 

کوشند خواسته عزیزشان را برآورده کند.

دلیل اینکه خانواده ها به راحتی برای اهداء 
عضو عزیزشان رضایت نمی دهند چیست؟

اخالق حکم می کند به خانواده فرد دچار مرگ 
شود،  داده  پیوند  گزینه  انتخاب  امکان  مغزی 
پیوند اعضاء و نسوج به فرد دیگری زندگی می 
بخشد یا کیفیت زندگی او را بهتر می کند، این 
تا  دهنده  خانواده  برای  است  فرصتی  موقعیت، 
از  و  بخشند  نجات  را  دیگری  افراد  یا  فرد  جان 
مغزی  مرگ  دچار  فرد  نگهداری  مدت  که  آنجا 
محدود است، باید در این باره هر چه سریع تر 

تصمیم گرفته شود.

س چرا در برخی مواقع خانواده ها به راحتی 
رضایت نمی دهند؟

 مهم ترین عامل در جهت اینکه خانواده ها به 
است،  باورهای غلط  نمی دهند،  راحتی رضایت 
یعنی اینکه اطالع رسانی باید خوب انجام شود، 

فرهنگ اهداء باید در جامعه نهادینه شود، یکی 
دیگر از مواردی که مانع از رضایت برای اهدای 
خانواده  اعضای  که  است  این  شود  می  عضو 
احساس می کنند جسد بد شکل می شود ،در 
صورتی که اینگونه نیست و یک خط عمل ظریف 
روی سینه و شکم بیمار می ماند که اصاًل از نظر 
ظاهری مشکلی ندارد.مراحل تأیید مرگ مغزی 
به قدری سخت و دشوار است که ما اسم آن را 
این  و  ایم  گذاشته  مغزی  مرگ  تکذیب  مراحل 
تأیید  و  بیاید  داریم گروهی  اینکه دوست  یعنی 
کند حرف ما اشتباه است و بگوید کوچک ترین 
لحظه  تا  و  ندارد  وجود  مغزی  مرگ  از  عالئمی 
عنوان  هیچ  به  نشود  تأیید  مغزی  مرگ  که  ای 
حق برداشت یک سلول از بیمار وجود ندارد و از 
نظر قانونی باید مراحل زیادی طی شود تا اهدای 

عضو انجام شود.

کشور ما از نظر آمار اهدای عضو در مقایسه 
با کشورهای دیگر از نظر جایگاه ؟

که  است  از کشورهایی  یکی  ما  متأسفانه کشور 
بیشترین آمار بیمار مرگ مغزی و کمترین آمار 
اهدای عضو را دارد و آمار اهدای عضو در کشورها 
بر حسب یک میلیون نفر جمعیت است در کشور 
پیشرو  پیوند در جهان  تعداد  نظر  از  اسپانیا که 
است این آمار 35 در میلیون نفر است و این در 
تنها  ایران  در  عضو  اهدای  آمار  که  است  حالی 
پایین  بسیار  که  است  نفر  میلیون  در  نفر   9/2
این  به  این  دنیاست.البته  دیگر  از کشورهای  تر 
به  اما  است  نشده  انجام  کاری  که  نیست  معنی 
واقع باید اعتراف کنیم در زمینه فرهنگ سازی 

این موضوع کمتر کار کرده ایم.

ما  کشور  در  عضو  اهدای  رشد  منحنی 
چگونه است؟

خوشبختانه رشد بسیار قابل توجه داشته است، 
زیرا کشور ما قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست 
کشور ما، مادران و پدرانی دارد که در طول 8 سال 
دفاع مقدس با وجود داشتن خطر مرگ، فرزندان 
خود را با فرستادن به جبهه های حق علیه باطل 
فدای آسایش و آرامش مردم می کردند و امروز 
بدانند  اگر در شرایطی قرار گیرند که  هم قطعاً 
نمی  دریغ   ، کنند  کمک  بیماری  به  توانند  می 
کنند اما این مسئله نیازمند یک فرهنگ سازی 

خوب و اطالع رسانی دقیق می باشد. 

نظر  از  عضو  اهدای  به  نسبت  شما  دیدگاه 
معنوی چیست؟

می  انجام  کار  افرادی  برای  ما  عضو  پیوند  در 
دهیم که خیلی ناتوان هستند،یعنی اگر برایشان 
کاری انجام دهی می مانند و اگر انجام ندهی می 
میرند و این ها همه بستگی به اراده خدا دارد،ما 
در اصل یک واسطه بیشتر نیستیم. کار پیوند با 
تمامی اقدامات پزشکی متفاوت است و من فکر 
می کنم افرادی که در این زمینه کار می کنند 

نتیجه کارشان را خیلی زود می بینند.

عضو  اهدا  واحد  که  تالشهایی  به  توجه  با 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فرهنگ 
بیماران  خانواده  رضایت  جلب  و  سازی 
مرگ مغزی جهت اهدا اعضا ؛ از نظر تعداد 
پیوند در 6 ماهه نخست سال جاری در چه 

وضعیتی قرار داریم؟
ما   1389 سال  نخست  ماهه   6 در  خوشبختانه 
مرگ  بیماران  اعضا  پیوند  رشد چشمگیر  شاهد 
مغزی بوده ایم به گونه ای که از 23 نفر بیمار 
مرگ مغزی که اعضای خانواده آنها رضایت خود 
، 18 مورد  ، 42 مورد  کلیه  اند  اعالم کرده  را 
کبد، 3 مورد پانکراس ، 10 مورد قلب ، 2 مورد 
قلب و استخوان و نسوخ ، 2 مورد پانکراس جهت 

بیماران نیازمند تامین شده است .

طبق قانون اهدای عضو در کشور ایران 
که مشابه قانون اهدای عضو در بسیاری از 

کشورهای دنیاست حتی در صورت 
داشتن این کارت نیز رضایت خانواده بیمار 

برای اهداء ضروری است.
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▐احمد وحید دستجردي  
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  مدیر 

داروسازي فارابي

افکار  و سنجش  رسانی  اطالع 
جمیع  از  وظیفه  دو  عمومی 
عمومی  روابط  حرفه  حساس  و  متعدد  وظایف 
است و امروزه روابط عمومی حرفه ای فقط در بستر 
یک فرایند چهار مرحله ای شامل: تحقیق، برنامه 
ریزی، مطالعه و ارزیابی است که می تواند نقش 
زمینه  در  را  کننده ی خویش  تعیین  و  اساسی 

های مختلف ایفا نماید. 

و  مستمر  آگاهانه،  رسانی  پیام  رسانی،  اطالع 

برنامه ریزی شده ای است که بر پایه ی شناخت 
و سنجش در جامعه هدف مدنظر قرار می گیرد 
تا جایی که اطالع رسانی و اطالع یابی بر مبنای 
سنجش افکار عمومی به عنوان دو رکن اصلی و 
ریشه ای در کنار هم قرار می گیرند که پس از 
تجزیه و تحلیل و تدوین اهداف و تدوین برنامه 
های اجرایی، نقش مهمی در دستیابی به اهداف 
دارند. به عبارت دیگر" کار روابط عمومی عبارت 
تحلیل  و  تجزیه  اجتماعی  و دانش  از هنر  است 
به  مشورت  ارائه  پیامدها،  بینی  پیش  روندها، 
رهبران سازمانها، اجرای برنامه های طرح ریزی 
و  منافع سازمان  شده عملی که هم در خدمت 

هم در خدمت منافع جامعه باشد".

و  کارکردها   ، ها  فعالیت  ی  گسترده  ی  حیطه 
توانایی های بالقوه روابط عمومی در عرصه های 
عناصر  در  تاثیرگذاری  توان  و  اجتماع  مختلف 
روابط  سازی  فرهنگ  نقش  جوامع،  فرهنگی 
عمومی را نیز در کنار دیگر نقش های این حرفه 

به گونه ای خاص متمایز می نماید. 

فرهنگی  مباحث  اهمیت  به  عنایت  با  نقش  این 
و ضرورت توجه به مقوله فرهنگ از جایگاه ویژه 
از  استفاده  با  روابط عمومی  است.  برخوردار  ای 
ابزارهای دراختیار، اصول و برنامه های عملیاتی 
به ویژه  برروابط عمومي  ،قواعد حاکم  حرفه ای 
توانایي  اقناع،  و  متقاعدسازی  بر  مترتب  قواعد 
بالقوه  یا ایجاد تغییرات فرهنگی، توان  اصالح و 

ای است که می توان به بهترین نحو ممکن از آن 
درارتقا شاخص هاي فرهنگي استفاده نمود.

از آنجا که بر اساس تعاریف علمی، فرهنگ را   
آموختنی می دانند و نه ذاتی و غریزی، می توان 
اینگونه نتیجه گرفت که می توان فرهنگ ها را 
به  و  ساخت  دگرگون  جوامع  اعضای  آموزش  با 
برخی  ناکارآمد در  و  جای فرهنگ های ضعیف 
عناصر  و  افزود  ها  فرهنگ  غنای  به  ها،  زمینه 
را  از فرهنگ ها دور کرد و جای آن  را  قدیمی 
این  که  داد  سوق  جدیدتری  کارآمد  عناصر  به 
خود مستلزم برنامه ریزی های جامع مبتنی بر 

سنجش و شناخت جوامع است. 

با عنایت به این موضوع و با عنایت به مسائل و 
مشکالت عدیده ای که در وضعیت مصرف دارو 

متعددی  منفی  تبعات  و  دارد  وجود  کشور  در 
که چه از لحاظ مسائل اجتماعی و چه از لحاظ 
تحمیل  جامعه  بر  اقتصادی  و  سیاسی  مسائل 
شاخص  از  بیشتر  چه  هر  شناخت  گردد،  می 
های فرهنگی حاکم بر وضعیت مصرف دارو در 
از پیش بتوان برای  تا بیش  کشورضروری است 
به  هدفمندتر  و  تر  جامع  چه  هر  رسانی  اطالع 
برنامه های خاصی  گروه های هدف در جامعه، 

تدوین و به اجرا درآورد. 

در این راستا و بر اساس نیاز ضروری بخش های 
تصمیم ساز و تصمیم گیر درحوزه های اجتماعی 
مشترک  کارکردهای  و  ها  توانایی  درک  با  و 
عمومی،  روابط  و  فرهنگی  مباحث  ی  حوزه  در 
موثر  فرهنگی  عوامل  عنوان"بررسی  با  تحقیقی 
با  از دیدگاه شهروندان اصفهان"  بر مصرف دارو 
همکاری و راهنمایی اساتید مجرب دانشگاه های 
اصفهان انجام گردید که به اختصار چگونگی انجام 

تحقیق و نتایج آن در ادامه آمده است: 

این پژوهش به منظور بررسی عوامل فرهنگی مؤثر 
در  اصفهان  دیدگاه شهروندان  از  دارو  بر مصرف 
توصیفی  تحقیق  روش  با  و   1388-1387 سال 
از نوع پیمایشی انجام شد. در این تحقیق عوامل 
باورهای  اجتماعی،  رفتارهای  شامل  فرهنگی 
جمعی،  های  رسانه  عمومی،  آموزش  مذهبی، 
ارتباطات اجتماعی و فعالیت هاي ورزشي با توجه 
به ویژگی های جمعیت شناختی جامعه پژوهش 
مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. جامعه آماری 
مراجعه  اصفهان  ساکن  شهروندان  پژوهش،  این 
کننده به 27 داروخانه شبانه روزی شهر اصفهان 
اطالعات  بود.   1388-1387 زماني  دوره  در 
مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 
با  نمونه  تعداد 400  به  با 38 سؤال بسته پاسخ 
جمع  آماری  جامعه  های  نمونه  از  پایایي80/0 
آوری و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و 
آزمون های آمار استنباطی به ویژه آزمونt  تک 
متغیره،t  مستقل، آزمون شفه و تحلیل واریانس 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته 
اصفهان  شهروندان  منظر  از  پژوهش،  این  های 
به  ها  رسانه  و  عمومی  آموزش  فرهنگی  عوامل 
تری  کم  نقش  52/2و73/2  میانگین  با  ترتیب 
مقابل  در  و  اند  داشته  دارو  مصرف  فرهنگ  در 
مؤلفه های رفتارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، 
به  ورزشي  هاي  فعالیت  و  اجتماعی  ارتباطات 
ترتیب با میانگین های 30/3، 36/3، 39/3 و30/3 
نقش بیش تری در فرهنگ مصرف دارو در میان 
شهروندان اصفهان داشته اند. بر اساس سایر یافته 
شهروندان  های  دیدگاه  بین  پژوهش  این  های 
مرد نسبت به عوامل فرهنگی موثربرمصرف دارو 
در  جمعی(  های  رسانه  و  اجتماعی  )رفتارهای 
مقایسه با شهروندان زن تفاوت معناداری در سطح 
)p≥05/0 ( مشاهده گردید. هم چنین در مورد 
دارای  شهروندان  نظرات  بین  مذهبی  باورهای 
مدرک زیردیپلم با لیسانس و فوق لیسانس به باال 

تفاوت معناداری )p≥05/0  ( وجود داشت. 

فرهنگ سازی برای مصرف منطقی 
دارو، ضرورتی اجتناب ناپذیر

Vahid321@gmail.com 

بر اساس یافته های این پژوهش، از منظر شهروندان اصفهان عوامل 
فرهنگی آموزش عمومی و رسانه ها  نقش کمتری در فرهنگ مصرف دارو 
داشته اند و در مقابل مؤلفه های رفتارهای اجتماعی، باورهای مذهبی، 
ارتباطات اجتماعی و فعالیت هاي ورزشي نقش بیش تری در فرهنگ 
مصرف دارو در میان شهروندان اصفهان داشته اند.

پژوهش
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ساله   30 فردی   1385 سال  ماه  تیر  در 
درمانی  خدمات  خیریه  انجمن  به  مراجعه  با  
حضرت ابوالفضل )ع( اظهار داشت: من  فرزندی 
قادر  متأسفانه  که  دارم  کیمیا  نام  به  ساله   3
این  دلیل  به  و  باشد  نمی  شنیدن  و  تکلم  به 
فراوان  بسیار  مشکالت  دچار  فرزندم  معلولیت 

می باشد. 
مدارک  از  متشکل  ای  پرونده  ارتباط  این  در 
پزشکی کیمیا و همچنین تحقیقات انجام شده 
این کودک و رفع  در مورد وضعیت خانوادگی 
مشکالت ایشان تشکیل و در دستور کار هیئت 

مدیره خیریه قرار گرفت. 
براین اساس و بنا بر دستور مدیر عامل خیریه 
آشنا  جهت  درمانی  وی)گفتار  درمان  هزینه 
شدن با حروف( از طرف خیریه پرداخت و در 
هیئت  جلسه  در  نامبرده  پرونده  فرصت  اولین 
مدیره مطرح گردد که  با کمک خیرین و عنایت 
خاص حضرت ابوالفضل  در تاریخ 11 شهریور 
عمل  هزینه  ریال  میلیون  شصت  مبلغ   ،  86

کاشت حلزون گوش کیمیا با مساعدت هیئت 
استان  های  خیریه  دیگر  همچنین  و  مدیره 
عمل جراحی  مورد  مشارالیه  و  تأمین  اصفهان 
کاشت حلزون قرار گرفت، ولی متأسفانه بعد از 
6 ماه به دلیل  عفونت های شدید و مجدد دچار 
مشکل شده و در مدت 2 سال بیمار 6 مرتبه 

مورد عمل های متعدد جراحی قرار گرفت. 
حضرت               عنایت  مدت  این  گذست  با 
و  شد  بیمار  خانواده  متوجه  )ع(  ابوالفضل 
پزشک دستور مجدد کاشت حلزون را صادر و 

به  و  تأمین  ریال  میلیون  شصت  مبلغ  مجدداً 
انجام  عمل  جاری  ماه  اولین  در  خداوند  یاری 
و در حال حاضر بیمار قادر به گفتن و شنیدن 
می باشد واین عمل موفقیت آمیز بهترین هدیه 
محسوب  حامی  خیرین  و  کیمیا  خانواده  برای 

می شود.
در  خوب  بسیار  شرایط  در  خانواده  نیز  امروز 
حال گذران زندگی مباشند واین در حالی بود 
که چه بسا اگر این اقدام انجام نشده بود بیمار 

برای همیشه الل و ناشنوا می ماند. 

ماه  خرداد  سوم  تاریخ  در 
حدوداً  مذکری  فرد   ،  1384
متقاضی  دیالیزی  بیمار  عنوان  به  ساله    35
دریافت حمایت و کمک به انجمن خیریه خدمات 

درمانی حضرت ابوالفضل )ع( مراجعه نمود . 

وی  وضعیت  بررسی  و  پرونده  تکمیل  از  پس 
توسط هیئت مدیره انجمن مشخص شد نامبرده 
و  باشد  می  ساله   4 فرزند  یک  و  همسر  دارای 
مناسب  هوای  و  نور  فاقد  که  زیرزمین  یک  در 
می باشد و در شرایط  بسیار ضعیف و نامناسب  
سکونت دارند ، که مدت قرارداداجاره آن نیز به 
پایان رسیده و مجبور به تخلیه منزل استجاری 

خود هستند .

وضعیت این بیمار نیازمند توسط مسوول تحقیق 
هیئت  جلسه  در   84 تیرماه   13 روز  در  خیریه 
مدیره مطرح و مقرر شد مبلغ چهارمیلیون ریال 
عنوان  به  مبلغی  همچنین  و  منزل  رهن  بابت 
و  دارو  کامل  فرانشیز  و  زندگی  هزینه  کمک 
و  گردد  پرداخت  ماهیانه  و  تأمین  بیمار  درمان 
هرچه سریعتر جهت پیوند کلیه وی اقدام گردد 

.

پس از انجام آزمایشات متعدد با توجه به  وجود 
کلیه  پیوند  امکان  شد  مشخص  قلبی  بیماری 
نظر  با  لذا  باشد  نمی  فراهم  مددجو  این  برای 
مشارکت  با  گردید  مقرر  خیریه  مدیره  هیئت 

خرید  جهت  اصفهان  استان  های  خیریه  سایر 
منزل برای این مددجو 35 ساله اقدام نماید.

 سرانجام و به لطف الهی در تاریخ 7 خردادماه 
خیابان  در  واقع  مسکونی  منزل  باب  یک   86
میلیون  چهل  و  دویست  ارزش  به  ولی  پوریای 
از  مددجوی  این  خانواده  و  خریداری  ریال 

سرگردانی و مستأجری نجات یافتند.

این در حالی است که واحد درمان خیریه همچنان 

جهت انجام پیوند کلیه نامبرده ناامید نشده و با 
پیگیری مستمر باالخره در خرداد ماه سال جاری 
دستور پیوند کلیه نامبرده توسط پزشک معالج صادر 
و در خردادماه نیز باحمایت جمعی از  خیرین مورد 
عمل جراحی پیوند قرار گرفت و در حال حاضر نیز 
با وضعیت جسمانی بسیار عالی در منزل مسکونی 
شخصی خودش در حال گذراندن زندگی می باشد 
و در صورت نیاز ،هزینه های دارو و درمان وی از 

طرف این انجمن قابل پرداخت خواهد بود.

چشم اندازی برای فردای بهتر

تولدی دوباره برای کیمیا

مددجویان
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کردن  فیلتر  مسئول  ها  کلیه 
مواد  کردن  تصفیه  واقع  در  و 
که  است  عملیاتی  دیالیز  هستند.  خون  از  زائد 
مسئولیت  و  وظائف  از  بسیاری  برای  جایگزینی 
دو  ها  کلیه  باشد.  می  ها  کلیه  طبیعی  های 
عضوی هستند که در هر دو طرف پشت حفره 
شکم قرار گرفته اند. دیالیز به افراد این امکان را 
به خوبی  اینکه دیگر کلیه هایشان  با  می دهد، 
کار نمی کند، بتوانند زندگی خوب و مفیدی را 

بگذرانند. 

کار  از  های  کلیه  عملکردهای  انجام  با  دیالیز 
افتاده، به بدن کمک می کند. کلیه ها نقش های 
و  مهم  وظایف  از  یکی  دارند.  بدن  در  مختلفی 
اصلی کلیه ها، تنظیم توازن آب بدن است. آنها 
اینکار را با تنظیم مقدار ادرار که به طور روزانه از 
بدن خارج می شود، انجام می دهند. در روزهای 
آب  درنتیجه،  کند.  می  عرق  بیشتر  بدن  گرم، 
روزهای  در  شود.  دفع  ها  کلیه  از  باید  کمتری 
سرد نیز که بدن کمتر عرق می کند، برای حفظ 
بیشتر  باید  ادرار  خروج  بدن،  در  مناسب  توازن 
تنظیم  کار  که  هاست  کلیه  وظیفه  این  باشد. 

مایعات بدن را توسط خروج ادرار انجام دهند.
 

یکی دیگر از وظایف اصلی کلیه ها خارج کردن 
تولید  روز  طول  در  بدن  که  است  زایدی  مواد 
می کند. در عملکردهای مختلف بدن، سلول ها 
انرژی مصرف می کنند. عملکرد سلول ها مواد 
زائدی تولید می کند که باید از بدن بیرون روند. 
از بدن دفع  اندازه کافی  به  زائد  این مواد  وقتی 
نشوند، در بدن جمع می شوند. باال رفتن میزان 
با  که  دارد  نام  آزوتمیا  بدن،  در  زائد  مواد  این 
آزمایش خون سنجیده می شود. وقتی مواد زائد 
در بدن جمع می شوند، حال بدی در بدن ایجاد 

می شود که اورمی یا اوره خونی نامیده میشود.
 

چه زمان بیماران به دیالیز نیاز پیدا 
می کنند؟ 

بیماران معموالً زمانیکه مواد زائد بدنشان آنقدر 
زیاد می شود که به خاطر آن ناراحتی در بدنشان 
ایجاد میگردد، نیاز به انجام دیالیز پیدا می کنند. 
سطح مواد زائد معموالً کم کم در بدن افزایش 
را  مختلفی  شیمیایی  مواد  پزشکان  یابد.  می 
چه  ببینند  تا  کنند  می  گیری  اندازه  خون  در 
بیمار الزم می شود. دو مورد  برای  زمان دیالیز 
از مهمترین مواد شیمیایی موجود در خون که 
برای این مورد اندازه گیری می شوند، کراتینین 
این دو  اوره خون است. وقتی مقدار  نیتروژن  و 

ماده در خون باال می رود، نشان دهنده این است 
که توانایی کلیه ها برای تصفیه بدن از مواد زائد 

پایین آمده است. 

فعالیت  و  برای سنجش سطح عملکرد  پزشکان 
کراتینین،  تصفیه  ادرار،  آزمایش  از  ها  کلیه 
ظرفی  در  را  ادرار  بیمار  کنند.  می  استفاده 
می  نگهداری  کامل  روز  یک  برای  مخصوص 
اندازه  با  کند. مواد زائد موجود در ادرار و خون 
با  شوند.  می  سنجیده  کراتینین،  مقدار  گیری 
مقایسه سطح این ماده در خون و ادرار، پزشک 
یا  کنند  می  کار  ها  کلیه  که  دد  می  تشخیص 
نامیده  کراتینین  تصفیه  عمل  این  نتیجه  خیر. 
می شود. معموالً وقتی آزمایش تصفیه کراتینین 
تـا       cc/minute 12-10 پایـیـن مـی آیـد، 

بیمار به دیالیز نیاز دارد. 

پزشک از شاخص های دیگری نیز برای تعیین 
نیاز  درمورد  تا  کند  می  استفاده  بیمار  وضعیت 
بیمارناتوانی       اگر  بگیرد.  تصمیم  دیالیز  به  او 
داشته  بدن  از  زائد  مواد  استخراج  در  ای  عمده 
باشد، یا اگر دچار بیماری های قلبی، ریه، معده 
و از این قبیل بود، یا با حس چشایی یا حس در 
پاهای خود مشکل داشت، باوجدیکه ممکن است 
تصفیه کراتینین تا آن میزان که گفته شد پایین 

نیامده باشد، باز دیالیز توصیه می شود. 

انواع دیالیز 

دیالیز دو نوع اصلی دارد: "همو دیالیز" و "دیالیز 
پریتونیل". در همودیالیز برای خارج کردن مواد 
زائد و آب اضافی از بدن از یک نوع فیلتر خاص 
استفاده می کنند. در دیالیز پریتونیل از مایعی 
بیمار  لوله پالستیکی در حفره شکم  با یک  که 
قرار داده می شود، مواد زائد و آب اضافی از بدن 

خارج می شود. 

فیلتر  یک  از  بیمار  بدن  خون  همودیالیز،  در 
نامیده             دیالیز  غشای  که  دیالیز  دستگاه  در 
یک  عملیات،  این  در  کند.  می  عبور  شود  می 
و  سرخرگ  یک  بین  خاص  پالستیکی  لوله 
شود.  می  داده  قرار  پا  یا  دست  در  سیاهرگ 
گاهی اوقات، یک ارتباط مستقیم بین سرخرگ 
و سیاهرگ در دست برقرار می شود. این عملیات          
Cimino Fistula نامیده می شود. سوزن ها 
زا طریق  و خون  داده شده  قرار  پیوند  این  بین 
دوباره  و  دیالیز  داخل دستگاه  به  فیلتر  دستگاه 
رانده می شود. در دستگاه  بیمار  بدن  به داخل 
دیالیز، محلولی در آن طرف فیلتر مواد زائد را از 

بدن بیمار دریافت می کند. 

پاالیشگاهی که ما قدر آن را نمی دانیم !

دانستنیها
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در دیالیز پریتونیل از بافت های داخل شکم خود 
ها  روده  شود.  می  استفاده  فیلتر  بعنوان  بیمار 
داخل حفره شکم، در فضای بین دیواره شکم و 
مهره های پشت قرار دارند. یک لوله پالستیکی 
که بول دیالیز نامیده می شود، از طریق دیواره 
شکم، داخل حفره شکم قرار داده می شود. سپس 
یک مایع خاص را وارد حفره شکم کرده که روده 
ها را شستشو می دهد. دیواره روده بعنوان یک 
می  عمل  خون  جریان  و  مایع  این  بین  فیلتر 
کنند. با استفاده از انواع مختلف  محلول ها، مواد 

از  این عملیات  با  زائد و آب اضافی را می توان 
بدن بیمار خارج کرد. 

بیمار طی دیالیز چه می کند؟ 

همودیالیز: درمان همودیالیز در واحد همودیالیز 
صورت می گیرد. واحد همودیالیز یک ساختمان 
خاص است که با دستگاه هایی تجهیز شده است 
واحد  این  دهند.  می  انجام  را  دیالیز  درمان  که 
همچنین مکانی است که بیماران می توانند برای 
مشاوره  خود  اجتماعی  نیازهای  یا  غذایی  رژیم 

بگیرند. 

واحد  به  هفته  در  بار  سه  معموالً  باید  بیماران 
دیالیز مراجعه کنند. برای مثال، شنبه/دوشنبه/

چهارشنبه ها یا یکشنبه/سه شنبه/پنجشنبه ها. 
تا  میکنند  وزن  را  خود  بیماران  درمان،  از  قبل 
مقدار مواد زائدی که از دیالیز قبل تا به آن زمان 
داده  تشخیص  است،  شده  جمع  آنها  بدن  در 
شود. آنگاه بیماران روی صندلی های مخصوص 
می نشینند که مثل صندلی راحتی است. ناحیه 
کاماًل  سیاهرگ(،  و  سرخرگ  بین  )پیوند  پیوند 
تمیز می شود. سپس دو سوزن به داخل پیوند 
به  را  این سوزن ها خون  از  فرو می شود. یکی 
می  تصفیه  آنجا  در  که  برد  می  دستگاه  داخل 
شود و سوزن دیگر، خون تصفیه شده را به داخل 

بدن بیمار برمی گرداند. 

این  می کشد. طی  4 ساعت طول  تا   2 درمان 
خون  فشار  مداوم  بطور  دیالیز  پرسنل  ساعات، 
بیمار را چک می کنند و دستگاه دیالیز را تنظیم 
می کنند تا مطمئن شوند که مقدار درستی مایع 
از بدن بیمار خارج شده است. بیماران می توانند 
سایر  یا  بخوابند  کنند،  مطالعه  فاصله  این  در 

کارهای خود را انجام دهند. 

دیالیز پریتونیل 

نقش  بیمار  که  است  الزم  پریتونیل  دیالیز  در 
از  فعالتری را در درمان خود داشته باشد. یکی 
مهمترین مسائل مسئولیت بیمار برای حفظ یک 
سطح صاف بر روی شکم است که درمان روی 

آن انجام می شود تا از عفونت جلوگیری شود. 
در این عملیات، بیمار ابتدا خود را وزن می کند 
تا مایع مناسب انتخاب شود. آنگاه بیمار ماسکی 
زده و محل بول پریتونیل را تمیز میکند. مایعی 
که اجازه داده شده در حفره پریتونیل بماند به 
کیسه پالستیکی که قباًل مایع در آن بود، برده 
می شود. سپس بیمار آن کیسه را قطع کرده و 
کیسه ی یک محلول جدید را مرتبط می کند که 
باید به داخل حفره پریتونیل کشیده شود. وقتی 
مایع درون بدن است، کیسه جدید لوله شده و 
داده        قرار  بیمار  زیر  لباس  درون  بعد  درمان  تا 

زمان  دقیقه   30 معموالً  عملیات  این  شود.  می 
می برد و باید 5 بار در هفته انجام شود. 

مزایای انواع مختلف دیالیز 

پروتنیل،  دیالیز  و  دیالیز، همودیالیز  نوع  دو  هر 
دارد  بیمار  به  بستگی  دارند.  معایبی  و  مزایا 
عملیات  این  از  کدامیک  بگیرد  تصمیمی  که 
ها،  بیماری  سایر  وی،  زندگی  شیوه  برحسب 
او  پذیری  مسئولیت  میزان  و  حمایتی،  سیستم 
بیمار  هر  است.  بهتر  او  برای  درمانی،  برنامه  در 
باید از دیدگاه خود به این دو نوع روش درمانی 

نگاه کند. 

انتخـاب  که  دیـالیز  نوع  از  صرفـنظر  بیمـاران 
می کنند، مسئولیت های مختلفی از قبیل دنبال 
کردن یک برنامه غذایی، توجه به میزان مصرف 
مایعات خود و مصرف ویتامین ها و سایر داروها 
برای کنترل فشار خون و توازن کلسیم و فسفات، 

بر عهده دارند. 
یکی از مهمترین مزایای همودیالیز این است که 
تنها  ندارند.  درمان  در  مشارکتی  هیچ  بیماران 
کاری که باید بکنند این است که تا بیمارستان 
یا کلینیک مخصوص دیالیز بروند. عالوه بر این 
بدن  مایعات  کنترل  غذایی،  رژیم  در همودیالیز 

سخت تر از دیالیز پریتونیل است. 

برای آن دسـته از بیمــارانی که درمــان های   
مستقل تری را ترجیح می دهند، دیالیز پریتونیل 
برنامه تغییرپذیرتری دارد و می تواند در خانه هم 
را  ساعتی  روزانه  باید  هم  هنوز  اما  گیرد.  انجام 
صرف عملیات دیالیز کند اما می تواند زمانبندی 
آن را برحسب کارهای خود تنظیم کند. از اینها 
گذشته، دیالیز پریتونیل باید هر روز هفته انجام 

شود. 

مهمترین مشکل دیالیز پریتونیل احتمال عفونت 
است. بیمار یک لوله پالستیکی دارد که از حفره 
پریتونیل به خارج بدن می رود و این می تواند 
افزایش  بدن  به  را  باکتری  شدن  وارد  احتمال 

دهد. 

درمورد  را  خود  اطالعات  چطور  بیماران 
دیالیز افزایش دهند؟ 

منابع اطالعاتی بسیار زیادی در دسترس بیماران 
دیالیزی وجود دارد. پزشک بیمار معموالً نوارهای 
ویدئویی در اختیار دارد که در آن تکنیک های 
معایب هرکدام خیلی خوب  و  ها  مزیت  دیالیز، 

توضیح داده شده است. 

بیمـاران صرفـنظر از نوع دیـالیز 
که انتخـاب می کنند، مسئولیت 

های مختلفی از قبیل دنبال کردن 
یک برنامه غذایی، توجه به میزان 

مصرف مایعات خود و مصرف 
ویتامین ها و سایر داروها برای 

کنترل فشار خون و توازن کلسیم 
و فسفات، بر عهده دارند. 
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پیدایش  علت  مهمترین 
عروقي،  قلبي-  هاي  بیماري 
سبب  شرایین  تصلب  باشد.  مي  شرایین  تصلب 
به  که  گوناگوني  هاي  رگ  سرخ  که  شود  مي 
به  مي رسانند،  خون  بدن  مختلف  هاي  سمت 
تدریج سخت و تنگ گردند و توانایي آنها براي 
انتقال اکسیژن و مواد غذایي به سلول هاي بدن 
یابد. عواملي هستند که موجب سریعتر  کاهش 
صورت  در  و  گردند  مي  شرایین  تصلب  شدن 
وجود آنها احتمال پیدایش بیماري قلبي- عروقي 
افزایش پیدا مي کند. براي پیشگیري از پیدایش 
بیماري هاي قلبي- عروقي و مرگ و میر و ناتواني 
ناشي از آنها، باید این عوامل خطر را بشناسید و 

به توصیه هاي پزشکي توجه نمایید.
عروق  و  قلب  هاي  بیماري  براي  خطر  عوامل   
عبارتنداز: سن باال، جنس مذکر، سابقه خانوادگي 
افزایش  باال،  خون  فشار  زودرس،  قلبي  بیماري 
چربي خون ) به ویژه کلسترول(، دیابت قندي، 
سیگار کشیدن، چاقي، کم تحرکي )انجام ندادن 

فعالیت هاي بدني( و اختالل در انعقاد خون.
 با توجه به اینکه دیابت از عوامل خطر بیماري 
هاي قلبي-عروقي است و معمواٌل با عوامل خطر 
دیگر همراهي دارد )و گاهي شاید ایجاد کنندة 
از  بیش  باید  دیابت  به  مبتالیان  باشد(،  آنها 
دیگران مراقب سالمت قلب و عروق خود باشند. 
پژوهشهاي فراوان پزشکي نیز نشان داده اند که 
عوامل خطر قلبي- عروقي در مبتالیان به دیابت 

نوع 2 شایعتر هستند.

نشانه های مهم بیماری قلبی

■ 1 - درد قفسه سینه
 این درد کوبنده یا فشارنده در ناحیه پشت جناغ 
سینه احساس مي شود و ممکن است به گردن، 

آنژین  یابد.  انتشار  هم  شکم  یا  و  پشت  دستها، 
فشارهاي  یا  بدني  کارهاي  هنگام  اغلب  صدري 
پیدا  افزایش  قلب  فعالیت  که  رواني  و  روحي 
مي کند، بروز مي نماید و معمواٌل با استراحت یا 
مصرف نیتروگلیسرین زیرزباني تسکین مي یابد. 
از  پس  دقیقه  چندین  یا  استراحت  با  درد  اگر 
ویژه  به  و  نیافت  بهبود  زباني  زیر  قرص  مصرف 
شدید  تعرق  و  تهوع  نفس،  تنگي  با  همراه  اگر 
باشد.  قلبي  انفارکتوس  نشانه  است  ممکن  بود، 
به دلیل اختالل در اعصاب محیطي، شدت نشانه 
هاي بیماري قلبي در افراد دیابتي ممکن است 
کمتر از میزان مورد انتظار باشد )انفارکتوس بي 
دیابت  بیماري  به  که  شما  رو  این  از  سروصدا(؛ 
نشانه  چنین  متوجه  بیشتر  باید  هستید  مبتال 
هایي باشید و به موقع به پزشک مراجعه کنید. 
البته به یاد داشته باشید که دردهاي قفسه سینه 
فقط نشانه بیماري قلبي نیستند و ممکن است 
نیز  ریوي  یا  گوارشي  هاي  بیماري  اثر  در  مثاٌل 

پدید آیند.

■ 2 - تنگي نفس
هاي  نشانه  از  تواند  مي  نفس  تنگي  احساس   
بیماري کرونري قلب باشد گرچه در بسیاري از 
بیماري هاي تنفسي و... نیز این حالت پدید مي 

آید.

■ 3 -تپش قلب
 در این وضعیت، فرد به طور ناراحت کننده اي 
ضربان قلب خود را احساس مي کند. تپش قلب 
هاي  بیماري  برخي  و  اضطرابي  هاي  حالت  در 

دیگر قلبي نیز ممکن است پدید آید.

■ 4 - خیر یا ادم
)نارسایي  قلبي  بیماري  تر  پیشرفته  مراحل  در 
قلب( که کارکرد پمپ اشکال پیدا مي کند، مایع 
بخشهاي  ویژه  )به  بدن  هاي  بافت  در  موجود 
پاییني بدن مثل قوزک پاها( به طور کامل تخلیه 
نمي شود و در زیر جلد انباشته مي گردد. البته 
خیر یا ادم در نتیجه بیماري هاي واریسي پاها، 
ممکن  نیز  و...  کلیوي  اختالالت  کبد،  بیماري 

است پدید آید.

اصول پیشگیری از بیماری های 
قلب و عروق در افراد دیابتی 

■ 1 - چربي )به ویژه کلسترول( خون خود 
را کاهش دهید.

و  پیدایش  در  است،  چربي  نوعي  که  کلسترول 
زیرا  دارد  مهمي  نقش  شرایین  تصلب  گسترش 
مي تواند در دیوارة رگها رسوب کند و همراه با 
و بسته شدن سرخرگ ها  تنگي  به  عوامل دیگر 

بینجامد.

کلسترول  یکي  دارد:  کلسترول دونوع مهم   
و  رگها  شدن  بسته  موجب  که   )LDL( »بد« 

بیماري قلبي-عروقي مي شود و دوم کلسترول 
»خوب« )HDL( که کلسترول اضافي بدن را از 
بافتها خارج مي کند و خطر بیماري قلبي را مي 
کمي  غلظت  باید  که  کلسترول  از  نوعي  کاهد. 
 LDL در خون داشته باشد، همان نوع »بد« یا

است.
غذاهاي  مصرف  از  پرهیز  با  توانید  مي  شما 
پزشکتان، چربي  هاي  توصیه  رعایت  و  پرچربي 

خون خود را در سطح مناسب نگه دارید.

■ 2 - فشار خون خود را کنترل کنید
فشار خون باال افزون بر اینکه فشار بیشتري بر قلب 
وارد مي سازد و نیاز آن به خون را افزایش مي دهد، 
روند تصلب شرایین را هم تسریع مي کند و سبب 

آسیب اندامهاي گوناگون بدن مي گردد.

■ 3 - وزن خود را به حد مناسب برسانید
فشار  افزایش  براي  مهمي  خطر  و  عامل  چاقي 
خون است. همچنین چاقي یا اضافه وزن موجب 
به  نسبت  بدن  هاي  سلول  مقاومت  افزایش 
انسولین مي شود. شما باید زیر نظر یک پزشک 
میزان  به  را  بدنتان  وزن  تغذیه  متخصص  یا 

متناسب باقد، جنس و سن خود برسانید.

■ 4 - سیگار نکشید
و  قلب  ضربان  افزایش  سبب  دخانیات  استعمال 
در نتیجه کار قلب مي شود و فشار خون را هم 
اثر روي عوامل  بر  برد. همچنین سیگار  باال مي 
انعقادي و نیز غلیظ کردن خون احتمال تشکیل 
لخته و بسته شدن سرخرگ ها را افزایش مي دهد. 
افزون براین، سیگار با اثر بر رگهاي کوچک، خون 
رساني به بخش هاي انتهایي اندام ها به ویژه پاها( 
افراد دیابتي  این عارضه در  را مختل مي کند و 
که گرفتاري اعصاب محیطي نیز دارند، بسیار مهم 
است و خطر قطع عضو را باز هم افزایش مي دهد. 
است که  زایي سیگار  از سرطان  آثار جداي  این 
موجب ناتواني و مرگ خواهد شد. امروزه سیگار 
مهم ترین علت قابل پیشگیري سرطان بشمار مي 

آید.

■ 5 - قند خون خود را کنترل کنید
 کنترل دقیق قند خون، هم به طور مستقیم و هم 
به طور غیرمستقیم، نقش مهمي در پیشگیري از 

بیماریهاي عروقي مي تواند داشته باشد.

■ 6 - فعالیت ورزشي منظم داشته باشید
داشتن  اند که  داده  نشان  پزشکي  پژوهش هاي   
یک زندگي کم تحرک )از نظر بدني(، صرف نظر از 
عوامل خطر دیگر، احتمال دیابت، چاقي و بیماري 
پیاده روي،  دهد.  مي  افزایش  را  قلب  کرونري 
و  باغباني  میز،  روي  تنیس  سواري،  دوچرخه 
دویدن آرام فعالیتهاي بدني هستند که اثر مفیدي 
بر تندرستي شما خواهند داشت. توصیه مي شود 
بپردازید،  بدني  فعالیت  به  دقیقه   30 روزانه  که 
مي توانید این میزان فعالیت را در سه دوره 10   

دقیقه اي )بافاصله( نیز انجام دهید.

دیابت و بیماري هاي قلب و عروق

لــه مقــا



نشریه داخلی انجمن 
خیریه حضرت ابولفضل

پیش شماره اول

21



نشریه داخلی انجمن 
خیریه حضرت ابولفضل
پیش شماره اول

20

No. of under covered patients 
(1980-2009)

Statistical report of services pro-
vided to the pations during the six-

month period of 2010

es and medical messages 
■ Payment of drug and traffic ex-
penses needy patients through 
electronic systems 
■ Supplying and distributing ford 
stuffs and furniture amongst un-
der covered needy patients 
■ Making free of charge by-pass 
surgical operations of cardiac 
patients 
■ Providing residence facilities 
for needy patients through other 
charity institution 
■ Cooperation and assistance 
in planning cochlea in children 
under the age of 6
■ Follow up in connection with 
providing the data bank of be-
nevolent      
■ Purchase of 6 dialysis devices 
to be presented to the dialysis 
treatment departments of Isfa-
han province 

■ Provision of facilities and treat-
ment supports with the under 
covered pations with a credit of 
10 billion Rials
■ Presence in the exhibition of 
Koran reading and absorbing in-
dividuals to complete the organ 
granting card 
■ Providing 11 of the charity un-
der covered patients of using or-
gans granted from the patients 
suffering of brain death
■  Attending over 100 Isfahan 
city mosques with the objective 
of introducing the charity associ-
ation and promoting the Culture 
of public health 

■ Convening 2 meetings specific 
to benevolent 
■ Holding 11 sessions of the 
scientific-cultural sessions (in 
traveling form); convening over 
20 weekly sessions through at-
tendance of the board of direc-
tors the benevolent 
■ convening the Anniversary of 
Hazrat Abolfazal 
■ Attracting 3 thousand new 
members (supporters) 

A selection of performance 
of the Hazrat Abolfazl 
Charity Association of 
Treatment Services during 
the first 6-months of 2010 

Serial No. Name of Disease No.

1 Dialysis 1750

2 Transplantation 1030

3 Renal 1324

4 )Cardiac )adults 1313

5 )Cardiac )pediatric 76

6 Other diseases 1854

Total 7347

Serial 
No.

Condition No. )Patients(

1 Dialysis 123

2 Renal 69

3 Trans plantation 75

4 Cardiac 137

5 Cardiac )Pediatric( 13

6 Treatment services 155
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Objectives of the as-
sociation

■ Providing required health, 
treatments support, educational 
and cultural facilities for the un-
der covered patients
■ Promotion of the culture of 
organ transplantation from pa-
tients suffering brain death
■ Objectivation of assistances 
of benevolent and observing 

priorities in the field of health 

Association's Policy 

■ Obtaining satisfaction of refer-
ring patients while respecting 
them in order to obtain satisfac-
tion of Imams and God
■ Employing appropriate pro-
cedures in order to promote the 
culture of information provision 
and preventing diseases at pub-
lic level
■ Desired attempt in direction 
of development and increasing 
quality of providing services with 
the patients
■ Expansion and promoting 
trustful communication with staff 
and patients through execution 
of the project of opinion assess-
ment and ordering the com-
ments
■ Promotion of medical equip-
ment and dialysis devices
■ Providing services through the 
mechanization system 
■  Promoting the capture of pub-
lic participation
■ Objectivities of amending the 
consumption model especially 
in the field of providing health 
treatment services 
■ Providing facilities and 
treatment services with 
the patients seeking help 
with a fund of 17 billion 
Rials provided through 
support on behalf of be-

nevolent with no help on behalf 
of the state
■ Absorbing facilities and servic-
es from other charity establish-
ment and treatment centers in 
the amount of 30 billion Rilas
■ Exploiting the new building of 
the association's office. 
■ Assisting renal transplantation 
to 1489 dialysis patients from 
the beginning of foundation. 
■ Providing kidney for dialytic 
patients especially from patients 
suffering of brain death. 
■ Providing dialysis devices and 
presenting to the institutions 
needing such facilities 
■ Paying dray expenses of un-
der covered needy patients 
■ Mechanization of records of 
under covered patients 
■ Follow up for establishing an 
organ bank for more and better 
exploitation of organs of patients 
suffering of brain death 
■ Providing consultation serv-
ices to patients and referring 
people
■ Following up use of under 
covered patients of services 
■ Granting interests free loans 
to needy under covered pa-
tients 
■ Payment of education and 
marriage allowances to chil-

dren of under covered needy 
patients 
■ Periodical blood pressure and 
blood glucose measurements of 
individuals participating in meet-
ings of the association and pray-
ing ceremonies in the mosques 
■ Questioning patients on their 
problems and scheduling to re-
move those problems 
■ Visiting the sick and studying 
their problems 
■ Cooperation and participa-
tion of the charity Association 
in establishing and operating 
required charity treatment insti-
tutions 
■ Convening scientific – cultural 
sessions and meetings of be-
nevolent
■ Provision and distribution of 
information conveyance book-
lets in direction of education and 
preventing incidence of diseas-

A selection of services 
provided by the Hazrat 
Abolfazl Charity Asso-
ciation of Medical Serv-
ices
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History of activities of the Hazrat 
Abolfazl Medical Services Charity 
Association 
The Hazrat Abolfazl charity As-
sociation particular to providing 
medical and heart services was 
established in Isfahan when the 
patients suffering from chronic 
renal failure due to specific prob-
lems of this disease severely 
needed protection and support 
and the road was paved for 
misuse of some people of such 
patients under various titles and 
every day news of such abus-
es was diffused. Meanwhile a 
group of Isfahani pious and be-
nevolents relying on the gener-
osity and beneficence as copied 
from the culture of their leader 
Hazrat Ghamar Banihashem, 
founded a charity foundation 
named Hazrat Abolfazl and dur-
ing the past years solve many 
problems of needy patient par-
ticulary those suffering of renal 
and cardiac diseases. 

In 1988, the first session of the 
board of founders of the char-
ity establishment was held 
through attendance of Mossrs 
Haj Ahmad Famil Dardashti, Haj 
Seyed Sadegh Tabatabayi, Haj 

Asghar Kolahdoozan, and Eng. 
Haj Mohammad Hossein Cigari 
at Saraye Mokhless located 
in Imam square of Isfahan. In 
1980, the first session of the 
board of trustees was held in 
the house of the honorable pi-
ous Mr. Haj Hossein Silami wit 
hattedance of 63 members and 
chaired by Ayatollah Haj Seyed 
Hassan Faqih Emami.
 
In 1981 as well through admit-
ting dialytic patients in a room 
with dimensions of 3× 5m2 at 
the Mahdieh Laboratory locat-
ed in Ahmad-Abad st., activity 
of the charity Association was 
begun however, due to lack of 
physical space a two-storied 
building with surface are a of 
about 205m2 located in Hafez 
St., Kermani crossroad was pur-
chased in shares so that provid-
ing services to needy patients 
would be continued in better 
conditions. 
In 2004, regarding increased 
number of patients and lack of 
physical space, in order to facili-
tate providing services a piece of 

land with surface area of 350m2 
and infrastructure of 265m2 lo-
cated in Hatef St., opposite to 
gasoline pump was purchased 
and the association pursued its 
activities in a wider level.  

In 2009 as well, on the occasion 
of Eid Ghadir Khom, in reply to 
increased demand and number 
of referring patients, in direc-
tion of providing better services 
with the under covered pations 
whose number exceeds 6,000 
a building with the surface area 
of 428m2 and infrastructure of 
1300m2 in four floors was pre-
pared through support on behalf 
of Mr. Haj Abbas Sadre Ameli 
and a group of othe r pious peo-
ple. 

During the period of activity of this 
association, by the end of 2009, 
104 dialysis devices were pur-
chased and were installed and op-
erated in various dialysis depart-
ments of the Isfahan province and 
also the number of 1425 patient 
have undergone the surgical op-
erations of renal tissue surgery. 
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