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کـلیــد
زندگی

شماره هفتم /  زمستان 1392 
ش ماهه اول سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکر ش

براي کمك کردن کافیست به ياد نیازمندان باشیم

پیام مدير عامل

تامين دستگاه   همودياليز
 زندگي بخش خواهد بود             

    هنگامي كه بيماران كليوي بعد از مراجعه 
به پزشک متخصص متوجه از كار افتادن كليه 
هاي يشان مي شوند، تنها راه درمان و نجات جان  
اين بيماران تا قبل از پيوند كليه، دياليز شدن 
مي باشد. همودياليز رايج ترين روش براي درمان 
نارسايي پيشرفته و دائمي كليه است وطي دستور 
العمل پزشک مي بايست هفته اي 2يا 3 جلسه 
و هر جلسه 3 تا 5 ساعت زيردستگاه همودياليز 

درمان شوند.
انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل 
با وجود  تا كنون  از بدو تاسيس  السالم  عليه 
بيماران  در مسيرراه  كاستي هاي  و  كمبودها 
دياليزي، سعي نموده با مشاركت خيرين دلسوز 
رفع  در  تا  ببندد  كار  به  را  خود  تالش  تمام 
مشکالت بيماران دياليزي سهيم باشد. تا عالوه 
بر توسعه درمان و سالمت افراد جامعه، دستگاه 
استاندارد  و  كارامد  و  روز  به  همودياليز  های 
جهاني  جايگزين  دستگاه های مستهلک شود 

و پيوسته زندگي دوباره اي به اين بيماران هديه 
گردد . همچنين اين بيماران نيازمند عمل پيوند 
كليه مي باشند كه در اولويت تامين هزينه قرار                
مي گيرند. بي شک نيکوكاراني كه در تامين 
هزينه دستگاه همو دياليز و پيوند كليه با بذل و 
بخشش مال نهالي نيکي كاشته اند و صدها نفر 
بهره ميبرند بس نقش بسزايي در حفظ سالمت 
و اميد به زندگي  ايفاء مي كنند. در اين راستا 
تا كنون انجمن خيريه با مشاركت خيرين تعداد 
244 عدد دستگاه همو دياليز خريداري و در 
بين بخش هاي دياليزمراكز درماني دولتي و غير 
دولتي كه با كمبود دستگاه مواجه هستند اهدا و 
نصب و راه اندازي شده است و در حال حاضر با 
ساخت مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه و 
دياليز درصدد رفع كمبود بخش همو دياليز با 
ظرفيت 80 تخت دياليزدر خيابان امام خميني 
)ره( اصفهان  مي باشيم و اميد است بزرگواراني 
آفريني   شادي  و  ها  غم  دررفع  كنون  تا  كه 

بيماران نيازمند با اين خيريه شريک و هميار 
بودندو در پيوند كليه بيماران  همچنان حمايت 
خود را كه با نام اسوه جوانمردي و ايثار حضرت 
ابوالفضل عليه السالم در حال ادامه مي باشد 
مضايقه نکرده و زندگي را به انسانها و بركت را به 
شهرمان هديه كنند. در پايان جا دارد از كساني 
كه با نيت خداپسندانه و بي شائبه با آگاهي و 
درايت به وضعيت سخت بيماران در تامين نياز 
به دستگاههاي همودياليز  و پيوند كليه مساعدت 
خود را دريغ نکردند و به ديگران انديشيدند و در 
سالمت و آرامش بيماران دخيل شدند  ارزوي 
سالمتي و بهروزي  و براي كسانيکه در بين ما 
نيستند و صدقه جاريه براي خود  قرار دادندغفران 
الهي و علّودرجات از خداوند مّنان مسئلت مي 

نماييم .

احمد فاميل دردشتی
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ش ماهه اول سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نی حضرت ابوالفضل)ع(
مروری بر عملکر ش

شماره هفتم /  زمستان 1392 

کـلیــد
زندگی

تعداد بیماران پذیرش شدهنوع بیماريردیف
84 نفركليوي1
164 نفردياليزي2
84 نفر )25 نفر مرگ مغزي ، 59 نفر اهداء كننده زنده(پيوندي3
237 نفر قلب بزرگسال4
42 نفرقلب اطفال5
8 نفركاشت حلزون6
259 نفرساير بيماران7

878 نفرجمع كل

مادامی که تلخی زندگی ديگران را شیرين می کنی بدان که زندگی می کنی.

گزارش امور درمان

ما آدمها گاهی 
برای انجام 
کارخير و نيکی 
به يک پيشنهاد   
دوستانه نيا  زمنديم

گزارش عملکرد امور درمان در شش ماهه اول سال 1392

راه  داريم،  می  بر  گام  فقط  گاهی  آدمها  ما 
هنوز  مسيرمان  اما  آرام،  آرام   افتيم  می 
در  و  رويم  می  نيست؛  مشخص  آنقدرها 
بهترين  تا  راه است  به  عين حال چشممان 
مسير را انتخاب كنيم. اينجور وقتهاست كه 
اگر دوستی، رفيقی، آشنا يا حتی غريبه ای 
دستمان را بگيرد و جاده ای را بهمان نشان 
بدهد كه  پيمودنش پر از لطف و لذت است 
بی درنگ دست ياريش را می فشاريم و توی 
آن راه خوب ِ آرام قدم بر می داريم. اين همه 
را گفتم كه بگويم ما آدمها گاهی برای انجام 
كارخير و نيکی به يک پيشنهاد نيازمنديم. 
به  دوست و آشنا يا حتی غريبه ای كه بيايد 
دستمان را بگيرد و بهمان پيشنهاد كند براي 
كمک كردن كافيست فقط به ياد نيازمندان 
باشيم ودر امر خيری مشاركت كنيم. اينجور 
وقتها كمتر كسی »نه« می گويد. پس شايد 
نشان  هم  به  را  راه  اگر  نباشد  بيراه  گاهی 
بدهيم، آنوقت راههای خوب پر می شوند از 
آدمهايی كه از جان و دل راه می پيمايند... .

رسول خدا )ص(:
در طلب دنیا معتدل باشید 
و حرص نزنید ، زیرا به هر 
کس هر چه قسمت اوست 
می رسد. 
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کـلیــد
زندگی

شماره هفتم /  زمستان 1392 
ش ماهه اول سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکر ش

مبلغ به ریالشرح خدمات انجام شدهردیف

1/838/900/000کمک به پیوند بیماران دیالیزي 1
3/319/214/593تامین دارو و درمان بیماران کلیوي و قلبي2
2/000/781/210تامین دارو و درمان سایر بیماران تحت پوشش3
1/340/732/051تامین دارو و درمان بیماران سادات4
2/376/030/000هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزي نیازمند5
2/436/087/835توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند6
149/536/047توزیع لوازم خانگي و بهداشتي و پوشاك بین بیماران نیازمند7
4/203/310/344  اهداء دستگاه هاي دیالیز  به مراکز درماني8
4/471/023/428اهداء  تجهیزات پزشکي و درماني به مراکز درماني9
1/137/081/000کمک هاي انجام شده به بیماران خدمات درماني10
457/651/500سایر کمک به بیماران کلیوي - قلبي11
446/803/817هزینه هاي تدارکاتي و اداري12
920/700/316هزینه هاي پرسنلي13

25/097/852/141                 جمع کل                                                                 

آیا میدانید که در انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( ، شفافیت در عملکرد مالی و نحوه هزینه نمودن کمک های مالی از اولویت 
های اساسی محسوب می شود و این خیریه کلیه عملکرد مالی خود در دو دهه اخیر را بر روی سایت خود منتشر کرده است...

تجارت يعنی : 
کمک به ديگران

اين روشنی هدف است که به شما نیرو می بخشد

گزارش امور مالی

گزارش امور مالی انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( درشش ماهه  اول سال 1392

قبل از اینکه خرج کنی  درآمد داشته باش 
و قبل از اینکه دعا کنی  ببخش
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کـلیــد
زندگی

ش ماهه اول سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نی حضرت ابوالفضل)ع(
مروری بر عملکر ش

شماره هفتم /  زمستان 1392 

تعدادمشترکینردیف
250 مشترک      مشتركين عضو شده در جشنها ، همايشها و جلسات خيريه             1
117 مشترک مشتركين عضو شده درنمايشگاههاي پل شهرستان                         2
393 مشترکمشتركين عضو شده درفرودگاه اصفهان                                      3
1420 مشترکمشتركين عضو شده در كميته بانوان                                         4
4400 مشترکمشتركين عضو شده درمساجد ماه مبارک رمضان                          5
390 مشترکمشتركين عضو شده در واحد امور مشتركين                                6
480 مشترکمشتركين عضو شده توسط تحصيلداران                                      7
3000 مشترکمشتركين عضو شده مرد                                                         8

4450 مشترکمشتركين عضو شده زن                                                       9

7450 مشتركجمع تعداد کل عضو شده ها                                                                      

36000 مشترك                      تعداد کل مشترکین فعال درخیریه                                                               

5/600/000/000  جمع کل مبلغ شش ماهه سال 92 افزوده شده به سالیانه                              
ریال 

در شادترين لحظات زندگی از دردها و غم ها نیز سپاس گزار باشیم

گزارش امور مشترکین

در اين روزگار گاهی رنگ ِ نيکی را كم رنگ می پنداريم اما ناگهان اتفاقی ما را به سيلی از 
نيکی ها  می رساند كه پيش از اين نمی ديديمشان. اهدا مال و دارايی كارِ  آسانی نيست. آدمها 
هميشه به سود ِ پشت اعمالشان می انديشند اما وقتی پای معامله با خدا در ميان باشد، دست 
و دل ِ هيچکس در بخشش نمی لرزد. و انگار 36000 نفر حامي ،هر كدام نهال نيکي باشند كه 

بوستان زندگي را پر رنگ مي كند... 

 کار نيک معامله با      
پروردگار است 

گزارش عملکرد  امور مشترکین در سال 1392
مشترکین گرامي:

به لطف خداوند مّنان و به بركت نام مبارک 
در  السالم   عليه  العباس  ابوالفضل   حضرت 
سالهاي اخير پيوسته تعدادمشاركت نيکوكاران 
مدد رسان به انجمن خيريه حضرت ابوالفضل 
عليه السالم در حال افزايش بوده كه خود اين 
مشترک  شما  اعتماد  و  نيت  از حسن  نشان 
علرغم  باشداّما  مي  خيريه  اين  به  گرامي 
حمايتهاي بي دريغ و موثر شما كه باعث نجات 
جانهاي خسته  بيماران مي باشد بايد گفت به 
نسبت  تعداد بيماراني كه روزانه ميانگين 80  
نفر به اين  انجمن خيريه مراجعه مي نمايند  كه 
خدمات خيريه شامل تامين هزينه پيوند كليه 
بيماران دياليزي،تامين دارو و درمان بيماران 
بيماران  ذهاب  و  اياب  قلبي،هزينه  و  كليوي 
دياليزي،توزيع ارزاق بين بيماران،تامين هزينه 
هزينه  همودياليز،تامين  دستگاههاي  تهيه  و 
جراحي قلبي اطفال ،و توزيع لوازمات خانگي 
و  نيازمند  بيماران  بين  پوشاک  و  ،بهداشتي 
تامين دارو و درمان ساير بيماران تحت پوشش 
كه در حال حاضر بيش از 12 هزار نفر  تحت 
نياز  كه  اند  گرفته  قرار  خيريه  اين  پوشش 
مقتضي به رسيدگي كامل تري باشد. انجمن 
خيريه  تا كنون تمام تالش خويش را  بکار بسته 
تا آالم و مشکالت بيماران  را كاهش نمايد. بنا 
براين از شما نيک  انديش محترم تقاضا مند 
است  همان طوري كه در طول اين 23 سال 
هميار خيريه بوديد و با كمکهاي خود زندگي 
را به انسانها هديه داده ايد اگر پيشنهاد خاصي 
در جهت كمک به مددجويان داريد اين انجمن 
را  از آن محروم ننمائيد و اگر فکر مي كنيد 
كمکهاي ما به نيازمندان كم مي باشد مارا در 
اين رابطه  در رسيدگي بهتر به مددجويان  ياري 
رسان  باشيد لذا  جهت اطالع بيشتر با شماره 
تلفن 2220224 يا به مامورين وصول  قبوض 
اعالم  مکتوب  طور  به  را  خود  مراتب  خيريه 

نماييد. 
با سپاس

ای كسانی كه ايمان آورده ايد ! از ) اموال ( پاكيزه كه به دست آورده ايد و از آنچه ما از 
زمين برای شما بيرون آورده ايم  انفاق و خرج نماييد و قصد نکنيد كه از چيزهای كه بدرد          
نمی خورد انفاق كنيد ؛ در حالی كه خود شما حاضر نيستيد آن چيزهای بدرد نخور را 
دريافت كنيد مگر با اغماض و چشم پوشی در آن ، و بدانيد كه اهلل كامال بی نياز و بی حد 

ستوده است .

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَنِْفُقوا ِمْن َطیِّباِت ما َکَسْبُتْم َو 
ُموا الَْخبیَث  ا أَْخَرْجنا لَُکْم ِمَن اْلَْرِض َو ال تََیمَّ ِممَّ
ِمْنُه تُْنِفُقوَن َو لَْسُتْم بِآِخذیِه إاِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فیِه 

َ َغِنيٌّ َحمیٌد          بقره/267 َو اْعَلُموا أَنَّ اللَّ
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همچنین این واحد در راستاي استفاده از 
فناوري هاي نو،بسترها وزیرساخت هاي 
از  برخي  .که  است  نموده  فراهم  را  الزم 

اقدامات به شرح ذیل می باشد:

1- برنامه ريزي و اجرانمودن پرتال جامع اداري 
درراستاي صرفه جويي در زمان و تسريع فرآيند

نيکوكاران  برنامه ريزي واجرانمودن پرتال   -2
درراستاي سرويس دهي و مديريت بهتر همراهان 

و خيرانديشان انجمن
3- نهايي شدن پرتال جامع درمان با رويکرد 
دسترسي آسان و سريع به پرونده هاي مددجويان

4- فراهم نمودن زيرساخت هاي مناسب جهت 
كميته پيشگيري انجمن با تامين خريد لپ تاپ و 

تجهيزات ارتباطي

5- فراهم نمودن زيرساخت هاي الزم درخصوص توسعه شبکه بي سيم انجمن با خريد تجهيزات 
تخصصي مورد نياز

6-فراهم نمودن بسترهاي نرم افزاري وسخت افزاري در خصوص راه اندازي سرورهاي مجازي
7- اجرايي نمودن پروژه ارتباطي مابين دفتر مركزي و مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه ودياليز با 

PTP استفاده از تکنولوژي
8- نگهداري سرور و سيستم هاي انجمن طي يک برنامه زمان بندي مدون

9- برگزاري جلسات كميته اهداف استراتژيک با رويکرد هدف گذاري و تهيه سند چشم انداز انجمن
10-آماده سازي آمار و اطالعات جهت ارائه گزارش به مديريت 

11-  پيگيري امور اداري مربوط به پرسنل ازجمله قراردادها ، بيمه تامين اجتماعي و بايگاني نامه هاي 
مربوط به ايشان و اسکن مدارک ايشان جهت درج در سامانه اتوماسيون

12- ثبت و محاسبه تردد و كاركرد ماهانه پرسنل
13- تجهيز و آماده سازي سالن كنفرانس مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه و دياليز با حمايت 

خيرين بزرگوار
14- برگزاري اولين جلسه كميته تخصصي فناوري اطالعات مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه و 
دياليز انجمن و دعوت از كارشناسان در اين حوزه ، جهت استفاده از آخرين تکنولوژي و ارائه راهکارهاي 

 IT مناسب
15- پيگيري و تحويل تعداد 14 عدد كارتخوان بي سيم جهت تسهيل در امر پرداخت وجوه مشتركين

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

فناوري اطالعات و ارتباطات

واحد فناوري اطالعات و واحد اموراداري در راستاي نیل به اهداف خود در سال 1392 
اقدام به اجراي فعالیت هایي از قبیل توسعه نرم افزارهاي اجرایي ، مکانیزه نمودن 
فرآیند هاي موجود ، بهبود در وضعیت شبکه بي سیم داخلي و محاسبه و ثبت تردد 

پرسنل مدیریت نموده است .

بهبود در خدمت رسانی هدفمند
با فناوری اطالعات
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شماره هفتم /  زمستان 1392 

با افكار زيبا زندگی کن چون زندگی به اندازه ی افكار تو زيباست

احداث اولین مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه و ديالیز اصفهان

استفاده از نقطه نظرات پزشکان متخصص و فوق 
تخصص وكارشناسان بخشهای مختلف،به منظور 
طراحی بهينه فضاها و ريزفضاهاي بخشهای 
مختلف مركز تخصصي و فوق تخصصي كليه 
و دياليز،يکي از اهداف راهبردي انجمن خيريه 
خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( مي باشد 
با  از 40 جلسه  بيش  تا كنون  راستا  دراين   .
حضورپزشکان و كارشناسان محترم هميارانجمن  
داشته  100مصوبه  از  بيش  كه  شده  برگزار 
است،همچنين14كارگروه تخصصي تشکيل و 

درهركارگروه 3 نفر از پزشکان مرتبط با حوزه 
بامهندسين و كارشناسان  موردنظر همراه 
نقطه نظرات خود را ارائه نموده اند . تعامل 
و هماهنگي كارشناسان فني ساختماني و 
كارشناسان و كادر پزشکي،يکي از موفقيت 
هاي اين پروژه مي باشد . الزم به ذكر است 

تعداد بيش از 30نفر از پزشکان متخصص و فوق 
كارشناسان  و  پرستاري  كادرهاي  و  تخصص 
درماني در حمايت وهدايت اموراجرايي پروژه با 
انجمن خيريه همکاري داشته اند.كارگروههای 
تشکيل شده،شامل1(كارگروه بخش دياليز2(

كلينيک  چشم3(كارگروه  كلينيک  كارگروه 
كلينيک  قلب4(كارگروه 

دندانپزشکي5(

كارگروه كلينيک نفرولوژي6(كارگروه كلينيک 
غدد و  مشاوره و تغذيه7(كارگروه داروخانه8(

كارگروه تصويربرداري پزشکي9(كارگروه فناوري 
وبازتواني11( توانبخشي  اطالعات10(كارگروه 
تجهيزات13( آزمايشگاه12(كارگروه  كارگروه 

14(كارگروه  وآموزش  انسانی  منابع  كارگروه 
قبت  ا مر
وپرستاري 

مي 
باشد

رعايت شاخص هاي استاندارد 
در احداث مرکز تخصصي و 
فوق تخصصي کليه و دياليز
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) لطفا تامل فرمایید (                               
 اما صرف  از هزينه هاي سنگين براي تامين دارو 
و درمان ،تامين و تهيه دستگاه و لوازمات  مرتبط 
پزشکي ، ساخت و تجهيز ده ها مركز بهداشتي و 

درماني وخيريه ها و غيره .... 

) باز هم تامل فرمایید (
بيماران  تعداد  افزايش  شاهد  روزانه  متاسفانه 
باانواع گروههاي  بيماري هستيم و اين گروه كه 
تازه به اين سرزمين وارد مي شوند  توان و نايي 
براي حرف زدن ندارند ،در آن سرزمين فقط به 
خاطرمي آورند دوستان و آشنايان كه قبال بيمار 
بودند چه رنجها كه نکشيده اند ، در  فکر رفع 
مشکالت ديگران هستند و آالم خودشان از ياد 
مي رود.واقعا چه مردمان مهربان و دلسوزي در 
اين  مرزوبوم زندگي ميکنند و صد حيف كه 
احساس هاي زيبايشان  به گوش  يک ديگر  

نمي رسد.       
                                                                                                 

) یکم دیگر هم تامل فرمایید (
 اما نظر شما چيست كدام ندا و صداي حقيقي و 
وجدان بيدار دلي بانگ مشکالت و احساس هاي 
مردم را اطالع رساني مي كند. سالهاي متمادي 
است شعارهاي زيبا  ميشنويم و ميشنويم انگار 
شنيدن جزءسبد كاالي زندگي مان قرار گرفته 
ولي اين كاال تاريخ مصرفش آيا به اتمام نرسيده 
و نبايد نفسي تازه كشيد و جور ديگري ديد آيا  

كساني كه  نزديک وارد شدن به سرزمين جديد 
بيماريها هستند نبايد اگاه كرد و يا بايد منتظر 
خوش امد گويي  كساني بود  كه به فکر اضافه 
كردن سرمايه هاي  رنگارنگ  هستند...!                                                
                                                                                       

) آیا طاقت تامل بیشتر دارید (
روزانه ميانگين بين 80 نفر از مردمان صبوري  
كه با مشکالت عديده ي بيماري مواجه گرديده 
اند  به انجمن خيريه خدمات درماني حضرت 
و  آالم  از  و  نمايند  مي  مراجعه  )ع(  ابوالفضل 
سختي  هزينه هاي سنگين درمان مي گويند.

اين قبيل افراد كساني هستند كه در وضعيت 
حاد  بودن يا نبودن و اميد به زندگي قرار گرفته 
و مستاصل از همه جا دست ياري  مي طلبند. 
اينان كساني هستند كه نعمتي بزرگ به همرا ه 
خودشان براي ما به ارمغان ميآورندتا كمي تامل 
نماييم و دريابيم سالمتي تاج پادشاهي بر سر 

افراد سالم مي باشد.            
) زندگي یک هدیه است ،تامل فرمایید (

فارغ از تبليغات ، به فکر كمک به هم نوع باشيم            
انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل 
)ع( براي اولين بار اقدام به استقرار سه كمپ 
سالمتي در سه نقطه از شهر و فارغ از هرگونه 
گرايش تبليغی و تجاری در صدد چک آپ اوليه 
يا همان سنجش فشار خون، تست قند خون ، 
تن سنجي ، مشاوره پزشکي و ارائه برشورهاي 

صورت  به  كنندگان  شركت  دربين  آموزشي 
رايگان نمود.

اين كمپ سالمت از تاريخ1/مهر/92 به مدت 
5 روز در دو شيفت صبح و بعد ازظهر با حضور 
پزشکان متعهد و دلسوز در خصوص آموزش و 
پيشگيري ، امور درمان خيريه و گروه آموزش 
و پيشگيری كميته بانوان در موقيعيت هاي 1( 
ميدان بزرگمهر 2( ميدان پارک الله و 3(  ميدان 

جمهوري برگزار گرديد.
طبق آمار اخذ شده از داده هاي اطالعات نرم افزار  
پايش سالمت انجمن خيريه خدمات درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( از  بين 2741 نفر شهروند 
نمودند در مرحله  برنامه شركت   اين  كه در 
سنجش فشار خون 254 نفر دچار بيماري فشار 
خون باالی 15  كه اين  تعداد نفرات مستعد  
ورود به سرزمين جديد يعني گروه بيماران  قلبي 
عروقي ، كليوي دياليزي،  ديابت، چربي خون باال 
و در نهايت  منجر به از دست دادن كليه ،سکته 
مغزي، و ايست قلبي را مي تواند به همراه داشته 

باشد   
                                                                                                                             

) نهایتا تامل و تامل (
بياييم با همديگر براي تغيير شيوه زندگي تنها 
يک سانتی متر به طور دسته جمعی حركت 
كنيم و به فکر سالمت خود و جامعه باشيم و هر 
كسي در حد خود تنها به اندازه يک سانتي متر 
عمل كند ان وقت مشاهده خواهيم كرد آن 254 
نفري كه دچار بيماري فشار خون هستند بعد از 
اينکه يک سانتي متر پيشگيري كنند 2 متر و 54 
سانتی متر به سمت جلو حركت كرده ايم و اين 

حركت بيشتر و بيشتر خواهد شد.

نیكی هنری نیست به امید تالفی احسان به کسی کن که بكار تو نیايد

کمپین سالمت

فارغ از تبليغات 
به فکر سالمت 
هم نوع باشيم
 تغییر شیوه زندگي در دهه هاي اخیر به
 تبع آن کاهش تحرك جسماني ،غذاهاي
هوا سیگار،آلودگی  ،استعمال  سالم   نا 
 استرس ،چربي خون باال و  همه و همه
 این عوامل دست به دست هم داده اند تا
 شاهد افزایش بیماریهاي قلبي – عروقي
 کلیوي ، دیالیزي ،مغزو اعصاب ، ام اس،

 دیابت، سرطان ،گوارش و غیره... باشیم
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انجمن خيريه سالهای متمادی است كه جلسات هم انديشی خيرين را در صبح های دوشنبه هر هفته در 
ساختمان  مركزي خود واقع در خيا بان استانداري مقابل خيابان پشت مطبخ ،سالن كنفرانس برگزار می 
نمايد. هدف از برگزاری اين جلسات هم انديشی ارائه پيشنهاد ها در راستاي  نحوه مدد رساني به بيماران 
نيازمند می باشد. در هر جلسه از پزشکان متخصص فرهيخته ، متعهد  دعوت به عمل مي آيد تا ضمن 
ارائه گزارشي از وضعيت سالمت جامعه زمينه افزايش آگاهي شركت كنندگان از عالئم بيماريها و راههاي 
پيشگيري از آنها را ارتقاء بخشد.در ادامه   وضعيت پروندهاي بعضی از مدد جويان تحت پوشش خيريه و 
شركت كننده گان در جلسه هزينه آنان را تقبل می نمايند و اينان كسا ني هستند كه خدا لطف و رحمتش 
را به آنها عطا كرده و بندگاني هستند كه براي خدمت به مردم گام بر مي دارند و مشکالت مدد جويان را 

با روحي سرشار از ايمان به همنوع رفع  مي كنند اين جلسات معموالً به مدت 2 ساعت برگزار مي شود.

جلسـات 
صميمي  خيـرين 
صبح هاي دوشنبه 

شيوع
 پر فشاری خون 
در ايران 

چنانچه نیك انديش باشید ، خیر و خوشی به دنبالش خواهدآمد

جلسه های ماندگار

سازمان بهداشت جهانی شيوع پر فشاری خون 
را در ايران 40درصد اعالم كرد يعنی از هر 5 نفر 
1 نفر مبتالمی باشد .همچنين طبق ا عالم اين 
سازمان 39/5 مردم ما مبتال به فشار خون باال 
قطعا به اين نسبت است كه در امار انها فشارخون 
اشخاص باالی 60 سال نيز محاسبه شده است 
چرا كه بعد از  60 سال ابتال به فشار باال 30_50 

درصد بيشتر است  .
اين بيماری زمينه ساز بيماريهای قلبی-كليوی-

مغزی و چشم است و فرد ممکن است زمانی 
متوجه شود كه كار از كار گذشته و عوارض ان 

بروز نموده باشد  .
بايد توجه داشت كه اندازه گيری ف .خ فقط يکبار 
و اظهار نظر در باره باال بودن ان نادرست است.  
اين پروسه شرايط خاص داشته و تحت  عوامل  
مختلفی مانند تحرک بسيار- فشارهای روحی 
واسترس- حتی غذاهای خاص شامل : غذاهای 

چرب و شيرين- نوشيدنی ها )قهوه- الکل و....(
همچنين سيگار-كم خوابی-دمای محيط - سرو 

صدا- پر بودن مثانه قرار می گيرد  .
مناسب ترين ف.خ با ماكسيمم 11/5 و مينيمم 
7/5 سانتی متر جيوه است.افرادی كه   ماكسيمم 
فشارشان بين  12-13/9  و مينيمم فشار 8/9-8 
دارند در معرض ابتال به فشار خون باال بوده وغالبا 
در اينده بيش از  50 درصد  دچار فشار خون 

باال  می شوند.
متاسفانه بر اساس امار ارايه شده مصرف نمک  
روزانه مردم در كشور ما 9 گرم است كه  2 برابر 
سرانه جهانی ميباشد و بايستی سعی شود به زير  

5 گرم )يک قاشق چايخوری( رسانده شود .

نشريه قلب وعروق وزارت بهداشت ايران
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خيريه حضرت ابوالفضل )ع( با بيش از دو دهه 
فعاليت در عرصه خدمت رسانی به بيماران نيازمند 
همچنين ارايه كمک های مالی و معنوی خود به 
مددجويان گام های استواری در راه هدف مقدس 

خود برداشته است.
اين خيريه با كمک های خودجوش خيرين در 
ماه مبارک رمضان امسال چون سال های گذشته 
اقدام به برگزاری طرح توزيع ارزاق كرد، اين طرح 
طی روزهای ماه مبارک رمضان انجام شد تا به 
مهم ترين رسالت خود يعنی حمايت و دلجويی 

از مددجويان تحت پوشش بپردازد.
خيريه حضرت ابوالفضل )ع( هر ساله در طرح 
به  اقدام  خيرين  ياری  و  همت  با  ارزاق  توزيع 
خريد اقالم مورد نياز  يک سبد غذايی شامل 
برنج ،گوشت،مرغ،روغن، حبوبات،شکر،ماكاراني و 

سويامی كند.
توزيع 2169 سبد غذايی ميان مددجويان نيازمند 
از بركات ماه مبارک امسال بود كه با كمک خيرين 

اين خيريه انجام گرديده است.

السالم  علیه  ابوالفضل  حضرت  خیریه 
کمک  با  هرسال  رمضان  مبارك  ماه  در 
توزیع  طرح  برگزاری  به  اقدام  خیرین 

ارزاق در میان مددجویان خود می کند.

تا بهشت 
فاصله ای نيست

همه ما برای موفق شدن ، به ياری ديگران  نيازمنديم

1-اردوي يکروزه كميته بانوان در ارديبهشت ماه 
1392

2-همکاري با واحد درمان در الکترونيکي كردن 
پرونده هاي بيماران تحت پوشش و دسته بندي 

آنها بابت  اياب و ذهاب
3-شروع كالسهاي هنري از اول ارديبهشت ماه 
1392 )ژل تزريقي ، شيريني ، آموزش سوسيس و 

كالباس خانگي ، يوگا (
4-بازديد از بيماران دياليزي بيمارستان حضرت 
زهراي مرضيه )سالم اهلل عليها ( در تاريخ 1392/2/11 

مصادف با روز مادر
5-مراسم جشن و مولودي به مناسبت ايام ذي 

الحجه در انگورستان ملک درتاريخ 1392/3/8
6-حضور گروه جذب مشاركت های مردمی  در 
مراسم جشن ميالد حضرت ابوالفضل)ع( در مركز 

تخصصي  
7-برگزاري مراسم سخنراني و جشن در دبستان 
هدف  با  پيشگيري  گروه  توسط  زاده  طالب 

پيشگيري از بيماريها  1392/3/27
8- برگزاري اردوي يک روزه در مکان باغ بانوان 

ناژوان با حضور 150 نفر از مددجويان خيريه 
1392/3/28

9- برگزاري نشست خبري با حضور 17 خبرنگار 
همزمان با نيمه شعبان و با هدف معرفي هشتمين  

بازارچه 1392/4/20
10- برگزاري هشتمين بازارچه خيريه در مکان 
تاريخ  تا   1392/4/4 تاريخ  از  صفورا  دبيرستان 

1392/4/9
در  افطاري  و  سخنراني  مراسم  برگزاري   -11

دبستان طالب زاده در ماه مبارک رمضان
هدف  با  سالمتي  هاي  كمپ  برگزاري   -21
غربالگري ، در سه منطقه )پل بزرگمهر ، دروازه 
تهران ، ميدان الله( توسط امور درمان خيريه و 

گروه آموزش و پيشگيري
31- غربالگري اوليه آتش نشانها درروز آتش نشاني

جلسات   در  خيريه  بانوان  كميته  41-حضور 
صبحهاي دوشنبه

51- مشاركت داوطلبانه گروه جذب كميته بانوان 
خيريه در نمايشگاهها ، مساجد ، همايشها ، جشنها 
، بازارچه ها و غيره با  هدف جذب مشاركت و 

دريافت تعداد 2200 كارت اشتراک

گزيده اي از فعاليت داوطلبانه کميته بانوان 
در شش ماه اول سال 1392

واقعيت اين است كه در طول زندگی هر فرد از افراد جامعه هيچ انسانی، حتی نيرومند ترين انسان 
 ها، هرگزنخواهد توانست بی  مدد و ياری ديگران به شکوفايی و كاميابی دست يابد، براساس مطالعات 
تاريخی، زندگی بشر از ديرباز به صورت اجتماعی بوده است. بدون زندگی اجتماعی، امکان دست يابی به 
نيازمندی های متنوع انسان ميّسرنيست.ازاين روبديهی  است كه همه  ی ما برای موفق شدن، به ياری 
ديگران نيازمنديم. پس كسی كه رضای خدا را می جويد و می طلبد ، دركارگزاری بندگان اونهايت 

اهتمام را به جا می آورد.

کاش همه می دانستند زندگی شادی نیست شاد کردن است

کمیته بانوان داوطلب
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اول شهريور زاد روز پزشک، دانشمند و فيلسوف 
بزرگ مشرق زمين و جهان اسالم ، شيخ الرئيس 
ابوعلی سينا فرصتی مغتنم و مناسب برای يادآوری 
و درک اهميت و جايگاه جامعه پرتالش و توانمند 
پزشکان كشور است تا تالش های ارزنده  آنها كه به 
واسطه مهارت ، دانش ، ايثار  و  اخالص  همواره 
نويدبخش حيات و  سالمت برای خانواده های عزيز 

ايرانی است مورد تقدير و تکريم قرار گيرد .
به  همين مناسبت در جلسه صبح  روز دوشنبه 
مورخ  1392/6/4 از رئيس هيت مديره خيريه ، 
جناب آقاي دكتر مهدي  اذاني متخصص داخلي 
و فوق تخصص كليه و مجاري ادراري ، تجليل و 

تقدير و تشکر صورت گرفت . 

حضرت  خيريه  عامل  مدير   ، دردشتي  احمد 
ابوالفضل )ع (  در اين خصوص گفت  : در سالروز  
والدت حکيم فرزانه ابوعلی سينا و روز پزشک 
،تالش خستگی ناپذير  تمامی پزشکان اين مرز و 
بوم را می ستايم  و زحمات و تالش های بی شائبه 
تمامي پزشکان ،مخصوصا پزشکاني كه تاكنون با 
خيريه حضرت ابوالفضل )ع( همکاري داشته اند و 
در جهت رفع آالم بيماران نيازمند ما را ياري كرده 
اند ارج می نهيم . درپناه حضرت حق تعالي و در 
ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( برای  تمامی 
پزشکان اين آب و خاک آرزوی سالمت، سعادت و 

بهروزی را مسئلت می نمايم .

»مراسم 
بزرگداشت روز 
پزشک با حضور 
پزشکان و نيک 
انديشان 
برگزارگرديد«

 قانون 
پــژواک

پدري همراه پسرش در جنگلي مي رفتند. ناگهان 
پسرک زمين خورد و درد شديدي احساس كرد.

او فرياد كشيد آه... در همين حال صدايي از كوه 
شنيد كه گفت: آه... پسرک با كنجکاوي فرياد زد 
»تو كي هستي؟« اما جوابي جز اين نشنيد »تو 

كي هستي؟« اين موضوع او را عصباني كرد.
       پس داد زد » تو ترسويي! « و صدا جواب داد 
»تو ترسويي!« به پدرش نگاه كرد و پرسيد:»پدر 
چه اتفاقي دارد مي افتد؟« پدر فرياد زد »من تو 
را تحسين مي كنم« صدا پاسخ داد »من تو را 
تحسين مي كنم«  پدر دوباره فرياد كشيد »تو 
شگفت انگيزي« و آن آوا پاسخ داد »تو شگفت 
انگيزي«. پسرک متعجب بود ولي هنوز نفهميده 

بود چه خبر است. 
      پدر اين اتفاق را برايش اينگونه توضيح داد: 
مردم اين پديده را »پژواک« مي نامند. اما در 
حقيقت اين »زندگي« است. زندگي هر چه را 

بدهي به تو برمي گرداند. زندگي آينه اعمال و 
كارهاي نيک و بد توست. اگر عشق بيشتري مي 
خواهي، عشق بيشتري بده. اگر مهرباني بيشتري 
مي خواهي، بيشتر مهربان باش. اگر احترام و 
بزرگداشت را طالبي، درک كن و احترام بگذار. 
اگر مي خواهي مردم نسبت به تو صبور و مؤدب 

باشند، صبر و ادب داشته باش! 
    اين قانون طبيعت است و در هر جنبه اي از 
زندگي ما اعمال مي شود. زندگي هر چه را كه 
بدهي به تو برميگرداند. به هر كس خوبي كني، 
در حق تو خوبي خواهد شد و به هر كس كه بدي 
كني، بدي هم خواهي ديد. زندگي تو حاصل يک 
تصادف نيست. بلکه آينه اي است كه انعکاس 

كارهاي خودت را به تو بر مي گرداند. 
 پس هرگز يادمان نرود »كه با هر دستي كه 
بدهيم، با همان دست پس مي گيريم و با هر 

دستي بزنيم، با همان دست هم مي خوريم«

برای کسی که آهسته و پیوسته می رود هیچ راهی دور نیست

واقعیت زندگی

با هر دستی که بدهیم، با همان دست  پس می گیریم
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71-5 ساله
بيماري هاي قلبي - عروقي كه شامل بيماري 
هاي قلبي و سکته مغزي مي شود همه افراد را 
در هر سني و هر گروه جمعيتي نظير كودكان و 
زنان را مبتال مي كند.در حال حاضر حدود 17/3 
ميليون نفر هر ساله از اين بيماري ها تلف مي 
شوند. 80 درصد اين مرگ ها در كشورهايي با 
درآمد پايين و متوسط روي ميدهد و از اين رو 
قاتل شماره يک جهاني است.بسياري از بيماري 
هايي كه در بزرگسالي باعث مرگ زودرس مي 
شود ريشه در دوران نوجواني دارد.كودكان براي 
برگزيدن راه درست عميقا به راهنمايي بزرگساالن 
شويم  مطمئن  بايد  بنابراين  هستند،  وابسته 
كه كودكانمان راه صحيح را انتخاب مي كنند.

194 كشور جهان متعهد شده اند كه مرگ هاي 
زودرس ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي را تا سال 
2025 ميالدي )1404 شمسي ( تا 25 درصد 

كاهش دهند.
دولت ها به تنهايي نمي توانند اين كار را به 
انجام برسانند، بلکه تک تک افراد هم با كنترل 
سالمت قلب خود و خانواده هايشان بايد در اين 
امر مشاركت كنند تا زندگي طوالني تر و بهتري 

مشوق  باشند.  غذاي سالم، داشته 
عدم  و  بدني  ف فعاليت  مصر

دخانيات باشيد؛ 
كه  چرا 

كودكان سالم امروز بزرگساالن سالم فردا خواهند 
بود.

كودک سالم، بزرگسال سالم: اين يک واقعيت 
است.

سوم  يک  و  رس  زود  هاي  مرگ  سوم  دو 
كل بيماريها در بزرگساالن ناشي از شرايط و 
رفتارهايي است كه از دوران نوجواني شروع شده 
اند: مثل مصرف دخانيات، عدم فعاليت بدني و 

رژيم غذايي ناسالم.
	•••در سراسر جهان اكثر كساني كه دخانيات 
مصرف مي كنند اين رفتار را از دوران بلوغ شروع 
كرده اند و اگر هر يک از والدين دخانيات مصرف 
كنند احتمال سيگاري شدن فرزندانشان سه برابر 

مي شود.
	••كودكان چاق به احتمال زياد تا بزرگسالي چاق 
باقي مي مانند و در سنين پايين تر در معرض 
بيماريهايي نظير ديابت و بيماري قلبي قرار مي 

گيرند.
	•••عادت به فعاليت بدني در كودكي در بزرگسالي 
ادامه مي يابد و از اين رو باعث كاهش بيماري 
قلبي و سکته مغزي در مراحل ديگر زندگي مي 

شود.
درباره فدراسیون جهاني قلب                       
بيماريهاي قلبي و سکته مغزي علت اصلي مرگ 
در دنيا است به طوريکه ساليانه باعث مرگ 17/3 
ميليون نفر مي شود، روز جهاني قلب براي 

مطلع كردن مردم جهان از اين 
ع  ضو ايجاد مو
شده 

است. فدراسيون جهاني قلب به اتفاق اعضايش 
اعالم مي دارندكه دست كم  80درصد  از مرگ 
و ميرهاي زودرس در اثر بيماريهاي قلبي و سکته  
مغزي قابل اجتناب هستند به شرط آنکه عوامل 
اصلي خطر يعني دخانيات، رژيم غذايي نا سالم و 

عدم فعاليت فيزيکي كنترل شود.
روز جهاني قلب در روز جمعه پنجم مهرماه 
سالم،  قلب  سوي  به  پيش  شعار  با   1392
پيشگيري بيماريهاي قلبي در كودكان و زنان 
توسط اعضا و همکاران فدراسيون جهاني قلب 

برگزار مي گردد.
فدراسیون جهاني قلب                       
رسالت فدراسيون جهاني قلب كمک به مردم به 
منظور دستيابي به يک زندگي بهتر و طوالني تر 
از طريق كنترل و پيشگيري بيماريهاي قلبي و 

عروقي و سکته مغزي اعالم شده است.
شامل  عضو  از 195  قلب  جهاني  فدراسيون 
انجمن هاي قلب و عروق و بنيادهاي قلب بيش 

از 100 كشور جهان تشکيل شده است.

فدراسيون جهاني قلب مبارزه جهاني بر عليه 
بيماريهاي قلبي و سکته مغزي را با تمركز بر 
كشورهاي با درآمد پايين و متوسط رهبري مي 
نمايد. در اين راه سازمان 200 عضو دارد كه 
در كنار يکديگر فعاليت هاي خود را در جهت 
هدف سازمان بهداشت جهاني كه 
هاي  مرگ  از  درصد  كاهش 25 
زودرس ناشي از بيماري قلبي تا 
سال 2025 هماهنگ مي نمايد. با 
كوشش همگاني مي توانيم به 
مردم دنيا كمک كنيم 

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم بايد به حقیقت عشق بورزيم.

فدراسیون جهانی قلب

کودکان را براي پيمودن راه قلب   
سالم ياري دهيم .                                                      
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تا زندگي طوالني تر و بهتري با قلب سالم داشته 
باشيم.

روز جهاني قلب مبارك باد:
بياييد كودكان را براي پيمودن راه قلب سالم ياري 
كنيم تا زندگي طوالني تر و بهتري داشته باشند.

	••انگيزه ها را بشناسيم: عواملي كه باعث انگيزه 
كودكان و نوجوانان براي مصرف غذاي سالم و 
فعاليت بدني مي شوند عبارتند از ظاهر خوب، 
احساس خوب و عملکرد خوب. كودكاني كه 
بيشتر ورزش مي كنند و رژيم غذايي متعادل 
دارند، تمركز و عملکرد بهتري در خانه، مدرسه و 

هنگام ورزش دارند.
	••الگوي خوبي باشيم: اگرچه شما نمي توانيد 
هميشه رفتار بدون نقص داشته باشيد و همينکه 
سعي كنيد درست بخوريد و فعاليت بدني داشته 
باشيد پيامي است براي خانواده تان كه سالمتي 

آنها براي شما اهميت دارد.
	•••ديدگاه مثبت داشته باشيم: كودكان كلمه        
» نکن « را دوست ندارند بايد مشوق آنها در انجام 
كارهاي خوشايند و مثبت باشيم. بايد موفقيت 
هاي آنها را ارج نهيم و كمک كنيم تا تصوير 

مثبتي از خود داشته باشند

در منزل خود به دخانیات
             »نه« بگویید.

مصرف دخانيات را در خانه ي خود ممنوع كرده و 
فرزندانتان را از دود دست دوم حفظ كنيد.

دود دست دوم ساليانه باعث مرگ 600هزار نفر 
غير سيگاري مي شود.

باشيد.اگر  خوبي  الگوي  خود  فرزندان  براي 
سيگاري هستيد سعي كنيد آن را ترک نمائيد.     
كمک  اي  حرفه  مشاور  از  لزوم  صورت  در   (

بگيريد.(

از آنجا كه كودكان و نوجوانان رفتار والدين خود 
را مّد نظر دارند اگر به نصايحي كه مي كنيد 
خودتان عمل نکنيد آنها شما را به چالش مي 

كشند.
به كودكان خود آموزش  را  خطرات دخانيات 
دهيد، اين باعث تشويق آنها در نکشيدن سيگار 

مي شود.
بهداشت جهاني  بر اساس توصيه ي سازمان 
بايستي حداقل روزانه  كودكان 5 تا 17 سال 
60 دقيقه ورزش متوسط مثل پياده روي تند 
، كارهاي خانه ، باغباني و يا فعاليت هاي شديد 
تر مثل دويدن ، دوچرخه سواري ، شنا يا ورزش 
هاي رقابتي مثل واليبال ، بسکتبال و يا ..... انجام 

دهند.
مشوق رژیم غذایي قلب سالم 
باشید.

سعي كنيد همه ي خانواده در كنار هم 
غذا بخورند. وقتي همه براي غذا خوردن كنار هم 
بنشينند احتمال اينکه كودكان در خوردن زياده 

روي كنند و يا بد خوري كنند ، كم مي شود.
براي كودكان جذاب و دوست  را  غذاي سالم 
داشتني كنيد.غذاهاي رنگين را انتخاب كنيد و 
كودكان را در برنامه ريزي و پخت غذا درگير 
كنيد و مطمئن شويد كه انتخاب هاي سالم براي 

غذاها و ميان وعده ها در منزل موجود باشد.
سعي كنيد ناهار را در منزل براي كودكانتان آماده 
كنيد و براي ميان وعده ها انتخاب هاي سالم 
پيشنهاد كنيد.براي خريد از بوفه مدرسه انتخاب 
هاي سالم را توصيه كنيد و براي ارائه ميان وعده 
هاي سالم در بوفه ي مدرسه با مسئولين تعامل 

داشته باشيد.
در وعده هاي عصرانه سالم حداقل دو تا سه واحد 
سبزيجات در نظر بگيريد و از چربي هاي اشباع و 

حاوي شکر و نمک زياد پرهيز كنيد.

از غذاهاي فرآوري شده پرهيز كنيد چرا كه اين 
غذاها حاوي نمک فراوان هستند.مصرف روزانه 
نمک نبايد بيشتر از 5 گرم در روز براي هر نفر 

باشد.
فعال باشید و مشّوق فعالیت 

بدني باشید.
امکانات و فرصت فعاليت بدني را براي فرزندان 
خود فراهم كنيد.به همراه فرزندان خود ورزش 
كنيد.به آنچه كه موعظه مي كنيد عمل كنيد.اين 
فعاليت بدني مي تواند شامل قدم زدن و يا پياده 

به مدرسه رفتن به همراه فرزندتان باشد.
نوجوانان مايلند خودشان تصميم گيرنده باشند 
، تاكيد شما بايد بر اهميت فعاليت بدني منظم 
باشند و نه لزوما نوع آن .مثال هر فعاليت بدني 
مناسبي مثل فوتبال با دوستان و يا هر ورزش 
گروهي و هر گونه تفريح ديگري كه همرا ه با 
فعاليت بدني كافي باشد و لزوما ورزش هم نباشد 

اشکالي ندارد.
زمان تماشاي تلويزيون و بازي هاي كامپيوتري 
را به حداكثر دو ساعت در روز محدود كرده و 
به جاي آن ورزش هاي گروهي را تشويق كنيد.

در صورتي كه در شهري كه زندگي مي كنيد 
فضاي سبز كافي و مناسب براي بازي فرزندانتان 
موجود نيست ، بايد با شهرداري و ادارات دولتي 
مربوطه نامه نگاري و تعامل نمائيد تا زيرساخت 

هاي الزم براي زندگي سالم را فراهم نمايد.

با افكار زيبا زندگي کن چون زندگي به اندازه ي افكار تو زيباست

فدراسیون جهانی قلب

کودکان را براي پيمودن راه قلب   
سالم ياري دهيم .                                                      
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اهدای زندگی انتخاب مرگ يا زندگی تنها سوالی 
است كه در تمام دنيا يک جواب مشترک دارد و 
تمامی موجودات زنده زندگی را با تمام دشواری 
های ادامه حيات اش بر می گزينند همچنين 
زندگی اولين كلمه ای است كه انسان آن را درک 
می كند و برای بهتر شدن آن هميشه تالش می 
كند.زندگی با گذران دقايق و ثانيه ها معنا می يابد 
و گاه در گذران اين لحظات سرنوشت به گونه ای 
ناخواسته شرايط را تغيير می دهد و شايد حکمت 
خداوند چيز ديگری است و گاهی سانحه ای باعث 
مرگ مغزی عزيزی از يک خانواده می شود.باور 
اينکه هيچ روزنه اميدی برای ادامه حيات بيمار 
مرگ مغزی وجود ندارد چون كابوسی تلخ است 
كه اكثر خانواده ها حاضر به پذيرفتن آن نيستند، 
اما عده ای از خانواده ها با پذيرفتن اين واقعيت كه 
قطار زندگی عزيزشان به انتها رسيده است، زندگی 
را به انسانی ديگر می بخشند و چه بخششی باالتر 
از بخشش زندگی.گذشتن از آن كه دوستش می 
داری سخت است و سخت تر از آن مرگی اجباری 
است كه دير يا زود به سراغ آن عزيز می آيد، پس 
چرا روح او را به آرامشی ابدی نرسانيم با اهدای 
زندگی به چندين انسان ؟آيا تا به حال شنيده 
ای كسی چشم انتظار بخشش برای ادامه زندگی 
اش باشد؟ در زير آسمان اين شهر زنان، مردان و 
كودكان دردمندی هستند كه دست به گريبان 
بيماری اند و هر روز و هر شب در حسرت لحظه ای 
آرامش، خوابی بدون درد و تنفس هوای آزاد می 
باشند، پدر، مادر، فرزند و همسری كه هر لحظه در 
اضطراب ايستادن قلب، توان كم برای ادامه دياليز يا 
چشم به اميد به ديدن رنگ خورشيد در چشمان 
فرزندشان می باشند.با هر بخشش يک زندگی، 
هزاران اميد و لبخند بين چندين و چند انسان 
هديه می شود و سخت ترين كار دنيا گذشتن 
است و زيباترين كار دنيا بخشيدن دوست داشتنی 
هاست، بخشش اعضا پيوندی بيماران مرگ مغزی 
معجزه ای است برای بخشش زندگی و جاودانگی 

روح اهدا كننده عضو.
نقل از روزنامه همشهری

اهدای زندگی 
انتخاب مرگ 
يا زندگی

بهترين راه مبارزه با بيماريها ، تدابير پيشگيري 
و مصون سازي طبيعي مردم به وسيله آگاهي و 
مديريت و اعمال سياست هاي مدبرانه درجهت  
پيشگيري از استرس ،تغذيه سالم و مفيد ، كنترل 
وزن ، دوري از داروي هاي ديابت زا و مواد غذايي 
صنعتي و شيميايي ، ورزش و شادابي و اميد به 
زندگي و ازهمه مهم ترتوكل به خدا و اميد به درگاه 

ذات احديت است . 
شيوه هاي سنتي سبک زندگي و غذاهاي سنتي 
كه ازبيماري جلوگيري ويا آن را درمان مي كنند 
بايد تشويق و تبليغ شود . كمترين اقدامي كه 
مي توان انجام داد باال بردن آگاهي مردم ، توسط 
انتشارات كتاب و جزوه ها و جلسات تغذيه طبيعي 
ودرمان طبيعي و تغذيه سنتي و آشنايي با غذاها 
و گياهان موثر بربيماريها وديگر روش هاي طبيعي 
زندگي سالم است . شما مي توانيد با تشويق و 
هديه دادن كتاب هايي دراين زمينه ، افراد را آگاه 
كنيد.بادعوت ازكارشناسان و افراد آگاه به جلسات 
فاميلي و مذهبي ، فعاليت هاي فرهنگي و بهداشتي 
درتکايا و مساجد براي آگاه كردن مردم ، اگاه كردن 
برنامه  ، گذاشتن  مبلغان مذهبي  و  روحانيون 
هاي ويژه و مستمر در راديو و تلويزيون ،روزنامه 
ها و مجالت و ايجاد جلسات توجيهي و آگاهي 

بخش در ادارات ، كارخانجات شركت ها ، نهاد 
ها و جلسات علمي درمدارس و مراكز آموزشي و 
جلسات انجمن اولياء و مربيان و ... درهركجا بايد 
مردم راازاين دشمن پنهان سالمتي آگاه كرد.اين 

يک وظيفه شرعي ، ملي و انساني است . 
راه هاي پيشگيري و جلوگيري ازبيماري ها و 
عوارض آن يک ضرورت بسيار فوري مورد نياز 
عموم مردم ما مي باشد . اين كار را نمي توان با 
چاپ چند پوستر ويک روز ويک هفته درسال به 
انجام رسانيد. بيماريها دركمين همه ما نشسته  
است . آموزش بهداشتي ودرمان نقش مهم و 
موثري در پيشگيري و مراقبت و كنترل بيماري 
دارد . اين آموزش بايد به تمام خانه ها راه پيدا كند و 
همه افراد را آگاه كند تاهرطورشده ازافزايش ساليانه 
هزاران نفربيمار ان قلبي عروقي ، ديابت بيماري 

فشار خون و.. درايران جلوگيري شود.
تمام كارشناسان، برنامه ريزان ، سياستگزاران و 
دولت مردان و تک تک آحاد جامعه بايد دراين 
انقالب بزرگ سالمتي شركت كنند تا شاهد فجايع 
ناشي از بيماري ها ، هزينه ها و گرفتاري ها ، غم 
ها و غصه ها و مرگ هاي زودرس هموطنان عزيز 

نباشيم . 

راز بزرگ زندگی در شكیبايی است و نبايد به خاطر يك آينده ی مبهم زمان حال را بر خود تلخ نمود

تدبیر

درمان تا کی؟
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اصالح و بهبود 
شيـوه زنـدگي 
نکته: اصالح و بهبود شيوه زندگي طي سه مرحله 

انجام مي پذيرد:
1-آموزش دانش و مهارت هاي الزم.

2-كشف رفتارها و عادات غلط و جايگزيني آنها با 
رفتارهاي صحيح.

3-تبديل رفتارهاي صحيح به عادات از طريق 
تمرين، مراقبت و پيگيري.

هدف نهائي اين درمان، نزديک شدن به وزن 
همراه  بازگشت(  )بدون  وزن  كاهش  و  ايده آل 
با ايجاد فرهنگ غذائي و فعاليتي جديد، ساده و 
قابل اجرا در فرد و خانواده اوست كه سرانجام تغيير 
فرهنگ غذائي و فعاليتي جامعه را به دنبال خواهد 

داشت.

اگر خود را برای آينده آماده نسازيد بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید

کاشت عشق واقعی

کا شت  
حديث پزشکی حلزون شنوائی     

اميرمومنان علي بن ابي طالب )ع( به فرزند خود 
امام حسن )ع( فرمود : پسرم » آيا تو را چهار نکته 

نياموزم كه به كمک آنها از طب ، بي نياز شوي ؟
گفت چرا ، اي امير مومنان« 

فرمود : بر سفره نمي نشيني ، مگر آن هنگام كه 
گرسنه اي و از سفره بر نمي خيزي ، مگر در آن 
حال كه هنوز ، ميل خوردن داري ،خوب بجو ، و به 
هنگام خوابيدن ، خودت را به خال عرضه كن . اگر 
اين چهار نکته را بکار بستي ، از طب ، بي نياز شوي.

عمل جراحی كاشت حلزون شنوائی كه در دنيا 
سابقه چندان طوالنی ندارد و در ايران حدود 20 

سال پيش آغاز شده است.
بيشترين موارد انجام اين عمل، كری مادرزادی 
. اين بيماران، درصورتيکه با استفاده از  است 
سمعک های قوی دو طرفه، به بازتوانی شنيداری 
قابل قبول رشد )كه روي كودكان ناشنواي زير 4 

سال( دست  نيابند، كانديد جراحی كاشت 
حلزون خواهند بود. و به كودكان اين امکان 

را مي دهد  تا مانند اكثر انسانها ي سالم از 
نعمت شنيدن و تکلم بهرمند شوند .افرادي كه 
تحت عمل جراحي كاشت حلزون شنوايي قرار 

ميگيرند با كمک پروتز كاشت حلزون شنوايي و 
خدمات توانبخشي و تربيت شنيداري بعد از عمل 
مي توانند به خوبي بشنوند و صحبت كنند. طی 
اين عمل، يک الکترود بسيار ظريف و حساس 
داخل حلزون گوش نهاده می شود. امواج صوتی 
از طريق گيرنده ای كه روی پوست بيمار قرار 
داده می شود، گرفته شده به تقويت كننده واقع 
در استخوان جمجمه منتقل و پس از تبديل به 
ايمپالس الکتريکی، وارد الکترود مزبور می شود. 
پس از جراحی ، طفل با گذراندن يک دوره صد 
جلسه ای آموزشی شامل توانبخشي، شنيداری 
امواج   اين  بود  خواهد  قادر  درمانی،  گفتار   ،
الکتريکی را )بصورت صوت( در مغز خود حس و 

پردازش كند. طول مدت جراحی كاشت حلزون 
4-2 ساعت بوده كه  با استفاده از ميکروسکوپ 

می شود.و ابزارهای ظريف و مخصوص عمل 
اين  كه  است  بديهي 

پروتز  وتهيه  عمل 
حلزون  كاشت 

شنوايي از كشورهاي 
توليد كننده هزينه نسبتا بااليي 

كه كه حدود 25ميليون تومان مي باشد 
با توجه به تسهيالت اعطائی وزارت بهداشت و 
درمان در مجموع برای دريافت پروتز 6ميليون 
را به خانواده بيمار تحميل مي كند و با توجه به 
اهميت اين عمل و مزاياي آن مارا براآن داشت تا 
به ياري اين خانواده ها بشتابيم و به لطف خداي 
مهربان بيماران كانديداي  كاشت حلزون گوش 

را مورد حمايت قرار دهيم.

دکترسّید حمید رضا ابطحی
متخصص و جراح گوش و حلق و بينی
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عبارت  به  یا  و  مادرزادي  یهاي  بیمار  از 
بهتر از بیماریهاي سرشتي قلبي برایمان 

بگویید؟
اين بيماري ها به نقص هاي ساختماني قلب كه 
از بدو تولد وجود دارند اطالق مي شود شيوع اين 

بيماريها حدود 1 درصد )8 در 1000 نوزادان ( 
است.

خوشبختانه اغلب اين بيماريها خفيف هستند 
. ولي  به خود خوب مي شوند  و برخي خود 
متاسفانه در مواردي اين نقص ها شديد و در 
صورت تشخيص داده نشدن به موقع و درمان 

سريع باعث از بين رفتن كودک مي شوند.
بیماریها  این  آمدن  بوجود  علت   )2

چیست؟
در  تواند  مي  متعددي  فاكتورهاي  متأسفانه 
بروز اين بيماري ها موثر باشد و در اغلب موارد         
آن  براي  كننده  ايجاد  عامل  يک  توان  نمي 
مشخص كرد. ولي در كمتر از 10 درصد موارد 
وجود برخي از بيماريهاي مادر در دوران حاملگي 
) ديابت ، سرخچه و ...( مصرف برخي از داروها در 
دوران حاملگي )داروهاي ضد تشنج ، رتينونيک 
اسيد كه براي درمان جوش صورت مصرف مي 
شود و ...( سابقه اين بيماري ها در خانواده نزديک، 
برخي از بيماريهاي كروموزومي )مثل سندرم 
داون يا منگوليسم( و موارد كمتر شايع ديگر مي 

توانند باعث بروز اين بيماري ها شوند.
کدام  ها  بیماري  این  ترین  شایع   )3

هستند؟
اين بيماري ها را به دو دسته كلي بدون سيانوز 
)كبودي مخاط ها ( و يا با سيانوز تقسيم مي 
كنند. سيانوز به حالتي اطالق مي شود كه لب ها 

و زبان و ناخن هاي نوزاد كبود و تيره مي باشد . 
اين حالت متأسفانه در زير نور المپ هاي مهتابي 
و يا در افراد تيره پوست و يا با كم خوني نوزاد 
خود را به درستي نشان نمي دهد و امروزه به 
همين دليل توصيه مي شود كه تمام نوزادان بعد 
از تولد و قبل از ترخيص از زايشگاه حتماً با يک 
دستگاه ساده اي به نام پالس اكسيمتري از نظر 
ميزان اكسيژن موجود در خون كنترل شوند و 
اگر در سن كمتر از 3 روز اشباع اكسيژني كمتر 
از 85 درصد داشتند حتماً مشاوره قلب براي آنان 

درخواست شود.
در گروه بدون سيانوز شايع ترين بيماري نقص 
در ديواره بين بطن ها يا همان سوراخ بين بطني 
مي باشد كه 20 درصد اين بيماري ها را تشکيل 
مي دهند . سوراخ بين دهليز ها ، كانال شرياني 
باز بين سرخرگ ششي ) كه در دوره جنيني 
بايد باز بوده و بعد از تولد بايد بسته شود( و تنگي 
دريچه هاي آئورت و ششي از شايع ترين بيماري 
هاي اين گروه هستند. در گروه با سيانوز بيماري 
تترالوژي فالوت كه شامل سوراخ بين بطني و 
تنگي دريچه ششي و زير آن مي شود شايعترين 
بيماري است. هر چند انسداد كامل دريچه ششي 
و سه لتي و نيز جابجايي سرخرگ هاي بزرگ نيز 

شايع هستند.
4( آیا راهي براي جلوگیري از این بیماري 
مشاوره  با  توان  مي  یا  و  دارد  وجود  ها 

مصاحبه  با 
دکتر محّمدرضا صبري

فوق تخصص قلب كودكان و
استاد دانشکده  علوم پزشکي اصفهان

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی کوتاه بودن آن نیست بلكه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دير شروع میكنیم

مشكالت بیماری قلبی اطفال
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ژنتیک جلوي این بیماریها را گرفت؟
اغلب  ها  بيماري  اين  عامل  چون  متأسفانه 
مشخص نمي شود و نقش عامل متعدد محيطي 
و ژنتيکي در بروز آن موثر است راه جلوگيري 
كامل وجود ندارد. اما توصيه مي شود كه خانواده 
هايي كه قصد بچه دار شدن دارند و به خصوص 
اگر فرزند قبلي آنها و يا از افراد درجه اول فاميل 
فردي مبتال بوده ، حتماً از 3 ماه قبل از باردار 
شدن و نيز در طول حاملگي و به خصوص در 
3 ماه اول از تماس با مواد شيميايي ، اشعه هايي 
صورت  به  داروها  مصرف   ، ايکس  اشعه  مثل 
خودسرانه و تماس با بيماري هاي واگير مثل 
سرخچه خودداري نمايند. مکمل ها و ويتامين 
هاي ضروري را دريافت دارند و تغذيه سالم داشته 
باشند . فشار خون و قند خون خود را كنترل 
نمايند و به توصيه هاي پزشک متخصص زنان 
خود عمل نمايند. مشاوره ژنتيک در اكثر موارد 
كمکي نمي كند ولي چنانچه بيش از 3 عضو 
مبتال در خانواده دارند و يا سابقه بيماري هاي 
كروموزومي و ارثي در خانواده دارند اين مشاوره 

مي تواند راهگشا باشد.
5( درمان این بیماري ها چیست؟

نياز  اغلب اين بيماري ها خوش خيم بوده و 
به درمان ندارند مثالً يک سوراخ بين بطني يا 
دهليزي كوچک و يا تنگي خفيف دريچه ها 
ندارند. هر  يا جراحي  به درمان دارويي و  نياز 

چند اين موارد نياز به پيگيري و ويزيت مجدد 
توسط فوق تخصص قلب اطفال دارند چون در 
موارد اندكي عوارض ديگري در اين بيماري ها 
ممکن است رخ دهد كه عليرغم كوچک بودن 
مثالً سوراخ بين بطني ، نياز به جراحي قلب پيدا 
كنند.در انواع شديد تر بيماري كه ايجاد نارسايي 
احتقاني يا افزايش فشار شريان ششي بکند نياز به 
درمان دارويي وجود دارد و اين موارد اغلب نياز به 

جراحي هم پيدا مي كنند.
بیماران  این  بهتر است  6( در چه سني 

عمل شوند؟
سن عمل جراحي بسته به نوع بيماري و شدت 
آن متفاوت است . در تعداد محدودي الزم است 
كه جراحي در همان دوره نوزادي انجام شود. در 
مواردي مي توان جراحي را در سنين باالتر انجام 
داد. تشخيص اين موضوع با پزشک فوق تخصص 
موارد  اكثر  خوشبختانه  است.  كودكان  قلب 
جراحي هاي پيچيده مادرزادي قلبي در ايران و 
در شهر اصفهان قابل انجام است . اين جراحي 
ها به وزن نوزاد و كودک خيلي وابسته نيست 
و در صورت وجود امکانات الزم و وجود پرسنل 
پرستاري و پزشکي كارآمد حتي در نوزادان با وزن 
بسيار كم نيز اين اعمال جراحي امکان پذير است.

7( چگونه هزینه عمل جراحي و درمان 
این قبیل از بیماران انجام مي شود؟

متأسفانه هزينه هاي درماني و جراحي اين بيماران 
حتي در مراكز دولتي براي برخي از خانواده ها 
سنگين و زياد مي باشد . از طرفي امکانات و 
تجهيزات الزم براي جراحي و مراقبتهاي ويژه 
آنان بعد از عمل بايد به روز و كامل باشد كه 
هزينه نسبتاً بااليي را طلب مي كند. از طرفي 
عمل جراحي و مراقبت از اين كودكان با سن 
و وزن كم خيلي مشکل تر از مراقبت از بالغين 
مبتال به بيماري قلبي مي باشد. به اين دليل الزم 
است كه خيرين و موسسات مردم نهاد به اين 

بيماران و خانواده هاي آنان كمک نمايند.

 انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل 
)ع( خوشبختانه در اين زمينه پيشگام بوده و 
تاكنون به اين بيماران و خانواده آنان كمک هاي 
زيادي نموده اند. قبل از فعال شدن بخش جراحي 
قلب در اصفهان در اعزام اين بيماران به شهرهاي 
براي جراحي قلب مساعدت هاي  ايران  ديگر 
عمده اي كرده اند وخوشبختانه بعد از راه اندازي 
اتاق  عمل قلب كودكان در اصفهان  اكنون نيز 
از اين بيماران و خانواده هاي آنان نيز حمايت 

مي كنند.

آيا ميدانيد که با حمايت 
انجمن خيريه خدمات درمانی 

حضرت ابوالفضل)ع( در 5 سال اخير 
صدها نوزاد و کودک

 نيازمند عمل جراحی قلب از 
مرگ حتمی نجات يافته اند.

وقتی زندگی چیز زيادی به شما نمی دهدبخاطر اين است که شما چیز زيادی از آن نخواسته ايد

مشكالت بیماری قلبی اطفال
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آفرین بر دستهاي مهربان

دست انهایي که در راه خدا

دست این خوبان خوبي آفرین

آفرین برانکه نیکي ساز کرد

آفرین برانکه رفع غم نمود

آفرین بر انکه این ایثار کرد

میزند دائم به ناز شستتان

اي که دستان مشکل گشاست

اي شما در قلب مردم جایتان

گفت پیغمبر کالم دلنشین

هرکه بذري در زمین عشق کاشت

آنکه در امروز دلها شاد کرد

بهترین ره توشه راه حیات

این کالم حق بود بي گفتگو

تاکه فرصت هست در این ره شهیر

دستهاي مهربان پر توان

میکنند ایثار هر صبح  و  مسا

آفرین بر دستتان صد آفرین

صد گره از کار مردم باز کرد

باري از دوش خالیق کم نمود

بار هر افتاده اي را بار کرد

صد فرشته بوسه ها بر دستتان

منبع فیاض  انوار خداست

در بهشت جاودان ماوایتان

نکته زیبا ز قرآن مبین

خانه جاوید  او  باشد بهشت

خانه فرداي خود آباد کرد

نیست غیر از باقیات  الصالحات

لن تنالوا   البر حتي تنفقوا

گر که دستت میرسد دستي بگیر

آفـريـن بر 
دستهاي مهربان

يکي از  ويژگي فرزانگان ساده نما مردم داری ايشان 
است. فرزانگان ساده نما، به معناي دقيق كلمه مردمی 
اند. صبح و شب شان در كوچه و بازار مي گذرد. با 
اقشار مختلف مردم هم سفره اند. با كوچک و بزرگ 
و غني و فقير نشست و برخاست  مي كنند و در 
غم ها و غصه ها و خنده ها و شادي هاشان شريک 
اند. خصوصاً  با فرودستان بيش تر مي جوشند. درعين 
فرزانگي، سادگي مانع از آن مي شود كه مردم آنان را 
برتر از خود بپندارند. بسا كه به عکس بسياري از مردم، 
خصوصاً  جوان ترها، ايشان را ساده لوح مي شمرد ند 
تا فرزانگان ساده لوح. و همين براي ايشان فرصت 
مغتنمي است كه بيش تر و بيش تر با اجتماع و دردها 
و رنج ها و كاستي هاي زندگي مردم آشنا و نزديک 
شوند و بتوانند به كنج ها و گوشه هايي از زندگي مردم 
سرک بکشند كه هيچ عالم و حاكمي راه به  آن جا 
ندارد. همين است كه در حد وسع خود مي كوشند 

به درد مردم برسند و گرهي از كارشان بگشايند.
اين ويژگي هم در صمصام به شکل برجسته اي وجود 
دارد. ازجمله خصايصي كه صمصام را در ياد مردم 
اصفهان ماندگار كرده، اشتغال او به كارهاي خير و 
دست گيري از مستمندان است. صمصام اين كار را 
به شيوه ي خاص خود و در قالب همان طنازي ها و 
تظاهرها انجام مي داده است. مانند آن كه هركجا منبر 
می رفته، گاه در حين مجلس و همان روی منبر، از 
صاحب مجلس می خواسته كه پولی بابت منبر در 
خورجينش بگذارد! حکايت هاي بسياري از اقدامات 
خيريه ي صمصام نقل مي كنند. اين كه او چه گونه با 
همان بذله گويي و نکته سنجي و گاه مچ گيري هاي 
خاص خود،  از فالن مسئول مملکتي يا فرد متمول 
يا تاجر سرشناس پولي ستانده و آن را مخفيانه خرج 
يتيم ها و فقراي شهر كرده است. نه فقط متمولين، 
بلکه بسياري از آن ها كه دست شان به دهان شان 
مي رسيده و مي دانسته اند كه صمصام اين پول ها را 
خرج چه مي كند، هر وقت سر راه شان قرار مي گرفته، 
پولي نذر او مي كردند تا از طرف ايشان خرِج امور 

خير كند.

کوتاه و خواندنی درباره
 صمصام بهلول اصفهانی

دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی ديگری است

شعر و داستان واقعی

شهیر اصفهانی
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امتحان كنيد و دريابيد كه تنها با يکبار كمک به ديگران، چه حس زيبايی خواهيد داشت. اگر احساس 
می كنيد كه اين رابطه يک طرفه شده است و در مقابل كمک، هيچ سودی حاصل نمی كنيد، علت آن 
اين است ) هيچ گاه نبايد انگيزه ی كمک، جبران آن باشد (، حداقل سودی كه از كمک به ديگران می 
بريد، اين است در واقع يک تجربه جديد كسب می كنيد، در جايگاه كمک كردن به ديگران بودن ، خيلی 

لذت بخش تر از اين است كه هميشه نيازمند كمک باشيم! 
در دنيای امروزی كه همواره همه ی مردم برای رسيدن به خواسته هايشان با هر سختی در تکاپو 
هستند، مسلما« ديگر وقتی باقی نيست كه به ديگران نيز فکر كنند، اين درحالی است كه  استقرار دفتر 
اطالع رساني و جذب مشاركتهاي مردمي  انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( در سالن 
پروازهاي داخلي فرودگاه اين زمينه را فراهم كرد تا با   كمک به ديگران باعث شود به حلقه بزرگ عشق 

متصل  و حس زيباي كمک به هم نوع  راقبل از پرواز تجربه كنيم. 
بايد بدانيم كمک به ديگران نيز شادی شما را افزايش می دهد. طی يک بررسی معلوم شد كمک به 
ديگران باعث تقويت شادی، احساس رضايتمندی از زندگی، اعتماد به نفس، سالمت جسمی و كاهش 

افسردگيست.
به اين جمله دقت كنيد :» كسی كه اهدا می كند خوشبختر از كسی است كه دريافت می كند«. منطقی 
است چون كسی كه كمک می كند هميشه در موضوعی نسبت به كمک گيرنده برتری دارد. حس 
كمک به ديگران، نه تنها تعادل را در روابط ما ايجاد می كند بلکه يک فرد با كمک و انتقال انرژی مثبت، 

معتقد است كه در مقابل، با اين كار، پاسخ مثبتی نيز از جانب شما دريافت خواهد كرد. 

امتحان کنيد  و دريابيد 

استاد جمشيد مشايخی:
خوب  های  فعاليت  به  توجه  با 
خيريه حضرت ابوالفضل )ع( اميد 
بتواند  کانتر  اين  استقرار  است 
بستری مناسب برای ترويج فرهنگ 

ايثار را داشته باشد.

مهندس علی قاسم زاده 
مديرکل فرودگاه بين المللی شهيد بهشتی اصفهان:

در  کانتر  اين  استقرار  و  افتتاح 
سالن پروازهای داخلی فرودگاه 
شهيد بهشتی اصفهان خود کمک 
کوچکی به گسترش فرهنگ خير و 
نيکوکاری و همچنين آشنايی مردم 

با فعاليت های اين خيريه است.

از این پس مسافران محترم فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان می توانند با 
مراجعه به دفتر خیریه حضرت ابوالفضل )ع( در محل سالن پروازهای داخلی ضمن 

اطالع از فعالیت های این خیریه، کمک های نقدی خود را اهدا کنند.

اگر خود را برای آينده آماده نسازيد بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید

ايستگاه مسافر
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بيماريهاي قلبي و سکته مغزي علت اصلي مرگ 
در دنيا است به طوريکه ساليانه باعث مرگ 17/3 
ميليون نفر مي شود، روز جهاني قلب براي مطلع 
ايجاد شده  اين موضوع  از  كردن مردم جهان 
است. فدراسيون جهاني قلب به اتفاق اعضايش 
اعالم مي دارندكه دست كم80 درصد از مرگ و 
ميرهاي زودرس در اثر بيماريهاي قلبي و سکته  
مغزي قابل اجتناب هستند به شرط آنکه عوامل 
اصلي خطر يعني دخانيات، رژيم غذايي نا سالم و 

عدم فعاليت فيزيکي كنترل شود.
روز جهاني قلب در روز جمعه پنجم مهرماه 1392 
با شعار پيش به سوي قلب سالم، پيشگيري  از 
بيماريهاي قلبي عروق  در بوستان ملت ايستگاه 

ورزشي قلب سالم برگزار گرديد.
روز جهاني قلب: روز آموزش و اصالح شیوه 

زندگي بهتر
به دليل اهميت آموزش فشار خون ايستگاه اول 
به اين موضوع اختصاص يافته بود چرا كه آموزش 
و پيشگيري بسيار مناسب تر از درمان است.در 

اين ايستگاه متخصصين با ارايه توضيحات علمي 
و عملي و پخش بروشور هاي آموزشي براي رسيد 
به ارتقاء سطح آگاهي تالش بي وقفه اي  ارائه 

مي كردند.
در ايستگاهاي بعدي تست قند خون، فشار خون 
و تنسنجي به چشم مي خورد كه مردم مي 
توانستند به صورت رايگان چک آپ هاي الزمه را 
انجام دهند. ايستگاه هايي  هم به منظور شناخت 
رشد و نمو كودكان و عالئم ريسک فاكتور هاي 
بيماري قلبي با نگاه علمي و تخصصي بر پا شده 
بود كه به افراد آموزش هاي مربوطه داده مي شد.

كودكان در سنين كم نياز به نشاط و سرگرمي 
سالم دارند كه با برگزاري اين نوع نمايش هاي 
خالق مي كوشيم در راستاي تفريحي سالم و 
آموزنده قدم برداشته و براي آينده آنها بستري 
امن ايجاد كنيم. از نکات برگزاري چنين جشن 
هايي مي توان برنامه هاي علمي، آموزشي اشاره 
پزشکي  و  علمي  هاي  چهره  كه حضور  كرد 

در كنار آحاد مردم و ايجاد انگيزه براي ورزش 
توانست جايگاه مراسم را دوچندان كند. حضور 
كودكان و نوجوانان در اين گونه برنامه ها نويد 
مي دهد كه در آينده بتوانند از شيوع بيماري 
هاي قلبي جلوگيري كنند و شيوه زندگي سالم را 

مسير راه خود قرار دهند.
الزم به ذكر است در تستهاي به عمل آمده از 
افراد باالي 30 سال سن آمار نشان داده است 
25درصد دچار فشار خون باال ، قندخون باال و 
اضافه وزن بوده اند كه اين عالئم نشان مي دهد 
خطر ابتالء آنها به بيماري هاي قلبي بيشتر است 
كه با ورزش و اصالح زندگي مي توان از نگراني 
ها كاست و بايد تمام تالش ها براي ارتقاء سطح 
آگاهي مردم و اصالح بهبود شيوه زندگي در 

دستور كار قرار گيرد.

در پايان اين باور وجود دارد كه ما )انسان هاي 
امروزي صنعتي( مي توانيم همانند اجدادمان 
سالم بزيستيم و  از » زندگي سالم «  لذت ببريم.

درباره روزجهاني قلب

دکترعلی  اکبرتوسلی 
متخصص قلب و عروق

روز جهاني قلب: روز آموزش و اصالح شیوه زندگي بهتر

اگر زيبايی را آواز سر دهی حتی در تنهايی بیابان گوش شنوا خواهی يافت.

قلب سالم
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Take The 
road to a 
healthy 
heart.

خوشبختی بر سه ستون استوار است: فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آينده

قلب سالم
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بی شک مهربانان نيز قهرمانان واقعی ميدان 
زندگی اند دستان سخاوتمند مردمان ديار خوبی 
ها، جوانانی را در جاده زندگی قهرمان ميکند 
كه اثبات كند مدال طالی انسانيت و مردانگی، 
شايسته خوبانی نيک سرشت و از جنس نور و 
پاكی است. قهرمانان ما همه بخشندگانی هستند 
كه از جان و مال خود بی منت می بخشند تا 
جانی قوت گيرد كه اليق بهترين هاست مراسم 

تجليل از قهرمانان ورزشکار پيوندي ، صبح 
سالن  در   92/5/21 مورخ  دوشنبه  روز 
كنفرانس خيريه حضرت ابوالفضل )ع( با 
حضور دو تن ازچهره هاي علمي آقايان 
دكتر مهدي اذاني و دكتر حميد شمس 

الکتابي ، خيرين عرصه سالمت و 
اعضاي هيئت مديره و هيئت 

حضرت  خيريه  امناي 
ابوالفضل )ع( برگزارگرديد. 
در اين جلسه از سه تن از 

اين قهرمانان ورزشکاربا 
تجليل  اهداي جوايز 

شد .

مسابقات  از  دوره  درنوزدهمين  قهرمانان  اين 
در  اعضا،  پيوند  و  خاص  بيماران   ، ورزشهای 
ادامه رقابتهای جهانی پيوند اعضا كه در مرداد 
ماه در دربان آفريقای جنوبی برگزار شد شركت 
داشتند . در رشته دو و ميدانی رضا طهماسبی 
در رده سنی 30 تا 39 سال در ماده 100*4 
و سه  نشان طال  به كسب  موفق  مترامدادی 
مدال نقره در ماده دو استقامت و امدادي 
شد  و در رشته بدمينتون خانم ها نجمه 
يک   29 تا   18 سنی  دررده  كمالی 
مدال نقره در بدمينتون انفرادی و يک 
مدال طال در بخش دوبل را برگردن 
در  رحمانی  مريم  همچنين   . آويخت 
همين رده سنی يک مدال نقره 
در بدمينتون دوبل بدست 
آورد . درمجموع تيم ملی 
بدمينتون بانوان پيوند 
ايران 2 مدال  اعضای 
نقره يک برنز بدست 

آورد .

قهرمانان ايران ، افتخار آفرينان 
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )عليه السالم(

مشكالت امروز تو برای امروز کافی ست مشكالت فردا را به امروز اضافه نكن.

امید ، تالش و قهرمانی
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»شما که با دستان پر معرفت خود مرا 
مورد حمایت  قرار مي دهید، شما که 
زندگي مرا از نیستي به هستي تبدیل 
کرده اید، با حضرت ابوالفضل)ع( معامله 

مي کنید.«
اين ها صحبت هاي دختري 24 ساله است كه 
نخستين بار در سن هفت سالگي، آن زمان كه 
حجم كودكانه اش هجوم بيماري مادرزادي اش 
را باور نمي كرد، نياز به عمل پيوند كليه يافت. 
هزينه هاي بسيار جراحي، افزون بر آنچه از خود 
بيماري بر خانواده اش متحمل شده بود چرخ 
زندگي شان را از پاي انداخته بود و آن زمان 
براي اولين بار به همراه مادرش به خيريه حضرت 

ابوالفضل )ع( پناه آورده بود. 
امروز كه بشريت با سرعت غير قابل مالحظه اي 
در عصر تکنولوژي پيش مي رود، با همان سرعت 
بيماري هاي خاص را تجربه مي كند و متاسفانه 
در اين راه عده اي به دليل نداشتن تمکن مالي 
برخي مواقع از ادامه يا آغاز درمان خود باز مي 
مانند و آنجاست كه خانواده راهي نمي يابد مگر 
آنکه از خيريه ها ياري جويد؛ چراكه براي درمان 
در ابتدا بايد پول فراهم باشد تا درمان آغاز شود. 
افرادي كه توانايي مالي ندارند از چرخه هاي 
درمان خارج مي شوند و با نهايت تاسف بايد 

گفت گاهي اگر خيريه ها به ياري آن ها نيايند، 
اين بيماران محکوم به مرگ    هستند

همايش خيرين عرصه سالمت، به همت انجمن 
خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع( در 
روز دوشنبه 18 شهريورماه برگزار شد تا مانند 
گذشته با ياري خيرين عزيز هزينه ي بيماراني 
كه چشم ياري از سوي اين انجمن دارند تامين 

شده و نگاهشان نا اميد و منتظر نماند.
همايش خيرين عرصه سالمت به منظور تامين 
دو ميليارد و 600 ميليون تومان هزينه ي درمان 
بيماراني كه پس از خدا چشم ياري به اين انجمن 
دارند با اين اميد كه هيچ بيماری دست خالی 
از خيريه حضرت ابوالفضل)ع( بيرون نرود، برگزار 
شد. شايد كافی است كه تنها يادمان باشد وقتی 
با نيت بندگی خداوند، با دستان معرفت، زندگی 
انسانی را از نيستی به هستی تبديل می كنيم، با 

حضرت ابوالفضل)ع( معامله كرده ايم... 

بياييد   معامله ای کنيم...
 نگاهی کوتاه به همایش خیرین عرصه سالمت،  که به همت انجمن خیریه خدمات 
درماني حضرت ابوالفضل)ع(   که درشهریورماه دراتاق بازرگانی اصفهان برگزارشد

هرکس با خداست تنها نیست

حضور استوار



26

w w w . a b o l f a z l - c h a r i t y . o r g

کـلیــد
زندگی

شماره هفتم /  زمستان 1392 
ش ماهه اول سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکر ش

آنژیوگرافی:

آنژیوگرافی یاکاتتریزاسیون قلب یک 
روش دقیق واصلی جهت تصویر برداری 
قلب،ساختمان  بیماریهای  وتشخیص 
قلبی  های  دریچه  قلب،  عملکرد  و 
وانسداد رگ های کرونر است والبته به 
هیچ عنوان یک روش درمانی نمی باشد. 
جهت انجام دادن آن در اتاق مخصوص، 
مخصوص  لباس  پرستار  و  پزشک 
پوشیده و یک وسیله سیم مانند به نام 
کتتر از طریق رگ های کشاله ران یا بازو  
به درون عروق و حفرات قلبی فرستاده 
به  حاجب  ماده  تزریق  با  و  شود  می 
از  عکسبرداری  آنژیو  دستگاه  کمک 
قلب و عروق صورت می گیرد. در بعضی 
رادیولوژی  فیلم   گرفتن  برای  مواقع 
اتاق تاریک می شود و قسمتهایی از 
دستگاه آنژیوگرافی اطراف تخت بیمار 

می چرخند.

اكنون كه بر اساس توصيه پزشک آنژيوگرافی 
قلبی در برنامه تشخيص شما قرار گرفته است 
جهت آشنايی، آرامش و اطمينان لطفا به اين 

نکات  توجه كنيد:

نکات قبل از انجام آنژیوگرافی :

در بيشتر مراكز بيماران صبح زود به بيمارستان 
انجام   شوند.  می  مرخص  عصر  و  آيند  می 
آنژيوگرافی حدود بيست دقيقه تا يک ساعت به 
طول می انجامد. از بی حسی موضعی در محل 
ورود كتتر استفاده می شود و درد مختصری دارد

لطفا به نکات زير توجه كنيد:
1 - حداقل از هشت ساعت قبل از آنژيو ناشتا 

باشيد.
2- گزارش آزمايشات خون، راديوگرافی قفسه 
سينه، نوار قلب، اكو و پرونده را به همراه داشته 

باشيد.
3 – در صورتی كه به هر نوع دارو، يد، غذاهای 
دريايی و ... حساسيت داريد پزشک يا پرستار را 

مطلع كنيد.
4 – از يک هفته قبل از آنژيوگرافی در مورد  
داروهايی كه مصرف می كنيد نظر پزشک معالج 

 آنژيوگرافی 
قلب

قلب دارای دو رگ اصلی سطحی است که وظیفه مهم خون رسانی به قلب را برعهده 
داشته و عروق کرونر نامیده می شوند یکی در سمت چپ قلب و دیگری در سمت راست 
قلب قرار دارد، هر کدام از این دو رگ به شاخه های کوچکتری تقسیم می شوند. رسوب 
تدریجی ذرات چربی، کلسیم و سایر موارد در جدار رگ های کرونر قلب در افرادی 
که دارای چربی خون باال،  فشار خون باال، قند خون باال )دیابت(، وزن باال و افرادی که 
استعمال دخانیات وسیگار دارند، بسیار سریع رخ داده و باعث تنگ شدن آنها می شود. 
با انسداد عروق کرونر قلب، افراد دچار درد قلبی و در موارد پیشرفته دچار سکته قلبی 

می شوند.

دکترسّید محّمد هاشمی
متخصص قلب و عروق

عشق بورزيد، اما نگذاريد با قلبتان بد رفتاری شود.

دانستنیها
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خود را جويا شويد. شايد الزم باشد مصرف آنها 
تعديل يا متوقف گردد.

5 – شب قبل از آنژيوگرافی استحمام كرده و 
موهای ناحيه شکم و كشاله ران را از ناف تا باالی 

هر دو زانو بزنيد.
قبل از ترک اتاق برای انجام آنژيوگرافی   – 6
وسايل تزيينی يا مصنوعی )دندان مصنوعی( را 

تحويل نماييد و لباس مخصوص به نام گان را 
بپوشيد.

7 -  پرستار بخش قبل از رفتن شما به اتاق آنژيو 
قد و وزن شما را در پرونده ثبت می نمايد و برای 
شما يک رگ مطمئن تعبيه كرده و عالمت می 

زند.
شما نيز  بايستی برگه رضايت نامه را امضاء كنيد.

نکات حین انجام آنژیوگرافی :

1 – هيچ بيماری حين آنژيوگرافی بيهوش نمی 
گردد مگر كودكان برای انجام اين فرايند از بی 
حسی موضعی استفاده می گردد بنابراين حين 
انجام آنژيو می توانيد با پزشک و پرستار همکاری 

كنيد.
به درخواست پزشک نفس های  توجه  با   -2

عميق كشيده و سرفه كنيد.

3 – اكثر افراد در موقع تزريق درون شريان كرونر، 
هيچ احساسی ندارند. بعضی از افراد ممکن است 
احساس يک ناراحتی خفيف به شکل احساس 
گرم شدن وگر گرفتگی، طپش قلب، حالت تهوع، 
ضعف، يا احساس سنگينی يا تنگی نفس ماليم 

روی سينه داشته باشند،  كه بعد از چند ثانيه 
برطرف می گردد. در كمال آرامش می توانيد 

نظاره گر كار خود باشيد.
تا پايان كار از وضعيت و  المقدور  حتی   – 4
مسايل پزشکی سوال نکنيد، چون ممکن است 

تمركز تيم پزشکی به هم بخورد

مراقبتهای بعد از آنژیوگرافی :

1 – عالئم حياتی، نبض، گرمی و حس انتهای 
اندامها توسط پرستار هر 15 دقيقه چک خواهد 
شد. پس از اتمام كار پارچه مخصوص و لوله هايی 
كه در ناحيه آنژيوگرافی در پا يا بازو قرار دارند 
خارج می گردد و روی محل سوراخ بوجود آمده 
توسط يکی از اعضاء تيم فشار وارد می گردد تا 
محل شريان بسته شود، در اين خصوص همکاری 

الزم را داشته باشيد.
2 -  حداقل 6 ساعت روی تخت استراحت كنيد، 
سر تخت 30 درجه باال باشد و تا 24 ساعت روی 

بازويی كه بر روی آن كار انجام گرفته نخوابيد.
3 – از خم كردن عضو مبتال ) مفصل ران يا آرنج 
دست( تا 12 ساعت خود داری نماييد و جهت 
جلوگيری از خونريزی بايد كيسه شن روی محل 

ورود كتتر قرار بگيرد.
4 – در صورت بروز هر گونه خونريزی، سوزش 
اندام احساس كرخی، سردی، تغيير رنگ يا محو 

شدن نبض محيطی پرستار را مطلع نماييد.
5 – در صورت درد سينه و تپش قلب به پرستار 

اطالع دهيد.
6 – در صورت هوشياری كامل مايعات خوراكی 
جهت دفع ماده حاجب از طريق ادرار مصرف 
كنيد و در صورت نداشتن تهوع به تدريج رژيم 

معمول را شروع كنيد .

7 – در زمان ترخيص به آهستگی قدم بزنيد و 
از انجام فعاليت های شديد و ناگهانی تا چند روز 

خودداری نماييد.
تورم خفيف در محل  و  در صورت درد   –  8
آنژيوگرافی از مسکن و كمپرسور گرم استفاده 

كرده و در موارد شديد به پزشک مراجعه كنيد.
9 – نتيجه آنژيوگرافی ممکن است به صورت 
به شما  توسط پزشک  زير  احتماالت  از  يکی 

گزارش گردد:

* یافته های آنژیوگرافی نرمال است و شما 
نیاز به درمان خاص قلبی ندارید.

* شما باید دارو مصرف نمائید.
* شما احتیاج به اقدامات دیگر مثل بالون 
میکر  پیس  کارگذاری  یا  دریچه  یا  رگ 

)باتری قلبی( دارید.
* شما به عمل قلب باز جهت پیوند عروق، 

ترمیم یا تعویض دریچه قلبی نیاز دارید.
* این تشخیص یافته پزشک معالج شماست 
و شما حق دارید نظر سایر پزشکان و مراکز 
را هم سوال کنید ولی بررسی های بیش از 

حد شما را گیج تر خواهد کرد.

به ياد داشته باشيد آنژيوگرافی به عنوان يک 
تست تشخيصی كم خطر و پر فايده شناخته می 
شود. ميزان بروز عارضه چيزی در حدود يک در 
250 مورد بيمار است. اين عوارض شامل عفونت 
و خونريزی محل آنژيو، تشکيل لخته در خون 
)آمبولی(،  آسيب ديدگی موقت يا دائم در اندام 
درگير شده، بی نظمی ضربان قلب ، درد قلبی، 
به ماده عکسبرداری  آلرژيک  نسبت  واكنش 
)برافروختگی، تهوع، استفراغ، حس سوزش، بی 
حسی، كهير، خارش پوست و شوک حساسيتی(، 
افت فشار خون و درجاتی از نارسايی احتمالی 
كليه است. عوارضی مانند سکته قلبی، سکته 

مغزی و فوت در حدود يک در هزار مورد است.

برای زندگی بهتر بايد از تجربه های ديگران استفاده کنیم 

دانستنیها
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1- ریتم زندگی خود را آرام کنید
 شما نياز به زمان داريد تا بتوانيد فکر كنيد و 
افکار خود را در زندگی فردی بازتاب دهيد. اگر 
تمام مدت سرتان شلوغ باشد، وقت كافی برای 
فکر كردن به اهداف خود نداريد چه برسد به 
اينکه بخواهيد دست به عمل بزنيد و زندگيتان را 

زندگی خود تغيير دهيد. پس ريتم 
و برای تغيير را آرام و ماليم نماييد 
فضا  خود  زندگی  ايجاد كنيد.در 
پيش سعی كنيد آهسته به  جلو 

حال  عين  در  تا  نيد برويد  ا بتو
از زندگی  از پيش  ت بيش  لذ

های  مشغوليت  بی ببريد. 
مورد نه تنها لذت تماشای 

از  را  زندگی  نظير  بی  مناظر 
شما می گيرند بلکه باعث می 

شوند كه شما هيچ حسی نسبت 
به اينکه كجا هستيد، به كجا می رويد، و 

چه كاری انجام می دهيد نيز نداشته باشيد.
 

2- خواستار تغییرباشید
زندگی  اين  است.  ضروری  داشتن”  ”تمايل 
شماست، هيچ كس نمی تواند در آن تغيير ايجاد 
كند مگر خود شما. اگر خودتان خواستار تغيير 
نباشيد، آنگاه هيچ چيز در اين دنيا نمی تواند شما 

را مجبور به تغيير كند.
به اين منظور در ابتدا بايد به خود بگوييد كه با ايجاد 
تغيير، زندگی من از شرايط فعلی بهتر خواهد شد. 
اصالً مهم نيست كه زندگی شما تا چه اندازه خوب 
است به هر حال باز هم جای پيشرفت و ترقی 
وجود دارد. از سوی ديگر اگر تصور می كنيد كه 
زندگيتان اصالً خوب نيست، باز هم نااميد نشويد، 
هميشه جای اميدواری برای بهبود اوضاع وجود 
دارد. به خودتان به قبوالنيد كه هميشه توانايی 

ايجاد تغييرات مناسب در زندگی را داريد. 
 

3- مسئولیت پذیر باشید
قبول مسئوليت های زندگی يک “بايد” است. 
ديگران را به خاطر اتفاقات بدی كه در زندگيتان 

دهد  می  سرزنش نکنيد. رخ 
نگشت   سرزنش خود ا
، را به سوی  ه د ا نو خا
كارفرما و يا دوستان، 

وضعيت بد اقتصادی جامعه نشانه نگيريد. خوبی و 
بدی موجود در زندگی مستقيماً به عملکرد فردی 
شما بستگی دارد. زمانيکه مسئوليت اين موارد را 
پذيرفتيد، آنگاه می توانيد انتظار ايجاد تغييرات 

شگرفی را در زندگی خود داشته باشيد.
 بايد تصميم بگيريم كه خودمان و نه اوضاع و 
احوال پيرامونمان را تغيير دهيم. با اين روش می 

توانيم خيلی موثرتر عمل كنيم. 

ارزش  را 4-  اصلیتان  های 
مرور کنید

اعماق  در  قلب هر فرد اصولی  
دارد  كه وی به شدت به آنها  وجود 

است. از خود سوال كنيد معتقد 
ارزشمندترين چيزی كه 
دارد  وجود  زندگيتان  در 
چيست؟ احساس می كنيد 
برای داشتن يک زندگی موفق 
بايد چه اصولی را رعايت كنيد؟ اينها 
ارزش هايی هستند كه خودتان بايد 
نسبت به آنها آگاهی داشته باشيد. آنها را 

پيدا كنيد و به خودتان يادآوری نماييد.
 

5- دالیل مهم زندگیتان را پیدا کنید
 ايجاد تغيير كار ساده ای نيست چراكه شما بايد بر 
ترس حاكم بر زندگی خود غلبه كنيد. درست مثل 
يک شاتل فضايی كه برای غلبه بر جاذبه ی زمين 

رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست. اگر همچنان در وضعیت فعلی 
خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید. شیوه ی تفکر و عملکرد خود را 
تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنید. باید توجه داشت که تغییر و 
تحول از یک روند ممتد پیروی کرده و هیچ گاه متوقف نمی شود. به محض متوقف شدن 

تغییر و تحول، رشد و پیشرفت شما هم متوقف می گردد.

1۰ راهکار اصولی برای 
متحول سازی زندگی تان   !

زندگی دو قسمت است آنچه گذشته رويايی بیش نبوده و آنچه هنوز نیامده آرزويی بیش نیست.

تكنیك
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نياز به يک موشک پرقدرت دارد. شما هم برای 
غلبه بر ترس موجود در زندگی نياز به يک منبع 
پرقدرت انرژی داريد. دليل شما برای تغيير درست 
همان منبع انرژی است. برای پيدا كردن اين داليل 

ببينيد چه چيزهايی برايتان مهم هستند. 
 

افکار  جایگزین  را  بخش  نیرو  افکار   -6
محدود کننده کنید

 افکار محدود كننده جزء بزرگترين موانعی هستند 
كه شما را از پيشرفت در زندگی محروم می كنند. 
ابتدا بايد آنها را پيدا كنيد تا بعداً بتوانيد بر آنها غلبه 
كنيد. به منظور تشخيص اين قبيل افکار در ذهن 
خود به دنبال افکاری باشيد كه شامل عبارات زير 

هستند .
“من نمی توانم….”

“قادر نیستم که ….”
“من هیچ وقت نتوانستم …..”

“هیچ راهی وجود ندارد که ….”
 هر زمان كه در ذهن خود به يکی از اين افکار 
برخورد كرديد، آن را يادداشت نماييد و يک تفکر 
نيرو بخش را جايگزين آن نماييد. در مقابل هر 

جمله منفی يک جمله ی مثبت بنويسيد.
 

7- عادات خوب را جایگزین عادات بد 
کنید 

شما می بايست عالوه بر افکار محدود كننده، 
عادات بد خود را نيز پيدا كنيد. آيا عاداتی هستند 

كه هميشه شما را از اقدام كردن باز می دارند؟ 
آيا رفتارهايی هستند كه بايد از آنها دست بکشيد؟ 

بهتر است كه ليستی از آنها تهيه نماييد.
 سپس به جای اينکه سعی كنيد آنها را ترک كنيد، 
يکسری عادات مثبت برای جايگزين نمودن آنها 
در نظر بگيريد. فرض كنيد يکی از عادات بد شما 
تماشای بيش از اندازه تلويزيون است. به جای 
اينکه مدت زمان تماشای تلويزيون را كم كنيد، به 
انجام كاری فکر كنيد كه جايگزين تلويزيون شود. 
به عنوان مثال می توانيد مطالعه كردن را انتخاب 

كنيد. 
 

8- برای خود الگو و مربی انتخاب کنید
پيدا كردن يک الگو در زندگی كمک بزرگی در راه 
تعالی آرمان ها محسوب می شود. او می تواند شما 
را راهنمايی كرده و مشکالت و موانع موجود بر سر 
راهتان را يادآوری نمايد. با اين كار می توانيد در 

وقت و ان رژی خود صرفه جويی كنيد.
 البته پيدا كردن يک مربی خوب ساده نيست و 
در ابتدا شما بايد به او ثابت كنيد كه فرد مستعد 
و قابلی هستيد. سعی كنيد در نظر او فرد مفيدی 
جلوه كنيد. در كارها كمکش كنيد تا ثابت كنيد كه 
شاگرد زرنگی هستيد و اين ارزش را داريد كه بر 

روی شما سرمايه گذاری كند.
 

9- انتظارات منطقی داشته باشید
 بايد از ابتدای راه انتظارات منطقی را در ذهن خود 

بپرورانيد. كار شما در مراحل ابتدايی به مراتب ساده 
تر است و هر چه جلوتر می رويد موانع و مشکالت 
هم بيشتر می شوند. تغيير و تحول نيازمند زمان 
تغييرات دائمی در  اگر بخواهيد  به ويژه  است 
زندگی خود ايجاد كنيد. انتظارات منطقی، شما را 

در شرايط سخت همچنان پابرجا نگه می دارند. 
 

10- پیوسته در حرکت باشید
 مسئله اصلی آغاز نمودن كار است. زمانيکه شروع 
كرديد، آنوقت می توانيد با سرعت دلخواه به جلو 
پيش برويد. درست مثل هل دادن ماشين، در ابتدا 
بايد نيروی زيادی به آن وارد كنيد تا راه بيفتد، اما 

وقتی راه افتاد نياز به انرژی كمتری دارد.
 هميشه در حال بهبود زندگی خود باشيد. سعی 
كنيد هر روزتان بهتر از ديروز باشد. همانطور كه 
قبالً هم گفتيم تا تغيير و تحول نباشد، خبری از 

رشد و پيشرفت هم نخواهد بود.

کـاش گاهی زنـدگی[◄◄ι] ] ιι ] ]■] ]►] ]ι►►[ داشت...

تكنیك
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بازدیدبازیکنان سپاهان از انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)علیه السالم(-تیرماه 1392 

هم چنان که در زمين سبز گل می کاريد، 
قلب های سرخ را هم گلستان کنيد

هیچ ورزشي براي قلب بهتر از خم شدن و گرفتن دست افتادگان  نیست

گزارش تصويری

همايش علمی ورزشی)تيرماه 1392(

هشتمين بازارچه خيريه دبيرستان دخترانه صفورا )تيرماه 1392(

جشن والدت حضرت ابوالفضل)ع( )تيرماه 1392(

نشست علمی در دبستان طالب زاده )مردادماه 1392(

همايش علمی ورزشی)تيرماه 1392(

هشتمين بازارچه خيريه دبيرستان دخترانه صفورا )تيرماه 1392(

جشن والدت حضرت ابوالفضل)ع( )تيرماه 1392(

مشاركت مردمی در ماه مبارک رمضان)مردادماه 1392(

كمپ سالمت ايستگاه های آتش نشانی)مهرماه 1392(

حضورقهرمان قلب سالم در مدارس)مهرماه 1392(

نمايشگاه طال و جواهرات )خرداد ماه 1392(

سلسله نشست های علمی فرهنگی سه شنبه آخر هر ماه
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قهرماني تازه در میادین آمده، این قهرمان 
براي مبارزه با  شیوع بیماري قلبي عروقي  

پا به عرصه گذاشه که  بتواند مانع از 
افزایش بیماري قلبي در  سال هاي اخیر 

باشد که متاسفانه رتبه اول  مرگ و میر 
تبدیل شده است . او قهرمان قلب سا لم است، قهرماني که 
قادر نیست به  تنهایي جلوي افزایش بیماري قلبي را بگیرد 
و به کمک همه مردم احتیاج دارد و یک فرد نیز مي تواند 

قهرمان قلب خود باشد.
 قهرمان قلب سالم فعاليت خود را از مهرماه 1392 همزمان با روز جهاني قلب 2013 

در شهر زيباي خدا براي اولين بار توسط انجمن خيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل 
)ع(آغاز نمود.

ابر قلب قهرمان در بيش از 100 كشور دنيا پا به عرصه مبارزه بر عليه بيماري هاي قلبي 
عروقي گذاشته است و با حضور فعال خود توانسته است گام هاي فرهنگي موثري با نگاه 

علمي و جهاني در حوزه سالمت به ويژه قلب و عروق داشته باشد.
قهرمان قلب ،دوستدار كساني هست كه در مسير سبز و با صفاي قلب سالم حركت مي كنند 
و دلسوز افراديست كه توجه به سالمت  قلب خودرا فراموش كرده و دشمن چيزهايست كه 
باعث شيوع بيشتر بيماريهاي قلبي عروقي ميشود وخواهان همکاري اقشار جامعه ودر ردههاي  

سني كودک ،نوجوان،ميان سال و كهن سال مي باشد
قهرمان قلب سالم براي تمامي سنين برنامه هاي آموزشي به سبک نمايش خالق دارد . او 
در هر زمان و در هر شرايطي به سالمت جامعه مي انديشد .قهرمان قلب سالم  آماده است 
همکاري خود را با  عالقه مند ان به مسئله مهم  آموزش و پيشگيري از بيماريهاي قلبي و 

عروقي در زمينه نمايش خالق با هدف ارتقائ سطح اگاهي عمومي  شروع كند .
 قهرمان قلب سالم از هزينه هاي سنگين ،جراحي ،دارو و درمان بيماران قلبي بسيار نگران 

ست  .همچنين با يک روحيه تالش و اميد به فکر  كمک به بيماران نيازمند قلبي و ا
عروقي اطفال مي باشد.قهرمان ما فارغ از هرگونه گرايش تبليغي و تجاري 
فعاليت خود را ادامه ميدهد .و اميد وار است با ارتباط خوب و نزديک  

شهروندان اصفهان بتواند وضعيت نشاط آوري را توام با سالمت قلب 
ارمغان آورد.به 

 

 قهرمان 
قلب سالم

زندگي زنگ کوتاه تفريح است يادمان باشد زنگ بعد حساب داريم

آشنايی با قهرمان قلب سالم
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بيشتر مردم به علت ناآشنايی با شرايط مرگ 
مغزی و اطمينان نداشتن به برگشت ناپذيری 
بيمار به زندگی در مواقعی كه با چنين شرايطی 
مواجه می شوند، در باره وضع موجود به صورت 
احساسی می انديشند و قادر نخواهند بود با اتخاذ 
تصميم مناسب، بيماران نيازمند به اهدای عضو را 
از خطر مرگ نجات دهند. اين در حالی است كه 
اگر قدری عميق تر در باره اين موضوع فکر كنند، 
می توانند با اهدای اعضاء و نسوج فرد مرگ مغزی، 
جان چندين نفر را كه به علت نقص در عملکرد 
اعضاء و اندام های بدنشان با مرگ دست و پنجه 
نرم می كنند نجات دهند و نظاره گر بازگشت 
مجدد اين افراد به زندگی باشند. به عبارت ديگر 
آنها با اين اقدام به جای از دست دادن عضو عزيزی 
از خانواده خود كه ديگر شانسی برای بازگشت به 
زندگی ندارد، اعضای جديدی را به عضويت خانواده 
خود در می آوردند و به رنج مداوم خانواده های 
آنها پايان می بخشند. در اين زمينه با دكتر محمد 
سوداوی،رئيس گروه مديريت بيماريها و پيوند اعضا 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  
گفتگويی را ترتيب داديم تا ابعاد اين موضوع بيش 

از پيش مشخص گردد.
- آقاي دکتر موضوعی که اکنون مطرح 
است اینکه بسیاری از شهروندان تفاوت 
دانند،به طور  نمی  کما  با  را  مرگ مغزی 
کلی این دو چه تفاوت هایی با یکدیگر 

دارند؟
در اصل اغما كاهش اعمال مغز است، وقتی فردی 
به حالت كما می رود احتمال برگشت هوشياری 
اش وجود دارد، ولی مرگ مغزی برگشت ناپذيری 
همه فعاليت های مغز است و همچنين شانسی 
واقع  در  ندارد،  وجود  آن  از  بعد  بهبودی  برای 
همانطور كه از اسمش پيداست مرگ مغز اتفاق 

می افتد.در حال اغما شخص ممکن است برای 
مدت طوالنی زنده بماند و زندگی نباتی پيدا كند 
، ولی در مرگز مغزی فرد حتماً بعد از چند ساعت 
يا نهايتاً چند روز فوت خواهد كرد.در كما عملکرد 
سلول های مغز از بين رفته و می تواند موقت باشد 
، چرا كه ساختارش حفظ شده و ممکن است 
دوباره به كار بيفتد، اما در مرگ مغزی سلول های 
مغز تخريب و از بين می روند و در نتيجه امکان 

بازگشت وجود ندارد.

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

پس از ارزيابی و تشخيص اوليه مرگ مغزی در يک 
بيمار پنج پزشک مجرب با تخصص های داخلی 
اعصاب – جراحی اعصاب – بيهوشی – داخلی 
و پزشکی قانونی هر يک به طور جداگانه بيمار را 
معاينه می كنند و در اين فاصله زمانی 2 بار نوار 
مغزی از بيمار گرفته می شود.بيمار مرگ مغزی 
تنفس ندارد و بدون كمک دستگاه نمی تواند 
نفس بکشد، رفلکس های اعصاب هم وجود ندارد، 
دستگاه گيرنده امواج مغزی هيچگونه موجی را از 
مغز وی ثبت نکرده و خط صاف رسم می كند ، به 
عالوه مرگ مغزی نشانه های متعدد ديگری دارد 
كه از طريق آنها و معاينات تکميلی به تشخيص 
قطعی می رسند.مرگ مغزی معموالً بعد از صدمه 

شديد به سر، خونريزی مغزی، سکته مغزی و يا 
نرسيدن طوالنی مدت اكسيژن به مغز اتفاق می 
افتد.در مرگ مغزی ضربان قلب خيلی باال يا خيلی 
پايين می آيد، حجم ادرار قابل پيش بينی نيست، 
ممکن است به شدت زياد يا از آن طرف خيلی كم 
شود، يعنی بدن عملکرد طبيعی ندارد، به همين 
خاطر بيمار مرگ مغزی دوام نمی آورد، بطور كلی 
كنترل بدن از بين می رود، در نتيجه بدن خود به 
خود شروع به فعاليت می كند و وقتی فردی همه 
اين عالئم را داشته باشد در چند روزی كه قلبش 
به دليل ريتم خودكار يا اثر داروها خود به خود 
تپش دارد، خانواده بايد تصميم بگيرند كه تمايل به 
اهدای عضو دارند يا خير.بيشتر بيماران مرگ مغزی 
حداكثر ظرف 2 هفته از بين می روند و اگر خانواده 
در اولين زمان های مرگ مغزی تصميم درست را 
نگيرند، ممکن است ديگر زمانی برای اهدای عضو 
نباشد، چرا كه ساير اعضاء با گذشت زمان عملکرد 

خود را از دست می دهند و بيمار فوت می كند.
-آیا ممکن است در برخی مواقع مرگ 
مغزی تشخیص داده شود و این تشخیص 

اشتباه باشد؟
 وقتی فردی به عنوان بيمار مرگ مغزی شناسايی 
می شود، گاه خانواده  ها شک می كنند ممکن 
است بيمارشان مرگ مغزی نباشد و به اشتباه 
مرگ مغزی تشخيص داده شده باشد در حالی كه 
در كشور ما قوانين مربوط به بيمار مرگ مغزی به 
اندازه ای سخت و دشوار است كه حتی واحدهای 
فراهم آوری اعضاء نيز برای انجام مراحل اوليه پيوند 
با مشکالت بسيار زيادی مواجه می شوند، بيان اين 
نکته الزامی است كه حتی اگر يکی از الکترودهای 
متصل به مغز يا هر يک از نشانه های ديگر، كوچک 
ترين عالمتی را ثبت كنند كه نشان دهنده واكنش 
بدن باشد، عمليات اهدايی عضو بالفاصله متوقف 

رضايت به پيوند عضو
پلی به سوی جاودانگی
دکتر محّمد سوداوی
رئیس گروه مدیریت بیماریها و پیوند اعضاء  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  

يادمان باشد زندگي را هم مي شود اهدا کرد

فرآيند اهداء عضو
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خواهد شد.
-  آیا همه اعضای بدن شخصی که مرگ 

مغزی شده قابل اهدا است؟
اگر قرار باشد عضوی اهدا شود، ابتدا عملکرد همه 
اعضاء از جمله قلب، كبد، كليه ها و . . . مورد ارزيابی 
قرار می گيرد ، يعنی همه ارگان ها بررسی می شود 
و اگر بطور كامل مفيد باشد، سپس بقيه مراحل 
طی می شود.در ايران نيز مانند بسياری از كشورها، 
اعضايی مانند قلب، ريه، كبد، كليه ها، پانکراس، 
)لوزالمعده( روده و نسوجی مانند قرنيه، استخوان، 

تاندون، دريچه قلب و رگ قابليت پيوند دارند.
عضو  اهدای  کارت  داشتن  صرف  -آیا 
برای انجام پیوند از فرد مرگ مغزی کافی 

است؟
طبق قانون اهدای عضو در كشور ايران كه مشابه 
قانون اهدای عضو در بسياری از كشورهای دنياست 
حتی در صورت داشتن اين كارت نيز رضايت 
خانواده بيمار برای اهداء ضروری است.رضايت ولی 
بيمار به قدری حائز اهميت است كه اعضای بدن 

فرد مجهول الهويه را نمی توان اهداء كرد.
- پس نقش کارت های اهدای عضو در 

این میان چیست؟
داشتن كارت پيوند تنها جنبه فرهنگ سازی دارد، 
فرد با داشتن اين كارت تمايل خود را به اطرافيانش 
اعالم می كند و از طريق كارت اهدای عضو فرد 
عالقه اش را اعالم می كند و خانواده نيز در صورتی 
كه او دچار مرگ مغزی شود، می كوشند خواسته 

عزيزشان را برآورده كند.
- دلیل اینکه خانواده ها به راحتی برای 
اهداء عضو عزیزشان رضایت نمی دهند 

چیست؟
اخالق حکم می كند به خانواده فرد دچار مرگ 

مغزی امکان انتخاب گزينه پيوند داده شود، پيوند 
اعضاء و نسوج به فرد ديگری زندگی می بخشد يا 
كيفيت زندگی او را بهتر می كند، اين موقعيت، 
فرصتی است برای خانواده دهنده تا جان فرد يا 
افراد ديگری را نجات بخشند و از آنجا كه مدت 
نگهداری فرد دچار مرگ مغزی محدود است، بايد 

در اين باره هر چه سريع تر تصميم گرفته شود.
-پس چرا در برخی مواقع خانواده ها به 

راحتی رضایت نمی دهند؟

 مهم ترين عامل در جهت اينکه خانواده ها به 
راحتی رضايت نمی دهند، باورهای غلط است، 
يعنی اينکه اطالع رسانی بايد خوب انجام شود، 
فرهنگ اهداء بايد در جامعه نهادينه شود، يکی 
ديگر از مواردی كه مانع از رضايت برای اهدای عضو 
می شود اين است كه اعضای خانواده احساس می 
كنند جسد بد شکل می شود ،در صورتی كه 
اينگونه نيست و يک خط عمل ظريف روی سينه و 
شکم بيمار می ماند كه اصالً از نظر ظاهری مشکلی 
ندارد.مراحل تأييد مرگ مغزی به قدری سخت و 
دشوار است كه ما اسم آن را مراحل تکذيب مرگ 
مغزی گذاشته ايم و اين يعنی اينکه دوست داريم 
گروهی بيايد و تأييد كند حرف ما اشتباه است و 
بگويد كوچک ترين عالئمی از مرگ مغزی وجود 
ندارد و تا لحظه ای كه مرگ مغزی تأييد نشود به 

هيچ عنوان حق برداشت يک سلول از بيمار وجود 
ندارد و از نظر قانونی بايد مراحل زيادی طی شود تا 

اهدای عضو انجام شود.
در  عضو  اهدای  آمار  نظر  از  ما  کشور   -
مقایسه با کشورهای دیگر از نظر جایگاه ؟

متأسفانه كشور ما يکی از كشورهايی است كه 
بيشترين آمار بيمار مرگ مغزی و كمترين آمار 
اهدای عضو را دارد و آمار اهدای عضو در كشورها 
بر حسب يک ميليون نفر جمعيت است در كشور 
اسپانيا كه از نظر تعداد پيوند در جهان پيشرو است 
اين آمار 53 در ميليون نفر است و اين در حالی 
است كه آمار اهدای عضو در ايران تنها 6/2 نفر در 
ميليون نفر است كه بسيار پايين تر از كشورهای 
ديگر دنياست.البته اين به اين معنی نيست كه 
كاری انجام نشده است اما به واقع بايد اعتراف 
كنيم در زمينه فرهنگ سازی اين موضوع كمتر 

كار كرده ايم.
- منحنی رشد اهدای عضو در کشور ما 

چگونه است؟
خوشبختانه رشد بسيار قابل توجه داشته است، 
زيرا كشور ما قابل مقايسه با ديگر كشورها نيست 
كشور ما، مادران و پدرانی دارد كه در طول 8 سال 
دفاع مقدس با وجود داشتن خطر مرگ، فرزندان 
خود را با فرستادن به جبهه های حق عليه باطل 
فدای آسايش و آرامش مردم می كردند و امروز هم 
قطعاً اگر در شرايطی قرار گيرند كه بدانند می توانند 
به بيماری كمک كنند ، دريغ نمی كنند اما اين 
مسئله نيازمند يک فرهنگ سازی خوب و اطالع 

رسانی دقيق می باشد. 

هنرمندانه بايد بخشید

فرآيند اهداء عضو





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

پرداخت غیر حضوری
از  نقدی  واريز كمک های  بانکی  خيريه كه  شماره حسابهای 

باشد امکان پذير است به شرح ذيل می  آنها  طرق 
سیبا ملی:           01060-9003-2002

سپهر صادرات:              01031-2331-2006
جام ملت:                   118296/24

سپرده پاسارگاد:     1302-8100-1046-33701

شماره حساب ویژه احداث مرکز تخصصی و فوق تخصصي 
کلیه و دیالیز خیریه حضرت ابوالفضل)ع(

جام ملت:   4027572472
کارت مجازی:  6104-3377-7005-2338

اشتراك مستمر
عالقه مندان به پرداخت كمک های مستمر)ماهیانه، دوماهه و...( می توانند ضمن تماس با واحد امور 
مشتركين خيريه به شماره2220224-0311 و تکميل فرم اشتراک، 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.

با دستان خودنهـالی  بـرای آينـده بکـاريم...



سایت :
w w w. a b o l fa z l - c h a r i t y. o rg

ایمیل :
pr.abolfazlchari ty@gmail .com

نشانی :
اصفهان،خيابان استانداری ، مقابل خيابان پشت 
مطبخ، نبش كوچه داروخانه امام سجاد )عليه السالم( 

سامانه پیامک : 10002234872
تلفن : 0311-2234872-3

روابط عمومی : 0311-2220225
نمابر : 0311-2220662

کد پستی : 8145853938

از طریق کمک های  این نشریه  هزینه 
خیرین به صورت ویژه تامین گردیده و 
ازمحل کمک هزینه های درمانی نمی باشد.

با افکار زیبا زندگی کن 
چون زندگی به اندازه ی 

افکار تو زیباست


