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یاد و خاطره
مرحوم حضرت آیت ا... حاج سید حسن فقیه امامی 
رئیس فقید هیئت امناء انجمن خیریه خدمات درمانی 

حضرت ابوالفضل )ع( گرامی باد



به نام آنکه کارساز است وحامی اهل راز
چه حاصل از زیستن اگر جز اسارت درچنگال جسمی ناتوان وکالبدی بیمارنباشد، چه سود از دیر زیستن اگر نه تنها برای 
دیگران که حتی برای خود شخص نیز ثمری به بار نیاید. پس چرا نباید در پی به زیستن رفت که زیستن را معنا می بخشد 

و دیر زیستن را در پی می آورد.
جسم دردمند و بیمارکجا مجال آن می گذارد که پرنده ی دور پرواز فکر به حرکت درآید ودل ناشناخته ها رابشکافد.آن کس 
که خود محتاجی بیش نیست، چگونه می تواند دست یاری به سوی نیازمندان پیش برد وگره ازمشکلی بگشاید. و سرگشته 

وادی ظلمات را کی توان آن است که چراغی فراروی جویندگان بهروزی بیفروزد .
به زبان دیگر نارسائی هرجزء خانواده حتی اگر بسیار ناچیزباشد، به کل آسیب می رساند و بازدهی وکارآئی را کاهش می 
دهد. اجتماع خانواده های کم توان، ملتهای ناتوان را می سازد و ناتوانی ملتها به بردگی نسلها می انجامد. بردگان را نیز امید 

رهائی، بس ناچیز است.
پس گام اول راباید به گونه ای برداشت که برداشتن گامهای بعد را ممکن سازد و زیر بنا را باید چنان مستحکم کردکه بتوان 
سر به آسمان سود. به سخن دیگر از تندرستی فردی باید چنان پاس داشت که ملتی پرمایه پدید آید و توانائی هایش را توشه 

ی راه سازد تا قله رفیع پایندگی را به تسخیردرآورد. یعنی چنان زید که انسان را زیبد.
بیائیم همه باهم به دولت، به کادر پزشکی، به سازمانهای دولتی وغیردولتی و به خودمان بقبوالنیم که ما در همه ابعاد 

مشترکیم.
ما در دردهایمان، ایثار را از یاد نمی بریم وعشق را از قلب هایمان به زور نمی گیریم، بگذاریم اگر قلبی به یاد خود و زندگی 

می تپد به آن ادامه دهد حاال اگر در وجود ما نباشد چه تفاوت می کند شاید در بدن افراد دیگرسال ها بتواند زنده بماند.
نبایدت که پریشان شود قواعد ملک                                         نگاهدار دل مردم از پریشانی

چنانکه طایفه ای درپناه جاه تواند                                           تو درپناه دعا ونماز ایشانی
در پایان جا دارد از همکاری های صمیمانه و دوستانه هئیت مدیره و هئیت امنای خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل 
)ع( و راهنمائی های بی دریغ دانشگاه علوم پزشکی باالخص ریاست عالیه دانشگاه و معاونین محترم درمان – بهداشتی- 
پشتیبانی – غذا ودارو وتحقیقات وفناوری را ارج نهاده و توفیق همکاری های پزشکان عالیقدر و بهداشت و درمان را درآینده 
با این خیریه داشته باشیم به مدیر عامل، هئیت مدیره و هئیت امناء درود می فرستم همانان که بادستان خویش نهال را 
کاشتند که اکنون درخت برومندی است که بعد از سالها تالش از ثمره اش بهره ها برده اند آنان که بجز خداوند به کسی 

دیگری دل نسپرده اند خدا یارشان باد.
رئیس هیئت مدیره
دکتر مهدی اذانی

اعضای بدنتان را به جهان دیگر نبرید، انسان هایی در همین جهان 
به آنها نیازمندند.

 Don't take your Organs to heaven, heaven
knows we need them here

پیام دکتر مهدی اذانی، 
رئیس هیئت مدیره انجمن 

خیریه خدمات درمانی 
حضرت ابوالفضل)ع(
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انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( ، 
سازمانی است که انگیزه های بشر دوستانه و کمک به 
همنوع را فارغ از هر گونه گرایش نژادی ، سیاسی و ... در 
سطح استانی ، ملی و بعضاً بین المللی سرلوحه عمل خود 
قرار داده است و در این مسیر خدمات متنوع حمایتی ، 

درمانی و فرهنگی را به بیماران نیازمند ارایه می کند.
این خیریه ، سازمانی ، غیر انتفاعی ، غیر سیاسی و غیر 
جلب  به  اتکاء  با  صرفاً  که  شود  می  محسوب  دولتی 
 ، مدیران  توانمندی  و  خیرین  مردمی  های  مشارکت 
کارکنان و داوطلبان همکار خود اداره می شود و امروز 
با گذشت بیش از دو دهه فعالیت مستمر و حمایت از 
بیش از 8500 نفر بیمار نیازمند ) با اولویت بیماران قلبی 
و کلیوی( از جایگاه قابل توجهی در میان سازمانهای غیر 
دولتی ارایه کننده خدمات درمانی برخوردار است و نه تنها 
به ارایه خدمات مورد نیاز افراد تحت پوشش خود می 
پردازد بلکه اندیشه واالی کمک به همنوع را به عنوان 
یکی از اساسی ترین توصیه های دین مبین اسالم ترویج 

می کند.
بیماران  انسانی  کرامت  حفظ  زایی،  اعتماد   ، شفافیت 

نیازمند،  پایبندی به مبانی دین مبین اسالم و ... از جمله 
اساسی ترین اصول فعالیت این انجمن خیریه محسوب 

می شود که موجبات اعتماد و حمایت نزدیک به 25 هزار 
حامی )مشترکین( و صدها نفر از خیرین را از برنامه ها 
و خدمات فراهم آورده و بزرگترین سرمایه این خیریه 

محسوب می شود. 
انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( در 
سال 1389 با بازنگری در ساختار  خدمات و ... ، تحول 
چشمگیری را شاهد بود و با بهره گیری از ابزارهای نوین 
و روز آمد از جمله نسخه های جدید نرم  افزارهای بانک 
اطالعات ، مدیریت درمان و ارتباط با مددجویان ، بهینه 
سازی منابع انسانی و سخت افزاری و اصالح نگرش در 
برنامه ها و ابزارهای تبلیغی و ارتباطی و ... را دنبال نمود 
که موجبات بهره برداری حداکثری از منابع موجود فراهم 
آمد و در این میان بهترین هدیه برای مدیران و کارکنان 
این خیریه ، آرامش بیماران و خانواده هایی است که 
با حمایت های خیریه، لبخند امید بر لبان ایشان نقش 

می بندد. 
اما شواهد و پیش بینی ها حاکی از آن است که به رغم 

همه تالشها ، جلب حمایتهای مردمی و کاهش هزینه ها 
) کلیه هزینه های اداری ، پشتیبانی و تبلیغی به صورت 
مجزا از کمکهای مردمی جهت درمان تأمین می شود( 
، خیریه در سال 1390 با توجه به افزایش تعداد بیماران 
همچنین  و  خیریه  حمایتهای  کسب  متقاضی  نیازمند 
بسیار  ، راهی  آور هزینه های درمانی  افزایش سرسام 
دشوار را پیش رو دارد که جز با حمایت اقشار مختلف 

شهروندان و خیرین محقق نخواهد شد. 
روز آمد کردن ابزارهای مدیریتی ، اخذ استانداردهای الزم 
، ایجاد و حفظ منابع درآمد پایدار ، کاهش هزینه ها ، 
جلب مشارکت حامیان خرد ) مشترکین( ، بهینه سازی 
فرآیند درمان بیماران و فعالیت بیش از پیش در پیشگیری 
از بیماری ها ) با اولویت بیماران قلبی و کلیوی( و ترویج 
فرهنگ پیوند عضو از بیماران مرگ مغزی از مهمترین 
حضرت  درمانی  خدمات  خیریه  های  برنامه  رئوس 

ابوالفضل )ع( محسوب می شود. 
از  درمانی  های  حمایت  جای  به  روزی  آنکه  امید  به 
بیماران با پیشگیری از بیماری شاهد جامعه ای سالم 

و پر نشاط باشیم.

سال 1390، سال تالش برای پیشگیری از بیماریها

احمد فامیل دردشتی، 
مدیر عامل انجمن خیریه حضرت ابوالفضل)ع(



عملکرد مالی خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( در سال 1389

مبلغ به ریالهزینه ها

8713962977کمک هزینه پیوند کلیه بیماران دیالیزی

5962964662ایاب و ذهاب و مستمری بیماران کلیوی و قلبی

0143218463تامین دارو و درمان بیماران کلیوی و قلبی

5552558551تامین دارو و درمان بیماران غیر کلیوی و قلبی

579229728تامین دارو و درمان بیماران سادات

6289044991سایر خدمات انجام شده جهت بیماران خدمات درمانی

030884661سایر خدمات انجام شده جهت بیماران کلیوی و قلبی

7903074441ارزاق توزیع شده ) مرغ،گوشت ، روغن ، حبوبات و ...(

906972144لوازم خانگی بهداشتی و پوشاک توزیع شده 

0006748131اهداء دستگاههای دیالیز و تجهیزات پزشکی

540093435حق الزحمه تحصیلداران

9024360241هزینه استهالک اموال و دارائیها 

479710369هزینه ی تدارکاتی و اداری

7056440721هزینه ی پرسنلی

582483605تعهدات پرداخت نشده 

17761226525جمع کل
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مبلغ به ریالکمک های دریافتی از نیکوکاران )درآمدها(

2505756543وجوه دریافتی از مشترکین

اهدائی نقدی و غیر نقدی بابت سهم 
3007465241سادات

15127069510کمک های موردی نیکوکاران

811264921هدایا و نذورات جهت ارزاق بیماران

90044236هدایا و نذورات لوازم خانگی و پوشاک

هدیه دستگاهها دیالیز و تجهیزات پزشکی 
0000553601دیالیز

66622910دریافتی از بنیاد امور بیماریهای خاص

228121340درآمدهای غیر عملیاتی

اهدائی اشخاص بابت بیماران پیوند کلیه و 
8719067226خودیاری بیمار

17761226525جمع کل

● هزینه ها و کمک هایی که در قالب انجام مشاوره با بیماران، جلب حمایت 
)ره(،  امام خمینی  امداد  سایر سازمان های خیریه و  حمایتی نظیر کمیته 
خیریه همدانیان و ... و همچنین خدمات جلب شده پزشکی، آزمایشگاهی، 

دارویی و ... خارج از شمول این گزارش مالی می باشد.
به صورت  خیرین  توسط  خیریه  پرسنلی  و  تدارکاتی  های  هزینه  کلیه   ●
از بودجه و کمک های مردمی مرتبط با حوزه درمان تامین  ویژه و خارج 

می شود.



یکی از شیوه های جذب کمک های نقدی شهروندان 
که  است  همیاران(   ( مشترکین  جذب  خرد،  به صورت 
از تکمیل فرم مربوطه و ذکر  کمک های خود را پس 
مشخصات و میزان کمک نقدی به صورت ماهیانه، دو 

ماهه و ... پرداخت می کنند.

زمانی  فاصله  اساس  بر  وصول  ماموران  فرآیند  این  در 
انتخاب شده از سوی مشترکین )همیار( به محل کار و 
یا سکونت وی مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و رسید 
شیوه  این  کنند.  می  وصول  را  نظر  مورد  وجه  کمک، 
عالوه بر ایجاد منابع مالی، فراهم کننده شرایط برقراری 

ارتباط با اقشار مختلف جامعه را نیز فراهم می آورد.

عالقمندان به حمایت از خیریه در قالب اینگونه حمایت 
های دوره ای می توانند با شماره تلفن 0311-2220224 

واحد امور مشترکین تماس حاصل نمائید

امور مشترکین
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تعداد کل مشترکین ) سال های 88 و89 (
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فن آوری اطالعات

معرفیوضعیتویرایشمیزان ساعت کارشدهعنوان پروژه

مدیریت خدمات ارائه شده به بیماران شامل ثبت نهایی مشخصات و مصوبات نقدی اجرایی100012درمان
وغیر نقدی ومدیریت پرداخت آن به همراه گزارشات پیشرفته

ثبت وپیگیری تسهیالت خدماتی به بیماران شامل تخفیف در هزینه های ویزیت "401تسهیالت
پزشکان و یادارو وآزمایشگاه و...

"602قبوض
مدیریت کمک های موردی به خیریه به نحوی که امکان رهگیری وپیگیری قبوض 

صادره درآن امکان پذیر باشد

مدیریت نامه های صادره و وارده به انجمن"1404دبیرخانه

مدیریت وثبت مشخصات خیرین انجمن خیریه"4011بانک اطالعات

دردست پذیرش
اجرا

مدیریت و ثبت مددجویان

مدیریت و ثبت کلیه فایل های واحد روابط عمومی"آرشیو

مدیریت و ثبت مشترکین"امورمشترکین

در راستای بهبود فرآیندهای این خیریه، واحد فن آوری  
دراین  جامع  سیستم   2 سازی  پیاده  درصدد  اطالعات 

مجموعه می باشد.
1- استقرار پرتال داخلی خیریه 

اداری  اتوماسیون  سیستم  اندازی  وراه  سازی  پیاده   -2
فرزین)ICAN(که خصوصیات این اتوماسیون می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
● توانایي ایجاِد الکترونیکي نامه ها و مکاتبات مورد نیاز 

با کمترین هزینه زماني و مالي
اطالعات  و  مکاتبات  نامه ها،  امن  و  سریع  گردش   ●

فرم ها و اسناِد درون سازماني
اطالعات  و  مکاتبات  نامه ها،  امن  و  سریع  گردش   ●

فر م ها و اسناد بین کلیه شعب سازمان
و  مکاتبات  نامه ها،  امن  و  سریع  دریافت  و  ارسال   ●
دیگر  و  خود  سازمان  بین  اسناد  و  فرم ها  اطالعات 

سازمان ها
قابلیت  با  الکترونیکي  مناسب  بایگاني هاي  ایجاد   ●

دسترسي سریع به آنها
مورد  آمار  و  اطالعات  ویرایش  آخرین  به  دسترسي   ●

نیاز مدیران
نیروي  عملکرد  و  اداري  امور  بر  نظارت   ِ توانایي   ●

انساني در سازمان

7

نرم افزار درمان▼

نرم افزار بانک اطالعات▼



 کليوی
18% 

 دياليزی
25% 

 پيوندی
15% 

 قلبی بزرگسال
13% 

 قلبی اطفال
2% 

 خدمات درمانی
27% 

 1390تا  1369کل بيماران از سال 

 خدمات درماني قلبي اطفال قلبي بزرگسال پيوندي دياليزي كليوي
87سال   99 168 96 127 8 222

88سال   134 258 91 223 11 291

89سال   134 261 146 287 38 327
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1- ارایه خدمات درمانی به صورت رایگان به مددجویان 
تحت پوشش به ارزش تقریبی دویست میلیون ریال 

 : از جمله  2- جذب مشارکت سایر سازمانهای مردمی 
خیریه مرحوم همدانیان ،کمیته امداد امام )ره(سازمانهای 
اصفهان  استانداری  ومهاجرین  اتباع  گر،اداره  بیمه 
،آزمایشگاه ها ،مراکز درمانی و.....به ارزش تقریبی بیش 

از دومیلیار ریال 
3- انجام بیش از دو هزار مورد مشاوره به بیماران جهت 
ده  از  بیش  تقریبی  ارزش  به  درمان  فرایند  در  تسهیل 

میلیارد ریال 
4- مکانیزه نمودن سیستم واحد درمان وتکمیل برنامه 

جامع درمان انجمن وحذف پرونده های فیزیکی
5- برنامه ریزی جهت تحویل داروهای بیماران تحت 
بدون  قرارداد  داروخانه های طرف  به  بامراجعه  پوشش 

نیاز به مراجعه بیماران به محل خیریه
،مراکز  دولتی  دوائر  با  بهتر  هرچه  تعامل  برقراری   -6

درمانی کشور وخیرین عرصه درمان 
ها،رادیولوژیت  آزمایشگاه  با  رسمی  قرارداد  انعقاد   -7
،پزشکان  فیزیوتراپی ،همکاران دندان پزشک  ها،مراکز 
داخلی وجراحان، مراکز فروش تجهیزات پزشکی،مدیران 

مراکز دولتی ، مراکز M.R.I  و C.T و.... 
8- بررسی مشکالت مراکز دیالیز به صورت تخصصی 
وارائه گزارش به هیئت مدیره محترم ومدیرعامل محترم 

انجمن جهت رفع مشکل
● عملکرد ردیف های 1،2،3 خارج از شمول گزارش مالی 

بودجه مستقیم خیریه و به صورت مضاعف می باشد.

امور درمان 



 مرگ مغزي فرد زنده
87سال   83 13
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89سال   123 23
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انتظار  فهرست  در  زیادی  بیماران  هرساله 
طوالنی پیوند کلیه ؛ کبد ؛ قلب و... لحظه های 
بودن یا نبودن را سپری می کنند ؛ هرساله در 
مرگ  اثر  بر  افراد  از  بسیاری  مختلف  حوادث 

مغزی جان خود را از دست می دهند .
تا  از مغز  آنها غیر  اعضا  از مرگ همه  اما قبل 
مدتی به حیات خود ادامه می دهند ولی تعلل در 
نیازمند موجب می شود  بیماران  به سایر  پیوند 
زیر  به  و  توقف شود  دچار  نیز  اعضا  آن  حیات 

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

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

بازگشت مجدد این افراد به زندگی باشند. 
درمانی  خدمات  خیریه  انجمن  خوشبختانه 
حضرت ابوالفضل )ع( در این زمینه با پیگیری 
های مستمر و فرهنگ سازی ضمن حمایت از 
اهداء  پیونداز  عمل  توجهی  قابل  تعداد  انجام 
بیماران مرگ  پیونداز  کننده زنده،تعدادی عمل 
مغزی نیز با هماهنگی واحد اهداء عضو دانشگاه 
تحت  بیماران  جهت  اصفهان  پزشکی  علوم 

پوشش خیریه مورد حمایت قرار داد.

پیوند عضو از فرد زنده ■
پیوند عضو از مرگ مغزی ■

پیوند عضو از فرد زنده ■
پیوند عضو از مرگ مغزی ■

سال 88 

سال 87 

سال 89  پیوند عضو از فرد زنده ■
پیوند عضو از مرگ مغزی ■

آمار مقایسه مراجعین پذیرش شده  )پیوندی(
سال های 1387 و 1388 و 1389

پیوند عضو از فرد زنده پیوند عضو از بیمار مرگ مغزی



روابط عمومی خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل 
)ع( در سال 1389 ) به ویژه در ششماهه دوم سال ( با 
رویکردی جدید و مبتنی بر اصول تکنیکهای روز سنعت 
روابط عمومی به تدوین استراتژی و برنامه های اجرایی 
کوتاه و میان مدت پرداخت که تاثیر این تغییر رویکرد به 
گواهی کارشناسان و متخصصان ارتباطات کاماًل مشهود 

بوده است .
برنامه های اجرایی روابط عمومی خیریه در سال 1389 
به  خیریه  پیش  از  بیش  معرفی   : نظیر  محورهایی  بر 

اقشار مختلف شهروندان ، جلب مشارکت های مردمی ) 
مادی و معنوی( ، فرهنگ سازی و پیشگیری از بیماریها،  
اصالح     و  بازنگری   ، سازمانی  برون  ارتباطات  توسعه 

شیوه ها و ابزارهای تبلیغی و ... استوار بوده است.

گزیده ای از این برنامه ها 
به شرح زیر می باشد : 

فیلم  و  تصویری  گزارش  مورد   12 تدوین  و  تهیه   -1
مستند از فعالیت ها و وضعیت بیماران 

با عنوانهای  انتشار 6 مورد بروشور اطالع رسانی    -2
زندگی پس از یک حمله قلبی ، تغذیه بیماران دیالیزی ، 
توصیه های الزم برای بیماران پیس میکر ، آنژیوگرافی 
استان  بهداشت  مرکز  مشارکت  همکاری  با   ... و  قلب 

اصفهان  
عنوانهای:  با  رسانی  اطالع  بروشور  مورد   7 انتشار   -3
بیماریهای   ، دیابت  و  کلیه   ، باال  فشار خون  با  زندگی 
مزمن کلیه ، نارسایی کلیه ، درمان سنگهای ادراری و ... 

با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی 

روابط عمومی
در دهه های اخیر روابط عمومی ها همواره به عنوان اصلی ترین کانال ارتباطی میان سازمان 
و مخاطبان آن فعالیت می کرده اند . در این میان روابط عمومی در یک سازمان خیریه و عام 

المنفعه نقش اساسی در معرفی سازمان خیریه و جلب مشارکت افراد جامعه در 
توسعه و ارتقا برنامه های عام المنفعه خیریه ایفا می کند.
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4- انتشار اولین پیش شماره نشریه داخلی زندگی نو 
5- انتشار گزارش عملکرد خیریه در سال 1388

پیوند  با  مرتبط  رسانی  اطالع  بروشورهای  انتشار   -6
عضو از مرگ مغزی و ... 

سازمانهای  توانمندی  نمایشگاه  دومین  در  حضور   -7
مردم نهاد ) آبان ماه 1389(

8- مشارکت در نمایشگاه قرآن 
9- مشارکت در برگزاری 47 نشست هفتگی ) دوشنبه 

ها ( هیأت مدیره و خیرین
سلسله      از  جلسه   24 برگزاری  در  مشارکت   -10

نشست های علمی ، فرهنگی خیریه 
11- طراحی 10 مورد پوستر با هدف فرهنگ سازی ، 

جلب مشارکت مردمی 
12- مشارکت در برگزاری اولین بازارچه خیریه خدمات 

درمانی حضرت ابوالفضل )ع( ) به نفع بیماران نیازمند(
13- برگزاری 3 نشست رسانه ای با حضور مدیر عامل 
خیریه ، مسئول واحد اهدا عضو دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و رئیس انجمن دیابت ایران با حضور مطبوعات 

و صدا و سیما 
14- انعکاس اخبار فعالیت های خیریه در رسانه های 

استانی و ملی 
درس  آ به  یت  سا وب  زی  ا ند ا ه  ا ر  -15
www و تأمین  .abolfaz l-chari ty .org
اطالعات  فناوری  واحد  همکاری  با  یت  سا ی  ا محتو

خیریه و شرکت آتی نگر 
الکترونیک  روابط عمومی  ابزارهای  فعال سازی   -16
صفحات           ، اطالعاتی  بانکهای   ، وبالگ   : جمله  از 

شبکه های اجتماعی ، سیستم ارسال پیام کوتاه 
تبلیغاتی کوتاه و میان  ارتباطی و  17- تدوین کمپین 

مدت 
سازمانی        سازی  هویت  برنامه  اجرای  و  تدوین   -18

)مبتنی بر وظایف روابط عمومی(
19- فعال سازی واحدها و امکانات تبلیغات و  سمعی 

بصری روابط عمومی 
20- توسعه ارتباطات برون سازمانی خیریه با سازمانهای 

دولتی و غیر دولتی، موسسات فرهنگی و رسانه ها  
بر  مبتنی  ارتباطی  و  تبلیغی  های  برنامه  اجرای   -21

جلب مشارکت های مردمی ) مادی – معنوی(
هیأت  فقید  رئیس  رحلت  گرامیداشت  برگزاری   -22
امامی  فقیه  سید حسن  ا...  آیت  خیریه، حضرت  امنای 
عباس  سید  دکتر   ، خیریه  ماندگار  چهره  همچنین  و 

صدرعامی 
23- انتشار طرحهای تبلیغی و اطالع رسانی به صورت 

مستمر در روزنامه اصفهان امروز و خبر ورزشی
24- بستر سازی جهت حضور در رویدادهای رقابتی از 

جمله : جشنواره  روابط عمومی های برتر
عملکرد  از  ای  دوره  تحلیلی  گزارشهای  تهیه   -25

سازمانهای مرتبط به ویژه سایر خیریه های موفق 

نشريه داخلى انجمن 
خيريه حضرت ابولفضل

پيش شماره اول
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حضرت  درمانی   خدمات  خیریه  انجمن  عمومی  روابط 
روابط عمومی های  )ع( در ششمین جشنواره  ابوالفضل 
سوی  از  برتر  عنوان  بیشترین  کسب  با  اصفهان  استان 
هیئت داوران، موفقیتی بی نظیر را برای این خیریه رقم 

زد.
استان  های  عمومی  روابط  جشنواره  از  دوره  این  در 
اصفهان که همزمان با 27 اردیبشهت 90، روز ملی روابط 
اصفهان  استان  نمایشگاه های  دائمی  در محل  عمومی 
برگزار شد، روابط عمومی خیریه در بخش نشریات درون 
سازمانی،  پایگاه های اطالع رسانی اینترنتی و طراحی 
پوستر تبلیغاتی موفق به کسب تندیس ویژه جشنواره در 
بخش خالقیت و نوآوری به عنوان روابط عمومی حایز 

تقدیر معرفی شد.
همچنین روابط عمومی خیریه به جهت نگاه تحول گرایانه 
خود از سوی خانه صنعت و معدن استان اصفهان نیز مورد 

تقدیر قرار گرفت و تندیس ویژه آن را از آن خود کرد.
در آئین تقدیر از روابط عمومی های برتر استان اصفهان، 
اظهار  اصفهان  استاندار  اصفهانی،   ذاکر  علیرضا  دکتر 
توجیه  های  عمومی  روابط  اطالعات،  عصر  در  داشت: 
از دوش سازمان های دولتی و  باری  توانند  نمی  کننده 
غیر دولتی بردارند و امروز شفافیت در ارایه عملکرد ها 

می باشد.
وی افزود: در حال حاظر روابط عمومی ها بستر ساز ایده 
ها و اندیشه ها در میان مدیران و یا در میان همکاران 

هستند.
گفتنی است موفقیت چشمگیر روابط عمومی خیریه در 
حدود 100  که  پیوست  وقوع  به  حالی  در  این جشنواره 
روابط عمومی از سازمان های دولتی و غیر دولتی از جمله: 
مجتمع فوالد مبارکه، شهرداری اصفهان، شرکت مخابرات 
اصفهان، شرکت برق منطقه ای اصفهان، شرکت تکادو و 

... در بخش های داوری این جشنواره حضور داشتند.

موفقیت چشمگیر  روابط عمومی خیریه 
در ششمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان
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اولین بازارچه  خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( 
به همت کمیته  اسفند ماه 1389  در نخستین روزهای 
بانوان داوطلب و مشارکت روابط عمومی خیریه به مدت 

4 روز در باشگاه کارگران اصفهان برگزار شد. 
فرهنگ  توسعه  هدف  با  که  خیریه  بازارچه  این  در 
و  المنفعه  عام  های  فعالیت  در  شهروندان  مشارکت 
بیماران  درمان  هزینه  تأمین  جهت  مالی  عواید  کسب 
نیازمند به اجرا در آمد ، بیش از 100 نفر  از بانوان داوطلب 
و خیر اندیش به ارایه و فروش محصوالت هنری، غذایی، 
توسط  شده  تولید   ... و  دستی  صنایع  دسر،  و  شیرینی 

خود پرداختند. 

بانوان داوطلب و خیراندیش خیریه محصوالت و خدمات 
خود را در قالب غرفه های غذا و شیرینی خانگی، مربا و 
ترشیجات، صنایع دستی، چادر و مانتو، سفره هفت سین، 
مورد  که  نمودند  ارایه   ... و  خدمات  و  پزشکی  مشاوره 

استقبال کم نظیر شهروندان اصفهانی قرار گرفت.

در این بازارچه خیریه جلب مشارکتهای مردمی از طریق 
کمکهای موردی و توزیع کارتهای عضویت خیریه نیز 

پیگیری شد.

اعضای شورای  نمایندگان مجلس،  از  همچنین جمعی 
شهر اصفهان و مدیران استان نیز این بازارچه را مورد 
بازدید قرار داده و فعالیت بانوان داوطلب و خیر اندیش 

خیریه را تحسین نمودند.

ماه سال  نیز خرداد  خیریه  بازارچه  دومین  است  گفتنی 
روز  و  )س(  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به   1390

مادر در باشگاه کارگران اصفهان برگزار خواهد شد.

اولین بازارچه خیریه ) به نفع بیماران نیازمند(

13



همایش بزرگ خیرین خیریه ) آذر ماه 1389(
خدمات  خیریه  انجمن  خیرین  بزرگ  همایش  اولین 
درمانی حضرت ابوالفضل )ع( همزمان با ایام سوگواری 
سید و ساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( و یار با 
وفای ایشان حضرت ابوالفضل )ع( با حضور بیش از 300 
نفر از خیرین در تاالر اجالس اتاق بازرگانی ، صنایع و 

معادن اصفهان برگزار شد.
در این همایش احمد فامیل دردشتی ، مدیر عامل خیریه 
 ،  89 سال  در  خیریه  عملکرد  از  گزارشی  ارایه  ضمن 
فعالیت مستمر  اگر  این است که  واقعیت  اظهار داشت: 
و  )ع(  ابوالفضل  انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت 
چند خیریه دیگر در حمایت از بیماران کلیوی و اجرای 
برنامه های پیشگیرانه این خیریه ها نبود ، امروز شاهد 
صف بلند بیماران در مقابل بخشهای دیالیز و به دنبال 
آن بروز مشکالت و آسیبهای فردی اجتماعی بسیاری 

بودیم.
فعالیت مستمر حاصل حمایتهای خرد  این   : افزود  وی 
و کالن خیر اندیشانی است که کمک به همنوع را بر 

اساس اصول و مبانی دین مقدس اسالم پیشه کرده اند 
و در هر لحظه و مکان این خیریه و بالغ بر 8 هزار نفر 

مددجوی تحت پوشش را یاری رسان بودند.
نیز  خیریه  مدیره  هیئت  رئیس   ، اذانی  مهدی  دکتر 
است همچون گذشته طول عمر  امید   : داشت  تصریح 
نیازمندان  و  گرسنه  خوان  بر  نعمت  مزید  خیرین  همه 

باشد و دل های دردمند و بیمار را شاد کند.
همچنین دکتر مهرزاد خلیلیان ، دبیر کل اتاق بازرگانی، 
از  تقدیر  با  همایش  این  در  اصفهان  معادن  و  صنایع 
)ع(،  ابوالفضل  حضرت  درمانی  خدمات  خیریه  عملکرد 
اظهار داشت : عملکرد این خیریه عالوه بر سطح کیفی 
و کمی در میان سایر خیریه ها دارای تمایزهای ویژه در 
نحوه خدمت رسانی است ، چون مشکالت و بیماریهای 
کلیوی و قلبی بسیار پیچیده است و بیماران حتی پس 
از پیوند و عمل جراحی نیز به صورت ویژه و مضاعف 
نیازمند حمایت و مراقبتهای پس از عمل جراحی است 
و این مسئله افزایش مدت فرآیند درمان و لزوم حمایت 

بیشتر را موجب می شود.
گفتنی است خیراندیشان شرکت کننده در این همایش 
کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را جهت تأمین هزینه 
های درمان ، ارزاق ، خرید دستگاه دیالیز و ... به انجمن 
اهداء  )ع(  ابوالفضل  حضرت  درمانی  خدمات  خیریه 

کردند.
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خیریه  انجمن   ، اخیر  یکسال  طول  در  که  آنجا  از 
تحول  ایجاد  با  )ع(  ابوالفضل  حضرت  درمانی  خدمات 
در ساختار و عملکرد خود به جایگاه ویژه ای در میان 
سازمانهای مردم نهاد به ویژه خیریه ها در سطح استانی 
و ملی دست یافته است ، همواره مورد توجه مسئولین، 
کارشناسان داخلی و خارجی بوده است که به آشنایی و 

ارتباط نزدیک با این خیریه اقبال نشان داده اند.
سوی  از  متعدد  بازدیدهای  نیز   1389 سال  طول  در 
اشخاص حقیقی و حقوقی همچون نمایندگان مجلس، 
اعضای شورای شهر ، مدیران سازمانهای دولتی و غیر 
و...  ژاپن  سفارت  نماینده   ، قطر  امیر  نماینده   ، دولتی 

صورت پذیرفت.

بازدید ها 
▼

ع( 
ل)
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ن ا
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سفا
ده 

ماین
د ن

زدی
با

)ع(  ابوالفضل  حضرت  درمانی  خدمات  خیریه  انجمن 
مرتبط  بیماران  از  تعدادی  ورزشی  های  موفقیت  شاهد 

با خیریه در سطوح ملی و بین المللی بود.
این بیماران در قالب مسابقات بیماران خاص در شاخه 
بیماران پیوندی و دیالیزی رشته های تنیس روی میز، 
بولینگ، بدمینتون و دومیدانی شرکت و در نهایت موفق 

به کسب رشته های زیر شدند:
نسرین اهتمام، مقام اول کشور در رشته تنیس روی میز
علیرضا چاووشی، مقام دوم کشور در رشته تنیس روی میز
سعید غفوری، مقام سوم کشور در رشته تنیس روی میز

روی  تنیس  رشته  در  کشوری  سوم  مقام  سامع،  کمال 
میز مردان

محمد سبزیان، مقام سوم کشوری در رشته بولینگ

رضا طهماسبی، مقام اول کشوری در رشته دومیدانی
مریم رحمانی، مقام دوم کشوری در رشته بدمینتون
سعید غفوری، مقام دوم کشوری در رشته بدمینتون

علیرضا روح پرور، مقام دوم کشور در رشته بدمینتون

به  راهیابی  با  ورزشکاران  این  از  تعدادی  است  گفتنی 
تیم ملی کشورمان، خرداد ماه سال 1390 در مسابقات 

جهانی سوئد شرکت خواهند کرد

موفقیت ورزشی بیماران پیوندی و دیالیزی
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فعال سازی پایگاه اینترنتی خیریه 
ارتباطی و  فرآیند های  نمودن  الکترونیکی  راستای  در 
مدیریتی خیریه، نسخه جدید پایگاه اینترنتی خیریه به 
آدرسwww.abolfazl-charity.org با همکاری 
فعال  فناوری اطالعات  واحد  و  روابط عمومی  مشترک 

شد.
توسط  آن  مدیریت  افزار  نرم  که  اینترنتی  پایگاه  این 
خدمات  خیریه  انجمن  به  و  طراحی  نگر  آتی  شرکت 
دارای   ، است  شده  اهدا  )ع(  ابوالفضل  درمانی حضرت 
بخشهای مختلفی از جمله : درباره ما ، روابط عمومی ، 
جلب حمایتهای مردمی ، مدد جویان ، پرسش و پاسخ ، 

اخبار و گالری تصاویر می باشد.

در طراحی ساختار و محتوای این پایگاه اینترنتی عالوه 
بر انتشار تاریخچه ، خط مشی ، معرفی اعضای هیئت 
 ... و  مددجویان  برخی  پرونده  وضعیت  گزیده   ، مدیره 
فعالیتهای  فیلم(   ( تصویری  گزارشهای  دانلود  امکان 
مخاطبان  برای  آموزشی  بروشورهای  و  خیریه  انجمن 

فراهم آمده است . 
به روز رسانی مستمر اخبار و تصاویر و همچنین امکان 
برقراری ارتباط زنده با حرم مطهر حضرت ابوالفضل )ع( 
و انتشار شفاف گزارش عملکرد 20 ساله خیریه از جمله 

ویژگی های این پایگاه اینترنتی محسوب می شود. 
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پایگاه سالمت به مناسبت:

روز جهانی کلیه )19 اسفند 1389(
با  ابوالفضل )ع(  انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت 
حضور در پایگاه سالمت که به همزمان با 19 اسفند ماه 
89 و روز جهانی کلیه در بوستان ملت اصفهان برگزار 

شد ، به معرفی خدمات و فعالیتهای خود پرداخت. 
بیماریهای  تحقیقات  مرکز  همت  به  که  پایگاه  این  در 
توزیع  به  اقدام  خیریه   ، بود  شده  برپا  اصفهان  کلیوی 
نشریه زندگی نو ، جزوات آموزشی مرتبط با بیماریهای 
کلیوی و قلبی و کارتهای عضویت و حمایت خود نمود.

انجام تست قند و فشار خون ، سنجش تناسب قد و وزن 
و صدور کارت سالمت برای شهروندان از دیگر برنامه 

های خیریه در این روز بود.
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از  یکی  خیریه  مخاطبان  فرهنگی  و  علمی  ارتقاء سطح 
اهدافی است که از سوی مسئولین خیریه دنبال می شود 
و برگزاری سلسله نشست های علمی ، فرهنگی خیریه از 

جمله برنامه های همسو با این هدف برگزار می شود. 
در این سلسله جلسات که در سال 1389 به میزبانی افراد 
خیراندیش هر 15 روز یکبار در یکی از مناطق کالن شهر 
اصفهان به اجرا در آمد و تعداد آن به 24 جلسه در طول 
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  ، ضمن  است  رسیده  سال 
خیریه ، سخنرانان پزشکی و فرهنگی که از برجسته ترین 
کارشناسان حوزه فعالیت خود محسوب می شوند به ارایه 

آخرین دستاوردها و مطالعات علمی، فرهنگی می پردازند.
میزبان های نشستهای علمی ، فرهنگی 

در سال 1389 : 
حاج حسین سیالنی، حاج جالل بت شکن، حاج مهدی 
سعیدی پور، حاج سید کمال سنبلستانی، حاج غالمحسین 
رحمانی، حاج محمود خوروش، حاج حسن توکلی نیا، مرحوم 
اکبر  زاده، حاج رضا حنایی، حاج سید  حاج حسین کریم 
محقق طباطبائی، حاج حیدر رحمانی، حاج رسول زاهدی 
، مرحوم حاج محمود دیانی، حاج حیدر توکلی نیا، حاج اکبر 
اخوان خرازی، حاج محمد مهاجر، حاج سید محمد کسایی، 
حاج علی ابریشم کار، حاج مصطفی زاهدی، مرحوم حاج 

رضا گلسرخی، حاج مهدی بت شکن.
سخنرانان فرهنگی ، مذهبی : 

دکتر سید عبدالوهاب طالقانی ، دکتر باقر کتابی ، دکتر سید 
حسین بدری، حجه االسالم و المسلمین دکتر سید حسین 
موسوی، حجه االسالم و المسلمین ناجی، حجه  اسالم و 
المسلمین مصطفی ابطحی، حاج آقا سید صادق طباطبائی، 

دکتر منصور لقایی.
سخنرانان علمی ، پزشکی 

دکتر مهدی اذانی دکتر علی  اصیلیان، دکتر محسن شریفی، 
دکتر سید حسن مدرسی، دکتر سید محسن میر محمد 
دکتر  مومنی،  خلیل  دکتر   ، بنایی  شهرزاد  دکتر  صادقی، 
عابدینی، دکتر اکبر فوالدگر، دکتر مجتبی معتمدی، دکتر 
رضا فدایی، دکتر علی محمد حسینی، دکتر حسن صالحی، 
دکتر اکبر رضایی، دکتر طالب آذرم، دکتر عبدالرحیم جزینی، 

دکتر سهیلی پور، دکتر فشارکی .

سلسله نشست های علمی، فرهنگی
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)N.G.O( دومین نمایشگاه توانمندی سازمانهای مردم نهاد

انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع(  با 
مردم  سازمانهای  توانمندی  نمایشگاه  دومین  در  حضور 
نهاد استان اصفهان )آبانماه 1389( به ارایه توانمندی ها و 

برنامه های حمایتی خود پرداخت.
در این نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاههای استان 
اصفهان و با حضور بیش از 100 سازمان مردم نهاد فعال 
برگزار شده خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( 
برنامه هایی از جمله : فرهنگ سازی در زمینه اهدا عضو 
از بیماران مرگ مغزی، برگزاری مسابقه مرتبط ، معرفی 
برنامه ها و خدمات حمایتی، جلب مشارکتهای مردمی از 

طریق عضویت در خیریه و ... را به اجرا در آورد.
نامگذاری  از شهروندان جهت  نصب طومار و اخذ امضا 
به  )پیوند اعضا( خطاب  به عنوان روز  یک روز در سال 
شورای فرهنگ عمومی کشور از دیگر برنامه هایی بود 

که در غرفه انجمن خیریه انجام شد. 
گفتنی است در طول 3 روز برگزاری این نمایشگاه چهره 
های شاخصی از جمله بازیکنان و مربیان تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان ، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای شهر 
فعالیتهای  با  نمایشگاه  در غرفه  با حضور   ... و  اصفهان 

انجمن خیریه آشنا شدند. 
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درگیري کلیه ها در دیابت چگونه است؟
مي باشند،  کلیه  داخل  مویرگي  کالفه  که  گلومرولها 
حاوي سوراخهاي ریزي هستند که بصورت صافي عمل 
مي کنند و مواد زائد خون از طریق این سوراخهاي ریز 

وارد لوله هاي کلیوي شده و ادرار را تشکیل مي دهد.
افزایش  بدلیل  و  این صافي شده  باعث تخریب  دیابت 

حجم خوني که از داخل رگ هاي کلیه مي گذرد به مرور 
زمان این صافي وظیفه خود را به خوبي انجام نمي دهد 
ادرار  در  آلبومین  مانند  ادرار  هاي  پروتئین  از  بعضي  و 

دفع مي شوند 
در  آلبومین  کلیوي  آسیب  مراحل  اولین  در  نتیجه،  در 
و  تشخیص   عدم  در صورت  مي شود.  دفع  بیمار  ادرار 

نارسایي  دچار  بیمار  مدتي  از  بعد  آن،  موقع  به  درمان 
کلیه مي شود. 

عالئم و نشانه هاي درگیري کلیوي چیست؟
درگیري کلیه در جریان دیابت عمومًا عالمت یا نشانه اي 
ایجاد نمي کند. بیماري کلیوي مي تواند به آرامي شروع 
شده و پیش از اینکه فرد متوجه شود مشکلي دارد، بسیار 
شدید شود. اولین نشانه ، وجود مقادیر کمي از پروتئین 
یا آلبومین در ادرار )میکروآلبومینوري( مي باشد. هر چه 
مدت زمان ابتال به دیابت در شما طوالني تر باشد، خطر 

بروز بیماري کلیوي بیشتر مي شود.

نشانه هاي بیماري کلیوي عبارتند از:
● پروتئین در ادرار )پروتئین اوري(

● فشار خون باال )بیش از 130/85 میلیمتر جیوه(

دیابت یا بیماري قند چیست؟
در دیابت بدن قادر به ساخت انسولین )هورموني است که میزان قند خون را تنظیم مي کند( به میزان 

کافي یا استفاده از انسولین ساخته شده در بدن نیست.
میزان شیوع دیابت در جهان طي دو دهه اخیر به نحو چشمگیري رو به افزایش است و پیش بیني 

مي شود تا حدود 20 سال آینده بیشتر از 360 میلیون نفر در جهان مبتال به دیابت شوند. دیابت فرد را 
درمعرض خطر سایر بیماریها مثل بیماریهاي قلبي، سکته مغزي، نابینایي و بیماري کلیه قرار مي دهد.

▐دکتر افسون امامي نائیني، فوق تخصص بیماریهاي کلیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
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● افزایش وزن
● کاهش اشتها

پا،  قوزک  ورم  مانند  بدن  در  مایعات  شدن  جمع   ●
انگشتان یا زیرچشم ها

● کاهش نیاز به انسولین یا قرص هاي دیابت
● خستگي و ضعف
● تهوع و استفراغ 
● اشکال در تمرکز

● کاهي رنگ شدن پوست
● بي خوابي، همراه با خستگي روزانه

فاکتورهاي خطر براي ایجاد بیماري کلیه در 
زمینه دیابت چیست؟

● سابقه فامیلي وجود مشکل کلیوي در زمینه دیابت
● فشار خون باال

● کنترل نامناسب قند خون 
● مصرف سیگار

● چاقي
● سن باال

● مشکالت بینایي یا عصبي در زمینه دیابت

تشخیص بیماري کلیه چگونه است؟
با توجه به اینکه درگیري کلیه در دیابت بخصوص در 
سال هاي اول کاماًل بدون عالمت و نشانه است بایستي 
به  دیابت  بیماري  تشخیص  محض  به  دیابتي  فرد  هر 
مشکل  نظر  از  غربالگري  حتمًا  و  باشد  خود  کلیه  فکر 

کلیه را انجام دهد.

زمان مناسب غربالگري چه موقع است؟
در افراد با دیابت تیپ 1 پس از گذشت 5 سال از شروع 
با دیابت تیپ 2 به محض تشخیص  افراد  دیابت و در 
وجود  بررسي  نظر  از  ادرار  آزمایش  بایستي  دیابت، 
آلبومین در ادرار انجام شده و اگر مشکل کلیوي وجود 
داشت با پزشک متخصص در این زمینه مشورت شود. 

اگر مشکل کلیوي وجود نداشت بایستي این غربالگري 
براي  خوني  آزمایشات  همچنین  و  شود  تکرار  سالیانه 

ارزیابي عملکرد کلیه باید به طورسالیانه انجام شود.

سرانجام عوارض کلیوي دیابت چیست؟
مهمترین عارضه درگیري کلیه در زمینه دیابت پیشرفت 
آن به سمت نارسایي مزمن کلیه و نهایتًا نیاز به انجام 

دیالیز و پیوند کلیه است.

پیشگیري و درمان:
 درگیري کلیه ها به دنبال دیابت را بایستي در مراحل 
مي توان  مرحله  این  در  فقط  چون  داد  تشخیص  اولیه 

درمان مؤثر آن را شروع کرد.

توصیه هائي که براي پیشگیري مي شود:
● کنترل مناسب و دقیق قند خون )بخصوص در مراحل 

اولیه دیابت بسیار مؤثر است(
● کنترل مناسب فشار خون )در افرادي که دیابت دارند 
ولي هنوز پروتئین دفع نمي کنند فشار خون باید کمتر 
از 130/80  باشد و اگر دفع پروتئین داشته باشد بایستي 

کمتر از 125/75 میلیمتر جیوه باشد.(
● محدودیت مصرف پروتئین و نمک در رژیم غذایي

● عدم استفاده از سیگار
● کاهش وزن در افراد چاق

درمان:
شامل همه موارد پیشگیري بعالوه استفاده از داروهاي 
موارد  در  نهایتًا  و  متخصص  پزشک  نظر  زیر  خاص 

پیشرفته بیماري انجام دیالیز و پیوند کلیه است.

21



آیا فشار خون باال یك مشکل جدي است؟
نشده یک مشکل جدي  کنترل  باالي  فشار خون  بله، 
و  بزرگي  باعث  زمان  مرور  به  مي تواند  چون  است 
را  مغزي  و شانس سکته  قلب تان شود  ضعیف تر شدن 
زیادتر مي کند و همچنین ممکن است به کلیه ها آسیب 

بزند.
اهمیت  بسیار  پزشک تان  توصیه هاي  پیگیري  بنابراین 
دارد و باید همة داروهایي که براي شما تجویز مي کند 

را مصرف کنید.

چه عواملي باعث فشار خون باال مي شود؟ 
در بیشتر افراد عوامل ایجاد کنندة فشار خون باال ناشناخته 

هستند. برخي از علل شامل موارد زیر مي باشد:
مقادیر  الکل،  فعالیت،مصرف  کاهش  چاقي،  ارث، سن، 
ضدبارداري،  قرصهاي  غذایي،  رژیم  در  نمک  زیاد 
از  بیشتر  آقایان  در  باال  خون  فشار  )شیوع  جنسیت 

خانمهاست(

هر چند وقت یکبار باید فشار خون را 
کنترل کرد؟

فشار خون باید حداقل سالي یکبار چک شود.

فشار خون باالي من بنظر مي رسد به مرور زمان بدتر 
مي شود آیا درمان من باید تغییر پیدا کند؟ 

بسیار مهم است که شما درمان تان را به طور جدي ادامه 
دهید. اگر شما عوارض جانبي ناخوشایندي مانند: سردرد، 
ورم قوزک پا، تپش قلب، سرگیجه، خستگي و مشکالت 
دهید.  گزارش  پزشک تان  به  باید  باشد.  داشته  جنسي 
مانند کم کردن  زندگي  تغییر در سبک  دارو،  بر  عالوه 

وزن و بیشتر ورزش کردن ممکن است نیاز باشد.
آیا مصرف داروهاي فشار خون براي سالیان 

طوالني بدون خطر است؟
زمانهاي  در  خون  فشار  داروهاي  اگر  معمول  طور  به 
حال  هر  به  هستند.  بدون خطر  شوند  استفاده  طوالني 
ممکن است هر یک از این داروها عوارض جانبي داشته 
باشند. اگر در مورد  داروي خاصي که مصرف مي کنید 
مشورت  داروساز  یا  معالجتان  پزشک  با  هستید  نگران 
با فشار خون باال حامله شود، ممکن  کنید. اگر خانمي 
است داروها نیاز به تغییر داشته باشند چون بعضي داروها 

احتمااًل اثراتي روي رشد جنین خواهند داشت. 

آیا باید درمان را ادامه دهم با وجودي که هیچ 
تغییري احساس نمي کنم؟

بله، اثرات فشار خون باال به مرور در طي سالیان طوالني 
مشکل  شما  براي  است  ممکن  مي دهد.  نشان  را  خود 
باشد وقتي که ببینید در حال حاضر هیچ ناراحتي ندارید، 

داروهاي فشار خون باال را مصرف کنید
درمان فشار خون باال باعث محافظت شما در برابر سکتة 

مغزي، حمالت قلبي یا بیماري کلیوي مي شود. 

آیا فشارخون با افزایش سن افراد باالتر 
مي رود؟

بله. هر چه سن شما باالتر رود فشار خون تمایل دارد 
افزایش پیدا کند. بنابراین باید حداقل سالي یکبار فشار 
خون خود را چک کنید و این کار را همیشه ادامه دهید.

زندگي با فشار خون باال

ممکن است شما براي مدت طوالني فشار خون باال داشته باشید. این جزوه اطالعات 
عمومي به شما مي دهد، دربارة اینکه چگونه فشار خون باال ممکن است در هر زماني بر 
روي شما تأثیر داشته باشد و چگونه شما مي توانید از عوارض و مشکالت فشار خون باال 

جلوگیري کنید. این جزوه نباید جایگزین اطالعات و توصیه هایي شود که
 شما از پزشک معالجتان مي گیرید.

▐دکتر شیوا صیرفیان، فوق تخصص بیماریهاي کلیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
با همکاري: بهنود هدایت پور ـ محمدجعفري
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 آیا در افراد مسن  تر که دچار فشار خون باال 
مي شوند نیاز به درمان وجود دارد؟

بله، درمان  یا کنترل فشار خون باال در افراد پیرتر، خطر 
سکته هاي مغزي و حمالت قلبي را کاهش مي دهد. 

آیا خانمهایي که فشار خون باال دارند بعد از 
یائسگي مي توانند درمان استروژن را شروع 

کنند؟
اثر  یک  حتي  است  ممکن  استروژن  حقیقت  در  بله. 
به  ابتال  باشد و خطر  باال داشته  مفید روي فشار خون 

بیماریهاي قلبي را در این زنان کاهش  دهد.

آیا فشار خون باال سایر بیماری ها را تشدید 

مي کند؟
فشار خون باال اگر کنترل نشود یا بد کنترل شود مي تواند 
سایر مشکالت پزشکي مانند بیماریهاي قلبي، دیابت و 

بیماریهاي کلیوي را تشدید کند. 

آیا مصرف همزمان داروهایي که براي فشار 
خون باال و داروهایي که براي سایر بیماری ها 

مصرف مي شود اشکالي ایجاد مي کند؟
داروهاي دیگر ممکن است با داروهاي فشار خون تداخل 
داشته باشند. شما باید همیشه در مورد همة داروها حتي 
با  مي کنید  مصرف  پزشک  نسخة  بدون  که  داروهایي 

پزشک خود مشورت کنید.

داروها عوارض جانبي دارند، در این مورد 
چه باید کرد؟

شما باید هر اثر جا نبي مانند: سردرد، سرگیجه، خستگي، 
تپش قلب، ورم قوزک پا، مشکالت جنسي و غیره را به 
پزشک خود اطالع دهید. پزشک ممکن است مقدار دارو 
بهتري  اثر  که  تغییر دهد  را طوري  داروي شما  نوع  یا 

براي شما داشته باشد. 

 پزشك من گفته است که فشار خون باال 
روي عملکرد کلیه ها اثر گذاشته است آیا 
مي توان از بدتر شدن وضعیت جلوگیري 

کنم؟ 
است  ممکن  درماني تان  برنامه  پیگیري جدي  با  شاید. 
بتوان از بدتر شدن عملکرد کلیه هایتان جلوگیري کرد. 
اگر کلیه ها در وضعیت مناسبي نباشند پزشک معالجتان 
در مورد تغییر رژیم غذایي تان به شما  توصیه هایي مانند 

خوردن کمتر مواد پروتئیني مي کند.

اگر سؤاالت دیگري داشته باشم چه کنم؟
اگر سؤاالت بیشتري دارید باید با پزشک خود صحبت 

کنید یا با شبکه هاي بهداشتي درماني تماس بگیرید 

درافراد بزرگسال، اگر فشار خون 
به 14/9 سانتیمتر جیوه برسد، 

بیماري فشار خون باال مطرح
مي شود.
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اعمال طبیعي کلیه ها عبارتند از: 
●  دفع مواد زائد 

●  تنظیم حجم مایعات بدن 
●  ساخت بعضي از مواد اساسي بدن از جمله ویتامین 

ها
اجتناب از سوء تغذیه:  مهمترین نکته ای که این بیماران 
باید به آن توجه داشته باشند اجتناب از سوء تغذیه است. 
برایشان  شدت  به  بیماران  این  در  تغذیه  سوء  اصواًل 
آنها  آسیب  عوامل  از  یکی  عنوان  به  و  است  خطرناک 

محسوب می شود.

پروتئین
هستند؟  پروتئین  بیشتری  مقادیر  حاوی  غذاهائی  چه 
گوشت تازه، مرغ و بوقلمون، ماهی و غذاهای دریائی، 
حاوی  لبنیات  و  مرغ(  تخم  سفیده  ویژه  )به  مرغ  تخم 

مقادیر باالی پروتئین است. 
بدن من به چه میزان پروتئین نیاز دارد؟ به طور متوسط 
1/2 گرم به ازای وزن بدنتان به پروتئین نیاز دارید. به 
طور مثال اگر وزن شما، 70 کیلوگرم باشد، روزانه به 84 

گرم پروتئین نیاز دارید.

فسفر
یک  فسفر  بدانم؟  باید  فسفر  مورد  در  چیزهایی  چه 
ترکیب معدنی است که در بسیاری از غذاها وجود دارد. 

اگر میزان فسفر در خون شما افزایش یابد:
1. باعث خارج کردن کلسیم از استخوان های شما می 
شود. از دست دادن کلسیم باعث شده که استخوان های 

شما ضعیف شده و مستعد شکستگی گردد. 
2. باعث خارش در پوست شما می گردد. 

3. باعث رسوب کریستالهای کلسیم و فسفر در مفاصل، 
پوست، عضالت و قلب می گردد. این رسوب ها باعث 
های  زخم  و  قلب  به  آسیب  استخوانی،  دردهای  ایجاد 

پوستی می شود.

چه غذاهایی حاوی فسفر باال است؟ 
●  فرآورده های لبنی مانند شیر، ماست، کشک، پنیر 

و بستنی
●  آجیل

●  گوشت
●  حبوبات

●  نوشیدنی های گاز دار

سدیم )نمك(
سدیم یک ترکیب معدنی است که در انواع غذاها وجود 
دارد، سدیم روی تنظیم فشار خون شما و تنظیم حجم 
سدیم  تواند  می  سالم  کلیه  است.  موثر  بدن  مایعات 
اضافی بدن را دفع کند اما اگر کلیه شما به خوبی کار 
و  کند  پیدا می  بدن شما تجمع  در  آب  و  نکند، سدیم 
باعث باال رفتن فشار خون و تورم پاها، انگشتان و چشم 
های شما می شود. بنابراین باید میزان سدیم دریافتی 
خود را تنظیم نمائید. در مصرف نانها میزان نمک موجود 
در نان لواش بیشتر از نان بربری و نان سنگک است. 
بنابراین نان سنگک انتخاب بهتری در رژیم غذایی شما 

است.

چه غذاهایی حاوی سدیم باال هستند؟
1- سس ها مانند سس سویا

2- غذاهای کنسرو شده
3- اسنک، چیپس و غذاهای آماده

چگونه میزان مصرف سدیم خود را کنترل کنم؟ میزان 
مصرف نمک خود را به کمتر از 2 تا 3 گرم )یک قاشق 
مربا خوری سر خالی( در روز کاهش دهید. و هرگز از 
ها  میوه  خوردن  حین  یا  و  خود  غذای  روی  بر  نمک 
به  دادن  طعم  برای  توانید  می  شما  نکنید.  استفاده 
غذاهای خود از ادویه ها و یا گیاهان خشک شده و یا 

آب لیمو و .... استفاده کنید. 
غذاهای آماده معمواًل حاوی مقادیر بسیار باالیی نمک 
می باشند و حتی محتوی نمک در مصرف روزانه مقادیر 

کمی از آنها، باالتر از حد مجاز روزانه نمک می باشد.

پتاسیم
پتاسیم نیز یک ترکیب معدنی است و در بیشتر غذاها 
عضالت  و  قلب  بهتر  عملکرد  به  پتاسیم  دارد.  وجود 
پتاسیم  به  مختلف  افراد  نیاز  میزان  کند.  می  کمک 
متفاوت است. برخی به مقادیر بیشتر و برخی به مقادیر 
که شما مصرف  داروهایی  از  برخی  دارند.  نیاز  کمتری 
تأثیر  پتاسیم  تواند روی سطح خونی  نیز می  کنید  می 

توصیه هاي تغذیه اي براي بیماران دیالیزي
▐تهیه و تنظیم: دکتر غالمرضا عسکری

با کمك از کتاب راهنمای تغذیه در بیماران تحت همودیالیز شرکت اسوه

کلیه را پاالیشگاه بدن می دانند چرا که وظیفه پاکسازی خون را به عهده دارد و هر روز چندین بار 
تمامی خون موجود در بدن از این دو عضو کوچک عبور می کنند تا از تمام مواد زائد که طی سوخت 
و ساز بدن تولید می شوند پاک شود. اما زمانی می رسد که کلیه های شخص از کار می افتد و دیگر 

نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد اینجاست که تنها راه نجات فرد بیمار راهی نیست جز دیالیز یا 
پیوند کلیه این بیماران بایستي رعایت نکات تغذیه اي را سرلوحه کار خود قرار دهند. رژیم غذایي در 

بیماران بر اساس ناتواني انجام کار کلیه ها تنظیم مي شود. 
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داشته باشد.

چه غذاهایی حاوی پتاسیم باال هستند؟
هندوانه،  موز،  مانند  سبزیجات  و  ها  میوه  از  برخی   
میوه های خشک  زمینی،  فرنگی، سیب  پرتقال، گوجه 

شده، آجیل
شیر و ماست

بعضی انواع نمک
غذاهایی با پروتئین باال مانند گوشت، مرغ و ماهی

چای، قهوه، آب میوه

مایعات
مایعات شامل تمام غذاها و نوشیدنی هایی است که در 
دمای اتاق، شکل ظرف را به خود می گیرد. مانند یخ، 

چای، قهوه، آب میوه ، بستنی، سوپ و .....
اگر شما مایعات فراوان مصرف کنید:

●  افزایش ناگهانی در وزن
●  ادم و پف آلودگی اطراف چشم، دست  و پا

●  تنگی نفس
●  افزایش فشار خون

ممکن است ایجاد شود. در صورتی که شما عالئم گفته 
شده را قبل از دیالیز داشتید به تیم دیالیز اطالع دهید.

مصرف  مایعات  قدر  چه  دیالیز،  جلسه  هر  بین  در  من 
کنم؟ افزایش وزن شما بین هر جلسه دیالیز، تقریبًا برابر 
مایعاتی است که شما مصرف کرده اید. در صورتی که 
مایعات خود  اید میزان مصرف  پیدا کرده  افزایش وزن 

را محدود کنید.
میزان مایعات دریافتی خود را به گونه ای تنظیم کنید 
که در فاصلة دو دیالیز بیشتر از 2 کیلوگرم اضافه وزن 

پیدا نکنید.

  

چربی ها، روغن ها و شیرینی ها

گروه گوشت، حبوبات، 
گروه شیر و لبنیاتتخم مرغ و مغز ها

گروه سبزی ها

گروه نان، غالت، برنج و 
ماکارونی

گروه میوه ها

هرم راهنمای غذایی ▼



26

وظایف کلیه ها چیست؟ 
و  خون  از  زائد  مواد  برداشت  کلیه ها  وظیفه  مهمترین 
باشد. در هر  بازگرداندن خون تصفیه شده به بدن مي 
از یک میلیون واحد بسیار ریز عملکردي  کلیه متجاوز 
به نام نفرون وجود دارد. هر نفرون از یک صافي بسیار 
کوچک بنام کالفه )گلومرول( که به یک لوله کوچک 
متصل است تشکیل مي شود. آب و مواد زائد توسط این 
صافي از خون جدا مي شوند و به داخل لوله هاي کوچک 

)توبول ها( جریان پیدا مي کنند.
قسمت عمده این آب توسط لوله هاي کوچک باز جذب 
مي شود و مواد زائد بصورت غلیظ وارد ادرار مي شوند تا 

دفع گردند.
قیفي  وارد قسمت  لوله هاي کوچک  از  ادرار جمع شده 
لوله اي  از طریق  لگنچه کلیه شده و سپس  بنام  شکل 
زماني  تا  را  ادرار  مثانه  مي شود.  مثانه  وارد  حالب  بنام 
طریق  از  ادرار  مي کند. سپس  نگهداري  کنید  ادرار  که 
سالم  کلیه  مي شود.  خارج  بدن  از  پیشابراه  بنام  لوله اي 
یک  اگر  بطوریکه  دارد  را  خود  فعالیت  افزایش  قابلیت 
کلیه از دست رود کلیه دیگر بزرگ شده و کار دو کلیه 

را انجام خواهد داد.

سه وظیفه اصلي کلیه ها:
مهمترین  از  .یکي  کنند  مي  تنظیم  را  بدن  آب   -  1
وظایف کلیه ها برداشت آب اضافي یا حفظ آب بدن در 

صورت ضرورت مي باشد.
2 - مواد زائد را برداشت مي کنند.

3 - هورمون مي سازند. این هورمون ها در جریان خون 
مانند فشار  بدن  از عملکردهاي  بعضي  و  گردش کرده 
از  کلسیم  برداشت  و  قرمز  گویچه هاي  ساخت  خون، 

روده ها را تنظیم مي کنند. 

بیماري مزمن کلیه چیست؟
 آسیب کلیه ها در اثر بیماري قند، فشار خون باال و سایر 
اختالالت مي باشد به گونه اي که کلیه هاي آسیب دیده 
انجام وظایف اصلي خود  با  قادر به حفظ سالمتي فرد 

نمي باشند.

عالئم بیماري مزمن کلیه چیست؟ 
بیماري کلیوي معموال بي سر و صدا پیشرفت مي کند 
و قبل از ایجاد هر گونه شکایت موجب تخریب قسمت 
عمده اي از فعالیت و عملکرد کلیه مي گردد. بیشتر مردم 
تا مراحل پیشرفته بیماري کلیه عالئم شدید ندارند ولي 
ابتدا فرد مبتال دچار یکي از موارد زیر  ممکن است در 

شود:
●  خستگي و ضعف 

●  عدم توانائي در ایجاد تمرکز
●  اختالالت خواب

●  گرفتگي عضالت در شب

●  پرفشاري خون 
●  ورم اطراف چشم ها بخصوص در صبح

●  ورم پا  
●  دفع ادرار خوني، تیره یا رنگ چاي 

●  افزایش ادرار کردن بخصوص در شب 
●  کف کردن ادرار 

●  کاهش اشتها )کاهش وزن(
●  خشکي و خارش پوست 

آیا هر کسي مي تواند دچار بیماري مزمن کلیه 
شود؟

بیماري  دچار  است  ممکن  سني  هر  در  فرد  هر   . بله 
مزمن کلیه شود ولي در بعضي افراد احتمال آن بیشتر 
بیماري  پیشرفت  خطر  معرض  در  افراد  بنابراین  است 
این  گیرند.  قرار  ارزیابي  مورد  مرتب  بطور  باید  کلیوي 
افراد کساني هستند که مبتال به یکي از بیماریهاي زیر 

باشند: 
1- بیماري قند ) دیابت ملیتوس( 

2- پرفشاري خون 
3- عفونت هاي ادراري  

4- بیماري بدخیم
بیماریهاي  بعضي  مانند  سیستمیک  بیماري   -5

روماتیسمي )لوپوس ، آرتریت روماتوئید و...(
6- سنگ کلیه

مي  مصرف  را  خاص  داروهاي  بعضي  که  کساني   -7
کنند مثل داروهاي ضد التهاب )ایبوبروفن، دیکلوفناک 

سدیم و ....(
8- به هر دلیل حجم کلیه کاهش یابد

کلیه  حاد  نارسائي  سابقه  بار  یک  که  کساني   -9
داشته اند

10- افراد مسن
11- وابستگان نزدیک افراد مبتال به بیماریهاي ارثي 

کلیه  

اگر فردي جز گروه پر خطر از نظر ابتال به 

بیماري مزمن کلیه
▐دکتر شهرزاد شهیدي، فوق تخصص بیماریهاي کلیه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

کلیه چیست؟ بطور معمول در هر فرد سالم دو کلیه وجود دارد که در طرفین ستون مهره ها و زیر 
دنده هاي تحتاني واقع شده اند. کلیه ها به رنگ قرمز متمایل به قهوه اي بوده و از نظر شکل شبیه لوبیا 

مي باشند. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضاي بدن براي عملکرد مطلوب وابسته به 
کلیه ها هستند 
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بیماري مزمن کلیه باشد باید چه اقدامي 
انجام دهد؟

فشاري  پر  و  قندي  دیابت  در  )مثال  معین  فواصل  در   
خون ، حداقل سالي یک بار( باید از نظر ابتال به بیماري 
کلیه بررسي شود. ساده ترین روش بررسي شامل موارد 

زیر است:
1- اندازه گیري فشار خون:  فشار خون کمتر از  9/ 14  
براي بیشتر مردم مناسب است. در بیماري مزمن کلیه، 

فشار خون کمتر از 8/ 13 توصیه مي شود.
2- بررسي وجود پروتئین در ادرار:  وجود مقادیر کمي از 

آلبومین )که یک نوع پروتئین است( در ادرار از
کلیه  مزمن  بیماري  به  مبتال  شدن  اولیه  نشانه هاي 

است. 
تولید  پسماند  کراتي نین،  خون:  کراتي نین  بررسي   -3
شده از فعالیت عضالت بوده و کلیه ها، کراتي نین خون 
را پاکسازي کرده و دفع مي کنند. هنگامي که عملکرد 
کلیه ها کاهش پیدا کند، سطح کراتي نین خون افزایش 

پیدا مي کند. 

آیا مي توان از ایجاد بیماري مزمن کلیه حتي 
در گروه هاي پر خطر جلوگیري کرد؟

بله. از طریق اقداماتي مانند:
1- کنترل منظم کار کرد کلیه

2- درمان و کنترل قند و فشار خون
3- کاهش وزن اضافي با رژیم غذائي و ورزش منظم 

4- قطع هر نوع دود از جمله سیگار و...
5- عدم مصرف مقادیر زیاد داروهاي مسکن 

نمک  مصرف  کاهش  مثال  غذائي  رژیم  در  تغییر   -6
و پروتئین

افراد پر خطر باید از نظر ابتال به بیماري کلیه در فواصل 
معین بررسي شوند
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طرز تهیه 
تعداد 30 حبه سیر را پوست گرفته همراه با 5 عدد لیمو ترش 
)شیرازی( با پوست که قباًل  هسته های آن را   گرفته اید ، 
در هم زن )میکسر( بریزید. پس از آن که همه ی محتویات 
در میکسر مخلوط و ریز شد با یک لیتر آب مخلوط نموده و 
بجوشانید) نکته ی مهم : فقط و فقط یک بار جوش بخورد(. 
پس از سرد شدن ، آن را از صافی رد نموده و محتویات را 

داخل یک شیشه بریزید و در یخچال نگهداری کنید.

مصرف
همانطور که قباًل نیز تاکید شد،  روزانه نصف استکان )معادل 
cc 30( از این مایع ) به اختیار خودتان قبل یا بعد از غذاهای 

اصلی( میل نمایید. 
این  از مصرف مداوم  از سپری شدن سه )3( هفته  پس 
عصاره ی طبیعی ، احساس جوانی و شادابی در تمام وجود 
بدنتان قابل لمس است. تمامی گرفتگی های رگ های بدن 
و سایر عوارض آنها به عنوان مثال دید کم و سنگینی گوش 
به حال عادی خود باز خواهد گشت. به یاد داشته باشید بعد 
از مصرف یک دوره سه هفته ای ، شما باید هشت )8( روز 
استراحت کرده و سپس دومین دوره ی مصرف سه هفته ای 

را اجرا کنید.
 به این ترتیب یک موفقیت موثر ایجاد می شود. این دوره 
ی درمان ، ارزان ، موثر و بی ضرر را می بایست هر ساله 

تکرار کرد.

بوی سیر
با خوردن این مایع ، هیچ کس بوی نامطلوب سیر را حس 

نخواهد کرد ) امتحان کنید(.

خواص شربت 
نیروهای شفا بخش سیر و لیمو ترش ، کاماًل خود را پس 
از مصرف این مایع ، نشان می دهند. افرادی که مبتال  به 
کلسترول بد ) LDL ( بوده و رگ های آنها رسوب گرفتگی 
دارد و یا این که مشکل چربی خون دارند، می توانند؛ شبها 
بدون پریشانی خاطر خواب راحت و آسوده ای داشته باشند. 
به فعالیت های بدنی ، ورزش پرداخته ، زیرا انسداد رگهای 

آنها از بین رفته است.
همچنین مصرف این عصاره را برای کسانی که سایش 
دندان ) دندان کروچه( داشته و یا جرم دندان دارند ،  مفید 
است . در آخر توصیه می کنیم برای اینکه سیر را پوست 
بکنید ، در کاسه ای آب ریخته و پس از آن پوست سیر را 

به راحتی از آن جدا کنید.
 این مطلب از سایت دانشکده ی پزشکی ، دانشگاه ارالنگن 
به نشانی : http://www.uni-erlangen.org برداشت 

و ترجمه گردیده است .

▐سید مرتضی میرلوحی

عصاره سیر و لیمو ترش

مزایای مصرف عصاره سیر و لیمو ترش
اگر دچار رسوب گرفتگی در رگهای بدن شده اید ، نیازی به عمل قلب باز وجود ندارد. زیرا 

گرفتگی رگها پس از این ، شما را آزار نخواهد داد. فقط کافی است ، روزی نصف استکان )معادل 
cc 30( از این شربت غلیظ و طبیعی میل نمایید ؛ تا به کلی برطرف گردد.
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