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انديشيدن و فهميدن سودمندتر است از تكرار بسيار و درس گرفتن.حضرت علی )ع(

فرصتي كوتاه به ما داده اند تا سر زنده باشيم
 زيبا زندگي كنيم

به نام خداوند جان و خرد           كز ين برتر انديشه بر نگذرد
پس از حمد و سپاس به درگاه اليزال  احديت  بار ديگر به لطف 
بي دريغ حضرت حق عالم طبيعت باده حيات و سر سبزي نوشيده ودر 
استقبال از قدوم بهاران چهره خويش را به زيور گلهاي معطر آذين بسته 
است و فرصتي پيدا شد كه ان شاءا... يكسال ديگر زندگي كنيم . و با 

آمدن بهار ماهم نو شويم ونو بينديشيم  وانسان بهتري شويم.
باشد كه انسانهاي بيداردل بر درد ها و محنت ها مرهم نهاده و غبار رنج 
و ناتواني ازچهره ها زدوده و لبخند  شادي بر لبان غمگين بيماران نشانند 
. قريب 25 سال از ورود انجمن خيريه حضرت ابوالفضل)ع( ويژه بيماران 
كليوي و قلبي به عرصه سالمت و طب  پيشگيري ميگذرد . اينان كه با 
اتكا به خداوند متعال و استعانت از تعهد و وجدان كاري و تالش شبانه 
روزي خويش موهبت  بزرگ سالمتي را به همنوعان هديه مي نمايند و 
در حقيقت جزء گروه پيام آوران اميد و هستي براي همنوعان محسوب 
مي گردند. و اين نيست مگر عشق به انسانها،آري عشق ارتباطي است كه 
تمام عناصر دنيا را به هم نزديك مي كنند.  مديرعامل و اعضاء انجمن 
خيريه حضرت ابولفضل)ع( قدرت عشق و نتايج زيباي آن را لمس كردند 
و اين انرژي نهفته عشق به انسانها را خمير مايه كمك به همشهريان و 
بيماران نيازمند قرار داده . و سعي كردند اين اكسير انرژي بخش را كه 
قدرت گرد آوري و پرورش يك زندگي سعادت مند براي مستضعفين 
و نيازمندان را دارد در اجتماع به خوبي جايگزين كنند.  آري زيستن به 
خاطر محرومان و خدمت كردن به بيماران و نيازمندان سعادتي است كه 
نيكان روزگارهمواره در پي آنند كه از قالبها رها گشته  ودر بيكران خلقت 
عظمت مي آفرينند. و براي جامعه گويي باران هستند بر زمين تشنه . 
آري احساس جدائي و بيگانگي از ديگران موجب استرس و اضطراب و 

افسردگي ودر نتيجه منجر  به انواع و اقسام بيماريها باالخص بيماريهاي 
قلبي  ميشود. توانايي فرد در بر قراري ارتباط و كمك به ديگران كليد 
دسترسي روح و قلب است. براي ايجاد صميميت دو راه كلي وجود 
دارد: صميميت افقي )برقراري ارتباط بين خود و ديگران ( و صميميت 

عمودي )برقراري ارتباط بين خود و عالم برتر (. 
صميميت افقي، از طريق شركت در كارهاي عام المنفعه و دسته جمعي 
،مهارت در ايجاد ارتباط با ديگران، ياد گرفتن راه بخشش به ديگران 
و مراقبه و دعا كردن شيوه هايي است كه براي دستيابي به احساس 

عمودي ضرورت دارد.
انديشه محبت و خدمت به ديگران            نقش ونگار بافته با تار و پود ماست
اين خيرخواهي و ياري مردمي             با خون ما سرشته و روان در وجود ماست

ما ميدانيم كه ماديات هيچ گاه عميقا مارا ارضاء نميكند وتالش براي 
جمع آوري مال بيشتر منجر به اضطراب ،استرس  و اختالل در ايمني 

بدن و در نتيجه ابتال به بيماريهاي گوناگون ميشود. 
خوشبختي دائمي و واقعي را هيچ چيز به وجود نمي آورد و ايجاد نميكند 
زيرا در وجود ماست . اما ما از آن بي خبريم . راه ومدل وصول به خوشبختي 
آن است كه ياد بگيريم چگونه آرامش روحي به دست آوريم. تا در درون 
خود احساس امنيت و آرامش كنيم. قدر خود را بدانيم و براي خود و 
ديگران احترام قائل باشيم . حال كه وارد بازي زندگي شده ايم و با دست 
هاي تهي آمده ايم و با دست هاي تهي خواهيم رفت . فرصتي كوتاه به ما 
داده اند تا سرزنده باشيم، زيبا زندگي كنيم و روح تالش و كوشش، محبت 
صفا و يكرنگي ، يكدلي و مهمتر از همه كمك به همنوع را سر مشق زندگي 
قرار داده وخود را فداي عشق به انسان ها نموده و به فكر تامين سالمت 
انسانهاي دردمند بوده و باشيم . درد عشق از تندرستي خوش تر است.
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از تفكر غافل نشويد، زيرا تفكر حيات بخش دل اهل بينش و كليد درهای حكمت است. امام حسن)ع(

     خدمات انجمن در سال جديد
 نيازمند تحولي جدي و اساسي در عرصه سالمت است

البيت  اهل  بر  سالم  و  درود  و  يكتا  خداوند  از  استعانت  با 
عصمت و طهارت )عليهم السالم( انجمن خيريه خدمات درماني 
حضرت ابوالفضل )ع(پس از سالها فعاليت عام المنفعه در فراهم 
وقلبي،  كليوي  نيازمند  بيماران  براي  رايگان  تسهيالت  نمودن 

سال91 با تمام خوبي ها و سختي ها يش نيز به پايان رسيد.
بايد از گذشته درس آموخت ولي نبايد در آن ماند. بايد از آن 
گذر كرد و به سال جديد انديشيد تا با تعريف مسيرهاي جديد 
همان  كه  شده  تدوين  استراتژي  و  اهداف  به  بيشتر  تالشي  با 

رسيدن به رضايت درون ماست برسيم.
سال گذشته انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع(

پذيراي بيش از1500 نفر از بيماران نيازمند شامل بيماران كليوي، 
دياليزي، قلبي،پيوندي، كاشت حلزون گوش كودكان ناشنوا و قلب 
اطفال بود و با فراهم نمودن تسهيالت رايگان خدمات درماني در 
رفع آالم اين عزيزان گامهاي ارزشمندي را در اين مسير به پشتوانه 
كوه عظيمي از عشق  وباور نيكوكاران و همراهان توانسته ايم در 

حد بضاعت خويش برداريم.
 اما آنچه كه امروز بايد بيشتر مورد توجه و نظر قرار گيرد، اهداف 
و برنامه هاي پيش روي انجمن است چرا كه خدمات ما در سال 
جديد نيازمند تحولي جدي و اساسي در عرصه سالمت به منظور 
افزايش كيفيت و كارايي، بهبود روشها و نقش آفريني بيشتر در 
راهكارهاي  اتخاذ  گام،  نخستين  در  و  باشد  مي  سالمت  عرصه 
و  اصالح  راستاي  در  عمومي  آگاهي  سطح  ارتقاء  براي  مناسب 
بهبود شيوهاي زندگي و همچنين استفاده از پتانسيلهاي نهفته 

در جامعه و نقش خيرين امري الزم و ضروري است.

امروز زنگ افزايش روز افزون بيماران مبتال به نارسايي حاد كليه 
)دياليز( به صدا در آمده كه بايد  در مسير آموزش و پيشگيري از 
ابتالء به  بيماريها بطور جد اقدام نمود. احداث اولين مركز تخصصي 
و فوق تخصصي كليه و دياليز خيريه حضرت ابوالفضل)ع( با پيش 
بيني 80 تخت دياليز گوياي اين مدعاست. و اميد است اين اقدام كه 
در راستاي التيام بخشي واميد به زندگي اين دسته از بيماران عزيز 

وهموطنانمان  مي باشد شاهد راه اندازي اين مركز باشيم.
بي شك همياري تمام عزيزاني كه دلسوزانه جهت ساخت و تجهيز 
اين مركز با حس هم نوع دوستي و تالش شبانه روزي خود ما را 
ياري رسان هستند تقدير و تشكر به عمل آورده و در انديشه و آرزوی 
روزی هستيم  كه هيچ همنوعی غم تنگدستی و فقر را نداشته باشد 
و آسمان دل اين عزيزان توام با صحت و سالمتي همانند رنگين 

كمان زيبای الهی پر از رنگهای شادی و محبت باشد.
                                                 احمد فاميل دردشتي

       امروز زنگ افزايش روز 
افزون بيماران مبتال به نارسايي 

حاد كليه )دياليز( به صدا درآمده 
كه بايد  در مسير آموزش و 

پيشگيري ازابتالء به  بيماري ها
 به طور جد اقدام نمود
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يا كاِشف الَكرب َعن َوجه 
الُحَسين، اِكِشف َكربي بَِحّقّ 

اَخيَك الُحَسين

اي عباسي كه اندوه را از 
چهره حسين)عليه السالم( برطرف 
ساختي، اندوه مرا به حق 

برادرت حسين)عليه السالم( 
برطرف ساز

نيكبخت ترين مردم كسي است كه كردار به سخاوت بيارايد و گفتار به راستي. پيامبر اكرم )ص( 
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ارادت به اهل بيت)عليهم السالم(:
او ارادت شديدي به خاندان رسالت 
در  و  داشت  السالم(  )عليهم  هدي  ائمه  و 
تمام احوال به آنها توسل مي جست و 
در همه افعال و اقوالش از آنها پيروي 
انوار  آن  الهي  تعاليم  از  و  نمود  مي 
مقدسه بهره مي گرفت، به خصوص 
به حضرت صديقه طاهره )سالم ا... عليها( 
واليت  تابناك  ستاره  هشتمين  به  و 
حضرت علي ابن موسي الرضا )عليه السالم( 
معرفت  و در  اي داشت  ويژه  توجه 
آن دو بزرگوار به مرحله و منازل باال و 

شامخي نائل آمده بود.

ياد و خاطره رئيس فقيد هيات امناي انجمن
 حضرت آيت ا... حاج سيد حسن فقيه امامي را گرامي مي داريم.
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رعايت دستورهاي بهداشتي درخوردن و آشاميدن، يكي ازمهمترين 
عوامل سالمت ، شادابي و طول عمراست . اگرمردم بدانند كه چه بايد 
بخورند ، چه اندازه بخورند و چگونه بخورند و نيز دانسته خود را به كار 
ببندند ، بي ترديد ، بيشتر بيماري ها ازجامعه بشري رخت برخواهد 

بست و انسان ها لذت و طراوت زندگي را خواهند چشيد . 
نخستين نكته براي رعايت دستورهاي بهداشتي درباره خوردن، توجه 
به اين حقيقت است كه درنظام آفرينش » خوردن« ابزاري براي 
زندگي است نه زندگي، ابزاري براي خوردن، چنان كه درحكمتي 

منسوب به امام علي ) ع ( آمده است : 
ال تطلب الحياه لتاكل بل اطلب االكل لتحيا

بسياري ازمردمـ  اگر نگوييم بيشتر آنانـ  سالمت ، شادابي و زندگي 
خودرا فداي شكم خود مي كنند.ازاين رو هيچگاه به فكر اين نيستند 
كه چه بخورند ، چگونه بخورند وچه اندازه بخورند . پس هرچه را مزه 
بهتري دارد ، به هراندازه كه ميل دارند وبه هرشكلي كه پيش بيايد، 
مصرف مي كنند وبدين سان، گرفتار انواع بيماري ها مي شوند، 

چنان كه امام علي )ع ( مي فرمايد : 
من غرس في نفسه محبه انواع الطعام ، اجتني ثمار فنون االسقام

هركس دردل خود ، درخت عالقه به انواع غذاها رابكارد،ميوه گونه 
 هاي ناتن درستي را مي چيند. رهنمودهاي اسالم دراين زمينه،

فوق العاده مهم و ارزشمند وبا درنظر گرفتن عصر صدور آنها ، معجزه 
علمي پيشوايان دين ، محسوب مي شوند.دراين باره ، توجه به دو 

نكته ، داراي اهميت است : 
را  جسم  سالمت  تنها   ، خوردن  درباره  اسالم  رهنمودهاي  ـ   1
تضمين نمي كنند ، بلكه تضمين كننده سالمت هم جسم و هم 

جان هستند. 
2ـ  ازآنجا كه عقل و علم ، برهمه رازهاي آفرينش احاطه ندارند ، چه 
بسا حكمت برخي از رهنمودهاي اسالم براي دانش امروز، مجهول 
باشد؛ ولي بي ترديد ، اين ، به معناي بي دليل بودن آن رهنمودها 
نيست . چنان كه فلسفه شماري ازاحكام اسالم ، درگذشته مجهول 

بوده ولي امروز به رازآنها پي برده شده است . 
 مهمترين رهنمود 

نخستين و مهمترين رهنمود اسالم درباره مواد غذايي مورد مصرف 
اين است كه » حالل « باشند ، بدين معنا كه : 

اوالً : آنچه انسان مصرف مي كند ، بايد ازراه مشروع تهيه شده باشد. 
غذايي كه از راه نا مشروع و تجاوز به حقوق ديگران تهيه گردد ، 
هرچند ممكن است براي سالمت جسم ، ضررنداشته باشد ، اما بي ترديد 

براي سالمت روان، زيانبار است . 
ثانياً : غذاي انسان بايد از » طيبات ) آنچه پاک است ( « تهيه شده 
باشد . بر اساس اين رهنمود ، انسان نبايد غذاهايي را كه طبع توده 
مردم ، ازآن نفرت دارد يا اسالم  خوردن آن را ممنوع دانسته )مانند 
گوشت مردار يا گوشت حيوانات حرام گوشت ( مصرف كند، هرچند 

كه تجاوز به حقوق ديگران نباشد . 
ثالثاً : غذا براي كسي كه مصرف كننده است، نبايد زيانبار باشد، 
توضيح اين كه : ممكن است غذا براي يك نفر مفيد باشد اما براي 

ديگري به دليل آن كه بيمار است زيانبار باشد . 
باشد.  داشته  نبايد مفسده  ويا جامعه  انسان  براي جان  غذا  رابعاً: 
توضيح اينكه : ممكن است غذايي حالل باشد و براي جسم هم 
جامعه  يا  و  جان  براي  آن  مصرف  چگونگي  ليكن  نباشد،  زيانبار 
نقره  و  : غذا خوردن در ظروف طال  مانند   ( باشد  مفسده داشته 
قراردارد(. درآن  الكلي  مشروبات  كه  اي  سفره  از  خوردن  غذا  يا 

است.  شده  شناخته  ممنوع  اسالم  در  نيز  غذاها  اينگونه   خوردن 

رهنمودهاي اسالم درباره خوردن 

 اگرمردم بدانند كه چه بايد 
بخورند ، چه اندازه بخورند و 

چگونه بخورند و ...

   غذايي كه ازراه 
نامشروع و تجاوز به 
حقوق ديگران تهيه 

گردد،  هرچند ممکن 
است براي سالمت جسم 
ضررنداشته باشد ، اما 

بي ترديد براي سالمت 
روان ، زيانبار است

راندن نيازمند، علت از بين رفتن آسايش  است. حضرت علی )ع(
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ياور هميشه همراه ما موبايل نيست، خداوند است.

 دو وعده غذا خوردن در شبانه روز: 
درروايات اسالمي براي تداوم سالمت و شادابي انسان ، خوردن دو 
وعده غذا در صبح و شام ، توصيه شده است . اهل بهشت نيز كه در 

دارالسالم، جاويد هستند درهمين دو وعده ، غذا مي خورند : 
» ولهم رزقهم فيها بكره و عشياً « ودربهشت هرصبح و شام ، روزي آنان 

آماده است.
 توصيه به كم خوري: 

پيشوايان دين ، ضمن تاكيد بركم خوري ، منافع فراواني براي آن 
ذكر كرده اند ، مانند : تداوم سالمت بدن ، صفاي انديشه ، نورانيت 
دل ، رهايي از دام شيطان ، بهره گيري از ملكوت هستي ، نزديكي 

به خداوند متعال و استفاده بهتر از عبادت پروردگار.
 خطر پر خوري: 

برعكس، پرخوري ازمنظر احاديث ، به شدت نكوهيده است . پرخوري از 
سالمت مي كاهد، و شهوت را مي افزايد ، بدن را بدبو مي كند و زمينه را 
براي انواع بيماريهاي جسمي و روحي فراهم مي سازد . پرخوري، جوهر 
نفس را تباه مي كند . به نيروي تقوا ) پرهيزگاري ( و ورع )خويشتن داري ( 
ضربه مي زند . حجاب تيزهوشي است و دل را سخت و تاريك مي سازد . 
شخص پرخور، خواب هاي آشفته مي بيند و هنگام عبادت ، احساس 
كسالت مي نمايد.ازاين رو،عبادتش اندک است و از بساط قرب حضرت 
حق،  دور  و سرانجام سيري در دنيا ، موجب گرسنگي در آخرت خواهد 

شد. 
 مقدار خوراك مفيد: 

براي پيشگيري از زيان هاي پرخوري و بهره گيري از منافع كم خوري، 
پيشوايان اسالم توصيه كرده اند كه انسان ، پيش ازآن هنگام كه 
اشتها دارد ، چيزي نخورد و قبل ازآن كه اشتهايش كامال ازبين رفته ، 
ازخوردن دست بكشد ، »كل وانت تشتهي ، و امسكك و انت تشتهي « 

 برترين خوراكي و بهترين سفره 
ازمنظر روايات اسالمي ، برترين غذاها ، غذايي است كه داراي چند ويژگي باشد : 

اول : آنكه ازدست رنج خود فرد ، تهيه شده باشد 
دوم : خانواده او آن را دوست داشته باشند 

سوم : اين كه بوي آن موجب آزار ديگران نباشد . 
بهترين سفره ها نيز پاكيزه ترين ، حالل ترين و ساده ترين آنهاست، 
سفره اي كه انواع غذاهاي رنگارنگ و گران قيمت ، كه اهل بيت)عليهم السالم( 

ازمصرف آنها به خدا پناه مي برند ، برآن چيده نشده باشد.
 آداب سفره: 

آدابي كه پيشوايان اسالم براي حضور برسرسفره غذا توصيه كرده اند ، 
عبارت است از : بودن سبزيجات درسفره ، شستن دست ها و خشك 
نكردن آنها با حوله ، درآوردن كفش ها ، نشستن برسرسفره با فروتني ، 
گرامي داشتن نان ، سهيم كردن ناظر ) اعم ازانسان و حيوان ( درغذا و 

آخرين ادب ، صدقه دادن ازآن غذا و يا همانند آن . 
 آداب غذا خوردن 

آداب غذا خوردن به چند بخش تقسيم مي شود : 
بخش اول : مواردي كه بايد هنگام خوردن غذا رعايت شوند و آنها عبارتند از:

ـ تدبردراينكه انواع خوراكي هاي مورد نيازانسان ، چگونه درنظام  الف 
آفرينش پديد آمده اند ؟ و چه عواملي دست به دست هم داده اند تا آنچه 
درسفره نهاده شده ، آماده گردد كه اكنون مي توان با ميل و اشتها ازآن 

استفاده نمود.
ـ آغازكردن خوردن با نام و ياد آفريدگار مهربان كه انواع غذاهاي مفيد  ب 
را براي تامين نيازهاي انسان ، درنظام آفرينش قرارداد.نيزتكرار نام خدا به 
هنگام خوردن هرنوع غذا و تكرار آن هرگاه كه درميان غذا خوردن سخن 

گفته شود و همچنين شكرگزاري فراوان درهنگام خوردن . 
ـ آغازكردن غذا با نمك ، البته درصورتي كه خوردن نمك براي انسان  ج 

ضرر نداشته باشد . 
ـ آغاز كردن از سبك ترين غذا ها .  د 

ـ نخوردن غذاي داغ و خوردن غذاي نيم گرم ، پيش ازآن كه سرد  ـ  ه
شود . 

ـ خوردن با دست راست .  و 
ـ كوچك گرفتن لقمه  ز 
ـ خوب جويدن غذا .  ح 

ـ طوالني كردن نشستن برسرسفره .  ط 
ـ گرامي داشتن نان و نگذاشتن آن زير ظرف غذا .  ي 

ـ استفاده كردن ازآنچه ازسفره مي ريزد . اين براي وقتي است كه غذا  ك 
در منزل ميل مي شود ، آن هم درصورتي كه آلوده نشده باشد ، ولي اگر 
كسي در صحرا غذا ميل نمود ، بهتر است كه آنچه را ازسفره مي ريزد، 

براي حيوانات بگذارد . 
ـ دست كشيدن ازخوردن غذا پيش ازسير شدن كامل و درحالي كه  ل 

قدري از اشتها باقي است .

    پيشوايان اسالم توصيه 
كرده اند انسان تا گرسنه 

نشود چيزي نخورد وقبل از 
آنکه سير شود از خوردن 

دست بکشد
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طاقت داشتن در برابر سختي ها يعني روزه داشتن تا هنگام افطار

الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء واهلل يعدكم مغفره منه فضال 
واهلل واسع عليم

شيطان شما را)به هنگام انفاق( وعده ی )فقر وتهيدستی( می  دهد وبه 
زشتيها دعوت ميكند ولی خداوند به شما وعده » آمرزش« و » فزونی« 
می دهد، خداوند قدرتش وسيع)به هر چيز( داناست ) و به وعده ی خود 

وفا ميكند (.  » سوره ی بقره ، آيه ی 268«
مبارزه با افكار شيطانی كه مانع انفاق است.

در نخستين جمله می گويد : هنگام انفاق يا ادای زكات، شيطان شمارا 
از فقر و تنگدستی ميترساند ) به خصوص اگر اموال خوب و قابل توجه 
بخواهيد انفاق كنيد( و چه بسا اين وسوسه ی شيطانی مانع از انفاق و 
بخشش گردد ، و حتی ممكن است در ادای زكات و خمس و ساير 

انفاق های واجب نيز اثر بگذارد.
خدا به اين وسيله مردم را آگاه می كند كه خود داری  از انفاق به جهت 
ترس از تهيدستی، فكری  غلط و از وسوسه های شيطانی است و چون 
ممكن است به نظر برسد كه اين ترس گرچه از ناحيه ی شيطان است 

ولی يك ترس منطقی است، بالفاصله می  فرمايد:
»ويا مركم بالفحشاء ؛ شيطان شمارا وادار به معصيت و گناه ميكند .«

بنابراين، ترس از فقر و تهيدستی به يقين  غلط است زيرا شيطان جز  به 
باطل و گمراهی دعوت نمی كند. اصوال هر نوع فكر » منفی و باز دارنده« 
سرچشمه  اش انحراف از فطرت و تسليم در برابر وسوسه های شيطانی 
است، اما هر گونه فكر » مثبت« و » سازنده« و آميخته با بلند نظری سر 

چشمه اش الهامات الهی و فطرت و پاک  خدادادي است .
و با توجه به اين كه وسوسه های شيطانی بر ضد قوانين آفرينش و سنت 
الهی است ، نتيجه و اثرش زيان و بدبختی است. در مقابل، فرمانهای 
پروردگار، هماهنگ وهم دوش با آفرينش وفطرت است ونتيجه ی آن، 

حيات و زندگی  سعادت بخش می باشد.
به تعبير روشن تر، در نظر ابتدائی انفاق و بذل مال، چيزی جز»كم 
كردن« مال نيست، و اين همان نظر كوته بينانه ی شيطانی است، ولی 
با دقت وديد وسيع واضح است كه انفاق ضامن بقای جامعه، و تحكيم 
عدالت اجتماعی وسبب كم كردن فاصله ی طبقاتی و پيشرفت همگانی  

می باشد و مسلم است كه با پيشرفت اجتماع افرادی كه در آن اجتماع  
زندگی می كنند نيز در رفاه و آسايش خواهند بود.، اين همان نظر 
واقع بينانه ی الهی است. خالصه، در يك جامعه ی بدبخت نمی توان 

خوشبخت زندگی كرد.
قرآن به اين وسيله مسلمانان را توجه می دهد كه انفاق اگر به ظاهر چيزی 
از شما كم می كند، در واقع چيزهايی بر سرمايه های شما می افزايد، و هم 
از نظر معنوی و هم از نظر مادی خوشبختی می آفريند. در دنيای امروز كه 
در نتيجه اختالف طبقاتی ،پايمال شدن ثروتها در جنگها و حوادث ديگربه 

روشنی بچشم می خورد،درک معنی آيه فوق چندان مشكل نيست.
ضمنا" از آيه استفاده می شود كه يك نوع ارتباط ميان » ترک نمودن 
انفاق«و»فحشا« وجود دارد،البته اگر فحشاء به معنی بخل باشد ارتباط 
انفاق و بخششهای مالی، آرام آرام  از اين جهت است كه ترک  آن 
صفت»بخل«را كه از بدترين صفات است در انسان نهادينه می كند،و اگر 
فحشاء را به معنی مطلق  گناه، يافحشای جنسی بگيريم باز ارتباط آن با 
ترک انفاق بر كسی پوشيده نيست ، زيرا سرچشمه ی بسياری از گناهان، 
و بی عفتی ها وخود فروشيها، فقر و تهيدستی است! عالوه بر همه ی 
اينها ،انفاق يك سلسله آثار وبركات معنوی دارد كه در ادامه ی آيه به آن 

اشاره شده است: »و اهلل يعدكم مغفره منه وفضال"«.
در تفسير مجمع البيان از امام صادق)ع( نقل شده است كه هنگام انفاق 
دو چيز از طرف خدا است  ودو چيز از ناحيه ی شيطان است ،آنچه از 
جانب خداست»آمرزش گناهان «و»وسعت روزی« است، وآنچه ازطرف 

شيطان  است »وعده فقر« و »امر به فحشاء« است.
بنابرين ،منظور از مغفرت ،آمرزش گناهان است و منظور از فضل ،همان 

طوركه از ابن عباس نقل شده وسعت روزی در پرتو انفاق می باشد.
جالب توجه اينكه،از امير مومنان علی )ع( نقل شده كه فرمود:هنگاميكه 
در سختی وتنگدستی افتاديد بوسيله ی انفاق كردن، با خدا معامله كنيد 

يعنی انفاق كنيد تا از تهيدستی نجات يابيد!
درپايان آيه می فرمايد :» واهلل  واسع عليم«.

در اين جمله اشاره به اين حقيقت شده كه چون خداوند دارای قدرت 
وسيع وعلم بی پايان است می تواند به وعده خويش عمل كند.، بنابرين 
،بايد به وعده ی او دلگرم بود،نه وعده ی شيطان »فريبكار« و»ناتوان« كه 
انسان را به گناه می كشاند و چون از آينده آگاه نيست وقدرتی ندارد،وعده 

او جز گمراهی وتشويق به گناه نخواهد بود.

انفاق كنيد واز فقر نترسيد

    انفاق اگر به ظاهر 
چيزی از شما كم 
می كند،در واقع 

 چيزهايی بر سرمايه های
 شما می افزايد
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صدقه دهيد و مريضان خود را با صدقه درمان كنيد. پيامبر اكرم)ص(

تاثير ايمان و عمل صالح در سالمت روان و به دنبالش سالمت 
فيزيكي بشر در آموزه هاي ديني فراوان به چشم مي خورد. به همين 
منظور محور اصلي در اين بخش، بررسي آيات شريف سوره كهف با 
موضوع معنويت و سالمت است و در اين راستا سعي برآن بوده كه از 

تفاسير، روايات و مقاالت مرتبط معتبر استفاده شود. 
محتواي سوره كهف، با انذار و تبشير دعوت مي كند به اعتقاد حق 
و عمل صالح، همچنانكه از دو آيه اولش هم بوي اين معنا استشمام 
مي شود. و نيز از آيه آخر سوره كه مي فرمايد » فمن كان يرجوالقاء 

ربه فليعمل عمال صالحا و ال يشرک بعباده ربه احدا ) آيه 14 ( « 
حضرت علي عليه السالم در توصيف انبيا مي فرمايد: هدف از بعثت 
انبيا آن است كه  مردم را به وفا كردن به فراموش شده ها ياد آوري 
كنند. »ويذكر هم منسي نعمته«)آيه 15(. تذكر، رمز آن است كه 
انسان در عمق روح و فطرت خود، خدا را يافته لكن از آن غافل شده 
است و تذ كر براي كنار زدن پرده ي غفلت است. بسياري از آيات 
قرآن از قبيل»االبه ذكر اهلل تطمئن القلوب«، و»ومن يتوكل علي اهلل 
فهوحسبه« مويد اين مطلب است. ياد خدا داروي معنوي اضطراب 
و افسردگي است. از نظر روانشناسي ترس، آينده مبهم، نگراني از 
شكست خوردن، ترس از بيماري از عوامل مهم عدم ياد خداست. در 
حقيقت آرامش طلبي در فطرت انسان ريشه دارد و در آدمي پاسخ 

به نداي الهي فطرت است.
وقتي به زندگي خود و بسياري از افراد نظري مي كنيم، مي بينم 
هدف بسياري ازكارهاي ما دستيابي به گوهرگرانبهاي آرامش است. 
يعني انسانها در طول زندگي خود تالش مي كنند تا به آرامش 
خاطر و طمانينه نايل شوند. دراين نقطه بين انسان ها اشتراک نظر 
وجوددارد. ولي اختالف نظر در تعيين و تشخيص چيزهايي است 
كه به زندگي آرامش مي بخشد. براي دستيابي به مصالح دنيايي و 
آخرتي، اهميت تزكيه و سالمت در حوزه روان با تكيه بر معارف دين 
مشخص مي گردد. الحمد هلل الذي انزل علي عبده الكتب و لم يجعل 

له عوجا ً ) آيه 1 ( 
عالمه طباطبائي در تفسير آيه اول مي فرمايند: آنچه از صالح و سداد 
در جوامع بشري به چشم مي خورد همه از بركات انبياي گرامي 
است كه در بشر منتشر كرده اند و تخمي است كه آنان با دعوت خود 
به سوي حق و حسن خلق و عمل صالح افشانده اند و اينك قرآن 
كريم در چهارده قرني كه از نزولش مي گذرد تمدني به بشر داده و 
ارتفاعي بخشيده و علم و نافع و عمل صالحي در بشر به وجود آورده 

كه مخصوص خود آن است و به همين جهت دعوت نبوي منتهاي 
بزرگ بر بشر دارد، پس همه حمدها براي خدا است. 

در تفسير نور ذيل همين آيه مي خوانيم: بندگي خدا، زمينه ساز 
دريافت كماالت معنوي است. » انزل علي عبده « آرامش و شاد 
زيستي و سالمت رواني انسان از نتايج رسيدن به كماالت معنوي 
است كه با توجه به آموزه هاي ديني در سايه عبادت و ارتباط با 
خداوند تامين مي شود. بسياري از افرادي كه دچار پوچ گرايي و 
نهيليسم مي شوند بدليل آنست كه تفسير و تبيين رضايت بخشي 
از حيات و هدف زندگي خود نداشته اند و به همين دليل شناخت 
هدف زندگي به منظور كسب آرامش و سالمت روان كامال ضروري 

است. 
يكي از مهمترين بخشهاي سوره كهف كه مي توان از آن ارتباط 
سالمت معنوي انسان را با بندگي و عبادت خداوند نتيجه گرفت، 
داستان قيام جمعي ازجوانان با شخصيت، بر ضد طاغوت و دجال 
زمان خود بود، قيامي كه جان آنها را به خطر افكند و تا سرحد 

مرگ پيش رفتند، اما خدا آنها را حفظ كرد.
»اذ اوي الفتيه الي الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيي ء لنا من 
امرنا رشدا فضربنا علي ء اذانهم في الكهف سنين عددا« ) آيات 10 و 11 ( 
آنگاه كه آن جوانمردان به غار پناه بردند، گفتند: پروردگارا ! از سوي 
خود رحمتي به ما عطا كن و براي ما رشدي در كارمان فراهم ساز، 
پس ما تا چند سالي كه در آن غار بودند، برگوش هاي آنان پرده ي 

خواب و بيهوشي زديم. 
در ادامه داستان خداوند در آيه 14 اين مطلب مهم را كه آرامش و 

پايداري دلها به دست خداست يادآور شده و مي فرمايد: 
» و ربطنا علي قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموت و االرض لن ندعوا 

من دونه الها لقد قلنا اذا شططاً «
و ما به دلهايشان نيرو و استحكام بخشيديم، آنگاه كه آنان بپاخاستند 
پروردگار  ما همان  پروردگارا   : گفتند   ) مردم  عموم  برخالف  و   (
آسمان ها و زمين است، هرگز جز او )كسي را به ( خدايي نخواهيم 

خواند، چرا كه در اين صورت حرف خطايي گفته ايم. 
عالمه طباطبائي در معناي كلمه ربط مي فرمايد » ربط « به معناي 
محكم بستن است. و»ربط بر دلها« كنايه از سلب اضطراب و قلق 

ازآنها است. 
اين همان نكته اساسي است كه انسان را از مشكل و دغدغه پوچي 
و افسردگي نسبت به هدفداري زندگي مي رهاند. زيرا كه امدادهاي 
الهي، در سايه ي ايمان و توكل بر اوست. اگر انسان گامهاي نخستين 
را در راه اهلل بردارد و براي او به پا خيزد كمك و امداد الهي به سراغ 
او مي شتابد، دريك جا مي گويد: آنها جوانمرداني بودند كه ايمان 
آوردند و ما برهدايتشان افزوديم » نحن نقص عليك نباهم بالحق 

انهم فتيه آمنوا بربهم و زدناهم هدي « )آيه 13 كهف ( 
در مورد ديگر مي گويد: ما دلهاي آنها را محكم ساختيم و نيرو و توان 

بررسي نقش معنويت در سالمت 

ياد خدا داروي 
معنوي اضطراب و 

افسردگي است
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كسی كه تو را دوست دارد ، از تو انتقاد می كند وكسی كه با تو دشمنی دارد ، از تو تعريف و تمجيد می كند. امام حسين)ع(

11

بخشيديم )آيه 14 كهف ( و در پايان آيات نيز مي خوانيم كه آنها در 
انتظار نشر رحمت الهي و يافتن راه نجات بودند. 

» هوالء قومنا اتخذوا من دونه الهه لو ال ياتون عليهم بسلطن بين 
فمن اظلم ممن افتري علي اهلل كذبا و اذ اعتزلتموهم و مايعبدون اال 
اهلل فاوا الي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهيي لكم من امر 

كم مرفقا ) آيات 15 و 16 كهف ( 
اند، چرا آنها دليل  انتخاب كرده  اين قوم ما معبودهايي جز خدا 
آشكاري بر اين معبودان نمي آورند؟ چه كسي ظالمتر است از آن 
كس كه بر خدا دروغ ببندد؟ و آنگاه كه از مشركان و آنچه جز خداي 
مي پرستند فاصله گرفتيد، پس به غار پناه برديد ، تا پروردگارتان از 
رحمت خود براي شما گشايشي بخشد و برايتان در كار )و سرنوشت 

شما گشايشي فراهم آورد(.
در اين آيات خداوند متعال متذكر مي گردد كه اگر انسانها به معنادار 
بودن هستي و شناخت معبود واقعي دست يابند در واقع عالوه بر 
اينكه زمينه بهره بردن از عنايت و امدادهاي الهي را براي خود فراهم 
به آرامش حقيقي و كمال و سعادت دنيوي و اخروي  اند  نموده 
نيز مي رسند. در تفسير نمونه ذيل همين آيات آمده: در واقع اين 
جوانمردان با ايمان براي اثبات توحيد و نفي ) آله ( به دليل روشني 
دست زدند، و آن اينكه ما به وضوح مي بينيم كه اين آسمان و زمين 
پروردگاري دارد كه وجود نظام آفرينش دليل بر هستي اوست، ما 
هم بخشي از اين مجموعه هستي مي باشيم، بنابراين پروردگار ما 
نيز همان پروردگار آسمانها و زمين است. سپس به دليل ديگري نيز 
توسل جستند و آن اينكه: اين قوم ما معبودهايي جز خدا انتخاب 
كرده اند ) هو الء قومنا اتخذوا من دونه الهه ( آخر مگر اعتقاد بدون 

آنها  الوهيت  براي  آشكاري  دليل  آنها  چرا  است؟  ممكن  برهان 
نمي آورند؟ ) لو ال ياتون عليهم بسطان بين( آيا پندار و خيال، يا 
تقليد كوركورانه مي تواند دليلي بر چنين اعتقادي باشد؟ اين چه 
ظلم فاحش و انحراف بزرگي است. چه كسي ظالمتر است از آنكس 
كه به خدا دروغ ببندد ) فمن اظلم ممن افتري علي اهلل كذبا ( اين 
افترا هم ستمي است بر خويشتن، چرا كه انسان سرنوشت خود را به 
دست عوامل بدبختي و سقوط سپرده و هم ظلمي است بر جامعه اي 
كه اين نغمه درآن سر مي دهد و به انحراف مي كشاند، و هم ظلمي 

است به ساحت قدس پروردگار و اهانتي است به مقام بزرگ او. 
اين مطلب دارد كه  به  اشاره  نوعي  به  نيز  درآيه 17 سوره كهف 
هركس در مسير اطاعت و ياد خدا و ارتباط با او قرار بگيرد ثمره اش 
آن است كه خداوند ياري و راهنمايي او را بعهده خواهدگرفت. يعني 
انسان  به  ياد خدا  و بحران هاي زندگي  در سختي ها، مشكالت 
آرامش مي دهد و توكل و توسل به او باعث كنترل استرس ها و 

تنش هاي فرد مي شود.
» وتري الشمس اذا طلعت تزاورعن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال و هم في فجوه منه ذلك من آيات اهلل من يهد 

اهلل فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً)آيه 17 (
آفتاب را مي بيني كه چون بر مي آيد از غارشان به سمت راست 
مايل است و چون فرو مي شود از سمت چپ دامن برمي چيند در 
حالي كه آنان در جايي فراخ از آن غار قرارگرفته اند اين از نشانه هاي 
قدرت خداست. خدا هركه را راهنمايي كند او راه يافته است وهركه 

را بي راه گذارد هرگز براي او ياري راهبر نخواهي يافت.  
در تفسير نمونه ذيل آيه آمده: در اينجا قرآن رشته را قطع مي كند 
و به يك نتيجه گيري معنوي مي پردازد، چرا كه ذكر همه اين 
داستانها براي اين منظور است كه: اين از آيات خدااست، هركس 
را خدا هدايت كند هدايت يافته واقعي او است، و هركس را گمراه 
نمايد سرپرست و راهنمايي هرگز براي او نخواهي يافت ) ذلك من 
آيات اهلل من يهد اهلل فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا(

واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن تجد من 
دونه ملتحدا ) آيه 27 ( 

و آنچه را كه ازكتاب پروردگارت به تو وحي شده است بخوان كلمات 
او را تغيير دهنده اي نيست و جز او هرگز پناهي نخواهي يافت. 

در زندگي هيچ ملجأ و پناهگاهي جز خدا نمي يابيم، تكيه گاه واقعي 

       آرامش و شاد زيستي 
و سالمت رواني انسان از 
نتايج رسيدن به كماالت 

معنوي است 
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نياز مردم به شما از نعمتهای خدا برشماست، پس از اين نعمت ها خسته و ملول نشويد. امام حسين )ع(

   اميد درانسان بايد 
به صورت يك حالت 
 دائمي و پيوسته باشد،

 نه لحظه اي

اوست. اين باوراميد و تحرک بخشي را درزندگي به ارمغان مي آورد. 
و احساسي است كه به واسطه آن خود را متصل به چيزي فراتر از 
خود مي توان يافت  در واقع معنويت همان چيزي است كه آرامش 

و امنيت خاطر را فراهم مي كند. 
حداقل اثر رواني معنويت ، اثر تلفيقي آن است كه فرد احساس مي 
كند به يك منبع اليتنهاي وصل است و يك قدرت بي انتها حافظ 
اوست و هرچه فرد احساس كند كه به اين قدرت اليتنهاي نزديك 
مي شود قاعدتاً ازموهبات بيشتري برخوردارخواهد شد. همين امر 
موجب احساس اميد در فرد مي شود و سبب مي شود كه او روحيه 

بهتري پيدا كند . 
در آخرين آيه مورد بحث نشانه بارز اميد به خداوند وروز قيامت را 
انجام عمل شايسته مي داند كه بدنبالش انسان به آرامش و سعادت 

دنيوي و اخروي دست مي يابد : 
» قل انما انا بشر مثلكم يوحي الي انما الهكم اله واحد فمن كان 
يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا واليشرک بعباده ربه احداً )آيه 

 ) 110
به من وحي   ) )جزاينكه  بشري همچون شمايم  : همانا من  بگو 
مي شود كه خداي شما خداي يگانه است . پس هرچه به ديدار 
پروردگارش )درقيامت  وبه دريافت الطاف او ( اميد و ايمان دارد، 
كاري شايسته انجام دهد وهيچ كس را درعبادت پروردگارش شريك 

نسازد . 
اميدواران به لقاي الهي ، كه همان مومنان هستند بايد بدانند كه 
مالقات با خداوند وعده اي حتمي و قطعي از طرف پروردگار است 
، مرگ نيز پلي است كه بايد براي آن آمادگي داشت . بنابراين الزم 
است اميدواران به تالش و فعاليت روي آورند تا با سربلندي به لقاي 
پروردگارشان برسند . اگر اميد دردل انسان وجود داشته باشد، منشا 

اثر خواهد شد.
درتفسير نورمي خوانيم: دراين آيه هم توحيد » اله واحد « هم نبوت 
» يوحي الي « و هم معاد » لقاء ربه «  هم اميد به رحمت الهي، 
»يرجوا « هم تالش دررسيدن به آن » فليعمل « و هم اخالص در 

عمل » اليشرک « آمده است . از اين جهت پيامبر ) ص ( فرمود: 
اگر تنها آيه ي آخرسوره ي كهف برامت من نازل مي شد، براي 
آنان كافي بود ) تفسير درالمنثور(. اميد درانسان بايد به صورت يك 
حالت دائمي و پيوسته باشد نه لحظه اي . » فمن كان يرجوا « و از 
طرفي اميد بدون عمل ، كارساز نيست. » يرجوا فليعمل « همانطور 

كه قباًل  اشاره شد . 
برخي تحقيقات نشان مي دهد فاكتورهايي مانند اميد ، باورهاي 
مثبت، آسايش  و توانمندي كه ازاعتقادات مذهبي ، ارتباط با خدا 

و دعا بدست مي آيند اثر شفا بخش دارند وباعث بهبود مي شوند.
عالمه طباطبايي درالميزان ذيل اين آيه مي فرمايد : جمله ) فمن 
كان يرجوالقاء ربه فليعمل ... ( مشتمل بر اجمال دعوت ديني است 
كه همان عمل صالح براي رضاي خداي واحد بي شريك است، و 
آنگاه اين معنا را متفرع كرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت 
و  داعي  هيچ  نباشد  دركار  جزائي  و  اگرحساب  چون  او  به سوي 
ملزمي نيست كه افراد را به پيروي ازدين وبه دست آوردن اعتقاد 
 و عمل  صحيح وادار سازد همچنانكه خود خداي تعالي فرموده

) ان الذين يضلمون عن سبيل اهلل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ( 
در واقع يكي از عوامل موثر در ايجاد سالمت روان و نشاط و شادي 
واميد در زندگي  از همين اعتقاد ديني سرچشمه ميگيرد0 كساني 
كه ايمان واقعي به لقاء پروردگار و بازگشت به سوي او دارند ، هرگز 

دچار پوچي و نا اميدي و افسردگي روحي نخواهند شد . 
اميد، كه از معرفت و شناخت نسبت به مبدأ و معاد حاصل مي شود 
، اساس همه تالش هاي مفيد و پر ثمر انساني و نيز منشأ اصالح 
امور در جامعه و رسيدن شخص به سعادت ابدي است . همان گونه 
كه نا اميدي و قطع اميد نسبت به خدا و روز قيامت منشأ فسادها و 
تبه كاري ها  و منتهي شدن كار انسان به شقاوت ابدي است. همين 
كه انسان به آينده اي روشن اميد داشته باشد، احساس نيكو و حالتي 
شاد به وي دست داده، باعث نشاط وي مي شود و در او انگيزه كار و 
تالش ايجاد شده، او را به فعاليت هاي صحيح زندگي وادار مي كند. 
نويسنده اي خارجي مي گويد: حتي بيماراني كه مرگ آنان نزديك 
است، با اميد به آينده مي توانند روحيه خويش را حفظ كرده، روزها، 

هفته ها و ماه ها درد و رنج را به راحتي تحمل كنند. 
باور به معاد، حتي در حد اميد، اهرمي كارآمد در گرايش به عمل 
است و در تنظيم زندگي سالم و تصحيح رفتارها و باورهاي انسان 

نقش مهم دارد. 
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مجلس نيكوكاران انگيزه ای برای نيكوكاری است. امام سجاد)ع(

13

نارسايي قلبي زماني ايجاد مي شود كه قلب قسمتي از توانايي خود را 
براي پمپ خون از دست بدهد.شايعترين علت بستري شدن افراد مسن 
و كهنسال در بيمارستان به علت نارسايي قلب است و اين مي تواند هزينه 

گزافي را به دولت ها و بيماران تحميل كند.
قلب يك پمپ دوگانه است كه از دو جزء قلب راست و چپ تشكيل ميشود. 
بنابراين ما مي توانيم نارسايي قلب راست يا چپ را به تنهايي داشته باشيم 

و مي تواند نارسايي هر دوبطن هم اتفاق بيفتد.
چرا نارسايي قلبي ايجاد مي شود؟

قدرت انقباضي قلب شباهت بسيار زياد به يك فنر دارد، هر چه فنر با 
قدرت بيشتري كشيده شود بازگشتن آن به حالت اول سريعتر است 
و اگر فنر با قدرت كمتري كشيده شود بازگشتنش هم كندتر صورت 
مي گيرد. بنابراين اگر قلب قدرت انقباضي قابل مالحظه اي داشته باشد، 
برگشت آن به حالت طبيعي سريع تر و البته با انرژي كمتري صورت 

مي گيرد . اين حالت را در قلب طبيعي داريم.
در نارسايي قلب قدرت انقباضي قلب كمتر است ) مثل فنري كه كمتر 
كشيده مي شود( و لذا برگشت آن هم كندتر و كم اثر تر است. بنابراين 
قلب طبيعي با قدرت، خون را پمپ مي كند و سريعاً به حالت اوليه بر 
مي گردد. اين قابليت انعطاف باعث مي شود كه قلب بتواند پذيراي خون 
بيشتري براي انقباض بعدي باشد. در نارسايي قلبي، قلب، خون كمي 
را پمپ مي كند و بازگشت آن به حالت عادي بسيار كند است پس 
هنوز مقدار قابل مالحظه اي خون در داخل قلب وجود دارد و لذا قلب 
نارسا نمي تواندپذيراي خون بيشتري براي انقباض بعدي باشد.براساس 
آمار انجمن قلب آمريكا، 5/7 ميليون نفر آمريكايي درگير اين مشكل 
قلبي هستند و ساالنه 670 هزار نفر به اين تعداد اضافه مي شوند. هزينه 
درمان نارسايي قلب در كشورهاي پيشرفته دو برابر هزينه درمان تمامي 

سرطان هاست.
عوامل ايجاد كننده:

عومل ايجاد كننده نارسايي قلبي شامل موارد زير مي شود:
فشار خون باال

مي شود.  شامل  را  قلب  نارسايي  باال 4درصد علت هاي  فشار خون 
افزايش فشار خون در دراز مدت و بدون درمان منجر به نارسايي 
بطن چپ مي شود. علت آن اين است كه چون تفاوت مقاومت عروقي 
در  داخل آئورت و ساير عروق سيستميك باالست، بطن چپ همواره 
بايد با قدرت بيشتر پمپ كند تا بتواند بر اين مقاومت عروقي فايق 
آيد و لذا در دراز مدت قلب خسته و نارسا مي شود. البته باز بايد 
تأكيد كرد كه اين اتفاق براي بيماراني مي افتد كه فشا رخون باال و 

كنترل نشده دارند.
بيمار هاي عروق كرونر:

شايع ترين علت نارسايي قلب، بيماري عروق كرونر است كه 60درصد 
موارد نارسايي قلب را تشكيل مي  دهد.

همانطور كه گفته شد وظيفه تغذيه عضله قلبي بر عهده ي عروق كرونر 
است. درصورتي كه به هر علتي كرونر توانايي كامل خود را  در تغذيه 

قلب از دست بدهند، قسمتي از قلب از اكسيژن محروم مي شود و 
باعث مي شود كه قلب نتواند به طور مناسب كار كند. اين حالت در 
مواردي كه قلب بيشتر كار مي كند ) مانند ورزش كردن ( شديدتر 

نمايان مي شود.
بيماريهاي دريچه قلبي:

بيماري هاي دريچه اي مثل بيماري دريچه هاي آئورت و ميترال هم 
60 درصد علت هاي نارسايي قلب را شامل مي شوند.

بيماري هاي دريچه قلبي از دو طريق مي توانند موجب اختالل در كاركرد 
قلب شوند:

1( تنگي دريچه كه باعث اختالل در جريان خون و افزايش فشار وارده 
به قلب مي شود.

2( نارسايي دريچه كه باعث بازگشت خون به قلب در حين استراحت و 
افزايش كار قلب مي شود.

سکته قلبي:
به انسداد عروق كرونر به طور ناگهاني سكته قلبي گويند. سكته قلبي 
منجر به آسيب غيرقابل برگشت عملكرد قلبي مي شود. اگر سكته قلبي 
در محدوده قلب چپ اتفاق بيفتد و مخصوصاً اگر وسيع باشد مي تواند 

منجر به نارسايي بطن چپ شود.
ميوكارديت:

به بيماري التهابي عضالت قلب ميوكارديت گويند. ميوكارديت مي تواند 
ً  بهبودي  منجر به نارسايي قلبي گردد. هرچند درصدي از اين بيماران بعدا
پيدا مي كنند درصورتي كه عضله قلب دچار آسيب  شود، در پمپاژ خون 
توسط عضله قلب اختالل ايجاد مي شود. به اين حالت كارديوميوپاتي 

مي گويند.
عالئم نارسايي قلبي:

از آنجا كه قلب با ارگان هاي مختلف بدن ارتباط دارد پس عالئم نارسايي 
قلب طيف وسيعي از بيماري ها را شامل مي شود.

كاهش گردش خون مغز باعث خستگي زودرس و سرگيجه مي شود. 
اگر كاهش گردش خون كليه ها شديد باشد مي تواند باعث افزايش سطح 
اوره و كراتين و كاهش عملكرد كليه ها در پاكسازي  خون از مواد زائد 

مي گردد.
درنارسايي قلب از يك طرف كاهش حجم خون را به كليه بافت ها داريم 
و از طرف ديگر پس زدن مايع در احشا و پاها و ريه ها به ترتيب منجر 
به آب آوردن شكم  و ورم پاها و تنگي نفس شديد مي گردد.علت تنگي 
نفس كاهش تبادل اكسيژن در سطح كيسه هاي هوايي است. در ادامه 

هر كدام از عالمت ها توضيح داده مي شود.
تنگي نفس:

تنگي نفس خصوصاً در موقع فعاليت است . هرچه شدت نارسايي قلب 
بيشتر باشد تنگي نفس حتي با فعاليت هاي كم تر هم ايجاد مي گردد. 
بيمار براي رهايي از تنگي نفس مجبور است شب ها دوبالش و يا بيشتر 

زير سر خود قرار دهد.
تورم شکم:

ورم شكم در مراحل اوليه به صورت سنگيني در ربع فوقاني راست شكم 
) محل كبد ( خود را نشان مي دهد و در موارد شديدتر به صورت تورم 

كل سطح شكم مي شود.

) Heart Failure( نارسايي قلبي              
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هر كس نيتش خير باشد روزی اش زياد گردد. امام باقر)ع(

آيا مي دانيد بيماري مرض قند)ديابت(؟؟
 خطر حمله قلبي را تا 3 برابر افزايش مي دهد . 

 علت قطع نيمي از اعضاي بدن است . 
 علت 1/4 نارسايي كليه ها است . 
 علت اصلي نابينايي دردنيا است . 
 باعث اختالالت عصبي مي شود.

  باعث تنگ شدن سرخرگ هاي مغزي ودرنتيجه سكته مغزي است . 
 به سرخرگ هاي كرونر قلب صدمه مي زند . 

 به سرخرگ هاي خون رساننده به ماهيچه هاي پا آسيب مي رساند . 
  قواي جنسي را تضعيف مي كند . 

 يكي ازعوامل ايجاد بيماريهاي كيسه صفرا و كبد است . 
و آيا مي دانيد؟؟

 هرفرد ديابتي ، يك خانواده را نگران مي كند . 
  هرفرد ديابتي ، زمينه ساز بيمار شدن نسل آينده را فراهم مي كند . 

 فقط درآمريكا درهردقيقه 2 نفر ازعوارض ناشي ازديابت ازدنيا مي روند ؟ 
  دربسياري ازمناطق دنيا اصالً فرد ديابتي وجود ندارد ؟ 

 درآمريكا درهر60 ثانيه، يك نفر ديابتي شناسايي مي شود و حداقل 
250 ميليون ديابتي درجهان وجوددارند . 

  درايران حدود 7 ميليون نفر شناسايي شده اند و چندين ميليون نفر 
از بيماري خود خبر ندارند . 

 عوارض ناشي از ديابت سومين عامل مرگ و مير درجهان است . 
 برخي ازافراد مبتال به ديابت هيچ نشانه بارزي ندارند و بسياري از مردم 

به ديابت پنهان مبتال هستند.
  جهان پزشكي هنوز علت ديابت را نشناخته ودرمان قطعي براي آن 

ندارد؟
بياييد به هوش باشيم ، خطر دركمين ماست. 

اگر مي خواهيد بربيماري ديابت چيره شويد بايد به خدا توكل كنيد و تا 
آنجا كه مي توانيد براطالعات وآگاهي خود افزوده و مراقب سالمتي تان 

باشيد . 
براي پيشگيري ودرمان به اين نکات مهم توجه كنيد :

 اگراحساس ناخوشي و كسالت دايمي مي كنيد . 
 اگر احساس بي قوتي و ضعف ، خصوصاً بعدازورزش مي كنيد.

 اگر زياد آب مي نوشيد وزياد دفع ادرار داريد.
 اگر احساس سوزن سوزن شدن و گزگز دردست ها و پاها مي كنيد.

 اگر احساس ايجاد تغييرات دربينايي خود داريد . 
 اگر احساس خارش در سراسر بدن داريد.

 اگر مكرر به عفونت هاي قارچي اعضاء تناسلي مبتال مي شويد . 
 اگر عفونت پوستي درمان نشده داريد . 

 اگر يبوست دايمي داريد . 
 اگر احساس چنگه چنگه شدن و گرفتگي عضالت داريد . 

 اگر يكي از نزديكان شما به ديابت مبتال است . 
 اگر اختالل هورموني ازجمله تيروئيد داريد . 

 اگر چاق هستيد و اضافه وزن داريد . 
 اگر مادرتان دردوران بارداري ديابت داشته است . 

 اگر عالقه زيادي به مواد قندي داريد . 
 اگر نان سفيد ، شكر سفيد ، برنج سفيد غذايي اصلي شماست . 

 اگر دائما دچار استرس و فشار روحي هستيد . 
 اگر با ورزش ميانه خوبي نداريد و مرتب ورزش نمي كنيد.

 اگر مواد گوشتي و چربي زياد مصرف مي كنيد . 
 اگر ازداروهاي استروئيدي ) كورتن ( استفاده مي كنيد . 

 اگردهانتان خشك مي شود و احساس ناخوشايندي روي زبان داريد . 
 اگر دخانيات مصرف مي كنيد . 

 اگر حواس پنجگانه شما )المسه ، بويايي ، شنوايي ، چشايي ( خوب 
كار نمي كند . 

 اگر نوشيدني هاي حاوي كافئين ) قهوه ، چاي ، نسكافه ، نوشابه ها ( 
زياد مصرف مي كنيد.

 اگرازمواد معدني و ويتامين هاي ضروري به اندازه كافي استفاده 
نمي كنيد . 

 اگرغالباً احساس گرسنگي مي كنيد وهميشه ميل به غذا خوردن 
داريد. 

 اگرازخشكي پوست رنج مي بريد . 
 اگرازغذاهاي طبيعي دوري مي كنيد.

 اگرازچاشني هاي شيميايي و صنعتي زياد استفاده مي كنيد.
 اگردست و پاهايتان غالباً سرد هستند . 

 اگرافزايش فشار خون داريد . 
 اگرموقع ايستادن به افت فشار خون دچار مي شويد . 

 اگر شب ها چندين نوبت به دستشويي مي رويد.
 اگرازغذاهاي سرخ كردني فراوان استفاده مي كنيد . 

 اگر... 
مواظب باشيد خطر دركمين شماست.ممكن است شما به ديابت دچار 

شده باشيد يا مستعد ديابت هستيد.

ديابت) مرض قند(!! ي
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دنيا دوستی منشأ هر گناه است. امام صادق)ع(

چاقي
علل چاقي 

چاقي زماني ايجاد مي شود كه كالري موجود درمواد غذايي خورده 
شده درشبانه روز بيش از ميزان كالري مورد نياز جهت فعاليت هاي 
شبانه روز و متابوليسم پايه بدن باشد . يعني اگرمواد غذايي خورده 
شده بيش از ميزان مورد نيازباشد، مقدار اضافه ترنمي سوزد وبه 
صورت چربي ذخيره مي گردد وباعث اضافه وزن و چاقي مي شود . 

به طور ساده زماني چاقي ايجاد مي شود كه : 
ـ مصرف مواد غذايي زياد شود .  الف 

ـ فعاليت كم شود .  ب 
ـ بنا به داليلي متابوليسم پايه بدن كم گردد. ج 

مهمترين عامل چاقي، افزايش مصرف مواد غذايي به ويژه مواد 
غذايي پركالري است وسه دليل اصلي دارد : 

ـ پرخوري : كه درآن فرد زياد ميخورد ، يعني تعداد دفعات ، حجم و   1
محتواي كالري مواد غذايي فرد زياد است . 

ـ بدخوري : فرد به نظر خودش كم مي خورد ، ولي به اشتباه وبه   2
علت عدم آگاهي ، مواد غذايي پركالري مصرف مي نمايد.دراين مورد تعداد 
دفعات و حجم محدودي غذا دريافت مي كند ولي محتواي كالري مواد 

غذايي مصرفي او زياد است . 
ـ خرده خوري ) ريزه خواري ( : فرد به نظر خودش خيلي نمي خورد   3
ولي اگر مواد غذايي خورده شده درطي يك شبانه روز را باذكر نوع و مقدار 

يادداشت نمايد ، متوجه ميزان خرده خوري خود خواهد شد . 
عامل مهم ديگر درايجاد چاقي كاهش فعاليت بدني است كه به دليل 
شهرنشيني و ماشيني شدن زندگي شدت يافته است و راهكار جلوگيري 

ازآن اصالح و بهبود شيوه زندگي ازنظر فعاليت بدني و ورزش مي باشد. 
عوارض چاقي 

عوارض چاقي و بيماريهاي متعددي از چاقي ايجاد مي شوند كه عبارتند از : 
بيماريهاي استخواني 

ـ آسيب ديدگي ستون فقرات كمري و مفاصل به خصوص درزانوها  الف 
ـ برآمدگي ديسك بين مهره هاي ستون فقرات به سمت نخاع  ب 

» وزن اضافه درافراد چاق به طور مرتب درحال ايجاد و افزايش ضايعه 
تخريبي درسيستم اسكلتي مي باشد . به اين دليل يكي ازمهمترين عوارض 

چاقي ، افزايش بيماريهاي استخواني است « 
بيماريهاي قلب و عروق : افزايش چربي هاي خون و بدنبال آن تصلب 
شرائين ) سفت شدن جدا عروق ( پرفشاري خون و سكته قلبي و بيماري 

نارسائي قلبي . درافراد چاق بيشتر ديده مي شوند . 
» اضافه وزن باعث افزايش فعاليت قلب شده وبا اين فعاليت و فشار مضاعف، 
عضالت قلب زودتر دچار عارضه شده ، بزرگ مي شوند ونارسائي قلبي 

ايجاد خواهد شد « 
بيماريهاي معده و روده : بيماري هايي نظير ريفالكس ) بازگشت 
محتويات معده به مري ( مري و زخم معده ورم و زخم اثني عشر ، انواع 
التهاب و سرطان هاي معده و روده نيز در افراد چاق بيشتر يافت مي شوند . 
بيماري آسم : ريه نيزباچاقي مي بايستي فعاليت بيشتري انجام دهد ، 

درنتيجه درافراد چاق ، بيماريهايي كه دراثر نارسائي تهويه گازها درريه ايجاد 
مي گردند )مانند آسم ( زودتر نمايان مي شوند . 

افسردگي و اضطراب : 
به دليل راضي نبودن ازاندام ) به ويژه درخانم ها ( و نداشتن اعتماد 
به نفس كافي در برخوردهاي اجتماعي ميزان افسردگي و اضطراب 

درافراد چاق بيشتر است . 
افزايش خطر اغما  در بيهوشي و عفونت پس ازعمل و فتق پس از 
عمل جراحي افزايش ايجادسنگ صفرا و بيماري كبد چرب غيرالكلي

افزايش ناباروري و مشكالت زمان حاملگي و زايمان
درمان چاقی همراه با اصالح و بهبود شيوه زندگی 

بهترين درمان پيشنهادی : 
كاهش وزن با برنامه های غذائی )كم كالری و علمی(  و افزايش فعاليت 
بدن، همراه با فراگيری دانش و مهارت های الزم جهت اصالح و بهبود 

شيوه زندگی است.
به دليل اينكه مهم ترين مشكل در درمان چاقی، عود يا بازگشت مجدد 
آن است، تمامی برنامه های غذائی حتی اگر كامالً صحيح و علمی 
تنظيم شده باشند و باعث موفقيت در كاهش وزن فرد شوند، فقط 

قسمتی از برنامه درمانی را تشكيل می دهند.
قسمت عمده درمان می بايستی مربوط به اقدام در مورد جلوگيری از 
بازگشت چاقی و حفظ وزن به دست  آمده بشود و بهترين راهكار در 
جلوگيری از بازگشت چاقی و حفظ وزن به دست آمده، اصالح  و بهبود 
شيوه زندگی با فراگيری دانش و مهارت های الزم در زمينه های علوم 

تغذيه، تربيت بدنی، روانشناسی، پزشكی و زيبائی می باشد.
برنامه های  و قطع  و مهارت ها  اين دانش  فراگيری  بدون  واقع  در 
تنظيمی، فرد شيوه قبلی خود در تغذيه و فعاليت را ادامه خواهد داد و 

مجدداً چاق می شود.
اين دانش و مهارت ها در چهار زمينه به فرد كمك خواهند نمود : 

 در اصالح و بهبود شيوه زندگی از نظر تغذيه و فعاليت : يعنی فرد 
با استفاده از اين اطالعات شيوه غلط و سنتی قبلی خود را به شيوه 

صحيح و علمی تبديل كند.
 در ايجاد توانائی الزم جهت پيشگيری از بازگشت چاقی.

 در ايجاد توانائی الزم جهت مديريت تغذيه و فعاليت خود، خانواده و جامعه.
 در پيشگيری از بيماری های مرتبط با تغذيه و در درمان و جلوگيری 

از بازگشت آنها.
در منابع معتبر، اصالح و بهبود شيوه زندگی به عنوان اولين اقدام در 
درمان بسياری از بيماری ها نظير ديابت، چربی خون، فشار خون و كم 

خونی شناخته شده است.
 اصالح و بهبود شيوه زندگی طی سه مرحله انجام می پذيرد : 

 آموزش دانش و مهارت های الزم.
 كشف رفتارها و عادات غلط و جايگزينی آنها با رفتارهای صحيح.

 تبديل رفتارهای صحيح به عادات از طريق تمرين، مراقبت و پيگيری.
هدف نهايی اين درمان، نزديك شدن به وزن ايده آل و كاهش وزن 
)بدون بازگشت( همراه با ايجاد فرهنگ غذائی و فعاليتی جديد، ساده 
و قابل اجرا در فرد و خانواده اوست كه سرانجام تغيير فرهنگ غذائی و 

فعاليتی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
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به خاطر هر فرصتي كه براي كمك به ديگران برايمان پيش مي آيد، خدا را شكر كنيم.

چربی خون

20 توصيه برای كاهش چربی خون

1- جايگزين كردن لبنيات )شير، ماست، پنير و...( كم چرب به جای 
لبنيات پرچرب. 

2- جدا كردن پوست مرغ و چربی های گوشت قرمز هنگام پاک كردن آنها. 
3- استفاده از روش كبابی، آب پز و بخار پز برای پختن مواد غذايی به 

جای سرخ كردن آنها. 
4- استفاده از روغن كم در پخت غذاها 

5- استفاده از گوشت  سفيد )ماهی، مرغ و بوقلمون( به جای گوشت قرمز 

6- كاهش مصرف مارگارين )كره گياهی( و روغن  نباتی جامد 
7- استفاده از روغن  مايع به جای روغن  جامد 

8- استفاده از روغن زيتون در برنامه غذايی روزانه 
كرده  سرخ  غذاهای  ويژه  به  آماده  غذاهای  كم  مصرف   -9

)سيب زمينی سرخ كرده ، چيپس و... ( 
10- افزايش مصرف ميوه ، سبزی ، حبوبات، دانه ها و غالت در 

برنامه غذايی روزانه 

16- تفت دادن سبزی ها روی حرارت كم، به جای سرخ كردن 
آنها 

17- استفاده از بستنی ميوه ای به جای بستنی سنتی 
18- جدا كردن چربی از روی سوپ ها و آب خورش ها پس از 

سرد كردن آنها 
19- خودداری از خريد گوشت چرخ كرده آماده 

20- استفاده از آب ليمو يا آب غوره همراه با روغن زيتون و 
ماست به جای سس مايونز در ساالد 

11- افزايش استفاده از نان های سبوس دار 
12- كاهش استفاده از نان های روغنی 

13- كاهش مصرف زبان، دل، مغز، قلوه و جگر 
14- كنترل برچسب مواد غذايی برای تعيين ميزان و نوع چربی 

در آنها 
15- عدم مصرف، سوسيس و كالباس و سس های چرب مثل 

سس مايونز 
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دو گرسنه جوينده حريص هستند كه هرگز سير نمي شوند، جوينده علم و جوينده دنيا. حضرت علي)ع(
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          قاتل خاموش )فشار خون باال( و راههاي پيشگيري از آن
 تعريف فشارخون

است  نيرويی  از  عبارت  فشارخون 
ديواره  با  خون  برخورد  اثر  در  كه 
سپس  و  آيد  می  بوجود  سرخرگها 

جريان خون از قلب به قسمت های
كه  هنگامی  رود.  می  بدن  ديگر 
قلب منقبض می شود باعث تلمبه 
سرخرگ  داخل  به  خون  شدن 
های بزر گ بدن می شود كه فشار 
سيستولمی نامند. و هنگامی كه قلب 
شل و منبسط می شود فشار خون 
به حداقل می رسد كه به آن فشار 

دياستول گويند.
يكی از مهمترين راه ارزيابی سالمت،  
اندازه گيری فشارخون است، هر چه 
فرد فشارخون بااليی داشته باشد خطر 
ابتالء به بيماری های مختلف افزايش 

می يابد.
 بيماری فشارخون باال

فشارخون باال يكی از شايع ترين اختالالت گردش خون می باشد. اين 
بيماری از جمله بيماری هايی است كه عوارض زيادی دارد : مهمترين 
آنها اختالالت بينايی، كليوی، مغزی و قلبی می باشد. در صورتی كه 

فشارخون باال درمان نشود در بيشتر موارد منجر به مرگ می گردد.
برخالف تصور نمی توان باالبودن فشارخون را در خود احساس كرد، 
تنها راه پی بردن باال بودن فشارخون، اندازه گيری آن است . باالترين

حد قابل قبول فشارخون در افراد سالم 14 ميلی متر جيوه روی 9ميلی 
متر جيوه است.

 علت فشارخون باال
بيماری فشارخون باال می تواند به دليل بيماری های كليه، غدد، 
ناهنجاری های عروقی باشد. اما در 90 درصد بيماران علت مشخصی 

برای باال بودن فشارخون وجود ندارد.
 عالئم فشارخون باال

اين بيماری می تواند سالها بدون عالمت باشد و يا ممكن است با 
عالئمی مانند درد ناحيه پس سر، بخصوص صبح ها هنگام بيدار شدن 
از خواب، سرگيجه، وزوز گوش، خستگی، تپش قلب و تنگی نفس 
همراه باشد . عالئمی مانند تنگی نفس شبانه، خواب آلودگی و اغما در 

موارد حاد بيماری ديده می شود.
 عالئم مؤثر در تشديد فشارخون باال

اگرچه در اكثر موارد علت فشارخون باال مشخص نيست ولی عوامل زير 
در تشديد بيماری مؤثر هستند:

 ديابت )بيماری قند(
 سابقه فاميلی

 فشارهای عصبی
 چاقی

 افزايش چربی خون
 استعمال دخانيات

 نداشتن فعاليت بدنی و ورزش
به  ابتال  از  پيشگيری  های  راه   

فشارخون باال
 كم كردن وزن و رساندن آن به حد 

مطلوب
كاهش چربی غذا؛ چربی گوشت و 
پوست مرغ قبل از پخت، از آنها جدا شود.

 مصرف زرده تخم مرغ حداكثر به 3 
عدد در هفته محدود شود.

 مصرف دل و قلوه، كله پاچه و مغز 
محدود شود.

از  موادغذايی  كردن  به جای سرخ   
روش كباب كردن، آب پز كردن يا بخار 
پز كردن ، و از فر يا تنور جهت پخت 

موادغذايی استفاده گردد.
كم كردن مصرف نمك

 حبوبات مانند: عدس، نخود، و لوبيا و سبزی بيشتر مصرف شوند.
 مصرف مواد قندی مانند قند و شكر، بستنی، شيرينی و بطور كلی هر 

ماده غذايی كه در تهيه آن شكر به كار رفته است و نيز مصرف
مواد نشاسته ای مانند نان، برنج، سيب زمينی و ماكارونی كاهش يابد. 

زيرا زيادی اين مواد در بدن به چربی تبديل می گردد.
 فعاليت های بدنی و ورزش مستمر انجام شود.

ساده ترين و عملی ترين ورزش نيم ساعت پياده روی در روز است.
  از استعمال دخانيات پرهيز شود.

 الزم است افراد سالم حداقل سالی يكبار فشارخون خود را اندازه 
گيری كنند زيرا فشار خون باال در اغلب موارد فاقد هر گونه عالمتی 

می باشد.
 افراد دارای فشار خون باال الزم است زير نظر پزشك معالج خود، 
به طور منظم فشارخون خود را اندازه گيری كرده و هر 6 ماه يكبار 
آزمايش چربی، قند، اوره، اسيد اوريك خون و آزمايش كامل ادرار را 

انجام دهند.
نکته مهم

بدون  خون  فشار  آورنده  پايين  داروهای  قطع   
مشورت پزشك عوارض جبران ناپذيری در پی دارد.

 با تشخيص سريع و درمان بموقع فشارخون باال 
می توان از بسياری از عوارض آن پيشگيری كرد.
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احداث اولين مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه و دياليز
 انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع(

خدمات مركز:
80 تخت دياليز در4 سالن مجزا

آزمايشگاه، راديولوژي، دندانپزشكي و پلي كلينيك تخصصي
واحدهاي آموزش سالمت به بيماران،  بازتواني و توانبخشي بيماران دياليزي

مشخصات فني:
مساحت زمين: 2078 مترمربع
 سطـح اشغـال: 1250متر مربع
مساحت زيربنا:  9500متر مربع

تعداد طبقـات: 7طبقه)5طبقه درماني و 2طبقه پاركينگ(
محل پروژه: اصفهان، خيابان امام خميني)ره( مقابل سازمان تامين اجتماعي

تلفن: 0311-3321091

www.abolfazl-charity.org

آدرس اينترنتي http://188.158.180.88 براي مشاهده آنالين پیشرفت  پروژه
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ُه. ـ َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكَيْوٍم َولََدْتُه أُمُّ ـ َقَضاَها أْو لَْم يَْقِضَها َمْن َسعی لَِمِريٍض ِفي َحاَجٍة 

ـ مانند روزی كه از مادرش  ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد  هر كس برای نياز بيماری بکوشد 
زاده شده، از گناهانش پاك می شود. 

www.abolfazl-charity.org

 The Treating Charity Association of abolfazl Specialized
for kidney and Dialysis
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كليه های شما اندامهای لوبيايی شكلی اند كه تقريبا به اندازه 
قرار  مشت بسته شما هستند و در عمق شكم شما زير دنده ها 
گرفته اند. كليه ها سموم و آب اضافی را از جريان خون پاک می كنند 
و به كنترل فشار خون، توليد سلولهای قرمز خون و جلوگيری از 

كم خونی و حفظ سالمت استخوانها كمك می كند.
كليه  پيوند  يا  دياليز  مثل  روشهای جايگزين  از  توان  گرچه می 
استفاده نمود، ولی از آنجا كه اين روشها به سهولت در دسترس 
نيستند و در مواردی با مشكالتی همراه می باشند، پيشگيری از 
ايجاد آسيب كليوی همواره آسان تر و مقرون به صرفه تر است. 
آسيب حاد كليه تقريباً هميشه در همراهی با يك مشكل جسمی 

ديگر رخ می دهد.
به  ابتال  خطر  معرض  در  را  شما  زير  بيماريهای  يا  شرايط 

آسيب حاد كليه قرار می دهد : 
1- سن باال )بيش از 50 سال(

2- بيماری ديابت )باال بودن قند خون(
3- باال بودن فشار خون  

4- نارسايی قلبی
5- ابتال به بيماری زمينه ای كليوی نظير دفع پروتئين در ادرار 

6- بيماری كبدی 
7- بستری بودن در بيمارستان، بخصوص به علت بيماريهای سخت 

8- وجود بيماری كليوی در خانواده
9- مصرف بيش از اندازه و طوالنی مدت ُمسكن ها   

10- انجام اقدامات تصويربرداری كه با تزريق ماده حاجب همراه است.
11- سيگار كشيدن   

12- داشتن اضافه وزن 
پس:

 1- فشار خون خود را در حد متعادل نگه داريد. برای اين كار 
مصرف نمك خود را كم كنيد.  
2- وزن خود را كنترل كنيد.   

3- مراقب تغييرات ادرار خود نظير حجم و رنگ باشيد.
4- اگر در خانواده شما كسی به بيماری ديابت يا پرفشاری خون 
يا آسيب كليوی مبتال است، برای بررسی وضعيت جسمی خود به 

پزشك مراجعه كنيد.
5- به عاليم كم خونی نظير رنگ پريدگی، خستگی زودرس، تنگی 

نفس و احساس سرگيجه توجه كنيد.
6- به اندازه كافی آب بنوشيد.   

7- ورزش كنيد. فعاليت بدنی منظم به حفظ سالمت كليه های 
شما كمك می كند. 

8- ساالنه جهت بررسی عملكرد كليه های خود تحت نظر پزشكتان 
آزمايش خون و ادرار انجام دهيد.
9- سيگار كشيدن را ترک كنيد.

10- از مصرف نابجای مسكن ها بپرهيزيد.

پيشگيری و پيش آگهی از آسيب حاد كليه
پيشگيری 

آسيب حاد كليه به از كار افتادن يا كاهش عملكرد كليه به شكل 
ناگهانی كه سبب افزايش ميزان سموم دفعی كليه در خون می شود 

اطالق می گردد. اين زمان می تواند بين چند ساعت تا چند روز باشد.
درمان نارسايی حاد كليه پرهزينه و پيچيده است و حتی در شرايط 
مطلوب، ميزان مرگ و مير باال است. بنابراين، پيشگيری از نارسايی 

حاد بسيار مهم است.
بر اساس مطالعات انجام شده 30درصد موارد آسيب حاد كليه قابل 
پيشگيری می باشد با اقدامات ساده ديگر می توان به ميزان قابل 
توجهی اين درصد را افزايش داد اين اقدامات شامل موارد زير می باشد : 
1- جبران مايع از دست رفته بدن در هنگام كاهش حجم مايعات مانند 

ابتال به اسهال، استفراغ و بعد از اعمال جراحی و ...
2- قطع و يا حذف مصرف داروهای آسيب زننده به كليه ها بخصوص 

داروهای مسكن و ماده حاجب
3- شناخت شرايطی كه آسيب حاد كليه سريعا پيشرفت می كند.

بدين منظور بايد شرايط بالينی كه در آنها آسيب حاد كليه ايجاد 
می شود و نيز بيمارانی كه به ويژه در معرض ابتال به آسيب حاد كليه 

قرار دارند را شناسايی نمود عوامل خطر شامل موارد زير می باشد : 
• سن بيشتر از 75 سال 

• جنس مؤنث 
• بيماری مزمن كليه )كاركرد كليه كمتر از 60 ميلی ليتر در دقيقه(

• نارسائی قلب
• بيماری تصلب عروق محيطی 

• بيماری كبد 
• بيماری انسدادی مزمن ريه 

• بيماری قند 
• مصرف داروهای نفروتوكسيك )سمی برای كليه(

• كاهش حجم مايعات بدن 
)sepsis( عفونت خون •

• جراحی اورژانس
هر دارويی كه موجب كاهش جريان خون كليوی شود )مانند مصرف 

مسكن ها(، ممكن است منجر به نارسايی كليوی گردد.
 كليه ها به داليل متعدد نسبت به عوارض جانبی داروها مستعد 

هستند .:
1- به طور مكرر در معرض مواد موجود در خون می باشند. آنها 
جريان خون زيادی را دريافت می كند )25درصد برون ده قلبی در 
حالت استراحت؛ كل حجم خون 14 بار در دقيقه در كليه ها گردش 

می كند(.
3- عالوه بر اين، كليه اندام دفعی اصلی برای بسياری از مواد سمی 
است و در طی روند طبيعی تغليظ ادرار، غلظت اين مواد افزايش يافته 
و می توانند برای كليه سمی باشند. لذا در بيماران تحت درمان با 

چه كسانی در معرض خطر نارسايی حاد كليه قرار دارند
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سه چيز است كه محّبت می  آورد : دين ، فروتنی و بخشش. امام صادق)ع(

داروهای بالقوه سمی برای كليه، كاركرد كليوی بايد به دقت تحت 
نظر گرفته شود. مطلوب آن است كه برای افراد تحت درمان با اين 
داروها، اندازه گيری سطح اوليه اوره و كراتينين سرم و آزمايش 
كامل ادرار انجام شده و سپس بسته به نوع آسيب احتمالی دارو 

به فواصل معين در طول درمان اين آزمايشات تكرار شود. 

چگونه متوجه شويم كه به بيماری كليه مبتال هستيم؟
با توجه به اينكه بيماری كليه حتی در مراحل پيشرفته می تواند 
بدون عالمت باشد لذا انجام سه آزمايش ساده برای پی بردن به 

بيماری كليه توصيه می شود.
1- اندازه گيري فشار خون 

2- آزمايش ادرار 
3- اندازه گيري كراتينين سرم 

 اندازه گيري فشار خون : فشار خون باال دومين علت ايجاد 
بيماری كليه است. 

فشار خون بيش از 140/90 ميلی متر جيوه بعنوان فشار خون 
باال قلمداد می شود. اگر شما بيماری ديابت يا بيماری كليه داريد 
توصيه می شود فشار خونتان به كمتر از 130/80 ميلی متر جيوه 
رسانده شود. كنترل فشار خون ريسك بيماری كليه، قلب و عروق 

و حوادث عروقی مغز را كاهش می دهد.
و خون  پروتئين  وجود  نظر  از  بايستی  ادرار   : ادرار  آزمايش 
بررسی شود. وجود پروتئين در ادرار می تواند يكی از نشانه های 

زودرس بيماری كليه بخصوص در افراد ديابتی باشد.
تعيين كاركرد كليه : كه از طريق چك كراتينين سرم حاصل 
می شود و نشان دهنده اين است كه چقدر كليه ها مواد زايد را از 

خون برداشت می كند. 
كاركرد كليه بر اساس كراتينين سرم، جنس و سن محاسبه می 
شود. كاركرد كليه با افزايش سن كاهش پيدا می كند. بنابراين با 
افزايش سن بايستی بيشتر مراقبت رژيم غذايی خود باشيم و از 

مصرف پروتئين های حيوانی بكاهيم. 
روتين  طور  به  آزمايش  اين سه  بايستی  افرادی  چه  در 

انجام شود و با چه فاصله ای ؟
در افرادی كه در معرض خطر بيماری كليه هستند يعنی : 

1- افراد مبتال به ديابت 
2- افراد مبتال به فشار خون باال 

3- افرادی كه سابقه نارسايی كليه در گذشته به هر علتی داشته اند.
4- افرادی كه سابقه پرفشاری خون و يا ديابت و يا بيماری كليه 

در فاميل آنها وجود دارد.
در صورتيكه نتيجه آزمايشات طبيعی باشد بايد حداقل سالی يك 
بار اين سه آزمايش تكرار شود، و در صورتی كه بيماری كليه در 
فرد مشخص شد حتی در مراحل ابتدايی بايستی درمان شروع 

شود.
پس يادمان باشد كه تشخيص و درمان زود و به موقع 
بيماری كليه می تواند از پيشرفت آن جلوگيری كند .

عليرضا
تو به من زنـدگي بخشيدي!

 لطفا خودتان را معرفی كنيد.
ستار هاشمی هستم، 33 سال دارم و دبير و مشاورروانشناسی در مدارس 

شهرستان زرين شهر می باشم.
 از چه زمانی متوجه نارسايی در كليه هايت شدی؟

 نارسايی كليه هايم بر اثر بيماری ديابت بود كه دو سال پيش متوجه اش 
شدم و آن را جدی نگرفتم و در سال 1390 دياليز را شروع كردم و در 

كنارش در ليست انتظار معاونت درمان ثبت نام كردم.
 چه زمانی عمل پيوند كليه انجام داديد؟

در تاريخ 15 دی ماه سال1391 در بيمارستان خورشيد پيوند كليه انجام 
شد كه اهدا كننده آن دچار مرگ مغزی بود و با كار بزرگی كه خانواده اش 
انجام دادند من را از يك زندگی دست و پا گير كه تمام لحظاتش در رنج و 

عذاب بود، نجات دادند و به يك زندگی طبيعی برگرداندند.
 اهدا كننده ات را می شناسی؟

 بله مرحوم عليرضا شجاعی نيا نوجوان 15 ساله ای كه با اهدا 4 عضو از 
بدنش معجزه زندگی دوباره را به ما بخشيد، عليرضا قلب، كبد و دو كليه اش 

را اهدا كرد و هميشه برای شادی روحش فاتحه می خوانم.
 برای گسترش فرهنگ اهدا عضو چه كاری بايد انجام داد؟

 فرهنگ سازی در ميان خانواده ها بهترين روشی است كه به افراد خانواده 
می آموزد كه اگر مرگ مغزی برای خانواده ای اتفاق افتاد در كنار قبول 
كردن مرگ عزيزش بتواند قبول كند كه جان چند انسان ديگر را نجات 

دهد.
 چه صحبتی با مرحوم عليرضا و خانواده اش داری؟

 فقط می توانم بگويم عليرضا تو به من زندگی بخشيدی و من و تمامی 
گيرنده های اعضايت را به زندگی شاد اوليه مان برگرداندی و هميشه و تا 
زمانی كه قلبم بتپد و چشمانم سو داشته باشد نامت در قلبم ماندگار است و 

به يادت زندگی خواهم كرد و هيچگاه از ياد من نخواهی رفت.
 اگر برای خودتان اين اتفاق بيفتد حاضريد چنين كاری كنيد؟

تا به امروز به اين مسئله فكر نكرده بودم و وقتی هم فكر می كنم ترس و 
واهمه ای سراسر وجودم را فرا می گيرد اما از خدا می خواهم مرا نيز به اين 

درجه ايثار برساند.
 از تجربه هايت برايمان بگو؟

ما انسان ها در پيشگاه خداوند مهمانيم و اگر حادثه ای هم برای ما اتفاق 
بيفتد به مصلحت پروردگار است همچنين مرگ و زندگی انسان ها به دست 
ذات ازلی اش می باشد و خانواده عليرضا و تمام اهدا كنندگان اين نكته را 

متوجه شده اند و با عنايت خداوند قدم در اين كار مقدس گذاشتند.
 آيا صحبتی باقی مانده است؟

 اگر خدايی نا كرده عزيزی را داريد از دست می دهيد به وجود نازنين خداوند 
فكر كنيد، خداوندی كه به ما عمر می دهد و در زمانش آن را چون امانتی از 
ما تحويل می گيرد. پس بياييد در كنار اين مصيبت بزرگ، حادثه ساز كاري 
بزرگ تر باشيم و با بخشيدن اعضاي آن عزيز،  زندگی را به ديگران هديه دهيم. 
 به نقل از روزنامه همشهری
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با يك لبخند هر دري به روي انسان  گشوده خواهد شد.

وزن ايده آل و استاندارد شما چيست؟
يکي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي اضافه وزن و چاقي نمايه توده بدن)BMI( مي باشد كه با تقسيم وزن )برحسب 

كيلوگرم( به قد)برحسب متر( به توان دو به دست مي آيد)kg/m2(جدول زير اين شاخص را نشان مي دهد:

BMIدسته بندي 

كمتر از 18/5الغر

24/9-18/5طبيعي

29/9-25اضافه وزن

34/9-30چاقي درجه يك

39/9-35چاقي درجه دو

بيشتر يا مساوي40چاقي درجه سه

فرمول محاسبه وزن

BMI=
وزن

قد× قد

بهترين شرايط براي توزين
 صبح ها قبل از خوردن صبحانه، بعد از تخليه مثانه و 

روده،  بدون لباس و يا با لباس منزل مي باشد.

1(چرا باشگاه سالمت؟
2(شما از باشگاه سالمت چه ميدانيد؟

3(باشگاه سالمت چه اهدافي را دنبال خواهد كرد؟
4(نقش باشگاه سالمت در سالمتي جامعه چيست وبه چه ميزان تاثير گذار خواهد بود؟

5(مخاطبين باشگاه سالمت چه كساني هستند؟
انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( پس از 23سال فعاليتهاي عام المنفعه در راستاي خدمت 

بيماران  براي  رايگان  تسهيالت  نمودن  فراهم  و  رساني 
مراكز  نزد  در  در حوزه سالمت  قلبي  و  كليوي  نيازمند 

درماني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد 
بر اساس سياست هاي كالن انجمن، اهميت به آموزش 
آگاهي  سطح  ارتقاي  طريق  از  ها  بيماري  از  پيشگيري 
عمومي،  احساس نياز به يك طرح مدون  در حوزه سالمت 

نموده است.
اين انجمن در آينده نزديك درصدد اجراي طرحي با عنوان 
»باشگاه سالمت« مي باشد كه در واقع هدف اصلي آن 
حركت دادن مخاطبين طرح به سمت اصالح و بهبود شيوه 
زندگي آنان است. در حال حاضر  اين طرح در حال بررسي و 

تحقيقات نرم افزاري مي باشد.
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مردان بزرگ اراده مي كنند و مردان كوچك آرزو.
دكتر ايرج فاضل

اهـداي عضو
كليه ها وساير اعضا توسط كساني اهدا مي شوند كه در نتيجه تصادفات 
اتومبيل اصابت گلوله ويا ضايعات ديگر دچارضربه مغزي ومتعاقباٌمرگ 
مغزي شده اند.گاهي مرگ مغزي به دليل خونريزي داخل جمجمه ويا 

خفگي ،غرق شدن وياخودكشي با داروهاي مختلف پيش مي آيد.
در اين حالت با وجودي كه مغزبه صورت غير قابل برگشت ضربه خورده 
وحيات خود را ازدست داده است اعضاي مختلف بدن به كمك تنفس 
مصنوعي و ادامه ضربانات قلب به طور موقت زنده مانده وقابل پيوند به 
بيماران نيازمند مي باشند.اين زمان موقت از چند ساعت تجاوز نمي 
كند ولي كافي است كه در طول آن مقدمات اهداي عضو و پيوند آماده 
گردد.به محض آنكه ضربانات قلب متوقف شود گردش خون از كار مي 
افتد وبه علت نرسيدن اكسيژن ومواد غذايي ،اعضاي بدن دچار صدمه 
غيرقابل برگشت شده ديگر به درد پيوند نخواهند خورد .به همين دليل 
افرادي كه در خارج از بيمارستان فوت مي كنند براي اهداي عضو 
مناسب نخواهند بود، به غير ازقرنيه كه تا 12ساعت پس از مرگ قابل 

استفاده است.
همچنين اعضاي افرادي كه به دليل سرطان يا عفونت فوت مي كنند 
قابل پيوند كردن نخواهد بود . زيرا ممكن است عفونت يا سرطان به 
گيرنده عضو منتفل شود . به دليل فوق فقط يك تا دو درصد مرگها 
ممكن است شرايط اهداي عضو را دارا باشند . اضافه بر آنچه گفته شد 
سن نيز نقش مهمي دارد. كليه ها تا 65 سالگي قابل برداشت و پيوند به 
ديگران است . سن اهداء كننده در مورد كبد از 50 سال و در مورد قلب 
از 45 سال نبايد تجاوز كند. بسياري از مردم مرگ مغزي را با حالت 
ُكما اشتباه مي كنند و به همين دليل منتظرند كه معجزه اي به وقوع 
بپيوندد و عزيزشان از حالت مرگ مغزي بهبود يابد . زيرا بارها شنيده اند 
كه فردي مدتها بيهوش بوده و سپس به هوش آمده است . متاسفانه 
چنين چيزي هرگز اتفاق نمي افتد . در حالت ُكما مغز هنوز زنده است 
فقط بيمار بيهوش است . ولي مراكز تنفسي كار مي كنند و لذا بيمار 
نفس مي كشد . قلب و ريه و معده و روده ها و كليه ها به صورت عادي 
كار مي كنند اين حالت به داليل گوناگون پيش مي آيد و در بسياري 
موارد قابل بر گشت است . اما متاسفانه در مرگ مغزي مغز مرده است. 
در داخل جمجمه گردش خوني وجود ندارد. حتي يك مورد در تمام 
دنيا اتفاق نيافتاده است كه مرگ مغزي برگشت داشته باشد . تنفس 
بيمار فقط به كمك دستگاه تنفس مصنوعي ادامه دارد و به محض قطع 
دستگاه متوقف مي گردد و ادامه حيات اعضاي بدن به كمك دستگاهها 
فقط براي حداكثر يكي دو روز ممكن است . به محض آنكه بستگان بيمار 
اجازه اهداء عضو را بدهند عده زيادي شامل تيمهاي جراحي برداشتن 
عضو تيم جراحي پيوند پرستاران و افراد بسيار ديگري شروع به كار مي 
كنند .  بال فاصله مناسب ترين بيماران منتظري كه از قبل گروه خون 
و خصوصيات بافتي آنها مشخص شده است از طريق پزشكان خود به 
بيمارستان فرا خوانده شده و براي پيوند آماده مي شود. پس از برداشتن 
اعضا از بدن اهداء كننده قلب، كبد،  كليه ها و هر عضو ديگري كه قرار 
است پيوند گردد از طريق رگهاي خون با سرم مخصوص و سرد شده 
شستشو مي شوند ، اين كار به دو دليل انجام ميگيرد. يكي آنكه تمام 

خون موجود در رگ هاي عضو شسته و خارج شود تا داخل رگها منعقد 
و لخته نشود و ديگر آنكه عضو تا اعماق نسج، سرد شود و درجه حرارت 

سلولها به حدود 4 درجه سانتيگراد كاهش داده شود.
در اين درجه حرارت ، نياز سوخت و ساز سلول به حداقل مي رسد 
و بافت مي تواند در خارج  بدن و بدون گردش خون مدت بيشتري 
دوام بياورد. اين مدت در مورد اعضاي مختلف فرق مي كند و از چند تا 
چندين ساعت تجاوز نمي كند. در اين حالت ، عضو كه سرد شده و در 
داخل كيسه هاي پالستيك استريل در آب يخ غوطه ور است بسرعت 

به بيمارستاني كه پيوند بايد در آن انجام شود ارسال مي گردد.
چنانچه اين بيمارستان در شهر ديگري باشد ، از هواپيما براي ارسال 

عضو استفاده ميشود. 
در كشورهايي مانند آمريكا ، سيستم برداشت و آماده كردن و ارسال 
عضو توسط شبكه هاي منظمي صورت ميگيرد كه خود تمامي وسايل 
ممكن و تيم هاي الزم و وسايل حمل و نقل از جمله هليكوپتر و 
هواپيما را در اختيار دارند و حتي در موارد نسبتا نادر ممكن است عضو 

برداشته شده به يك قاره ديگر ارسال و مورد استفاده قرار گيرد.
فردي كه دچار مرگ مغزي ميشود مي تواند عده ايي را از مرگ نجات 
دهد و به زندگي سالم برگرداند ، دو نفر از كليه هاي او بهره مند ميشوند 
و از اسارت ماشين دياليز خالصي مي يابند ، دو نفر فرد نابينا از پيوند 
قرنيه هاي او ، بينايي خود را باز مي يابند، يك نفر از پيوند قلب او از 
آستانه مرگ به زندگي باز ميگردد و اعضاي ديگر از جمله كبد،ريه ، 
لوزالمعده نيز مي توانند زندگي افراد ديگري را نجات دهند. از همه 
مهمتر ، اعضاي بدن او به جاي آنكه ظرف مدت كوتاهي گنديده و 
متالشي شوند ، سالم و با طراوت در وجود انسانهاي ديگر به حيات خود 

ادامه مي دهند و به آنان نعمت زندگي و سالمت هديه كنند.
اهداي عضو ، يك عمل انساني ، خداپسندانه و حيات بخش است كه بايد 
درمورد آن تبليغ شودو افراد جامعه به انجام آن تشويق شوند. مسائل 
مربوط به برداشتن قدمهاي درست در انجام آن ، ايجاد هماهنگي و 
ضوابط مشخص ،آگاهي درست به رويه هاي انجام كار،صحبت كردن 
با بازماندگان داغ ديده و گرفتن رضايتنامه ،تنگي وقت و هماهنگي 
بين بيمارستاني ، مشكالتي است كه پزشكان ،دستياران ،پرستاران و 

مددكاران با آن روبروهستند.
مسائل حقوقي و مشكالت مالي بيمارستاني كه پيوند در آن انجام 
ميگيرد بسيار پيچيده و قابل تامل است . يكي از مشكل ترين مراحل 
صحبت با بازماندگان فردي است كه دچاز مرگ مغزي شده است 
قرباني حادثه معموال جوان و اميد يك خانواده بوده است باز ماندگان 
داغ ديده ، هيچگونه آمادگي براي چنين پيشنهادي ندارند و چنانچه 

اين كار بدون رعايت نكات و ظرافت الزم انجام شود. 
گاهي با واكنش هاي ناهنجار روبرو ميگردد. به همين دليل بسياري از 
پزشكان و پرسنل با وجودي كه به نياز ساير بيماران آگاهي كامل دارند از 
انجام اين كار دشوار طفره ميروند.براي اين كار بيمارستان هايي كه داراي 
سرويس جراحي اعصاب هستند بايد تيم هاي آماده و كار آزموده اي را 
جهت اين كار تربيت كند تا طبق ضوابط مشخص كار را مرحله به مرحله 
پيش ببرند.مشخص كردن بيماراني كه شرايط اهداء عضو را دارند بايد 
توسط متخصصين انجام پذيرد و مراحل بعدي طبق ضوابط دنبال شود. 
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اگر مردم زيبايی های سخنان ما را می شناختند، بی شك از ما پيروی می كردند. اما رضا )ع( 
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همه خوبيها را در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است ديدم. امام سجاد)ع(

عملکرد واحد درمان در سال 91
تعداد كل بيماران پذيرش شدهپذيرش زنپذيرش مردنوع بيماريرديف

4471115كليوي1

159136295دياليزي2

221237458قلبي3

154202386بيماران غير كليوي و قلبي4

8748135پيوند كليه5

111122كاشت حلزون6

6596161قلب اطفال7

7418011542جمع كل

*

  * در سال 1391 تعداد پيوند كليه از بيماران مرگ مغزي 48 پيوند بوده است كه نشانگر 
افزايش آگاهي خانواده ها نسبت به  اهداء عضو از بيماران خود مي باشد.

جمع كل بيماران تحت پوشش انجمن تا پايان سال 91 حدود 11/500 نفر مي باشند.

اين واحد عهده دار درآمد پايدار و همچنين افزايش جذب حاميان نيك انديش مي باشد. نظارت بر حسن اجراي دقيق مامورين 
وصول طبق قوانين و مقررات انجمن مي باشد،برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحيح ارسال قبوض ،تدوين روشهاي مناسب 
با حفظ ارزش كرامت انساني درجذب مشاركتهاي مردمي،نظارت برصورتحساب و بيالن درآمد،پاسخگويي و راهنمايي مشتركين 
،اشتراک گيري افراد عالقمند،صدور قبوض مشتركين و اصالحات قبوض مشتركين  تحت نظارت مديريت انجمن از فعاليتهاي 

واحد مشتركين  انجمن خيريه به شمار مي آيد.

عملکرد واحد مشتركين در سال 91

تعداد/ نفرنوع فعاليتتعداد/ نفرنوع فعاليت

5200 كارتكارت هاي اشتراک از مساجد8450 كارتكارت هاي ثبت شده

1800كارت هاي اشتراک از ماموران وصول19800كارتكارت هاي اصالح شده

1450كارت هاي اشتراک از نمايشگاه ها و بازارچه و...3350 نفرمشتركين مرد عضو شده

31/000 نفرتعداد كل مشتركين تا پايان سال 510091 نفرمشتركين زن عضو شده
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عاجزترين مردم كسی است كه نتواند دعا كند. امام حسين)ع(

ها، كسب  سازمان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  ورود  با 
و كار و استراتژي هاي آنها تحت تاثير قابليت ها و كاربردهاي 
تاثير  اين  ميزان  كه  است  گرفته  قرار  فناوري  اين  روزافزون 

برحسب ويژگي هاي هر سازمان متفاوت است. 
حضرت  درماني  خدمات  خيريه  انجمن  اطالعات  فناوري  واحد 
ابوالفضل)ع( از سال 1388 به صورت مستقل و هدفمند شروع 
به فعاليت نموده است و در اين مدت با تالش شبانه روزي روند 
به حالت مكانيزه  از حالت دستي  را  فرآيندهاي سازماني  انجام 
مبدل نموده است. تمامي برنامه ريزي ها در اين واحد به منظور 
هرچه بهتر سرويس دادن به مددجويان، خيرانديشان و مراجعه 
كنندگان انجام پذيرفته و همچنان ادامه دارد. قالب  فعاليت هاي 
اين واحد در حوزه هاي ارتباطات، اطالعات، نرم افزار و سخت 

افزار ارائه مي گردد.
بخشي از فعاليت هاي انجام شده در مديريت فناوري اطالعات

و ارتباطات
 TMG اندازي  راه  است  اهميت  حائز  آنچه  حوزه  اين  در 
Server  و تنظيم سياست هاي انجمن براي استفاده كنندگان 
از اين تكنولوژي است به نحوي كه امكان دسترسي به اطالعات 
از تمامي جهان محقق گرديده است، همچنين دسترسي اينترنت 

پرسرعت براي خيرانديشان در جلسات فراهم گرديده است.
دياليز  و  كليه  تخصصي  فوق  و  تخصصي  مركز  در  طرفي  از 
گرديد  محقق  سريع  دسترسي  جهت  مناسب  هاي  بسترسازي 
به نحوي كه از طريق آدرس http://188.158.180.88 امكان 
مشاهده آنالين از وضعيت پروژه محقق گرديده است، همچنين 

دوربين نيز در محل، جهت مديريت پروژه راه اندازي گرديد.
خصوص  در   1391 سال  در  كه  توجهي  قابل  اقدامات  از  يكي 
از  استفاده  انجام شد  پيجينگ  و سيستم  پرسنل  اطالع رساني 
برنامه ريزي مركز تلفن و راه اندازي اين امر در انجمن بود كه 

اين مهم در محل درمانگاه تخصصي نيز محقق گرديد.
نرم افزار

و  ها  واحد  فرآيندهاي  نظرگرفتن  در  با  اطالعات  فناوري  واحد 
شناسايي نياز آنها اقدام به برنامه نويسي ويژه ،منطبق با اهداف 
برنامه نويسي پرتال  انجمن مينمايد به گونه اي كه هم اكنون 
جامع درمان تقريبا پايان يافته است و پرتال جامع نيكوكاران فاز 
اول و دوم آن نهايي شده است و ان شاءاله تا پايان خردادماه ،فاز 
سوم آن نيز پايان مي يابد. از جمله نرم افزارهاي طرح ريزي شده 
براي انجمن، نرم افزار جامع امور اداري است كه ضمن مكانيزه 
نمودن كليه اسناد انجمن و آرشيو نگاري آن ،مباحث مربوط به 

مرخصي پرسنل را تحت پوشش قرار ميدهد.

اطالع رساني در بسترسازي فناوري اطالعات يكي از رويكردهاي 
اصلي سازمان است در اين خصوص نيز طي تنظيم فرآيندهايي 
وضعيت وب سايت انجمن به طور كلي تغيير رويه داد و با طراحي 
نو و جذاب به روز رساني گرديد تا آنجا كه آمار سايت،خود حاكي 
از وضعيت مورد تائيد مخاطبان در بخش هاي مختلف آن است .

در  انجمن  مخابرات  مديريت  سامانه  حتي  است  ذكر  شايان 
خصوص گزارش گيري هاي الزم و سامانه مديريت پهناي باند 

اينترنت انجمن نيز پياده سازي و اجرا گرديده است.
سخت افزار

از بزرگترين حركت هاي اين واحد پيگيري اجراي پروژه ي ارتباط 
ابوالفضل)ع(  انجمن خيريه حضرت  مابين دفتر مركزي   PTP
كه  ميباشد  دياليز  و  كليه  تخصصي  فوق  و  تخصصي  مركز   با 
ان شاءاله تا پايان ارديبهشت ماه 92 آماده بهره برداري است كه 
اين مطلب خود موجب يكپارچگي بين بانك اطالعات  خيرين 
همچنين  و  انجمن  مركزي  دفتر  با  جذب  دفتر  در  شده  ثبت 
دسترسي راحت تر به دوربين هاي نصب شده در محل مي باشد.

امر سرويس  در  و سهولت  انجمن  واحدهاي  تجهيز  راستاي  در 
دهي به مراجعين تعداد 4 عدد پرينتر حرارتي و يك عدد اسكنر 
صنعتي خريداري و نصب گرديد كه اين امر موجب صرفه جويي 

قابل توجهي در زمان و كاغذ براي انجمن گرديده است. 
امور اداري

از اصلي ترين امور در سطح اهداف انجمن خيريه خدمات درماني 
و  كاري  راندمان  و  كيفي  سطح  افزايش  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
اداري در دل  حمايتي آن است كه براي تحقق اين مهم واحد 
واحد فناوري اطالعات سازمان دهي گرديد كه از جمله اقدامات 
مهم آن مي توان به تشكيل جلسات تضمين كيفيت در راستاي 
نيل به سطح كيفي باالتر اشاره نمود به نحوي كه انجمن را به 
صورت زير بنايي مورد بررسي قرار داده كه انشااله تا پايان آبان 

ماه 92 سند راهبردي اهداف استراتژيك تدوين مي گردد .
ساير

 ازبين اهداف سال 92 موارد ذيل حائز اهميت است :
رساني  اطالع  خصوص  در  درمان  جامع  پرتال  اندازي  راه   
وضعيت بيماران به ساير خيريه ها با اعطاي مجوزهاي دسترسي 

الزم و سامانه جامع نيكوكاران تحت وب 
 راه اندازي سرور مجازي و ايجاد بستر سازي مناسب 

 افزايش رتبه سايت انجمن در موتور جستجوي گوگل
 خريد يك عدد روتر وتنظيم سياست هاي الزم

 تحقيق درخصوص مباحث فناوري اطالعات مركز تخصصي و 
فوق تخصصي كليه ودياليز و برگزاري جلسه كميته فني

فناوري اطالعات و ارتباطات ي
ي. ت
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تالش كنيم نديده ها را ببينيم، ديدن آنچه كه همه مي بينند هنر نيست.

دومين جشنواره واقفين و خيرين عرصه سالمت استان اصفهان پنج 
شنبه نهم شهريور ماه سال جاري با حضور جمعي از خيرين استان و 
مسئوالن اصفهان و چهره هاي مذهبي همچون حضرت آيت اهلل ناصري، 
حجت االسالم و المسلمين حاج مهدي مظاهري در مجتمع نگين 

نقش جهان برگزارشد.
تعامل دانشگاه و خيرين ضامن سالمت جامعه است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: تعامل بين مديران 
عرصه سالمت و خيرين، سالمت جامعه را ارتقا مي دهد. 

در دومين جشنواره واقفين و خيرين عرصه سالمت استان اصفهان 
دكتر شاهين شيراني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هدف 
از برگزاري اين جشنواره را تجليل از خيرين فعال عرصه سالمت 
مي  فرابخشي  و  بخشي  بين  تعامل  افزود:  و  كرد  عنوان  استان 
تواند سالمت مردم را تامين كند و هنر مديران عرصه سالمت 
ارتقاء  را  جامعه  سالمت  بتوانند  تعامالت  اين  با  كه  است  اين 
نيست.  پوشيده  بركسي  تعامالت  اين  در  نقش خيرين  و  دهند 
از صدها سال  امور خيرخواهانه و وقف  انجام  اينكه  بيان  با  وي 
پيش تا كنون به دليل آموزه هاي ديني در استان وجود داشته 
است، اذعان داشت: درسال 84 دانشگاه علوم پزشكي با اعتماد 
سازي نخستين گام را براي ايجاد تعامل ميان خيرين برداشت 
كه خوشبختانه اين ارتباط و هماهنگي در سال هاي اخير شدت 
گرفته است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان راهنمايي و ارائه 
خدمات كارشناسي به خيرين را از وظايف اين دانشگاه دانست و 
گفت: براي استفاده از پتانسيل موجود در استان جلسات ميان 
داشته  تداوم  اخير  درسالهاي  خيرين  و  دانشگاه  اين  مسئوالن 
است و عشق و عالقه اين افراد براي رفع مشكالت درماني استان 

همواره انرژي بخش مسئوالن بوده است. 
شيراني با اشاره به اينكه خيرين عالوه بر 
ساخت، نوسازي و تجهيز مراكز بهداشتي 
و  تخصصي  مراكز  بزرگترين  احداث  و 
پژوهشي  هاي  بخش  در  تخصصي،  فوق 
براي  و  اند  بوده  فعال  نيز  سالمت  حوزه 
و  درمان  بخش  نيازهاي  و  مشكالت  رفع 
گام  دانشگاه  با  هماهنگ  استان  سالمت 
استان  اينكه  بيان  با  وي  اند.  برداشته 
هاي خيرين  نخست كمك  رتبه  اصفهان 
در بخش سالمت كشور را دارد، ادامه داد: 
اين  در  استان  روحانيون  اينكه  بر  عالوه 
و  اجرايي  مسئوالن  هستند؛  فعال  بخش 
امور خيرخواهانه  انجام  به  استان  مديران 
اعتقاد دارند و مردم نيز از صنوف مختلف 
براي ياري رساندن به نيازمندان در عرصه 
سالمت، همراه با دولت در صحنه هستند. گفتني است در پايان 
چهره   16 سالمت،  عرصه  آوران  نام  چهره   10 از  همايش  اين 
سكه  و  لوح  اهداي  با  اصفهان  استان  برتر  خير   98 و  ماندگار 
تعدادي  نام  كه  شد  تجليل   ) ع   ( رضا  امام  بارگاه  به  منقوش 
درماني  امناي خيريه خدمات  هيئت  و  مديره  اعضاي هيئت  از 
ابوالفضل ) ع ( نيز در ميان چهره ماندگار و خير برتر  حضرت 
ا...  آيت  به  توان  مي  ميان  اين  از  خورد.  مي  چشم  به  استان 
حاج  والمسلمين  االسالم  حجت  و  ناصري  محمد  شيخ  حاج 
اشاره  سالمت  عرصه  ماندگار  چهره  عنوان  به  مظاهري  مهدي 
كرد. همچنين حجت االسالم و المسلمين حاج سيد مهدي فقيه 
امامي رئيس هيئت مديره انجمن خيريه خدمات درماني حضرت 
ابوالفضل )ع( نيز به عنوان يكي از نام آوران حوزه سالمت معرفي 

شد.

دومين جشنواره  واقفين و خيرين عرصه سالمت استان اصفهان 
برگزارشد

     استان اصفهان 
رتبه نخست كمکهاي 

خّيرين در بخش 
سالمت كشور

 را دارد
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به آنان كه در زمينند رحم كن تا آنكه در آسمان است به تو رحم كند. پيامبر اكرم)ص(

ششمين بازارچه انجمن خيريه حضرت ابوالفضل با هدف افزايش 
مشاركت هاي مردمي در فعاليت هاي انسان دوستانه و حمايت از 

بيماران كليوي و قلبي برگزار شد . 
حضرت  درماني  خدمات  خيريه  انجمن  بانوان  كميته  مسئول 
ابوالفضل)ع( گفت : اين كميته ازسه سال پيش با تالش گروه هاي 
هميار بانوان خّير در كنار فعاليت هاي انجمن ، آغاز به كار كرده است . 
مسعوده دياني افزود: درششمين بازارچه خيريه انواع شيريني، ترشي 

، غذا ، مربا ، سبزيجات خانگي و آش رشته عرضه شد. 
وي گفت: محصوالت آموزشي ، فرهنگي و هنري بخش هاي ديگري 
از غرفه هاي اين بازارچه بودند. مسئول كميته بانوان انجمن خيريه 
خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( با اعالم صدور كارت اهدا عضو 

در بازارچه خاطرنشان كرد : با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
و براي اولين بار در بازارچه اقدام به صدور كارت اهداء عضو نموده ايم 
كه در كمترين زمان اين كارت صادر مي گردد. وي بااشاره به اينكه 
20 غرفه محصوالت و توليدات خود را براي عرضه به بازديدكنندگان 
ارائه دادند تاكيد كرد : عوايد مادي اين بازارچه همچون سال هاي 
 گذشته در امور انجمن خيريه به مصرف بيماران كليوي و قلبي 

مي رسد. 
ششمين بازارچه خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع ( از 
10 مهر ماه لغايت 14 مهرماه 91 درخيابان چهارباغ باال نرسيده به 
چهارراه نظر در محل كارخانه ريسندگي بافت ناز و از ساعت 16 الي 

22 برگزار شد . 

برگزاري  ششمين بازارچه خيريه حضرت ابوالفضل)ع(

 ثبت نمودن اسامي تمامي مددجويان خيريه در سيستم.
 عيادت از كودكان بيمار بيمارستان امام حسين )ع( واهداءهديه به آنها.

 شركت در همايش سه روزه اتحاديه آرايشگران درهتل آسمان و 
تكميل تعداد 84 كارت اشتراک.

 برگزاري سه بازارچه در دبيرستان صفورا،كارخانه بافت ناز و باشگاه 
كارگران.

 برگزاري همايش سالمت در دبستان شهيد طالب زاده با سخنراني 
يكي از متخصصين با عنوان »تغذيه سالم« و اندازه گيري فشار خون،  

قد،  وزن از اولياءدانش آموزان.
 معرفي سه كمپ ترک اعتياد به صورت رايگان جهت پيگيري 

خانواده ها.

از  آموزشي طب سنتي توسط يكي  برگزاري يك دوره كالس   
پزشكان

 برگزاري نشست علمي- فرهنگي خيريه.
 شركت گروه درجلسات ماه مبارک رمضان وجلسات مذهبي جهت 

جذب مشاركت هاي مردمي.
 شركت در نمايشگاه طال وجواهر،كودک ونوجوان، لوازم خانگي، قرآن 

ومعارف و نمايشگاه بهاره به منظورجذب مشاركت هاي مردمي.
 برگزاري جشن عيد غدير مخصوص بانوان در سالن همايش خيريه. 
هردوهفته  اجرايي  هيئت  گروه  گردهمايي  جلسه  برگزاري   

يكبار.
 برگزاري جلسات هفتگي گروه آموزش وپيشگيري از بيماري ها.

گزيده عملکرد كميته بانوان درسال 91
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خاموشی پيشه كن، زيرا كمترين سود آن سالم ماندن است. حضرت علی)ع(

حضرت  خيريه  انجمن  نوروزي  بازارچه  نو  سال  درآستانه 
ابوالفضل به منظور كمك و حمايت از بيماران كليوي و قلبي در 

محل باشگاه كارگران اصفهان برگزار شد. 
مسئول كميته بانوان انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل 
دراختيار  است كه خداوند  فرصت طالئي  بازارچه  اين  )ع( گفت: 
دوستداران حقيقي خودش قرارداده تا با تأسي ازسيره ائمه اطهار 
درجهت ترقي انسانيت و رسيدن به كمال معنويت و معرفت خدايي 
شيريني،  انواع  بازارچه؛  دراين  افزود:  دياني  مسعوده  بردارند.  گام 
ترشي، غذا، مربا، سبزيجات خانگي، آش رشته و خشكبار عرضه  
شد. وي گفت: محصوالت آموزشي، فرهنگي و هنري بخش هاي 
ديگري از غرفه هاي اين بازارچه بودند. مسئول كميته بانوان انجمن 

خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل) ع ( با اعالم صدوركارت 
: با همكاري دانشگاه علوم  بازارچه خاطرنشان كرد  اهدا عضو در 
پزشكي اصفهان و براي اولين بار در برپايي ششمين بازارچه اقدام به 
صدور كارت اهداء عضو نموديم كه با استقبال بي نظيري مواجه شد، 

لذا اين غرفه در بازارچه نوروزي از غرفه هاي اصلي بود. 
دياني تاكيد كرد: عوايد مادي اين بازارچه همچون سالهاي گذشته 
در امور انجمن خيريه به مصرف بيماران كليوي و قلبي مي رسد . 
هفتمين بازارچه خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع ( از 
14 لغايت 18 اسفند ماه 91 از ساعت 15:30 الي 21 در محل 
باشگاه كارگران اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال در معرض 

بازديد عالقه مندان قرارگرفت.

           برگزاري هفتمين بازارچه نوروزي انجمن خيريه حضرت ابوالفضل)ع(

 هر 90 روز سه مرتبه رفت و برگشت بيماران كليوي به مراكز بخش همودياليز90 ميليون 
تومان هزينه دارد.

هزينه هاي پيش بيني شده در سال 92 بالغ بر 5 ميليارد تومان مي باشد.
 از وقتي كه به دنيا آمده 4 سال است كه صداها را نشنيده، حاال با كاشت حلزون در كنار 

گوش صداي دست مهرباني تو خيّر را مي شنود.

 وقتي223 دستگاه همودياليز مشغول كار هستند
 ذكرشان سالمتي نيکوكاران است
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با مردم چنان رفتار نماييد كه اگر در آن حال مرديد، بر شما بگريند، و اگر زنده مانديد، خواهان معاشرت با شما باشند.   امام علي )ع(
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برگزاري دومين همايش تجليل از واقفين و خيرين عرصه سالمت استان توسط دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

رضا طهماسبي مدد جوي خيريه، قهرمان دو ميداني خاورميانه-  ديماه 91جشن كودكان دياليزي بيمارستان امام حسين)ع(
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آبرويتان را به وسيله اموال تان حفظ كنيد. حضرت محمد)ص(
حضور در دهمين نمايشگاه صنايع و تجهيزات پزشکي- مهرماه91

كمپين  سالمت روز جهاني كليه- اسفند91

همايش خّيرين عرصه سالمت مصادف با والدت حضرت زهرا)س(

زنده ياد حاج احمد محکم كار، از خّيرين عرصه سالمت

ديدار با وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي- دي ماه 91

تقدير از برگزيدگان جشنواره نيك يار كوچك

حضور در نمايشگاه لوازم خانگي -بهمن ماه 91

زنده ياد حاج محمود خوروش، از خّيرين عرصه سالمت
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سخاوت آن است كه تو آغاز كنی ، زيرا آنچه با درخواست داده می شود يا از روی شرم و يا از بيم شنيدن سخن ناپسند است. امام علی)ع(
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جمال ملك نائيني
خزانه دار

اعضاي هيات مديره
 انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع(

سيد صادق طباطبايي
عضو

حسينعلي صرافان
عضو

احمد فاميل دردشتي
مدير عامل

حسين ذنوبي
نايب رئيس هيئت مديره

محمد سيالني
عضو

حجت االسالم والمسلمين 
حاج سيد مهدي فقيه امامي

رئيس هيئت امنا

اصغر كالهدوزان
بازرس

مصطفي حجه فروش
عضو

دكترمهدي اذاني
رئيس هيات مديره

بهرام راستي
بازرس

مهندس حسن آجودانيان
مدير داخلي

علي رجالي
قائم مقام مديرعامل

اكبر كالهدوزان
عضو

محمد گل احمر
منشي

ضا
 اع
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نادان را نمي بيني مگر آنكه يا تند مي رود و يا كوتاهي مي كند.امام علی)ع(

This institution began working under God’s grace, the light 
of Holy Prophet of Islam and fourteen innocents to relieve pain 
in patients, and is called with the name of brave character in 
Karbala de’sert, the symbol of sacrifice, who is holy abolfazl 
al-abbas.
The first founding meeting of the Association held in Bahman 
1367 with the pre’sence of Haj Sadegh Tabatabaei, Haj Asghar 
Kolahdouzan, the Late Mr. Hosein Akhavan Sigari and  Mr. 
Ahmad  Famil Dardashti, in an office placed in Esfahan, 
Bazar and by the grace of God, donor people gathered their 
forces and experienced the pleasure to save a life. It was believed 
that the invitation to inform donors and trustees may be the 
helping hand they need to help the suffering people.    
Those efforts continued until the first meeting of the Board 
held in Haj Hosein Silani with 69 members of Board of 
Trustees chaired by the late Ayatollah Haj sayyed Hasan 
Faghihe Ememi and 9 members of Board of Directors was 
formed. 
After the Board Meeting, the elections of Board of Direc-
tors and CEO was hold in Haj Ahmad Kolahdoozan’s 
residence and with the pre’sence of Dr. mehdi Azani,Haj 
Sadegh Tabatabaei, Haj Jamal Malek Naeini, Haj Asghar 
Kolahdoozan,Haj Ahmad Famil Dardashti, Haj ali Mousavi 
Madani, Haj Akbar Keivani and Haj AhmadTehrani with 
the ‘presidency of                       Dr. Mehdi Azani and the 
management of Haj Ahmad Famil Dardashti and has been 
established. Loving the name of this foundation caused more 
continuous benefactors’ efforts, in 1369 a small room in 
Mahdieh Laboratory ( on Ahmad abad st.) considered to serve 
as a laboratory dialysis patients part.
With increasing the number of help seekers and limited physical 
atmosphere for helping and serving patients, in 1372, a building 
located on Hafez St. was bought and in addition to giving 
services to kidney and dialysis patients, Board of Directors’ 
members decided to protect the cardiovascular patients so 
that they could help these suffering people. 
Protecting the needy people more and more by this founda-
tion in 1383, an estate located on Hafez St., was bought. 
Developing giving services to the help seekers and increas-
ing the number of clients, and for better services to kidney, 
dialysis and cardiovascular patients, in 1388, a piece of land with 
area of 420 square meters located on Ostandari St. across the 
Posht Matbakh St., was donated by Late Ostaad Abbas Sadr 
Ameli and with the help of 
compassionate and loving God benefactors, with good  
infrastructure facilities of 1200 square meters on the hardware, 
software and services for those in pain opened.
Now with 104 charity board members, 11 Board members, 
26 employees and honorary management With the help of 
God the Exalted those who put their spiritual lives by helping 
other people, They are helping those in pain.

** Abolfazl charity care activities
 The Board, after years of continuous efforts with a religious - scientific 
approach has been able to support more than 11200 suffering 
people consisting of Dialysis patients, Transplant Patients, Kid-
ney Patients, young adult and adult patients, Cochlea implants 
and other patients,and do the following actions:
1. Purchasing and donating 188 Hem dialysis Machines with the 
help of benefactors and medical university, for launching in 
different Hem dialysis parts in medical health center in Esfahan.
2. donating land to build a Dialysis and kidney specialized center 
by Haj Hosein Ali Sarrafan in a land area of 2,100 square meters 
and approximately 9000 square meters infrastructure in 6 storey 
including 80 dialysis beds, Radiology, Dentistry, Laboratory, etc.
3. Free counseling services to patients and clients
4. Holding cultural and scientific conferences and forming 
Women’s Committee and following it holding cultural and Art 
classes
5. Free of cost surgery for heart patients
6. Assisted surgery for cochlea implants in children under 6 years
7. Setting up a Web site to both Persian and English
8. Free 570 heart surgery Child patients 
9. Helping 2551 dialysis patients for kidney transplantation
10. Continued payment of medical expenses and transportation 
to needy patients through the electronic system until the desired 
time
11. Investigation of patients and their problems, and planning to 
handle them
12. Providing housing facilities for needy patients through other 
foundations
13. Holding seasonal markets and recreational camps with an 
approach to financial and spiritual assistance to the families 
supported
14. Mechanizing supported patients’ records and files
15. Receiving of 31000 Subscriptions to help the community 
and creating the donors Database 
16. Granting Mortgage loan facilities to needy patients
17. Paying financial help for education and marriage of patients’ 
children
18. Preparing and distributing of home appliances for patients
19. Preparing and distributing of informational brochures in 
education and disease prevention 
20. Following the establishment of Bank of body organs for bet-
ter use of brain-dead patients’ body parts.
This charity care believes with providing health and education 
facilities and prompting organ trans’plants from brain-dead 
patients and helping needy people, having efforts to raise 
awareness for disease prevention, making donors’ help ‘tar-
geted, and by all those efforts above, the charity has been able 
to support its patients and needy members and heel their pains. 
And Now, give a helping hand to this foundation and with your 
hands full of love and kindness, offer joy and happiness to the 
mankind and pre’sent blessing to our city.

Abolfazl charity
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چه فراوان است وسايل عبرت گرفتن و چه اندک است بهره برداري از اين وسايل براي عبرت گيري.امام علي )ع(

ي
دان

در
و ق

کر 
تش

تشکر و سپاس
*انجمن ها و موسسات خيريه كه در 

رفع آالم بيماران همكاري داشته اند
*شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه 
با پيشنهادهاو راهكارهاي علمي افتخاراً 

ياري رسان انجمن هستند
*دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

*سازمان بهزيستي
*هئيات امناي ارزي تهران

*نيروي انتظامي اصفهان
*اداره كل بيمه سالمت اصفهان

*رياست مركز آموزش درماني الزهرا)س(
*بنياد بيماريهاي خاص

*اهداكنندگان امالک و مستغالت به 
خيريه

*داروخانه ها و آزمايشگاههاي تشخيص 
طبي و پاتولوژي

*فوق  تخصصان جراحي قلب
*فوق تخصص قلب كودكان

*پزشكان متخصص همكار با خيريه
*متخصصان جراحي گوش و حلق بيني

*كليه مراكز درماني همكار با انجمن در 

سطح كشور
*پزشكان متخصص ارولوژي و نفرولوژي

*پزشكان همكار با انجمن
*مددكاران دلسوز و متعهد مراكز درماني

*سازمان اسناد پزشكي تامين اجتماعي 
اصفهان

*كميته امداد
*انجمن خيريه مرحوم همدانيان

*خيريه حضرت قمر بني هاشم)ع( نجف آباد 
صديقه  حضرت  ايمني  نقص  *خيريه 

طاهره)س(
*موسسه خيريه امام حسين)ع(

*مجمع خيريه هاي درماني
*خيريه عترت معصومين)ع(

*انجمن مددكاري امام زمان)عج(
*خيريه فرهنگي مكتب الحسين )ع(
*انجمن خيريه توانخواهان آسوده ماوا

*خيريه سيدنا حسين بن علي )ع(
*خيريه واليت كوثر 

*اهداكنندگان دستگاه دياليز
*مركز دياليز ايران

*بيمارستان عسگريه
*بيمارستان حجتيه

*بيمارستان امين
*بيمارستان كاشاني

*معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي
*مشتركين

*اطاق بازرگاني
*ائمه جماعت مساجد اصفهان

*موسسه نشر و تحقيقات اهل البيت )ع(
*شوراي اسالمي شهر اصفهان

*پرسنل و پرستاران بخش هاي دياليز
*جمعيت هالل احمر

سه  فرهنگي  علمي  جلسات  *بانيان 
شنبه هاي آخر هر ماه

*شهرداري منطقه هشت
*شركت نمايشگاهي بين المللي اصفهان

*مديريت محترم هتل آسمان
*پرسنل زحمتكش خيريه 

*كميته بانوان
و كليه كساني كه در جهت رسيدن به اهداف 

مقدس خيريه يار و همراه انجمن بودند.
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پرداخت غير حضوری
های  كمك  واريز  كه  خيريه  بانکی   حسابهای  شماره 
ذيل شرح  به  است  پذير  امکان  آنها  طرق  از   نقدی 

 می باشد
سيبا ملی:                      01060-9003-2002
سپهر صادرات:              01031-2331-2006

جام ملت:                      118296/24
سپرده پاسارگاد:           1302-8100-1046-33701

پرداخت توسط بانکداری الکترونيکی 
خود  های  دستگاه  طريق  از  كمکها  پرداخت 
وسيله  به  الکترونيك  بانکداری  و    )A.T.M(پرداز
كارتهای بانکی عضو شبکه شتاب نيز امکان  پذير می 

باشد.
شماره كارت مجازی خيريه در شبکه شتاب

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

اشتراک مستمر
های  كمك  پرداخت  به  مندان  عالقه 
توانند  می  و...(  دوماهه  مستمر)ماهيانه، 
ضمن تماس با واحد امور مشتركين خيريه 
فرم  تکميل  و  شماره0311-2220224  به 
اشتراك، كمکهای خود را از طريق مراجعه 
حضوری ماموران وصول، به صورت مستمر 
به خيريه پرداخت نمايند و اين انجمن را از 

حمايت خود بهره مند سازند.

دست گرم
 اين انجمن

 را بـه يـاري 
بفشاريـد و در 

 شور دلهاي شاد از
 محبتتان با دستان پر

 مهـر خود زنـدگي و 
شادي را به انسانها و بركت

 را به شهرمان هديـه دهيد.

شماره حساب ويژه احداث مركز 
تخصصی و فوق تخصصي كليه و دياليز 

خيريه حضرت ابوالفضل)ع(
جام ملت:   4027572472

كارت مجازی:  6104-3377-7005-2338
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انجمن خيريه خدمات درماني 
حضرت ابوالفضل)عليه السالم(

حامی بیماران نیازمند كلیوي و قلبي
شماره ثبت 496   تأسیس1369  

 نشاني: اصفهان- خیابان استانداري- مقابل خیابان پشت 
مطبخ-نبش كوچه داروخانه امام سجاد)علیه السالم(

تلفن:                    0311-2234872-3   
روابط عمومی:         0311-2220225      

نمابر:                        0311-2220662
كد پستی:                    8145853938

 هزينه اين نشريه از طريق  كمک های خیرين به
 صورت ويژه تأمین گرديده و از محل كمک هزينه های 

درمانی نمی باشد.
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خوانندگان گرامي؛ شما مي توانيد نظرات و انتقادهاي خود را از طريق 
 پل ارتباطي سامانه پيامك به شماره 10002234872 و يا به آدرس
 ايميل pr@abolfazl-charity.org در ميان بگذاريد.

روابط عمومي انجمن خيريه

www.abolfazl-charity.org


