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پرداخت حضوری 
همراهان و حامیان خیریه می توانند کمک های نقدی، نذورات، 
وجوهات شرعی و ... خود را به صورت حضوری پرداخت و رسید 

دریافت نمایند.
وجوهات  دریافت  اجازه  دارای  خیریه  این  است  ذکر  به  الزم 

شرعی از تعدادی مراجع تقلید می باشد.
پرداخت غیر حضوری

های  کمک  واریز  که  خیریه  بانکی   حسابهای  شماره 
ذیل شرح  به  است  پذیر  امکان  آنها  طرق  از   نقدی 

 می باشد
سیبا ملی:                      01060-9003-2002

سپهر صادرات:              001031-2331-2006
جام ملت:                      118296/24

سپرده پاسارگاد:           1302-8100-1046-3701
شماره حساب ویژه احداث مرکز تخصصی 

داخلی )کلیه و دیالیز(

جام ملت:      4027572472
پرداخت توسط بانکداری الکترونیکی کارت مجازی:   6104-3377-7005-2338

  )A.T.M(پرداخت کمکها از طریق دستگاه های خود پرداز
عضو  بانکی  کارتهای  وسیله  به  الکترونیک  بانکداری  و 

شبکه شتاب نیز امکان  پذیر می باشد.
شماره کارت مجازی خیریه در شبکه شتاب

بانک ملت:                   0359 - 7003 - 3377 - 6104
بانک ملی:                   4682 - 9951 - 9911 - 6037
بانک صادرات:             7278 - 9950 - 6911 - 6037 اشتراک مستمر

دوماهه  مستمر)ماهیانه،  های  کمک  پرداخت  به  مندان  عالقه 
با واحد امور مشترکین خیریه به  و...( می توانند ضمن تماس 
شماره2220224-0311 و تکمیل فرم اشتراک، کمکهای خود را 
از طریق مراجعه حضوری ماموران وصول، به صورت مستمر به 
خیریه پرداخت نمایند و این انجمن را از حمایت خود بهره مند 

سازند.

کمک های مردمی
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هزینه این نشریه از طریق کمک های خیرین به صورت ویژه تأمین گردیده و از محل کمک هزینه های درمانی نمی باشد.
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برگزاري همایش خّیرین حوزه سالمت/ صفحه21
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تقدیر و تشکر/ صفحه31

 زنـدگی نـو
شماره پنجم
آبان ماه 91

گزارش عملکرد
 شش ماهه سال 1391

 انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل    
  زیر نظر روابط عمومی و امور فرهنگی

با سپاس از رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل، 
مدیر داخلی و مدیر فناوری اطالعات

امور اجرایی: رسول داستان پور
مشاور طرح: منصور گلناری

مدیر هنری و ناظر چاپ: عباس زمانی
عکاس: علیرضا صانعی و احسان خسروی

همکاران:مهر السادات خلیلی
 همکار علـمی:دکـتـر سیـد محمــد هاشـمی

)متخصص قلب و عروق(
اصفهان خیابان استانداری، روبروی پشت مطبخ

کد پستی: 8145853938
 تلفن: 2234872-3

علیه السالم
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سخن مدیرعامل

انجمن خیريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع(در سايه 
عنايات حضرت حق تعالي سالهاست که اين افتخاررا دارد که در 
زمینه حمايت از بیماران کلیوي و قلبي خدمت رساني کند و 
بي شك در انجام اين مهم مساعدت خیرين عزيز قابل ستايش، 
توجه و احترامي دو چندان میباشد.چرا که اگر منش بزرگوارانه 
اين عزيزان همراه انجمن خیريه نبود پیمودن اين مسیر بسي 
دشوار تر بود. اما شش ماهه اول سال 91 در حالي گذشت که 
علي رغم محدوديت ها و چالش هاي پیشروی انجمن خیريه از 
جمله افزايش روز افزون مراجعه کنندگان، افزايش هزينه هاي 
منابع  تامین  دارو و خدمات درمانی و همچنین محدوديت در 
مالي به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مراجعه کنندگان ناشي 

از تحريم ها و... روبرو بوده ايم.
راهبردي  هاي  برنامه  و  ها  سیاستگذاری  با   خیريه  انجمن 
همسو با چشم انداز و اهداف از پیش تعیین شده خود توانست 
براين مشكالت فائق آمده و عملكرد مطلوبي آنچنان که شايسته 

نام مبارك حضرت ابوالفضل )ع(باشد به منصه ظهور بگذارد.
اول مي  ماهه  انجمن خیريه در شش  مهم  از دستاوردهاي 
توان به بهرگیري از پتانسیل و حضور فعال داوطلبان در جذب 
25درصدي  افزايش  به  منجر  که  )مشترکین(  جديد  حامیان 
اشاره کرد  مالي  نفر و کسب منابع  تعداد 7452  به  مشترکین 
و عروق  قلب  بیماريهاي  از  پیشگیري  و  آموزش  واحد  .تشكیل 
و با حضور پزشكان متخصص قلب و عروق با هدف گسترش و 
توسعه اطالع رساني  در راستای عالئم وراه هاي پیشگیري از 

بیماريها براي عموم شهروندان اشاره نمود.
همچنین اقدمات اجرايي در پیشرفت فیزيكي پروژه کلینیك 

میزان  به  ديالیز(  و  داخلی)کلیه  تخصصي  فوق  و  تخصصي 
اول مطرح  فاز  در  فنداسیون  بندي،  آرماتور  نصب  با  75درصد 
متنوع،  خدمات  ارائه  با  مددجويان  به  احترام  و  تكريم  نمود. 
سريع به دور از بوروکراسی اداري از بدو شكل گیري تا کنون 
اين  از  است پس  بوده  راهبرد محوري خیريه مطرح  عنوان  به 
براي  مناسب  بستر سازي  پي  در  تا ذيل همچنان  از صدر  نیز 
منظر  ديگر  از  و  بود  خواهیم  مددجويان  رضايتمندي  ارتقاي 
سعي خواهیم کرد تا با ارائه خدمات مناسب با کیفیت و انجام 
کلیه امور حمايتي استانداردهاي الزم را رعايت نموده و خود را 

با شاخص های استانداردهاي جهاني نزديكتر کنیم.
دستگاه  کنندگان  اهدا  و  مشترکین  از  خاتمه  در 
انجمن  اين  سال   23 اين  در  که  عزيزانی  کلیه  و  ديالیز 
عمل  به  تشكر  دادند  قرار  خود  حمايت  مورد  را  خیريه 
مسئلت سالمتی  و  بهروزی  بزرگواران  اين  برای  و   آورده 

 می نمايیم..

نگاه سالمت محور؛
آموزش، پیشگیري، توانبخشی و درمان 
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عملکرد انجمن خیریه خدمات درمانی
      حضرت ابوالفضل علیه السالم
 در شـش ماهـه اول 1391

ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا...الحسین علیه السالم   
و یاران با وفایشان را تسلیت عرض می نماییم.)محرم الحرام 1434 هـ . ق(
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پذيرش مدد جويان، ارائه مشاوره عمومی و تخصصی، تشكیل پرونده برای بیماران، بررسی پرونده های بیماران  و تأمین هزينه های درمان بخشی 
از فعالیت های اين واحد می باشد.

ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر با سايرنهادها، مؤسسات خیريه و مددکاريهای مراکز درمانی به منظور تأمین بخشی از هزينه های درمانی و يا کاهش 
هزينه ها يا تخفیف ويژه از جمله اقدامات مؤثری است که در اين واحد پیگیری می شود.. اين واحد تحت نظارت هیئت مديره انجمن و کمیته فنی 

فعالیت می نمايد و کلیه مصوبات آن قابل اجرا می باشد.

آمار مقایسه  مراجعین پذیریش شده در سالهای 89، 90 و شش ماهه 91

جمع کل پذیرش شدگان در شش ماهه اول سال جاری 659 نفر می باشد.

واحد درمان
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واحد درمان

لیست تخفیفات  اخذ شده 
از مراکز آموزش درمانی ، داروخانه ها ، آزمایشگاه ها و...)سال 91(

مبلغ تخفیف)ریال(تعداد بیمارماه
1752/600/000 نفرفروردین
40697/400/000 نفر اردیبهشت

22298/048/000 نفرخرداد
43348/190/000 نفرتیر 

25264/457/000 نفرمرداد
13231/700/000 نفرشهریور

1/892/395/000جمع کلشش ماهه

نمودار کل بیماران تحت پوشش ا ز سال 1369 تا شش ماهه 1391

2551 نفر

جمع کل : 10550 نفر

2866نفر1684نفر

1593نفر

423نفر

1433نفر
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وجوه پرداختی به ریالشرح هزینه ها

7/452/658/278هزینه پیوند کلیه برای بیماران دیالیزی

3/510/715/00هزینه ایاب و ذهاب بیماران کلیوی و قلبی

4/317/997/824هزینه دارو و خدمات درمانی بیماران کلیوی و قلبی

2/711/564/969هزینه دارو و درمان بیماران خدمات درمانی

1/821/293/689هزینه  دارو و خدمات درمانی بیماران سادات

1/637/365/695هزینه ارزاق و توزیع بین بیماران

123/094/820هزینه لوازم خانگی، بهداشتی و پوشاک و توزیع بین بیماران

5/200/492/000اهداء دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی

1/187/467/150هزینه سایر خدمات به بیماران کلیوی و قلبی

1/044/190/546هزینه سایر خدمات جهت سایر بیماران

734/264/835 حق الزحمه تحصیلداران 

940/614/882هزینه استهالک اموال و دارائی ها

421/027/917هزینه های تدارکاتی و اداری

1/453/450/821هزینه های پرسنلی

627/245/340تعهدات در جریان پرداخت

33/183/443/766جمع کل

کمک های دریافتی  به ریالشرح وجوهات دریافتی

7/452/658/278وجوه دریافتی از مشترکین

3/510/715/00وجوه دریافتی بابت سهم سادات

4/317/997/824کمک های موردی 

2/711/564/969نذورات دریافتی جهت تأمین ارزاق بیماران

نذورات دریافتی جهت تأمین لوازم خانگی و 
پوشاک

1/821/293/689

وجوه دریافتی بابت دستگاه دیالیز و تجهیزات 
پزشکی

1/637/365/695

123/094/820دریافتی از بنیاد امور بیماری های خاص

5/200/492/000سایر هدایای دریافتی

1/187/467/150درآمدهای غیر عملیاتی

1/044/190/546وجوه دریافتی بابت پیوند کلیه و مشارکت بیماران

33/183/443/766جمع کل

عملکرد مالی انجمن  خیریه خدمات درمانی حضرت ابو الفضل)ع( در سال 1390

امور مالی
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عملکرد مالی انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابو الفضل)ع( شش ماهه سال 1391

مبلغ به ریال دریافتیمبلغ به ریال پرداختیشرح

-7/560/000/000هزینه هاي درماني بیماران

هزینه هاي مشارکتي درماني و پیوند توسط 
بیماران

4/575/000/000-

هزینه هاي درماني وخدماتي توسط هیئت 
مدیره

890/000/000-

-863/000/000هزینه هاي تدارکاتي و پرسنلي

9/686/000/000-اعانات دریافتي ازنیکوکاران

890/000/000-اعانات دریافتي از هیئت مدیره

مشارکت بیماران در پیوندکلیه  و سایر 
خدمات  درمانی

-4/575/000/000

13/888/000/00015/151/000/000جمع کل

-1/263/000/000تفاوت بابت مصوبات پرداخت نشد

15/151/000/00015/151/000/000موازنه

امور مالی
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اين واحد عهده دار درآمد پايدار و همچنین افزايش جذب حامیان نیك انديش بوده که  کلیه عملیات آن تحت نظارت مديرعامل و 
مدير داخلی می باشد.

نظارت بر حسن اجراي دقیق مامورين وصول طبق قوانین و مقررات انجمن ،برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحیح ارسال 
قبوض ،تدوين روشهاي مناسب با حفظ ارزش کرامت انساني درجذب مشارکتهاي مردمي،نظارت برصورتحساب و بیالن درامد،پاسخگويي و 
راهنمايي مشترکین ،اشتراك گیري افراد عالقمند،صدور قبوض مشترکین و اصالحات قبوض مشترکین از ديگر فعالیتهاي واحد مشترکین  

انجمن خیريه به شمار مي ايد.

واحد  مشترکین

تعداد کل مشترکین فعال  در سالهای 89، 90 و شش ماهه اول سال 91 

تعداد مشترکین حذف شده  در سالهای 89، 90 و شش ماهه اول سال 91 تعداد مشترکین جذب شده  در سالهای 89، 90 و شش ماهه اول سال 91  

مشترکین کل مشترکینسال
جذب شده

مشترکین 
حذف شده

13902700062001200

ماهه  شش 
اول 1391

3100074701400

جمع کل مشترکین فعال 31/000 نفر
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واحد  مشترکین

طرح جذب مشارکت های مردمی در ماه مبارک رمضان
موجب کمال خرسندي و افتخار است که 
اين پل ارتباطي امكان تعامل با شما حامیان 
خیر انديش و مخاطبان ارجمندي که انجمن 
خیريه را شايسته خدمت به بیماران نیازمند 

دانسته ايد فراهم آورده است
خیريه  انجمن  در  شما  خدمتگزاران 
خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع(از بدو 
تاسیس تا کنون سعي داشته اند که با پشتوانه 
بررسي آگاهانه در زمینه ارائه خدمات و فراهم 
نمودن تسهیالت براي بیماران نیازمند درك 
صحیح و کارشناسانه از نیازهاي مددجويان 
خدمت  ساز  زمینه  ها  اولويت  شناسايي  و 
دهي مناسب ودر خورشان باشد.از آنجايي که 
اطالع رساني اعتماد قلبي بین ما را بیشتر 
مي کندوظیفه خود میدانیم تا ضمن گزارش 
فعالیت در طرح جذب مشارکتهاي مردمي 
در ماه مبارك رمضان 91 از نظرات و مشاوره 

هاي شما عزيزان نیز بهرمند شويم.

اعالم اين مطلب موجب خرسندي است که 
 اين انجمن در طول يك ماه مبارك رمضان  با

 بهره گیري ازحضور فعال جوانان داوطلب و 
همچنین پشتكار آنان،مسیر ترقي و پیشرفت 
را طي کرده و همواره مرهون اعتماد، حسن 
مشترکین  بشردوستانه شما  وانگیزه  تعامل 
گرامي به عنوان سرمايه هاي اصلي انجمن 

خیريه بوده است
هدف  و  مشخص  ريزهاي  برنامه  طي 
گذاريهاي معین و نحوه اجراي فرايند جذب 
جلسات  برگزاری  با  مردمي  مشارکتهاي 
اين  رويكرد  همفكري   و  مشورت  متعدد 
معرفي  اول،  درجه  در  خداپسندانه  اقدام 
انجمن خیريه به عموم شهروندان، ارائه نكات 
پزشكي و دعوت هموطنان عزيزمان در کار 
خیر در ماه مبارك رمضان مي توان به عنوان 

دستاورد اين ماه عزيز نام برد.  
از دستاورد مهم ديگر انجمن خیريه در 

ماه مبارك رمضان مي توان جذب حامیان 
جديد )مشترکین( با  افزايش 25درصدي به 
تعداد 5562با کسب منابع مالي اشاره کرد 
و در کل اين عزيزان به جمع 31000 نفر 
از  آمد حاصل  در  میانگین  پیوستند  حامي 
اين اشتراك پذيري بالغ بر 3/660/000/000 
درآمدهای  اين  که  باشد  در سال مي  ريال 
فراهم  صرف  مشترکین  قبوض  از  حاصل  
نمودن تسهیالت و تامین هزينه هاي خدمات 

درماني  براي بیماران نیازمند مي شود.
همچنین از روحانیت معزز و هیئت امنای 
مساجد که همه جانبه اين انجمن خیريه را 
مورد حمايت خود قرار دادند تقدير و تشكر به 
عمل آورده و امید است  انجمن خیريه با اتكا 
به ياري خداوند سبحان و سرمايه اعتماد شما 
رساني  خدمت  سال 91شاهد  در  همراهان 
بیشتر و مطلوب تري رادر جهت کمك به 

بیماران دردمند ارائه نمايد.

11
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فناوری اطالعات

گزارش فعالیت و اقدامات واحد فناوري اطالعات 
ـ برنامه نويسي سفارشي و ارتقاء نرم افزارهاي قبلي ازجمله اجراي پرتال واحد درمان . 

ـ ايجاد سامانه الكترونیكي نامه ها و مكاتبات )اتوماسیون اداري ( به منظور گردش سريع وامن مكاتبات وبايگاني مناسب نامه هاي اداري 
با قابلیت دسترسي آسان .

ـ تجهیز واحد درمانگاه به سامانه سخت افزاري با وسايل جانبي . 
ـ ويرايش مجدد وب سايت انجمن و افزودن منوي درمانگاه به وب سايت . 

ـ يكپارچه نمودن نرم افزارهاي بانك اطالعات ، امور مشترکین و قبوض موردي . 
افزايش مونیتورينگ به میزان 100 درصد  با رويكرد مديريت پهنايی باند  مي باشد و رصد سايت هاي بازديد شده . 

ـ ايجاد سامانه مديريت برمیزان استفاده از اينترنت در انجمن.
ـ اجراي طرح های جديد اجرايي براي استفاده بهینه از خطوط ارتباطي انجمن . 

12
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واحد  ها  میلیون  ثانیه  هر  در  که  طوری  به  است.  ارتباطات  دنیای  امروز  دنیای 
اطالعاتی در سطح جهان رد و بدل می شود. از زمانی که تحوالت زندگی بشر سرعت 
گرفت، نیاز به اطالعات و ارتباطات هر روز افزايش يافته است. بنابراين امروزه داشتن 
بزرگترين  به هدف و ساختار سازمان ها،  با توجه  به موقع  اطالعات موثق، دقیق و 
سرمايه يك سازمان به حساب می آيد و حیات يك سازمان به داشتن يك ارتباط دو 
سويه درون و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطالعات به روز و مفید بستگی 

دارد. به همین دلیل لزوم وجود روابط 
در  امروزه   ، فعال  و  موثر  عمومی 
سازمان ها از اهمیت بسزايی برخوردار 
است. از آنجائی که روابط عمومی پل 
است،  مخاطبان  و  سازمان  ارتباطی 
عمومی  روابط  طرفه  دو  جاده  اين  در 
قادر است سازمان، سیاست ها، برنامه 
ها و عملكردهای خود را به مخاطبان 
ها،  خواست  نیازها،  طرف  آن  از  و 
به  را  مخاطبان  نظرات  و  ديدگاهها 
روابط  نتیجه  در  کند.  منتقل  سازمان 
ارتباط دو  ايجاد  تواند در  عمومی می 
سويه به منظور ارتقای وضع موجود به 
موقعیت مطلوب و ايده آل نقش موثر 

و کارآمدی داشته باشد.

اطالعات موثق،دقیق و به موقع  

بزرگترین سرمایه یک سازمان است

روابط عمومی

13
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اخبار خیریه

با  )ع(  ابوالفضل  درماني حضرت  انجمن خیريه خدمات  مديره  اعضاي هیئت 
مسئولین شبكه جهاني امام حسین )ع( ديدار کردند.

 دراين ديدار اعضاء هیئت مديره انجمن با مدير شعبه مرکزی شبكه جهاني امام حسین)ع(
 ) ع ( در اصفهان برهمكاري متقابل در امور ديني و عام المنفعه تاکید نمودند . 

همچنین درخصوص ساخت يك مجموعه مستند 4 قسمتي با عنوان کوچه باغ عاطفه 
ها با هدف معرفي انجمن خیريه و فرهنگ سازي درزمینه امور خیر در حوزه سالمت 

گفتگو کردند.
درپايان اين ديدار ازطرف مسئولین شبكه جهاني امام حسین )ع( و همچنین اعضاي 
براي همكاري هاي  ابوالفضل )ع(  انجمن خیريه خدمات درماني حضرت  هیئت مديره 

بیشتر در آينده تاکید شد .

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن  خیریه از 
شبکه جهاني امام حسین ) ع( در اصفهان

14
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اخبار خیریه

انجمن خیريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( به منظور آشنايي بیشتر اعضاي 
اين صنف  بیشتر  مشارکت  و جلب  ازانجمن  آنان  بیشتر  و حمايت  و جواهر  صنف طال 

درششمین نمايشگاه طال و جواهر شرکت کرد . 
ازطريق غرفه جلب  ابوالفضل )ع( موفق شد دراين نمايشگاه  انجمن خیريه حضرت 
مشارکت خود تعداد 185 نفر مشترك و حامي جديد ازبین بازديدکنندگان و غرفه داران 

به جمع مشترکین خود اضافه کند . 
 ازنكات مهم ديگر دراين نمايشگاه اهداء 3 دستگاه ديالیز به انجمن خیريه حضرت 

ابوالفضل )ع(ازسوي خّیرين حاضر دراين نمايشگاه بود . 
دريافت تنديس يادبود ازطرف جناب آقاي هوشنگ شیشه بران، رئیس اتحاديه صنف 
طال و جواهر فروشان به مدير عامل انجمن براي حضور انجمن خیريه خدمات درماني 

حضرت ابوالفضل )ع( پايان بخش اين نمايشگاه بود . 

حضور انجمن خیریه درنمایشگاه طال و جواهر 

15
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بازارچه انجمن خیريه با هدف معرفي فعالیت ها و عملكرد انجمن خیريه و همچنین 
جذب مشارکتهاي مردمي در تابستان گذشته به مدت سه روز برگزار شد . 

استقبال خوب  با  برگزار گرديد  دبیرستان دخترانه صفورا  بازارچه که در محل  اين 
شهروندان و همچنین دانش آموزان روبرو شد . 

گفتني است درجريان برگزاري اين بازارچه تعداد 185 نفر عضو مشترك جديد به 
جمع حامیان خیريه پیوستند.

دراين میان بايد اشاره اي نیزبه مشارکت خوب مردم در امر خیر با پرداخت وجوه نقد 
جهت درمان نیازمندان نمود . 

 پنجمین بازارچه انجمن خیریه به همت 
کمیته بانوان برگزار شد  

اخبار خیریه
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دیدار با مدیرکل فرودگاه شهید بهشتي

اخبار خیریه

بهشتي  المللي شهید  بین  فرودگاه  مدير کل  با  انجمن خیريه  مديره  اعضاي هیئت 
اصفهان ديدار و با وي درخصوص همكاري بیشتر گفتگو کردند .

دراين جلسه و به دنبال درخواست انجمن خیريه، خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( و 
به منظورهمكاري و مشارکت مردم خیر صدور مجوز استقرار غرفه انجمن خیريه در سالن 

انتظار فرودگاه مورد بحث قرارگرفت . 
درابتدای اين نشست مديرعامل انجمن ضمن تشكر از برگزاری اين جلسه مطالبي در 
خصوص نیاز جامعه در امر مشارکتهاي مردمي مطالبی  عنوان نمود وآمادگي خیريه را 

جهت استقرارغرفه درسالن انتظار فرودگاه اعالم داشت. 
مهندس علي قاسم زاده مديرکل فرودگاه ازاين طرح استقبال نمود و تاکید کرد پس 
از هماهنگي هاي الزم ، اين اقدام عام المنفعه جامه عمل بپوشد و درآينده نزديك شاهد 

تاسیس غرفه خیريه درسالن انتظار فرودگاه باشیم .
17
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ديالیز(  و  داخلی)کلیه  تخصصي  مرکز  نخستین  ساختماني  و  خاکبرداري  عملیات 
حضرت ابوالفضل )ع( استان اصفهان آغاز شد . 

حضرت  درمانی  خدمات  خیريه  انجمن  مديره  هیئت  رئیس  اذاني،  مهدي  دکتر 
ابوالفضل)ع( درعملیات خاکبرداري وساختماني نخستین کلینیك تخصصي داخلی)کلیه 
و ديالیز( استان اصفهان در روز تولد حضرت ابوالفضل )ع( 4تیرماه 1391 اظهار داشت: 
اين کلینیك در متراژ 2 هزار و 100 مترمربع و ساختمان آن در حدود 9000 متر مربع 

درخیابان امام خمیني )ره ( اصفهان  به بهره برداري مي رسد.
وي بیان داشت :اين مرکز در هفت طبقه که دو طبقه پارکینگ و پنج طبقه خدمات 
آزمايشگاه،  مجزا،  طبقه  چهار  در  ديالیز  تخت  هشتاد  شامل  که  شده  طراحی  درمانی 
بیماران  به  آموزش سالمت  پلی کیلینیك تخصصی و مرکز  و  راديولوژی، دندانپزشكی 

می باشد.
دکتر اذانی بیان داشت: درحال حاضر به کمك خیريه حضرت ابوالفضل )ع( و همكاری 
دانشگاه علوم پزشكی  11 مرکز ديالیز در استان اصفهان وچهارمحال و بختیاري تاسیس 

شده است. 

آغـاز عملیـات احـداث 
اولین مرکز تخصصی و فوق تخصصی داخلی) کلیه ودیالیز( اصفهان  

اخبار خیریه

91/4/4مصادف با والدت حضرت ابوالفضل )ع(

18
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وی ادامه داد: اين خیريه با هدف  کمك به بیماران بي بضاعت کلیوي و قلبي تاسیس شد که با مشاهده افزايش جمعیت اکثريت 
بیماران کلیوی و قلبی تحت پوشش اين خیريه  احداث اين مرکز ضروری به نظر می رسید. الزم به ياد آوری است که  بیماران ديگر 

مانند؛ بیماران سرطانی، حلزون گوش، قلب اطفال و ...  نیز از کمك های اين خیريه برخوردار می باشند.
 وي اظهارداشت : باتوجه به اينكه به جاي هربیمار ديالیزي که فوت مي کند،دوتاسه بیمار ديگر جايگزين آن مي شود وهمین 

افزايش جمعیت اين بیماران نیازمند،نیازبه حضوربیشتر خیرين سالمت را در زمینه ديالیز بیشتر مي کند .

اخبار خیریه
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اخبار خیریه

20

دانش آموزان دبیرستان دخترانه صفورا با حضور در انجمن خیريه حضرت ابوالفضل)ع( 
از نزديك با فعالیتها و خدمات اين خیريه آشنا شدند.

اين بازديد که به درخواست مدير دبیرستان صورت پذيرفت با هدف آشنايي نوجوانان 
درامور مشارکت ، تعاون و کار خیر درحوزه سالمت انجام گرفت . 

پذيرش  نحوه  مورد  در  توضیحاتي  با  خیريه  انجمن  مديرعامل  ابتدا  ديدار  اين  در 
مددجويان مطالبي ايراد نمود ودرادامه در مورد مشكالتي که براي افراد مددجو مطرح 
است نكاتي را متذکرشد، و همچنین درمورد چگونگي فراهم نمودن تسهیالت و خدمات 

درماني براي اين دسته از بیماران مواردي را يادآور شد.
ازجمله موارد قابل توجه دراين نشست مي توان به نقاط مثبت آشنايي اين نوجوانان 
اشاره  ازبیماريها  و پیشگیري  امور آموزش  با  با مسئله خیرخواهي و همچنین آشنايي 

کرد . 
درپايان اين جلسه دانش آموزان درخصوص بیماريهاي کلیوي و روش ديالیز سواالتي 

مطرح نمودند که  توسط کارشناسان مربوطه پاسخ داده شد.

دیداردانش آموزان دبیرستان دخترانه صفورا
  از انجمن خیریه حضرت ابوالفضل ) ع (
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اخبار خیریه

به مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( همايش خّیرين حوزه سالمت برگزار شد . 
اين نشست در 23 ارديبهشت 91 و درسالن اجتماعات انجمن خیريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( با حضورجمعي از خّیرين 

پیرامون مشكالت بیماران نیازمند کلیوي و قلبي تشكیل گرديد.
درابتداي جلسه مدير درمان غالمرضا سامع درخصوص افزايش روزافزون مددجويان و تامین هزينه هاي درمان اين عزيزان و مشكالتي 

که فراهم مي شود گزارشي ارائه نمود.
ازجمله ويژگي اين جلسه حضور دو چهره علمي آقايان؛ دکتر صبري)متخصص قلب و عروق کودکان ( و دکتر بیگدلیان )جراح قلب 
اطفال ( بود که درپايان اين نشست پنج دستگاه ديالیز و يكصد میلیون تومان کمك نقدي جهت رفع مشكالت مددجويان توسط خّیرين 

تقبل گرديد.

برگزاري همایش خّیرین حوزه سالمت 

91/2/23مصادف با والدت حضرت زهرا )س(- سالن اجتماعات انجمن  خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع(
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مديردرمان خیريه حضرت ابوالفضل )ع( گفت : خیريه حضرت ابوالفضل)ع( 
بدون هیچ کمك دولتي امید را به بیماران ديالیزي بازمي گرداند.

سامع درمراسم گلريزان خّیران حوزه سالمت که با حضور بیش از 400 نفر 
از خیرين و سخاوتمندان اين حوزه برگزار شده بود ، اظهار داشت: حدود 11 
هزار بیمار تحت پوشش اين خیريه هستند که در آرزوي پیوند کلیه ، قلب و 

يا تامین مخارج هزينه هاي درمان خود هستند.
انجام داده  اين مرکز سال گذشته 116 پیوند کلیه  اينكه  به  با اشاره  وي 
کمك  هیچگونه  تاکنون  خیريه  اين  که  است  شرايطي  در  اين  افزود:  است، 

دولتي دريافت نكرده است.
مديردرمان خیريه حضرت ابوالفضل 
با  خیريه  اين  داشت:  بیان  )ع( 
پیگیريهاي انجام شده و برقراري ارتباط 
هاي  هزينه  پزشكي  علوم  دانشگاه  با 
سنگین جراحي قلب و ديگر جراحي ها 
همچون کاشت حلزون گوش را کاهش 

می دهد. 
ازکودکان  بسیاري   : داد  ادامه  وي 
ناشنوا با کاشت حلزون گوش مي توانند 
دست  به  را  شنیداري  قدرت  و  تكلم 
بیاورند و 34 معلول در سالهای گذشته 
درهمین ارتباط با کاشت اين حلزون ها 

توانسته اند سخن بگويند.

برگزاری همایش خیرین حوزه سالمت
 در ماه مبارک رمضان

اخبار خیریه
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اخبار خیریه

کودکانمان حتي گاهي که ما نمي دانیم هم مي توانند فرهنگ نوعدوستي را بیاموزند . 
آنها حتي وقتي مداد رنگي به دست مي گیرند مي توانند بیاموزند.مهم اين است که ما آنچه 

را که بايد ، در اختیارشان بگذاريم ...
اين پیام شايد اصلي ترين هدف انجمن خیريه حضرت ابوالفضل)ع( در نمايشگاه کودك 

و نوجوان بود.
انجمن خیريه حضرت ابوالفضل )ع( در چهاردهمین نمايشگاه تخصصي و تجهیزات 
سرگرمي و تفريحي کودك و نوجوان که در تیرماه سال جاري در اصفهان برگزار شد ، 
حضور فعال داشت، به گزارش روابط عمومی هدف از حضور،جذب مشارکتهاي مردمي 
و معرفي فعالیتهاي متنوع خیريه و توجه ويژه به فرهنگ کارنیك در سنین پايین به 

عموم شهروندان بود . 
دراين نمايشگاه که به مدت 5 روز از هشتم تیرماه لغايت 12 تیر امسال برگزار شد، 

غرفه خیريه حضرت ابوالفضل)ع(  با ارائه 
و توزيع نشريه و بروشورهاي تبلیغاتي 
جذب  به  موفق  بازديدکنندگان  بین 
185 عضو و مشترك جديد براي کمك 

به خیريه گرديد.
خدمات  ازديگر  است  گفتني 
حضرت  خیريه  انجمن  غرفه 
ه  يشگا نما ر د ) ع ( لفضل ا بو  ا
از  دعوت  اصفهان،  المللي  بین 
شرکت  براي  سال   15 تا   5 کودکان 
در»مسابقه نقاشي « بود اين کودکان 
به  مربوط  بروشورهاي  توانستند  مي 
با موضوع کمك   ، شرکت در مسابقه 
دريافت  داران  غرفه  از  را  نوع  هم  به 
به  مقرر  مهلت  تا  را  خود  وآثار  کرده 

روابط عمومي انجمن ارسال نمايند.

حضور انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع(
 در نمایشگاه کودک و نوجوان 
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که  خداوندي  معجزات  خداي  نام  به 
سمانه را مـانند خـودش مهربان آفريد

تمام  خدمت  کنم  مي  عرض  سالم 
دوستان 

عزيزان من لیال  مدد جوی تحت پوشش 
حضرت  درمانی  خدمات  خیريه  انجمن 
ابوالفضل)ع( و گیرنده کلیه سمانه سادات 
اسكیت  دلسوز  و  فداکار  مربي  هاشمي 

هستم. 
سال 1380 بود که بعد از زايمان دومم 
شدم  خودم  شديدکلیه  نارسايي  متوجه 
طور  به  نه  ولي  کردم  شروع  را  ودرمان 
بود  سال  سه  يا  دو  از  بعد  اينكه  تا  جدي 
که متوجه شدم کلیه ام 10 درصد نارسايي 
دارد.پس شروع به تالش کردم . به هردري 
مكرر  برگردد.آزمايشهاي  کلیه  تا  زديم 
ولي  کرديم  امتحان  را  زيادي  داروهاي  و 
روز ضعیف  به  روز  نبود.  کارساز  هیچكدام 
گرفتم. متعددي  وبیماريهاي  شدم  ترمي 

خارج  و  عضالت  گرفتگي   ، نفس  تنگي 
بیماريهاي  از  بخشی   صفرا،  کیسه  کردن 
من بود ،ديگرچاره اي نداشتم. بايد با ديالیز 
در  تا  مي شدم.آماده شدم  دوست  و  آشنا 
دستم فیستول قراردهند. قرارشد هفته اي 
سه جلسه، هر مرتبه 4 ساعت زير دستگاه 

ديالیز قراربگیرم. اين درد آساني نبود، بچه 
هايم کوچك بودند و به يك مادر پرانرژي و 
سالم نیازداشتند ولي من روزبه روز ضعیف 
کرده  شدم.ديگرعادت  مي  تر  نحیف  و  تر 
بودم.2 روز خانه و 10 روز بیمارستان ، 4 
روز خانه و 15 روز بیمارستان باشم .دراين 
آسیب  خیلي  فرزندانم  و  شوهرم  میان 
نمي  راهي  هیچ  و  کار  درهیچ  ديدند،  مي 
مي  نفسم  کنم.  همراهي  باآنها  توانستم 
مقدمات  بروم.  راه  توانستم  نمي  و  گرفت 
کارهاي پیوند را شروع کردم، هرچه بیشتر 
تالش مي کرديم کمترراه پیدا مي کرديم. 
چندين کلیه اهدايي و يك کلیه از فردی 
باگذشت، برايم پیدا شد ولي هیچكدام به 
بافت کلیه من نخورد نا امید و نگران بودم، 

زندگي کردن سخت و عذاب آور شده بود، 
فقط درد و  رنج بود وعذاب.

ديگرهیچ چیزي برايم مفهومي نداشت ، 
بي احساس بودم نه چیزي خوشحالم مي 
کرد نه ناراحت.تنها چیزي که مونسم شده 

بود صداي دلخراش دستگاه ديالیز بود.
حدوديكسال و دوماه ديالیزشدم.دهه ي 
محرم نزديك بود.روزعاشورا ديالیز داشتم.

روز  اين  حداقل  که  کردم  تالش  خیلي 
بتوانم  را  عاشورا  که  کنم  عوض  را  ديالیز 
حاصل  بي  من  تالش  بروم،ولي  هیئت  به 
شود.درهمین  معجزه  قراربود  بود،چون 
اوضاع و احوال خواب عجیبي ديدم ولي من 
همچنان نگران و ناامیدبودم.دقیقاً شب دوم 
محرم 90/9/2 ساعت 12 شب صداي تلفن 

دل نوشته

سمانه! تو مرا با خدا بیشتر آشنا کردی...
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. ازمعاونت درمان بود  خانه به صدا درآمد 
که به من اطالع دادند تا 20 دقیقه ديگر 
بیمارستان باش.من که اين راه را چند بار 
طي کرده بودم، ناامید و مضطرب به همراه 
شوهرم که مردي فداکارو مهربان و خواهرم 
بیمارستان شدم. راهي  بود  زني صبور  که 

وبه  بوسیدم  را  بودند.آنها  بچه هايم خواب 
خواهر شوهرم که بسیار دلسوزبود سپردم.

بیمارستان  به  هرچه   . کردم  خداحافظي 
نزديك ترمي شدم اضطراب من بیشتر مي 
بیفتد...؟وارد  اتفاقي  چه  قراراست  شد،آيا 
بیمارستان شدم و مرا آماده کردند . گفتند 
ساعت 9 عمل دارم.صبح شد ، اين براي من 
يك معجزه بود.شوهرم و خانواده ام همگي 
توکلم کمرنگ  بودند.  دربیمارستان  گريان 
بزرگترين  خدا  ازاينكه  غافل   . بود  شده 
معجزه ي زندگي را دردهه محرم براي من 

انسان  يك  از  کلیه  بهترين   . بود  قرارداده 
بزرگ و بخشنده در انتظار من بود، ساعت 
عمل فرارسید، ازهمه خداحافظي کردم به 
اتاق عمل رفتم. بعد از 6 ساعت ، عمل با 
موفقیت به پايان رسیدو عاشوراي امسال را 
من باسمانه بودم ،بدون تخت بیمارستان و 
لیالي  يك  من  ديالیز،امروز  دستگاه  بدون 
ديگر هستم.به زندگي عادي برگشتم واينها 
را همه مديون گذشت و بزرگواري خانواده 
ي سمانه هستم.امروز آشنايان و دوستانم 
هرموقع مرا مي بینند ، اول سراغ سمانه را 
مي گیرند چون من ازسمانه و مهرباني هاي 
اوزياد صحبت مي کنم. سمانه براي من و 
همه زنده است من با او صحبت مي کنم.

درد ودل مي کنم و مي گويم سمانه جان 
جزئي  ولي  رفتي  صدا  بي  و  آرام  تو  شايد 
ازوجود دريائیت را درمن به يادگارگذاشتي.

بهترين  در  جان  سمانه  گويم  مي  او  به 
لحظات زندگي فقط به ياد تو و بزرگواري 
خانواده ات هستم چون تو بچه هاي نگران 
لحظه  به  لحظه  بدان  تو   . کردي  آرام  مرا 
به يادت هستم و دوستت دارم  سمانه تو 
مرابا خدا بیشتر وبهترآشنا کردي،توهمانند 
آرامش  و  شدي  من  درزندگي  اي  فرشته 
او  به   . ام هديه دادي  به من و خانواده  را 
صبورت  پدرت  و  مادرمهربان  با  گويم  مي 
صحبت کردم و به آنها گفتم مطمئن باشید 

سمانه همیشه زنده است . 
ي  خانواده  و  ازپدرومادرسمانه  اينجا 
و  کنم  مي  قدرداني  و  تشكر  گرامیشان 
و  موفق  زندگي  مراحل  درتمام  امیدوارم 
درد  رنگ  موقع  هیچ  و  باشند  تندرست 
آنها  براي  و  نبینند  خود  به  را  پريشاني  و 

ازخداوند منان صبر خواهانم .
حضرت  خیريه  انجمن  از  پايان  در 
ابوالفضل)ع( که با کمكهای بی دريغ خود 
ما را مورد حمايت قرار داده و در راستای 
اشائه فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ 
دانشگاه  درمان  معاونت  همكاری  با  مغزی 
علوم پزشكی اصفهان تالش بسزايی دارند 

تشكر و قدرداني مي نمايم .
با  که  هايي  خانواده  کلیه  از  همچنین 
بیماران  ما  به  بزرگواري  و  گذشت  چنین 
تشكر  نیز  کنند   مي  هديه  دوباره  زندگي 
شفاي  آرزوي  بیماران  همه  براي  و  کرده 
عاجل و براي همگي شما آرزوي تندرستي 

دارم . 

دل نوشته
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هوا  آلودگي   جديد،  تحقیق  يك  به  بنا 
ناشي از ترافیك سنگین، هدايت الكتريكي 
قلب را مختل مي کند. دود اگزوز خودرو به 

آلوده شدن هوا دامن مي زند.
قلب)دو  حفره  چهار  طبیعي  طور  به 
هماهنگ  طور  به  بطن(،  دو  و  دهلیز 
قلب  به  که  سیگنالي  مي شود.  منقبض 
منقبض  هماهنگ  صورت  به  تا  مي رسد 
در  که  است  الكتريكي  ايمپالس  يك  شود 
واقع باتري طبیعي بدن محسوب مي شود.

دانشگاه  در  که  ماهه اي   10 تحقیق 
داد  نشان  گرفت  صورت  آمريكا  هاروارد 
احتراق  از  مانده  جاي  به  معلق  ذرات  که 
سوخت فسیلي در خودروها، باعث تغییرات 
نگران کننده در نوار قلبي داوطلبان شرکت 

در اين تحقیق بوده است.
هوا  آلودگي  که  بود  شده  ثابت  پیشتر 
اگزوز خودروها خطر  تصاعد دود  از  ناشي 
ظاهراً  مي دهد،  افزايش  را  قلبي  حمله 
تحقیق جديد بار ديگر اين واقعیت علمي 

را تايیدمي کند.
تغییراتي که در نوار قلبي 48 داوطلب 
ديده شد، مشابه تغییراتي است که معموالً 
ديده  قلب  در  اکسیژن  کمبود  خاطر  به 

مي شود.
بیماري  به  تحقیق  اين  داوطلب   48
به خاطر حمله  اخیراً  و  بودند  مبتال  قلبي 
بیماري  عالئم  شدن  وخیم تر  و  قلبي 

شده  بستري  بیمارستان  در  عروق  و  قلب 
غیرعادي  تغییرات  آنها  قلبي  نوار  بودند. 
 ST segment(موج کاهش  به  موسوم 

depression( قلب را نشان داد. 
 شديدترين اين تغییرات غیرعادي  در 
بیماراني ديده شد که پس از حمله قلبي 

دوره نقاهت خود را مي گذرانند.
کرده  توصیه  قبال  آمريكا  قلب  انجمن   
بود که برخي از بیماران به ويژه آنهايي که 
حمله قلبي داشته اند، براي دوتا سه هفته 
رانندگي  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس 
ترافیك  بودن در  از  به طور کلي  و  نكنند 
ايجاد  که  استرسي  خاطر  به  سنگین 

مي کند، اجتناب کنند.
گروه  راس  در  که  گلد،  دايان  دکتر 
است،  داشته  قرار  هارواد  دانشگاه   تحقیق 
اين  بر  است  تاکیدي  ما  مطالعه  گفت: 
از  ترخیص  از  پس  بیماران  که  موضوع 
کنند  اجتناب  ترافیك  از  بايد  بیمارستان 
نداشته اند  قلبي  حمله  که  آنهايي  حتي 
که  مي شود  باعث  ترافیك  در  بودن  چون 
بیمار خواه ناخواه در معرض آلودگي هوا و 

همچنین استرس قرار بگیرد.
که  مكانیزمي  ارزيابي  براي  گفت  او   
تحقیقات  به  است  امواج  کاهش  باعث 

بیشتري نیاز می باشد.

آلودگي هوا ضربان قلب را مختل مي کند

مقاله علمی
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مقاله علمی

اما خانم گلد اضافه کرد که محتمل ترين 
در  نارسايي  تغییر،  اين  براي  توضیح 
متورم شدن عضله  يا  قلب  به  خون رساني 

قلب است.
پرفسور ديويد نیوبي، استاد قلب وعروق 
اطالعات  گفت:  ادينبورگ،  دانشگاه  در 
اگر  مي دهد  نشان  که  دارد  وجود  زيادي 
هوا  شديد  آلودگي  با  ناحیه اي  در  فرد 
به  شدنش  مبتال  احتمال  کند،  زندگي 
او  است  بیشتر  وعروقي  قلبي  بیماري هاي 
گفت: میزان آلودگي هوا که در اين تحقیق 
در نظر گرفته شده است، خیلي باال نبوده 

است با اين حال باعث تغییر در نوار قلبي 
سعي  بايد  همه  ما  است.  شده  داوطلبان 

کنیم آلودگي هوا را کاهش دهیم.
جهان  بهداشت  سازمان  اعالم  بنابر 
آلودگي  هوا ساالنه باعث مرگ سه میلیون 

نفر در جهان مي شود.
حتي تماس کوتاه مدت 
با آلودگي هوا خطر حمله 

قلبي را تشدید مي کند
از  مجموعه اي  بر  مجدد  بررسي هاي 
سوي  از  پیشین  گرفته  صورت  مطالعات 

تايید  فرانسوي  کارشناسان  از  گروهي 
کرد حتي فقط چند روز نفس کشیدن در 
هواي آلوده باعث افزايش خطر حمله قلبي 

مي شود.
پزشكان  سايت  خبرنگار  گزارش  به 
از مدت ها پیش  با وجودي که  بدون مرز، 
ثابت شده است چندين سال زندگي کردن 
بزرگراه هاي  نزديك  يا  آلوده  شهرهاي  در 
اصلي خطر ابتال به بیماري  قلبي را تشديد 
اين مطالعه نشان مي دهد که  اما  مي کند. 
حتي تماس کوتاه مدت با آلودگي  هوا براي 
قلب واقعاً مضر است و خطر حمله قلبي را 

افزايش مي دهد.
روي  که  راجاگوپاالن  سانجاي  دکتر 
و  قلب  سالمت  وضعیت  و  هوا  آلودگي 
مطالعه  آمريكا  اوهايوي  دانشگاه  در  عروق 
ممكن  چند  هر  کرد:  خاطرنشان  مي کند، 
آالينده  ذرات  در  روزانه  تغییرات  است 
موجود در هوا اندك باشد اما اين تغییرات 
اندك به لحاظ افزايش آسیب پذيري مردم 
در برابر مشكالت قلبي و عروقي بسیار حائز 

اهمیت و تاثیرگذار است. 
پیش  که  افرادي  عالوه  به  افزود:  وي 
اين  در  داشته اند  قلبي  مشكالت  زمینه 
زمینه بیشتر آسیب پذير هستند. همچنین 
متخصصان  از  موستافیك  هازريج  دکتر 
با  پاريس  عروق  و  قلب  مطالعات  مرکز 
در  قلبي  مطالعه   34 بازبیني  و  مقايسه 
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زمینه تاثیر تك تك آالينده هاي صنعتي يا 
ترافیكي شامل مونوکسیدکربن، دي اکسید 
نیتروژن و ريزآالينده ها روي قلب و عروق 
افزايش  با  قلبي  حمله  احتمال  دريافت 
استثناي  به  آالينده ها  اين  تمام  سطح 
اوزون تشديد مي شود اين مطالعه به طور 
آمريكا  پزشكي  انجمن  مجله  در  مفصل 

ارائه شده است.
آلودگي هوا به طرق گوناگوني مي تواند 
بر  مدتي  کوتاه  و  درازمدت  زيانبار  آثار 
آلودگي  تاثیر  بگذارد.  انسان ها  سالمت 
است.  متفاوت  مختلف  افراد  بر  هوا 
آسیب پذيري برخي افراد در برابر آلودگي 
هوا بسیار بیشتر از سايرين است. کودکان 
از  بیشتر  سالمندان  و  سال  و  سن  کم 

ديگران از آلودگي هوا آسیب مي بینند.
بیماري  آسم،  مانند  بیماري ها  برخي 
قلبي و ريوي در مواقع آلودگي هوا تشديد 
بستگي  آسیب ها  میزان  معموالً  مي شوند، 
مواد  معرض  در  گرفتن  قرار  میزان  به 
تماس  مدت  يعني  دارد  زيانبار  شیمیايي 
آثار  شیمیايي  مواد  غلظت  و  آالينده ها  با 
از  است  عبارت  هوا  آلودگي  مدت  کوتاه 
حساسیت چشمها، بیني و حلق، عفونتهاي 
و  برونشیت  مانند  فوقاني  تنفسي  دستگاه 
واکنش هاي  و  تهوع  سردرد،  الريه،  ذات 
مدت  کوتاه  عوارض  ديگر  از  نیز  آلرژيك 

اين مشكل زيست محیطي است.
براي مدت کوتاه مي تواند  آلودگي هوا 
را  آمفیزم  و  آسم  به  مبتاليان  بیماري 

تشديد کند.

مي تواند  هوا  آلودگي  درازمدت  آثار 
ريه،  سرطان  تنفسي،  مزمن  بیماري 
 ، مغز  به  آسیب  حتي  و  قلبي  بیماري 

اعصاب، کبد و کلیه ها را شامل شود.
دو  در  هوا  آلودگي  آنچه 

ساعت بر سر قلب مي آورد
دنیا،  کالن شهرهاي  در  هوا  آلودگي 
زيادي  قربانیان  ساالنه  که  است  معضلي 
هم  زيادي  هزينه هاي  همچنین  گرفته 

براي مردم و دولت ها به بار مي آورد.
مجله  توسط  که  جديدي  تحقیقات 
نشان  است،  گرفته  صورت  سرکولیشن 
علي الخصوص  آلودگي ها،  اين  که  مي دهد 
نوع همراه با ازن آن، بسیار سريع تر از آنچه 
که فكرش را بكنید بدن ما را مورد تهديد 

قرار مي دهند.

در تحقیقي که توسط مجله سرکولیشن 
جوان،  داوطلب  گروهي  از  گرفت،  صورت 
که سالمت بوده و هیچ گونه سابقه بیماري 
قلبي هم نداشتند، خواسته شد تا به مدت 
دو ساعت در حالي که گاز ازن را استنشاق 
مي کنند، ورزش کنند تغییرات ايجاد شده 
گذشت  از  پس  داوطلبان،  اين  بدن  در 
بود.  ناخوشايند  بسیار  ساعت  دو  تنها 
در  خروش  و  التهاب  شامل  تغییرات  اين 
فرآيند پمپاژ قلب و همچنین بوجود آمدن 
لخته در رگ هاي خوني آنها بود، عالئمي 
رابطه اي  وجود  بر  اثباتي  مي توانند  که 
هواي  و  قلبي  بیماري هاي  بین  تنگاتنگ 

آلوده باشند.
تحقیقاتي  اولین  از  مطالعات  اين 
محسوب مي شود که تغییرات فیزيولوژيكي 

مقاله علمی
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مقاله علمی

که در اثر گاز ازن ايجاد مي شوند را بررسي 
مي کند اين نوع خطرناك از آلودگي، زماني 
صنعتي  زباله هاي  با  فرار  آلي  گازهاي  که 
دود  به  نور خورشید  يا  و  ترکیب مي شود 
اگزوز ماشین مي تابد، به وجود مي آيد. در 
قرار  ارتباط  گرفته  صورت  قبلي  مطالعات 
بیماري هاي  با  ازن  گاز  معرض  در  گرفتن 
قلبي مشخص شده بود اما میزان دقیق اين 
اثر و اينكه تا چه حد اين گاز مي تواند به 
طور مستقیم و به سرعت بر سالمت قلب و 

ريه اثر بگذارد مشخص نشده بود.
جوان  داوطلب   23 از  تحقیق  اين  در 
خواسته شد که دو ساعت به طور متناوب 
هواي  معرض  ابتدادر  آزمايشگاه  يك  در 
تمیز و در مرحله بعدي در هوايي که 3/. 
میلیون ازن)که از متوسط میزان ازني که 

اما  کمتر  دارد  وجود  آمريكا  شهرهاي  در 
تقريبا هم اندازه با میزان ازني است که در 
مكزيكو  و  پكن  نظیر  دنیا  آلوده  شهرهاي 
دارد،  وجود  آلودگي  اوج  زمان  در  سیتي 
ورزش  داشت،  وجود  آن  در  مي باشد( 
کنند. بعد از آن محققان نتايج نشانه هاي 
بیولوژيكي عملكرد قلب و ريه را بین اين 
از  تا  دادند،  قرار  بررسي  مورد  جلسه  دو 
اثرات دقیق اليه ازن آگاه شوند. داوطلبین 
میزان  در  درصدي    99 پرش  يك  تقريبا 
نشان دهنده  که   ،8 اينترلوکین  فاکتور 
و  مي باشد  خوني  رگ هاي  در  التهاب 
در  هم  درصدي   42 افت  يك  همچنین 
میزان پالسمینوژن که توانايي بدن را در از 
بین بردن لخته هاي خوني کاهش مي دهد، 

مشاهده کردند.

از  آمده  دست  به  نتايج  مطالعات  اين 
داوطلبان را تنها تا 24 ساعت پس از انجام 
بوجود  تغییرات  و  مي داد  نشان  آزمايش 
زماني  بودند.  برگشت پذير  و  موقت  آمده 
که داوطلبان از استنشاق هوايي که در آن 
ازن بود دست کشیدند، نشانه هاي آنان به 

حالت هم اولیه خود بازگشتند.
که  مي دهد  نشان  تحقیقات  اين  اما 
و  مخرب  بسیار  اثرات  داشتن  قابلیت  ازن 
حتي کشنده را براي قلب را دارد. محققان 
قابل  توضیحات  تحقیق  اين  مي گويند: 
توجهي را در رابطه با ارتباط بین استنشاق 
ازن و مرگ بیان مي کند. و در ادامه اضافه 
مي کنند که: اين تحقیقات خطراتي را که 
آلودگي براي افرادي که از قبل مشكالتي 
پررنگ  داشته اند،  قلبشان  رگ هاي  در  را 
يك  مي تواند  ازن  که  آنجايي  از  مي کند. 
موجي از التهاب را در رگ هاي منتهي به 

قلب به وجود آورده و رها کند.
اين  از  خود  هدف  محققان  همچنین 
با  که:  مي کنند  بیان  اينگونه  را  تحقیق 
توجه به مشخص شدن میزان خطري که 
ازن براي قلب دارد و ما توانسته ايم آن را 
که  امیدوارم  کنیم،  اثبات  تحقیق  اين  در 
خطرات  اين  به  نسبت  را  بیشتري  افراد 
آگاه کرده تا در رابطه با التهاب قلبي خود 

آگاهي داشته و آن را کنترل کنند.
اين تحقیق همچنین توصیه مي کند که 
افراد از بیرون رفتن در روزهايي که درصد 
ازن موجود در هوا باال بوده و همچنین قرار 
خودداري  سیگار  دود  معرض  در  گرفتن 

کنند. 
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برگزاری جلسه علمی فرهنگی

حضور در نهمین نمايشگاه قرآن و علوم قرآنی

برگزاری جشن والدت حضرت ابوالفضل)ع( 
 4 تیرماه 91 - موسسه نشر و معارف اهل البیت )ع(

گزارش تصویری
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تشکر و قدردانی از:
انجمن ها و مؤسسات خیريه که در رفع آالم بیماران و    

مراجعین که همكاری داشته اند.
و  پیشنهادها  با  که  حقوقی  و  حقیقی  های  شخصّیت    

راهكارهای عملی، افتخاراً ياری رسان انجمن بوده اند.
  دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

  سازمان بهزيستی
  هیأت امناء ارزی تهران
  نیروی انتظامی اصفهان

  اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان
  کمیته بانوان انجمن

  رياست مرکز آموزش درمانی الزهرا)س(
  بیمارستان های شهر اصفهان

  بنیاد بیماری های خاص
  اهداء کنندگان زمین درمانگاه تخصصی داخلی

  اهداء کنندگان امالك و مستغالت به انجمن
اهداء کنندگان کمك به ساخت درمانگاه تخصصی داخلی

  کارکنان زحمتكش انجمن
  داروخانه ها و آزمايشگاه های تشخیص طّبی و پاتولوژی

  فوق تخصصان جراحی قلب
  فوق تخصص قلب کودکان

  متخصصان جراحی گوش، حلق و بینی )کاشت حلزون گوش(
  کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(

  انجمن خیريه مرحوم همدانیان
  اهداء کنندگان دستگاه هموديالیز

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
  مشترکین ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه و سالیانه

  اطاق بازرگانی صنايع و معادن استان اصفهان

  ائمه جماعات مساجد اصفهان
  مؤسسه نشر و تحقیقات اهل بیت )علیهم السالم(

  شورای اسالمی شهر اصفهان
مراکز  پیوند  و  ديالیز  های  بخش  و سرپرستاران  پرسنل    

درمانی استان اصفهان
  جمعیت هالل احمر استان اصفهان

  بانیان جلسات علمی فرهنگی سه شنبه های آخر هر ماه
  شهردار منطقه هشت

  کارکنان بخش پیوند کبد بیمارستان نمازی شیراز
  شرکت فناوری و اطالعات ايران مهر

  شرکت مهندسی آتی نگر
  شرکت مهندسی آی کن 

 و کلیه عزيزان و سرورانی که در جهت اهداف عالیه اين انجمن 
ياری رسان ما بوده اند. 

من لــم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق
تقدیر و تشکر
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مقاله
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داروخانه امام سجاد)ع(
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