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کـلیــد
زندگی

شماره هشتـم /  بهــار 1393 
مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 

بنام خدا
آن  توان  چشم  مشکل  خاطر  به  گرچه 
را ندارم که آنچه شایسته است مکتوب 
نمایم. عالوه بر آن که زبان و قلمم عاجز 
از توصيف عظمت این خيریه است همين 
به حمداهلل  که  به عرض مي رسانم  قدر 
این خيریه از منظم ترین و کارآمدترین 
خيریه هایي که بنده مشاهده کردم، که 
از این جهت قابل ستایش است. خداوند 
به هيئت مدیره این انجمن و کسانيکه آن 
ها را در این خيریه یاري مي دهند مورد 
عنایت ویژه حضرت ولي عصر ارواحنا فدا 

قرار دهد.                                         
1388/9/29 

خيريه حضرت ابوالفضل )ع( از 

منظم ترين و كارآمدترين خيريه هايي 

مي باشدكه بنده مشاهده كردم

عالم متقي و استاد دلسوز حوزه علميه اصفهان:

استاد بزرگوار آيت الل حاج آقا سّيد حسن فقيه 
امامي متولد 1354 قمري )1313شمسي( فرزند 
امامي  فقيه  آقا عطاء الل  آيت الل حاج  مرحوم 
قدس سره از مفاخر حوزه علميه و جامعه روحانّيت 
اصفهان مي باشند كه در محضر پدر بزرگوارشان و 
نيز جمعي از علماء، مدرسين و زعماي حوزه علميه 

اصفهان، مراحل تحصيل خود را گذراند.
از قسمت هاي جالب زندگي اين بزرگمرد، همكاري 
گسترده ايشان با موسسه هاي ديني، و خيريه اى 
بود كه بنام نامي پيشوايان معصوم )ع( در زمينه 
هاى خدماتي و اجتماعي فعاليت دارند كه از آن 
جمله مي توان از همكاري ايشان با انجمن خيريه 
حضرت اباالفضل )ع( ويژه پيوند كليه و آزمايشگاه 

مهديّه )عج( نام برد.
اين عالم مّتقى و افتخار حوزه علمّيه اصفهان در اّول 
ربيع الثانى سال 1432 هجرى قمرى مصادف با 
پانزدهم اسفندماه سال 1389 دعوت حق را لبيک 
گفت و به ديار باقى شتافت. روحش شاد و يادش 

گرامى باد. 

کسی که طالب ریاست باشد هالک می شود        امام صادق)ع(                      

یادی از ریاست فقیه فقید هیئت امناء خیریه حضرت ابوالفضل)ع(
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مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 
شماره هشتـم /  بهــار 1393 

کـلیــد
زندگی محبت چشمه اي است که هیچگاه از جوشش باز نمي ایستد 

پیام رئیس هیئت مدیره

بنام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد 

خرد افسر شهرياران بود
خــرد زيور زمامـداران بود

پس از حمد و سپاس به درگاه اليزال احديت 
بارديگر به لطف بى دريغ حضرت حق عالم طبيعت 
باده حيات و سر سبزى نوشيده و در استقبال از 
مقدم بهاران چهره خويش را به زيورگاههاى معطر 
آذين بسته است و فرصتي  پيدا شد كه انشاا... 
يكسال ديگر زندگى كنيم و با آمدن بهار ما نيز 
نوشويم و نو بپوشيم انسان بهترى شويم . باشد تا 
انسانهاى بيداردل بردردها و محنت ها مرهم نهاده 
غبار رنج و ناتوانى از چهره زودوده و لبخند شادى 
برلبان غمگين بيماران بنشانند . قريب24 سال 
از ورود انجمن خيريه حضرت ابوالفضل)ع( ويژه 
خدمات درمانى كليه و قلب به عرصه سالمت و 

طب پيشگيرى  مى گذرد.
اينان كه با اتكال به خداوند متعال و استعانت از 
تعهد وجدان كارى وتالش شبانه روزى خويش 
موهبت بزرگ سالمتى را به هموطنان هديه مى 
نمايند و درحقيقت جزء گروه پيام آوران اميد و 
هستى براى همنوعان محسوب مى گردد و اين 
نيست مگرعشق به انسانها . آرى عشق پل ارتباطى 
است كه تمام عناصر دنيا را به هم نزديک مى كند 
و اعضاء محترم انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( 
قدرت عشق و نتايج زيباى آن را لمس كرده اند . و 
اين انرژى نهفته عشق به انسانها را خميرمايه كمک 
به همشريان و بيماران نيازمند قرارداده و سعى 
كردند اين اكسير انرژى را كه قدرت گردآورى و 
پرورش يک زندگى سعادتمند براى مستضعفين 
و نيازمندان را دارد در اجتماع به خوبى جايگزين 
 1392 ماه  سال92باالخص22بهمن  كنند. 
چهاردهمين گنگره بين المللى بيماريهاى كليه 
و دياليز دراصفهان به ميزبانى انجمن نفرولوژى 
ايران و با همكارى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان 
خدمات  ويژه  )ع(  ابوالفضل  حضرت  خيريه  و 
درمانى كليه و دياليز و هميارى شهردارى اصفهان 
و  مديريت  محترم هتل هاى عباسى ، آسمان و 
كوثر و شركتهاى دارويى و داروسازى ايران و خارج 

برگزار شد كه خيريه حضرت ابوالفضل)ع( دراين 
كنگره خوش درخشيد و با غرفه بسيار زيباى خود 
جايگاه خيريه را به ميهمانها و مدعيون و استاتيد 
دانشگاههاى امريكا و اروپا به منصه ظهور رسانيد 
و توانسته گوشه اى از خدمات خود را به ميهمانان 
داخلى و خارجى ارائه نمايد.در يكي از روزهاي 
كنگره به اتفاق رئيس انجمن نفرولوژي ايران و چند 
تن از اساتيد نفرولوژي دانشگاه تهران و دانشگاههاي 
استانهاي ديگر و يكي دوتن از اساتيد دانشگاه 
آمريكا جهت بازديد مركز فوق تخصصي بيماريهاي 
كليه و دياليز و پيوند كليه از اين مركز بازديد كردن 
كه مراتب تقدير و تشكر خود را از مديرعامل ، 
هيئت مديره و هيئت اُمناء خيريه خدمات درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( ابراز داشته و آرزوي سالمتي 
و تندرستي براي گروه مهندسين وكساني كه در 
اين امر خير مشغول فعاليت هستند سپاسگذاري 
نمودم.كه اين مديون زحمات جناب آقاى حاج 
احمد دردشتى مديرعامل محترم و هيئت مديره و 
هيئت امنا پرسنل خدوم خيريه بوده و ثابت كردند 
كه اقرار خير اين خيريه انسانهايى هستند كه از 
قالب ها رها گشته و در بيكران خلقت عظمت 
آفريده و بروى جامعه گوياى باران هستند برزمينى 
تشنه .در دسامبر 1990 براى اوّلين بارسازمان 
بهداشت جهانى پيشگيرى از بيماريها را ازاهداف 
اصلى سالمتى مردم دنيا دانست و گفته شد كه 
يک گرم پيشگيرى در واقع ارزش يک كيلوگرم 

درمان را دارد . 
اميد آن داريم كه در سال 94 ساختمان جديد 
كلينيک بيماريهاى كليه و دياليز و فشار خون و 
ديابت افتتاح گردد و موجب سرافرازى خيرين و 
خوشحالي بيماران را فراهم نموده و از اينكه اينان 
خود را فداى عشق به انسانها نموده بدانيم كه درد 

عشق از تندرستى خوشتر است . 
انديشه محبت و خدمت به ديگران

نقـش و نگـار بـا تـار و پود مـاست
 اين خيرخواهى و يارى مردى

باخون سرشته روان دروجود ماست

        تقدير از 
دكتر مهدي اذاني

 به عنوان چهره 
ماندگار نفرولوژي

عشق  پل ارتباطی است 
كه تمام عنـاصر دنيـا را
 به هم نزديک می كند

چهاردهمين كنگره بين المللي نفرولوژى، دياليز و 
پيوند، بهمن ماه سال گذشته و با موضوع آسيب 
حاد كليه، همودياليز، بيمارى مزمن كليه، پيوند و 
پرفشارى خون به مدت 4 روز و با حضور پررنگ 
پزشكان  ويژه  به  از كشورهاى ديگر  اساتيدى 
ايراني مقيم كشورهاى اروپائي و آمريكا در هتل 

عباسي اصفهان برگزار شد.

به  نيز،  )ع(  ابوالفضل  حضرت  خيريه  انجمن 
عنوان تنها سازمان مردم نهاد حاضر در نمايشگاه 
اختصاصي فناورى پزشكي، نفرولوژى، دياليز و 
پيوند، ضمن معرفي فعاليت هاى 24 ساله خود، 
پزشكان، اساتيد نفرولوژى و شركت كنندگان 
در اين كنگره را در جريان احداث اولين مركز 
تخصصي و فوق تخصصي كليه و دياليز خيريه 

حضرت ابوالفضل )ع( قرار داد.

همچنين در اين كنگره از جناب آقاى دكتر 
مهدى اذاني رياست محترم هيئت مديره  انجمن 
خيريه حضرت ابوالفضل )ع(، به عنوان چهره 
ماندگار نفرولوژى تقدير و  به 3 مقاله برتر جوايزى 

اهدا شد .

چهاردهمين کنگره نفرولوژی، دیاليز و 
پيوند در اصفهان برگزار شد،

دکتر مهدي اذاني                                                               
متخصص داخلي  و فوق تخصص کليه و مجاري ادراري                                                                               

رئيس هئيت مدیره
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کـلیــد
زندگی

شماره هشتـم /  بهــار 1393 
مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 

انجمن خيریه حضرت ابوالفضل )ع( در 
حالي بيست و چهارمين بهارخود را پشت 
سر مي گذارد که با عنایت خداوند متعال 
و با کمک و یاری مردم و خيرین شریف 
اصفهان توفيق یافته است تا در جهت 
رفع آالم بسياری از بيماران کليوی و قلبي 
گام های بزرگي را بردارد. این خيریه با در 
نظر گرفتن اهدافي همچون دسترسي 
آسان به خدمات درماني، عدالت و توجه 
به کرامت انسان ها، تاکنون 13 هزار بيمار 
را تحت پوشش خود قرار داده است که 
پرونده همه این بيماران عزیز به صورت 
نرم افزاری در این انجمن موجود مي باشد .

دستگاه  اهدای  در  خيرین  بزرگ  اقدام 
های  همودیاليز 

با توجه به روند رو به افزايش تعداد بيماران كليوى 
و دياليزى، توسعه بخش هاى دياليز و تهيه دستگاه 
هاى همودياليز امرى ضرورى به نظر مي رسد . از 
طرفي يكي از دغدغه هاى هميشگي مديران خيريه 
حضرت ابوالفضل )ع( ، بيماراني مي باشد كه مجبور 
هستند چندين بار در هفته مسافت هاى طوالني و 
سختي هاى آن را همراه رنج ناشي از بيمارى تحمل 
كنند و براى استفاده از دستگاه هاى همودياليز، 
خود را به اصفهان برسانند . با در نظر گرفتن همه 
اين موارد انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( بر 
آن شد تا شهرستان هاى اطراف شهر اصفهان را 
هم تحت پوشش دستگاههاى همودياليز اهدائي 
قرار دهد تا اين عزيزان با آرامش بيشترى دياليز 
شوند. در همين راستا در سال گذشته، با هماهنگي 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و 
پيشنهاد هيئت مديره انجمن خيريه حضرت 
ابوالفضل )ع( و از همه مهم تر يارى خيرين عزيز، 
اين خيريه اقدام بسيار بزرگي را در جهت اهداى 
36 دستگاه همودياليز به بخش هاى دياليز استان 
اصفهان انجام داد كه از آن جمله مي توان به اهداى 

6 دستگاه به بيمارستان شهداى زرين شهر، 9 
دستگاه به بيمارستان اميرالمونين )ع(  شهرضا، 4 
دستگاه به بيمارستان آيت الل صدوقي، 5 دستگاه 
به بيمارستان امام خميني فالورجان، 3 دستگاه به 
بيمارستان تيران، 3 دستگاه به بيمارستان گلديس 
شاهين شهر، 2 دستگاه به بيمارستان الزهرا )س( 
و تعدادى دستگاه به بيمارستان تخصصي كودكان 
امام حسين )ع( و بيمارستان شهيد منتظرى نجف 
آباد اشاره كرد. البته كمبودهائي در اين زمينه وجود 
دارد كه به اميد خدا و با حمايت خيرين و مردم 
شريف اصفهان به مرور زمان برطرف خواهد شد. 
همچنين، انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( در 
سال 92 اقدام به خريد 30 دستگاه همودياليز ديگر 
كرده است كه انشاا... به زودى به بهره بردارى خواهد 
رسيد. ضمن تشكر از همه خيريني كه موسسه را 
در اين امر مهم يارى كرده اند، الزم به ذكر است كه 
مديران خيريه با استفاده از تجربه 23 ساله اى كه 
در زمينه خريد دستگاه هاى همودياليز دارد، اين 
دستگاه ها را از شركت هاى متعدد و معتبرى تهيه 
مي كند كه از نظر سرويس دهي، خدمات پس از 
فروش، تجهيزات و كيفيت قابل اطمينان باشند و 
در نهايت همراه با پالك ثبتي به نام خير اهداكننده 

به مراكز مختلف درماني اهدا مي نمايد.
فوق  و  تخّصصي  درماني  مرکز  احداث 
تخّصصي حضرت ابوالفضل )ع( ویژه بيماران 

کليوی با حمایت خيرین
در كنار اهداى دستگاه هاى همودياليز و در جهت 
خدمت رساني به بيماران عزيز، خيريه حضرت 
نظر گرفتن كمبود بخش  با در  ابوالفضل )ع( 
هاى دياليز در اصفهان، اقدام به ساخت درمانگاه 
تخّصصي داخلي، با مجوز دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان و در يكي از محله هاى پرجمعيت اصفهان 

واقع در خيابان امام خميني كرده است.
اين مركز در زميني به مساحت 2078 مترمربع 
در 7 طبقه، با برآورد هزينه اى بالغ بر 15 ميليارد 
تومان و با حدود 1500 ساعت كار كارشناسي از 

نظر امور پزشكي، پرستارى و موارد ديگر در حال 
ساخت است . مركز درماني حضرت ابوالفضل )ع( 
با پيش بيني تمام مسائل روز دنيا و تجهيزات مورد 
نياز و پيشرفته، داراى 80 تخت دياليز خواهد بود. 
از ويژگي هاى منحصر به فرد اين مركز درماني مي 
توان به كاردرماني براى بيماران دياليزى اشاره كرد 
تا بيماران بتوانند با آرامش بيشترى دياليز شوند . 
همچنين ، اين مركز داراى بخش راديولوژى بسيار 
پيشرفته ، آزمايشگاه ، دندانپزشكي و درمانگاه 
براى بيماران است و تمام مسائل جانبي مربوط به 

بيماران دياليزى در آن پيش بيني شده است. 
الزم به ذكر است كه طي مدت 2 سالي كه از 
شروع احداث اين مركز مي گذرد روند ساخت آن 
بدون توقف و به خوبي پيش رفته است و به اميد 
خدا در سال 94 بخش دياليز آن به بهره بردارى 
خواهد رسيد. در حال حاضر تعدادى از خيرين 
عزيز پرداخت هايي را براى خريد دستگاه هاى 
همودياليز اين مركز داشته اند كه انشاا... در آذرماه 
امسال در جهت خريد دستگاه هاى همودياليز 

مركز اقدام خواهيم كرد . 
در همين راستا جا دارد تشكر ويژه اى داشته باشم 
از همه خيريني كه در اهداى زمين اين مركز و در 
امر ساخت و ساز هيئت مديره را يارى كرده اند 
و اميدواريم در آينده هم مردم نيكوكار، ما را در 
اين امر مهم يارى كنند. اگرچه زبان براى تشكر 
از اين همه بزرگي قاصر است اما از مردم عزيزى 
كه ما را تاكنون تنها نگذاشته اند قدرداني مي كنم 
و از خداوند رحمن و رحيم براى همه كسانيكه 
در ساخت و تجهيز درمانگاه يارى دهنده ما بوده 
اند و خواهند بود اجر و پاداش آخرتي عظيمي را 
خواستارم. خدا را شاكرم كه اين خيريه توانسته 
است به لطف خداوند متعال و با تكيه بر اعتماد 
مردم عزيز گره گشاى همان مشكالتي باشد كه 

اين عزيزان از ما انتظار داشته اند. 

گزارش مدير عامل
مدیرعامل انجمن خيریه حضرت ابوالفضل )ع(:

سال گذشته 36 دستگاه همودیاليز به بخش های 
دیاليز استان اصفهان اهدا شد.

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختي هاست

گزارش مدیر عامل در سال92

احمد فاميل دردشتى
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مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 
شماره هشتـم /  بهــار 1393 

»خدمات خيریه حضرت ابوالفضل )ع( 
ای)حتي  توصّيه  و  رابطه  هيچ  بدون 
تنها  و  مدیره(  هئيت  اعضاء  طرف  از 
براساس ضوابط ارائه مي شود . » این 
عبارتي است که از سوی اعضای هيئت 
مدیره انجمن خيریه حضرت ابوالفضل 
)ع( ، بر آن تأکيد مي شود . طبق ضوابط 
این مرکز ، پس از مراجعه بيماران به 
خيریه ، چندین مرحله طي مي شود تا 
خدمات مورد نظر توسط خيریه به آنها 

ارائه شود . 

مرحله اّول
در اين مرحله ، پس از آنكه بيماران دياليزى ، قلبي ، 
نيازمند كاشت حلزون و در بعضي مواقع سرپرستان 
ازكار افتاده خانواده ، همراه با نظر پزشک خود به 
خيريه مراجعه كردند ، امور درمان اين افراد را به 
صورت رسمي به پزشكان معّين خيريه معرفي مي 
كند و پس از تاييد نظر پزشک بيمار توسط پزشک 
معين ، مدارك هويتي بيمار در سيستم اطالعاتي 
خيريه ثبت مي شود . اما ذكر اين نكته ضروري 
است كه با توجه به اينكه خيريه حضرت ابوالفضل 
)ع( خدمات درماني خود را با كمترين هزينه به 
بيماران ارائه مي دهد ، از پذيرش بيماراني كه بدون 
هماهنگي با خيريه مراحل درمان خود را آغاز كرده 

اند معذور است .

مرحله دّوم
دراين مرحله ، فرآيند تحقيق و عيادت از بيمار است 
. اين مرحله توسط افراد معين و مورد اعتماد هيئت 
مديره و با حفظ كرامت بيماران انجام مي شود . 
شايان ذكر است كه گروه محّقق خيريه معموال از 
افراد فرهنگي بازنشسته ، كه به صورت افتخارى با 
اين انجمن همكارى مي كنند و در نتيجه به راحتي 
قادر به اظهار نظر و شفاف سازى در مورد شرايط 

بيماران عزيز مي باشند . 

مرحله آخر
درآخرين مرحله ، درخواست بيمار در جلسه كميته 
درمان انجمن كه متشكل از چند نفر از اعضاى 
هيئت مديره ، مديريت و مسئول امور درمان خيريه 
است ، مطرح و در نهايت با جمع بندى نظرات 
محققين ، نوع و ميزان كمک و خدمت خيريه به 
اين بيمار مصوب و براى اجرا ابالغ مي شود . نكته 
قابل ذكر در اين مرحله اين مسئله مي باشد كه اين 
مؤسسه تحت هيچ شرايطي هيچ گونه وجه نقدى 
را به طور مستقيم به بيمار پرداخت نمي كند و 
مبلغ مورد نياز پس از مكاتبه با مركز درماني مورد 
نظر كه بيمار از آن خدمات دريافت مي كند ، به 
حساب آن مركز واريز مي شود . الزم به ذكر است 
كه جلسه كميته درمان خيريه يكشنبه هر هفته 
برگزار و معموال به طور متوسط 50 درخواست در 

آن مطرح ، بررسي ، مصوب و ابالغ مي شود . 

پيوند  بيماران کاندید  به  خدمت رساني 
کليه

يكي از اقدامات قابل توّجه خيريه ، ارائه خدمات به 
بيماران نيازمند پيوند كليه مي باشد . اما اين عبارت 
سرلوحه ارائه خدمات خيريه در اين بخش است كه 
»همه بيماران دياليزى كه با نظر پزشک ، كانديد 
پيوند كليه هستند ، بدون در نظر گرفتن تمكن 
مالي به يک چشم ديده مي شوند و تنها برحسب 
وضعيت جسمي و گروه خوني در ليست كانديد 
پيوند كليه قرار مي گيرند .« در اين مورد هم پس از 
معرفي اهداكننده و گيرنده كليه به يكديگر از طريق 
خيريه ، اين دو نفر هيچگونه تبادل مالي به طور 
مستقيم نخواهند داشت و خيريه با در نظرگرفتن 
درصد نيازمندى گيرنده كليه ، وى را يارى خواهند 

كرد .
در سال 1392 تعداد پيوند کليه از بيماران 

مرگ مغزي 43 پيوند بوده است. 

مردزنتعداد کلنوع بيماريردیف

19387106 نفركليوي1
308133174 نفردياليزي2

431331 نفرپيوند مرگ مغزي3
66 34 100 نفر پيوند از اهدا كننده4
1004753 نفرقلب اطفال5
593273320 نفرقلب بزرگسال6
241211 نفركاشت حلزون7
498295204 نفرخدمات درمانى8

1859894965تعداد کل پذیرش

تعداد پذیرش بيماران در سال1392

یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد    امام باقر)ع(

گزارش امور درمان

ارائه خدمات باكيفيت ، در كوتاه  ترين زمان 
به بيماران از اهداف خيريه می باشد .
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شماره هشتـم /  بهــار 1393 
مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 

مبلغ به ریالشرح خدمات انجام شدهردیف
10/605/700/000کمک به پيوند کليه بيماران دیاليزي 1
3/376/780/500کمک هزینه زندگي و کمک هاي متفرقه به بيماران2

4/669/050/000هزینه ایاب و ذهاب بيماران دیاليزي نيازمند 3

7/094/083/569تأمين دارو و درمان بيماران کليوي و قلبي4
1/113/000/000هزینه عمل قلب کودکان5
4/447/093/651تأمين دارو و درمان سایر بيماران تحت پوشش6
1/336/700/000هزینه کاشت حلزون کودکان ناشنوا7
2/544/998/706  تأمين دارو و درمان بيماران سادات8
653/505/500تأمين هزینه هاي خدمات فرهنگي بيماران9
6/089/213/745توزیع ارزاق بين بيماران نيازمند10
توزیع لوازم خانگي و بهداشتي و پوشاك11

445/364/873 بين بيماران نيازمند

اهداء دستگاه دیاليز و تجهيزات پزشکي12
16/726/897/436 به مراکز درماني

1/590/705/450پرداخت هزینه  به تحصيلداران13
959/350/327هزینه استهالك اموال و اثاثه بحساب ذخائر استهالك 14
844/319/172هزینه هاي اداري و تدارکاتي15
2/791/699/868هزینه هاي پرسنلي16
209/079/036تعهدات در جریان پرداخت17

65/497/541/833                 جمع کل                                                                 

مبلغ به ریالشرح اعانات دریافتيردیف
15/933/949/379اعانات دریافتي از مشترکين خّير1
2/132/175/000وجوه دریافتي بابت سهم سادات2

19/772/253/086اعانات موردي دریافتي3

3/276/663/019نذورات دریافتي جهت ارزاق بيماران4
176/490/000نذورات دریافتي جهت لوازم خانگي و پوشاك5
10/884/498/076وجوه دریافتي بابت دستگاه دیاليز و تجهيزات پزشکي6
43/570/000سایر هدایا و نذورات دریافتي7
2/192/633/987  سایردریافتي ها جهت بيماران8
9/723/500/000  اعانات دریافتي بابت پيوند کليه 9
125/500/000اعانات دریافتي بابت هزینه هاي خدمات فرهنگي10
1/236/309/286سایر دریافتي های متفرقه11

65/497/541/833                 جمع کل                                                                 

حضرت  خيریه  انجمن  مالي  امور  واحد 
ابوالفضل )ع( به روز بودن، پاسخگوئي سریع 
و شفاف را سرلوحه اقدامات خود قرار داده 
است تا ضمن خدمت رساني به بيماران عزیز 
تحت پوشش به بهترین شکل ممکن، امکاني 
فراهم کند تا خيرین عزیز در جریان نحوه 

هزینه مبالغ دریافتي قرار گيرند.
 اهم اقدامات واحد امور مالي انجمن خيریه 

حضرت ابوالفضل )ع( به صورت زیر است:

مالی  درگزارش  مندرج  ارقام  بر  عالوه 
انجمن سال 92 ،تخفيفات اخذ شده جهت 
از  نيازمند  پوشش  تحت  بيماران  درمان 
و  آزمایشگاه  ها،  درمانی،داروخانه  مراکز 
بالغ  خيریه  انجمن  با  همکار  مراکز  کليه 
بر11/949/114/950  ریال  برآورد شده است.

شفافيت 
درعملكرد 

سرلوحه 
اقدامات 

ماست.

 بخیل براي ثروت خود نگهبان است و براي ارث انباردار

گزارش امور مالی

گزارش امور مالی انجمن خيریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع(درسال 1392

شامل 	• حسابدارى،  عمليات  بودن  روز  به 
پرداخت هزينه هاي درماني بيماران در اسرع 
وقت مي شود. )كمتر از 30 دقيقه پس از ارسال 

پرونده بيمار(  
صدور چک بيماران به روز و تاريخ روز	•
بررسي و كنترل كل عمليات مالي در پايان هر 	•

ماه و تطبيق صورتحساب هاى مالي 
ارائه اطالعات موردنياز مديران و هيئت مديره  	•

خيريه
بررسي 	• و  مالي  استخراج صورتحساب هاى 

ارقام و اعداد و اطالعات موردنياز
به قسمت هاى 	• روزانه  و  پاسخگوئي سريع 

مختلف خيريه و ارائه اطالعات الزم 
پيگيرى و وصول تقبل هاي خيرين محترم 	•

توسط مأمورين وصول و ارسال گزارش آمار و 
اطالعات وصولي به مديران خيريه.

بررسي و گزارش اطالعات پرداختي بيماران 	•
در مقاطع مختلف
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شماره هشتـم /  بهــار 1393 

بعضي از ما آنقدر در مشكالت روزمره زندگي 
مشكالت  به  كمتر  كه  ايم  شده  غرق  خود 
خوب  اگر  اّما   . كنيم  مي  توجه  ديگر  افراد 
نگاه كنيم مي بينيم كه افراد يک جامعه به 
مانند تار و پود هاي يک فرش مي باشند كه 
نقش  يک  آنها  گرفتن  قرار  هم  كنار  با  تنها 
زيبا شكل مي گيرد و به همين صورت هم 
مشكالت و شاديهايشان  به هم گره خورده 
است . در نتيجه شنيدن ، ديدن و حل مشكلي 
از مشكالت فردي از آن جامعه پلي دو طرفه 
به حل مشكالت خودمان و ديگر افراد جامعه 
 . از غم ديگران باشيم  نبايد فارغ  است و ما 
در اين ميان افرادي هستند كه مشكالتشان با 
جانشان گره خورده است و درصورتي كه مورد 
حمايت قرار نگيرند جانشان به خطر مي افتد . 
اينجاست كه بسيارى از انسان ها به دور از هر 
نوع اعتقادات و تفكراتي به همنوع خود كمک 
مي كنند . خيريه حضرت ابوالفضل )ع( طي 
مدت 23 سال گذشته ياري و حمايت 37 هزار 
مشترك در 160 نقطه شهر اصفهان را همراه 
خود داشته است كه در اين ميان بيش از 100 
خانواده از همشهريان أرامنه مشاهده مي شود 
، كه بدون ترديد همه اين مشتركين عزيز در 
درجه اول با هدف همياري ، انسان دوستي و 
كمک به افراد بي بضاعتي كه جانشان در خطر 
است و رنج زيادى را تحمل مي كنند ، اين 

خيريه را در اين سال ها تنها نگذاشته اند . 
متأسفانه تعداد بيماران كليوى و قلبي روزانه 
در حال افزايش است . در اين ميان افراديكه 
يا مورد پيوند قلب و كليه  دياليز مي شوند 
قرار گرفته اند ، هزينه هاي سنگيني را ماهانه 
تهيدستي  درصورت  كه  شوند  مي  متحّمل 

جانشان به خطر مي افتد . 
اگر چه كمک مالي هر چند ناچيز ، به بيماران 
به  ها  آن  به  بزرگي  مالي  بضاعت كمک  بي 
باقيات  ها  كمک  اين  اّما  مي-آيد  حساب 
الصالحاتي است كه اثرات غير مادي فراواني 
البّته جامعه  را براي شخص كمک كننده و 
اي كه فرد در آن زندگي مي كند ، به دنبال 
دارد . اين اثرات كه به گونه هاي مختلفي خود 
را نشان مي دهد، گاهي در دايره عقل انسان 
زميني قابل درك و مشاهده نيست، همان طور 

كه شايد نرسيدن به بعضي از خواسته ها، در 
ظاهر تلخ باشد اّما خداوند متعال با احاطه بر 
همه عالم و با توجه به اندازه ظرف وجودي هر 
كس خير و صالح او را در امر ديگري باالتر 
از خواسته اش مي بيند كه شايد قابل درك 
نباشد . اگر كمي تأمل كنيم نمونه هاي فراواني 
از اين موارد را به ياد مي آوريم كه بارها در 
از ما و اطرافيانمان به وقوع  زندگي بسياري 

پيوسته است.
از بُعد اعتقادي هم ، عالوه بر اينكه خداوند 
در آيات فراواني از قرآن به انفاق توصّيه كرده 
است ، توّسل به خاندان اهل بيت به خصوص 
حضرت ابوالفضل )ع( نقطه اتصال ما و خداوند 
بزرگ مي باشد كه اگر اين اتصال برقرار شود 
، آنچه را بخواهيم به بهترين شكل دريافت 
خواهيم كرد . به طور قطع ذّره ذّره نذوراتي كه 
در راه خدا و به نام حضرت ابوالفضل )ع( در راه 
كمک به بيماران نيازمند مي شود ثبت و ضبط 
خواهد شد و بنابراين بدون نتيجه نخواهد ماند. 

انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( با پيروي 
از سيره حضرت عّباس)ع( تنها به عنوان وسيله 
اي، ديگران را بر سفره آن حضرت مهمان مي 
كند و بدين وسيله به بيماراني كمک مي كند 

كه قادر نيستند براي جانشان هزينه كنند.
انجمن خيريه حضرت  اعضاى هيئت مديره 
از همه  ابوالفضل )ع( ضمن تشكر و قدراني 
مشتركيني كه با اعتماد به مديران اين خيريه 
اند،  بوده  بيماران  از  بسيارى  بخش  زندگي 
عالوه بر اينكه از اين عزيزان خّير درخواست 
مي كنند كه هيچگونه وجهي را بدون قبض 
را  اطمينان  اين  ها  آن  به   ، نكنند  پرداخت 
انجمن تمام وجوه  اين  مي دهد كه مديران 
دريافتي از مشتركين محترم را دقيقاً در همان 
زمينه اى كه تقبل مي كند هزينه خواهد كرد 
. روابط عمومي خيريه حضرت ابوالفضل )ع( 
آماده شنيدن انتقادات و پيشنهادات مشتركين 
عزيز در جهت خدمت رساني بهتر و شفاف تر 

به بيماران محترم مي باشد .

خيریه حضرت ابوالفضل )ع( دستان گرم خيرین را مي فشارد

ياري و حمايت37 هزار نفر از هموطنان 
نيكوكار طي 23 سال گذشته

تعدادمشترکينردیف
275 مشترك      مشتركين عضو شده در جشنها ، همايشها و جلسات خيريه             1
117 مشترك مشتركين عضو شده درنمايشگاههاي پل شهرستان                         2
440 مشتركمشتركين عضو شده درفرودگاه اصفهان                                      3
2220 مشتركمشتركين عضو شده در كميته بانوان                                         4
4400 مشتركمشتركين عضو شده درمساجد ماه مبارك رمضان                          5
413 مشتركمشتركين عضو شده در واحد امور مشتركين                                6
535 مشتركمشتركين عضو شده توسط تحصيلداران                                      7
3400 مشتركمشتركين عضو شده مرد                                                         8

5000 مشتركمشتركين عضو شده زن                                                       9

8400 مشتركمشترکين عضو شده در سال 1392                                                                      

36950 مشترك                      تعداد کل مشترکين فعال تا پایان سال 1392                                                                  

6/250/000/000 افزایش درآمد قسمت مشترکين در سال 1392   
ریال 

گزارش عملکرد  امور مشترکين در سال 1392

باران باش و ببار و نپرس کاسه هاي خالي از آن کیست

گزارش امور مشترکین
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اگر قدرت این را دارید که کسي را شاد کنید حتما انجامش دهید دنیا به چنین اعمالي نیازمند است

 گزارش فناوري اطالعات و ارتباطات

بهبود در خدمت رساني هدفمند 
با فناوري اطالعات

در جهت هماهنگي واحدهای فناوري اطالعات و اداري با رشد و 
گستردگي استفاده از تکنولوژي و در راستاي نيل به اهداف خود 
درسال 92 و همچنين ارائه خدمات  هدفمند ، این واحد اقدام به 
انجام فعالّيت هایي از قبيل مکانيزه نمودن فرآیندهاي موجود 
و توسعه تجهيزات را مدیریت نموده است ، که به برخي از آنها 

اشاره مي گردد :

نهايي شدن نرم افزار جامع درمان و نيكوكاران با رويكرد دسترسي آسان 	•
و سريع به پرونده هاي مددجويان

بانک 	• و  موردي  قبوض  امورمشتركين،  افزارهاي  نرم  يكپارچه سازي 
اطالعات

فراهم نمودن زيرساخت هاي مناسب كميته پيشگيري و ساير واحدهاي 	•
انجمن با تامين تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز جهت 

تسهيل در تحقق فرآيندهاي انجمن
و 	• اينترنت  مديريت  در خصوص  هاي الزم  زيرساخت  نمودن  فراهم 

راهكارهاي امنيت و حفاظت از شبكه داخلي

اجرايي نمودن پروژه ارتباطي ما بين دفترمركزي و مركز تخّصصي و فوق 	•
PTP تخّصصي كليه و دياليز با استفاده از تكنولوژي

 نگهداري از سرور و سيستم ها، طي يک برنامه مدون پشتيباني	•
 اجرايي نمودن بخشي از نرم افزارجامع اداري و برنامه ريزي و نهايي 	•

نمودن ديگر فرآيندهاي مربوطه دراين حوزه جهت بهبود در خدمت رساني 
و صرفه جويي در زمان

 برگزاري جلسات كميته اهداف استراتژيک )دستيابي به اهداف( با 	•
رويكرد هدف گذاري و تدوين سند چشم انداز انجمن

 آماده سازي آمار و اطالعات جهت ارائه گزارش به مديريت	•
 پيگيري امور اداري مربوط به پرسنل از جمله قراردادها، بيمه ، ثبت تردد و 	•

كاركرد ماهانه و محاسبه مرخصي و... ، بايگاني مدارك و آماده سازي داده ها 
جهت درج در نرم افزار جامع ادارى

 گردآوري گروهي از متخّصصان معتبر و متعهد درحوزه فناوري اطالعات 	•
در جهت ارائه نظرات كارشناسي جهت بهبود ، انتخاب و تصميم گيري 

مناسب در روند فعاليت مركز تخّصصي و فوق تخّصصي كليه و دياليز
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شماره هشتـم /  بهــار 1393 

مشکالت خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر

سند چشم انداز  و جلسات علمی فرهنگی

 ( استراتژيک  مديريت  و  برنامه ريزي  اصوالً 
دستيابي به اهداف ( در هر بنگاه و سازماني يكي 
از دغدغه هاي اصلي مديران ارشد آن مجموعه 
است و سازمان هاي موّفق همواره ارزش خاّصي 
قائل  مّوسسه  استراتژيک  برنامه ريزي  براي  را 
نظر  به  بيرون  از  كه  آنچه  برخالف  هستند. 
مي رسد مديريت مّوسسات خيريه كار چندان 
ساده اي نيست . اين خيريه ها به واسطه وجود 
نيروهاي داوطلب كه معموالً تعداد افراد زيادي 
هم هستند ، داراي ساختار، روابط و گروه هاي 
پيچيده  و گاهي متعدد  و غيررسمي  رسمي 
هستند كه در اين ميان نيروهاي داوطلب فعال 
در مؤسسه ، عامل مهمي در ايجاد اين ويژگي 
هستند . نيروهاي داوطلب ، افرادي هستند كه 
به طور خودجوش و به صورت رايگان زمان هاي 
آزاد خود را به انجام فعاليت هايي براي موسسه 
يا در موسسه صرف مي كنند و به سادگي هم 
با  ممكن است در هر زمان همكاري خود را 

مؤسسه قطع كنند.
از سوي ديگر محدود بودن منابع مالي و شيوه 

خاص تأمين اين منابع به عنوان چالشي بزرگ 
در مديريت موسسات خيريه مطرح مي باشد 
. اكثر اين نهادها ضمن اينكه هيچ گونه كمک 
مالي ازسوي دولت دريافت نمي كنند،  منابع 
مالي خود را نيز نمي توانند از هر راهي تأمين 
چنين  هم   . كنند  هزينه  مسيري  هر  در  و 
وابستگي و رابطه تنگاتنگ مؤسسات خيريه به 
عوامل محيطي خارجي به ¬خصوص عوامل 
محيطي كالن يعني عوامل سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فن آوري، موجب مي شود تا فعالّيت 
آن با كوچک ترين تغيير در اين عوامل تحت 

تأثير قرار گيرد . 
هدفمند  و  منسجم  برنامه اي  تدوين  اينرو  از 
درست  مسير  در  مؤسسه  حركت  منظور  به 
شفافيت  همراه  به  آن  رسالت  بر  منطبق  و 
درعملكرد ، اطالع رساني و اعتمادسازي ، نقش 

مهمي در تداوم فعالّيت آن دارد .
لذا هيئت مديره و هيئت امناي موسسه خيريه 
به  عنايت  و  آگاهي  با  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
اهمّيت اين موضوع تدوين سند راهبردي را از 

انتهاي سال 1391 در دستور كار خود قرار دادند 
. خوشبختانه حمايت هاي بي دريغ هيئت مديره 
و هيئت امنا ، تالش بي وقفه اعضاي كميته 
خيريه  محترم  پرسنل  همكاري  و  راهبردي 
موجب شد تا پيش  نويس اولّيه سند راهبردي 
مؤسسه خيريه حضرت ابوالفضل )ع( در پايان 
سال 1392 تهيه شود و به هيئت مديره محترم 
ارائه گردد . در حال حاضر برنامه ريزي هاي مورد 
نياز جهت اجرايي نمودن برنامه پس از تأييد 
و تصويب هيئت مديره محترم در حال اجرا 

مي باشد . 

تهيه پيش نويس اوليه  سند   راهبردي 
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع(

 تا پايان سال 1392 

در جهت فعاليتي منسجم و هدفمند انجام شد 

تدوین برنامه اي منسجم و هدفمند 
به منظور حرکت مؤسسه خيریه در 
رسالت  بر  منطبق  و  مسير درست 
آن به همراه شفافّيت در عملکرد ، 
اطالع رساني و اعتمادسازي ، نقش 

مهمي در تداوم فعالّيت آن دارد .

برنامه علمي ، فرهنگي جلسات سه شنبه هاي آخرماه خّيريه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع(

محل برگزاري جلسات: سالن اجتماعات خّيریه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع(
آدرس :خ استانداري نبش کوچه داروخانه امام سجاد)ع( خيریّه خدمات درماني حضرت ابوالفضل)ع(- تلفن روابط عمومي: 32220225

سخنران پزشکيميزبانساعتتاریخروزردیف

آقاي دكتر اسحاقي )طب سنتي (آقاي حاج سّيد كمال سنبلستاني20 الي 93/5/2822سه شنبه4
 خانواده مرحوم شادروان 19/30 الي 93/6/2521/30سه شنبه5

آقاي حاج محمود ديّاني
آقاي دكتر كالهدوزان ) متخّصص تغذيّه (
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گام موثری در جهت آشنائي مردم با
 اهداف خيريه حضرت ابوالفضل )ع( 

و آشنايی با روش های پيشگيری از بيماريها

ما آمده ایم تا با زندگي کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتي زندگي کنیم

 گزارش بازارچه ها و کمیته بانوان داوطلب

در آبان ماه سال گذشته ، نهمين بازارچه انجمن 
ابوالفضل)ع(  حضرت  درماني  خدمات  خيريه 
با حضور مديرعامل ، اعضاء هيئت مديره و به 
هّمت 300 نفر از كميته بانوان داوطلب ، در 50 
غرفه و به مدت 5 روز در پارك بزرگ سپاهان 
شهر برگزار شد و در مدت 5 روز برگزارى آن 
، سنجش فشارخون ، تست قند خون و اندازه 
صورت  به  بازديدكنندگان  وزن  و  قد  گيري 
رايگان در غرفه درمان و پيشگيري اين بازارچه 
اندازه گيري شد تا به اينصورت گام موثرى در 
جهت شناخت به موقع و پيشگيري از بيماري 

ها برداشته شود .
اين خيريه در حال حاضر داراى 35 هزار نفر 
عضو خير مي باشد كه ماهيانه يا چند ماه يكبار 
به خيريه كمک مي كنند ، به طوري كه در 
سال 91 كمک هاي اين خيرين به اين مؤسسه 
100ميليون تومان در ماه بود كه اين رقم سال 
گذشته به 150 ميليون تومان افزايش يافت . 
در غرفه جذب مشاركت هاي مردمي نهمين 
اشتراك  نفر كارت  ، حدود 434  نيز  بازارچه 

تكميل كردند و عضو شدند .

بازارچه  دهمين  نيز  گذشته  سال  ماه  اسفند 
خيريه انجمن خيريه خدمات درماني حضرت 
ابوالفضل)ع( به همت كميته بانوان اين انجمن 
در 42 غرفه و با ارائه محصوالتي در زمينه هاى 
صنايع دستي و محصوالت غذائي برگزار شد 
. برپايي اين بازارچه عالوه بر آشنايي مردم با 
اهداف انجمن از جمله درمان و مهم تر از همه 
پيشگيرى ، مشاركت 240نفر از بانوان داوطلب 
را همراه داشت. يكي از غرفه¬هاى اين بازارچه 
، غرفه پيشگيرى و درمان بود كه با حضور 8 نفر 
پزشک متخصص در زمينه هاى مختلف از جمله 
سرطان ، قلب ، داخلي ، عمومي و روانشناسي 
تشكيل شد و مراجعه كنندگان با حضور در 
اين غرفه از نظر ميزان فشارخون و مشكالت 
پزشكي ديگر به صورت رايگان مورد معاينه قرار 
گرفتند . يكي از مهم ترين برنامه هاى اين غرفه 
، برگزارى كالسهايي بود كه در آن دو پزشک 
در زمينه هاى سرطان ، تغذيه و طب فيزيک 
به سخنراني پرداختند و خوشبختانه استقبال 

بسيار خوبي از اين كالس ها شد .

برگزاری بازارچه های خيریه
كسي كه براي رضاي خدا 
كار مي كند، 
هرگز شكست نمي خورد.

کسـي که براي رضاي خـدا کار مي کند 
هر گـز مغبون و متضرّر نمي شـود چرا 
کـه براي کسـي کار مي کند که سـریع 
الحساب است و ذرّه اي از عمل خير هم 
از چشمش نمي افتد و یا مثل انسان ها 

دچار فراموشي نمي شود . 
  

گزیده اي از فعاليت هاي داوطلبانه کميته 
بانوان انجمن خيریه حضرت ابوالفضل )ع( 

در سال گذشته :

1- بازديد از بيماران دياليزي بيمارستان حضرت 
زهراي مرضيه )س( همزمان با روز مادر

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

پيشگيري از بيماري ها
اولياء  براي  آموزشي  هاي  كارگاه  برگزاري   -3

دبستان طالب زاده و دبيرستان دخترانه لوافان
4- برگزاري اردوي يک روزه در مكان باغ بانوان 
با حضور 150 نفر از مددجويان تحت پوشش 

خيريه
5-برگزاري هشتمين بازارچه خيريه در دبيرستان 

صفورا
6-برگزاري كمپ هاي سالمتي با هدف غربالگري 

فشار خون در چهار منطقه
7- غربالگري فشارخون اوليه از كاركنان آتش 
نشاني شهر اصفهان و همراهان بيماران درمانگاه 

محكم كار
8- برگزاري جلسات آموزشي در زمينه طب 

سنتي و كمک هاي اوليه در محل خيريه
9- تدوين نرم افزار جامع و  كاربردي جهت ثبت 

اطالعات غربالگري در كليه فعاليت ها
10- برگزاري نهمين بازارچه خيريه

11- مراسم جشن و مولودي به مناسبت ايام 
ذي الحجه در انگورستان ملک

12-برگزاري كالس هاي هنري از ابتداي سال 92
13-برگزاري دهمين بازارچه خيريه
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کـلیــد
زندگی

مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 
شماره هشتـم /  بهــار 1393 

در اين مراسم ، جناب آقاي دكتر ايرج فاضل 
به  اشاره  با  ايران  جراحان  انجمن  رئيس   ،
حديث گوهربار » النعمتان مجهولتان ، الصحت 
واالمان«  گفت : تا هنگامي كه انسان بيمار 
نشود ، نعمت سالمتي را آنگونه كه بايد درك 
نمي كند و بي شک شكر نعمت هاى بزرگي 
كه از طرف خداوند به  انسان عطا شده است ، 
كارهاي خوبي است كه انجام مي دهد . به گفته 
وى ، اگر كمي بيشتر دّقت كنيم خواهيم ديد 
كه همه هستي ما از لطف خداوند است و اگر 
هر روز خيريه اي در اصفهان يا كشور تأسيس 
مي شود ، در نتيجه هديه اي است كه خدواند 
در وجود انسان ها نهاده است . رئيس انجمن 
جراحان ايران افزود : وظيفه همه ما اين است 
كه در حد توان ، با نّيت خير و فقط براي رضاي 
خداوند مشكلي را برطرف كنيم . دكتر فاضل با 
بيان اينكه بايد از فرصت كوتاهي كه خداوند در 
اختيارمان گذاشته در راه خير استفاده كنيم، 
تصريح كرد: ممكن است كمک هايي كه شما 
شاياني  تأثير  خودتان  زندگي  در  كنيد  مي 
نداشته باشد اّما ترديد نكنيد كه براي ديگران 
بندگي  نّيت  با  تواند  زندگي ساز است و مي 
خداوند ، زندگي انساني را از نيستي به هستي 
تبديل كند. كمک كردن به ديگران و برطرف 

كردن مشكالت آن ها، باعث ايجاد حس نشاط 
و شادي در انسان مي شود و او نياز دارد كه اين 
حس را كه خداوند در وجودش قرار داده است 
، با همياري ديگران بارور كند . وى تأكيد كرد : 
در راه طوالني و گاه دشوار زندگي ، مهر و لطف 
ِخيرانديشاني چون شما چراغ ِ راه نيازمنداني 
است كه در سرماي سختي ها و نيازمندي ها 
در پي آفتاب و روشني هستند . دستان پر مهر 
شما روشنايي اميد و سالمت را به دل هاي نا 

اميدان و نيازمندان ارزاني مي دارد .

انجمن خيریه حضرت ابوالفضل )ع(
از نگاه رئيس انجمن جراحان ایران

با  سخناني  در  ايران  جراحان  انجمن  رئيس 
اشاره به اقدامات و فعاليت هاي خيريه حضرت 
 : تاكنون گفت  تأسيس  بدو  از  )ع(  ابوالفضل 
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل)ع( ، در سال 
1369 با هدف   نظام مند كردن كمک هاي 
خيريّن حوزه سالمت ، فراهم نمودن تسهيالت 
الزم بهداشتي ، درماني ، حمايتي ، آموزشي و 
فرهنگي جهت بيماران نيازمند كليوي ، قلبي و 
مبتاليان به بيماري هاي خاص ، توسعه فرهنگ 
از  پيشگيري  فرهنگ  كردن  نهادينه  و  انفاق 

بيمارى ها در سطح جامعه، با حمايت جمعي 
از خيريّن تأسيس شده است و تاكنون اقدامات 
بسيار موثري را در ارائه خدمات درماني و حمايت 
هاي مالي از بيماران به ويژه بيماران قلبي و 
كليوي انجام داده است . او يادآوري كرد : اين 
انجمن خيريه در نهايت خلوص در حال احداث 
اولين مركز تخّصصي و فوق تخّصصي كليه و 
دياليز با 2100 متر زمين و با 80 تخت دياليز 
، آزمايشگاه ، بخش راديولوژي و دندانپزشكي و 
پلي كلينيک هاي تخّصصي و بخش بازتواني و 
توانبخشي و خدمات پزشكي مي باشد كه هزينه 
ساخت آن به صورت مشاركتي و فراگير توسط 
مردم تأمين مي شود . وى ابراز اميدوارى كرد 
كه كمک هاي خيريّن بتواند در ساخت و بهره 
برداري هرچه سريع تر اين مركز عام المنفعه 
مؤثر باشد و از كليه خيريّن دعوت كرد تا در 
جهت شركت در اين امر خير و خداپسندانه با 
كمک هاي مادي و معنوي خود اين مؤسسه را 
ياري كنند تا بتوانيم هرچه زودتر شاهد بهره 
برداري و خدمات رساني اين مركز درماني عام 

المنفعه باشيم .

خورشید باش که اگر خواستي بر کسي نتابي نتواني

همایش خیّرین عرصه سالمت اتاق بازرگانی

 با استعانت از خداوند متعال و همکاري صميمانه اتاق بازرگاني ، صنایع ، معادن وکشاورزي 
ایران دوازدهم آبان ماه سال 92، اولين نشست صميمي خيریّن عرصه سالمت ، توسط 
خيریه خدمات درماني حضرت ابوالفضل )ع( و با حضور رئيس انجمن جراحان ایران در 

محل اتاق بازرگاني ایران برگزار شد .

بياييد از فرصت كوتاهي كه خداوند 
در اختيارمان گذاشته در راه خير 
استفاده كنيم 

دکتر ایرج فاضل، رئيس انجمن جراحان ایران:
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شماره هشتـم /  بهــار 1393 
مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 

کـلیــد
زندگی

نمايشگاه دهه فجر و سومين نمايشگاه دستاوردها 
و توانمندى هاى سازمان هاى مردم نهاد اصفهان 
بهمن ماه سال گذشته همزمان با سي و پنجمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمي در 
محل نمايشگاه هاى بين المللي استان اصفهان 

بر پا شد. 
در اين نمايشگاه عالوه بر حضور سازمان هاى 
دولتى، بخش خصوصى، بانک ها، مراكز علمى- 
استان  هاى  دانشگاه  و  ها  انجمن  تحقيقاتى، 
اصفهان در 50 غرفه، يكصد سازمان مردم نهاد 

اين استان، فعاليت ها و دستاوردهاى خود در 
زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى، خيريه، بهداشتى 
و درمانى، علمى، قرآنى و ورزشى را به نمايش 

گذاشتند.
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( نيز با حضور 
در اين نمايشگاه، دستاوردهاى 24 سال فعاليت 
خود را در غالب يک غرفه به نمايش گذاشت تا 
مسئوالن و مردم از اين طريق در جريان اين 

اقدامات قرار گيرند.

حضور انجمن خيرّيه حضرت ابوالفضل )ع( 
در نمايشگاه  سمن هاي اصفهان

واژه ها و تنظيم 
الفاظ از بيان عظمت 
قهرمان پرآوازه 
اسالم عاجز است.

در ميان انسان هاي واال و ارجمند، گاهي به 
فرزانگان برجسته و دالوري مي رسيم كه سراسر 
زندگيشان مي درخشد و عالوه بر اينكه در تمام 
ابعاد انساني، نمونه اعالي آن هستند، در ايثار، 
فداكاري و عشق به خدا به مقامي رسيده اند كه 
هر كس را در برابر خويش، به خضوع و خشوع 
وا مي دارند. يكي از اين انسان هاي واال مقام، كه 
بر اثر ايثار، اخالص، فداكاري و دالوري به چنين 
امتيازي دست يافته و بر فراز قلّه عالي انسانيت، 
سرفراز ايستاده، حضرت عباس )ع( است، كه به 
راستي خلف صالح و نمونه اي از تمام كماالت 
پدر است، تا آنجا كه گفته اند:» همان گونه 
كه علي )ع( نسبت به پيامبراسالم )ص( بود، 
حضرت عباس )ع( نيز نسبت به امام زمانش 
حضرت حسين بن علي )ع( همانگونه بود« و 
از آغاز نهضت عظيم و جاوداني امام حسن )ع( 
تا پايان آن، شريک بزرگ امام حسين )ع( بود و 
براي تحقق اين نهضت در هيچ موردي از حريم 

فرمان و خواسته امام حسين )ع(  خارج نشد. 
جهاد،  ميدان  در  تنها  نه  بزرگ  مرد  راد  اين 
مي درخشيد، بلكه درهمه ابعاد انساني مانند 
عبادت خدا، صدق، وفا، صفا، جوانمردي، ايثار، 
بود،  ممتاز  معرفت  و  علم  مستعضفان،  ياري 
هرگز به راه خطا نرفت، تمام زواياي زندگيش مي 
درخشيد، در همه شيوه هايش، ايمان و معرفت 
در سطح بسيار باال ديده مي شد و كوتاه سخن 
آنكه واژه ها و تنظيم الفاظ از بيان عظمت آن 

بزرگمرد الهي عاجز است.

برگرفته از كتاب پرچمدار نينوا
محمد محمدي اشتهاردي

حسد نیکویی ها را نابود سازد    امام هادی)ع(

سازمان های مردم نهاد
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به ساختماني در انتهاى خيابان امام خميني )ره( كه با همت و يارى خيرين 
اصفهاني براى اهداى سالمتي به آيندگان ايران زمين بنا شده است، يعني 
مركز آموزشي درماني حضرت امام حسين )ع( رفتم. در سمت چپ درب 
ورودى اين ساختمان راهروئي وجود دارد كه به بخش دياليز ختم مي شود. 
اتاق بزرگي كه داراى 7 تخت دياليز است و در و ديوار رنگارنگ آن گوياى 

سن افرادي است كه روى همين تخت ها دياليز مي شوند. 
- فهيمه دخترى 17 ساله است كه صورتي آرام و صدائي با متانت دارد و با 

لبخند جواب همه سوال هايم را مي دهد. 
فميمه مي گفت از بچگي مشكل كليه داشتم. از يک سرماخوردگي شروع 
شد. 7 ساله بودم كه مورد پيوند كليه قرار گرفتم اّما بعد از 6 سال پيوندم پس 

زد و مجبور شدم دوباره دياليز بشوم. 
از او پرسيدم: از اينكه دياليز مي شوي ناراحتي؟ گفت: باالخره دياليز براى 
هر كسي ناراحت كننده ست. آخه براى خودش يه نوع بيماريه، بعضي ها 
راحت با آن كنار مي آيند و عده اى برايشان قبولش سخت است، اما وقتي 

آدم مجبور باشد باهاش كنار مياد و عادت مي كند تا وقتي كه پيوند شود. 
به او گفتم: اگه بخواى با يه ديد مثبت به دياليز نگاه كني چه مي گويي؟ گفت: 
من هميشه به خودم مي گويم »اين نيز بگذرد«، خيلي هم سخت نيست، 
بدتر از منم با داشتن اين بيمارى وجود دارند و خيلي از مريضي هاى ديگر 

هست كه قابل درك نيست. 
از فهيمه پرسيدم: مواقعي كه ناراحت مي شوي با خودت چه مي گويي؟ چه 

دعائي مي كني؟
گفت: اولش با خودم مي گويم چرا من بين اين همه آدم بايد اين بيمارى 
را داشته باشم؟! اما بعداً به خدا مي گويم اين همه مريض توى دنيا هست با 
بيمارى هاى سخت تر از من، چرا بايد ناشكرى كنم، بايد به بيمارى بدتر از 
اين دچار بشم تا قدر اين روزها رو بفهمم؟ پدر و مادرم هم به من مي گويند 
ناشكرى نكنم و قدر سالمتي بقيه اعضاى بدنم مثل چشم، گوش و دست 

پايم را بدانم.
صحبت هاى فهيمه به سن كم او نمي خورد و نشانداد كه  از درايت و شعور 
بسيار زيادى برخوردار است. در ادامه گفت: مواقعي كه دعا مي كنم اّول به 
فكر ديگران هستم و براى همه كسانيكه بيمارى سخت دارند دعا مي كنم و از 
خدا مي خوام دست بقيه مريض ها رو بگيره و بعد براى خودم دعا  مي كنم.

مي گفت: آدم بايد نگاهش نسبت به زندگي خوب باشد و هميشه موارد بد 
زندگي رو نبيند، اگه آدم بخواد فقط موقعّيت هاى بد زندگي را ببيند، زندگي 
خيلي سخت مي شود اما اگر با ديدخوش بيني به زندگي نگاه كند دليل ندارد 

كه برايش طاقت فرسا تمام بشود. 
فهيمه براى همسن و ساالى خودش نيز توصيه اي داشت و گفت: اگر سالم 
و سرحال هستند ناشكرى نكنند حتي اگر پول هم نداشتند، سالمتي بهترين 

نعمت خداست و قدر آن را بدانند، آدم هميشه به جاى اينكه قدر سالمتي 
خود را بداند حسرت كساني رو مي خورد كه پول دارند اّما نمي دانند شايد 
خود آن ها هم يک مشكل بزرگي داشته باشند، هر كسي بايد نعمت هاى 

خودش رو در نظر داشته باشد.
فهيمه در آخر از خيرين تشكر كرد كه به فكر مريض ها هستند و دستگاه 
هاى دياليز را تهيه كرده اند و آرزو كرد كه هرچه زودتر مورد پيوند قرار بگيرد 
تا بتواند راحت تر و بيشتر درسهايش رو بخواند و گفت: همه اين ها تجربه 
است. بعد از هر سختي آساني وجود دارد و من به اميد آساني زندگي مي كنم.

- معصومه 13 ساله يكي ديگر از بيماران  كليوى است كه از 3 سال پيش 
دياليز مي شود. بار اّول كه خواستم با او صحبت كنم چنان مشغول فيلم 
ديدن بود كه جواب سوال هاى من را با بله و خير مي داد، معصومه عالقه 
زيادى به نّقاشي كردن دارد. چهره شادابي براى جست و خيز كردن د ارد و 
افكار بسيار زيبايي در سر مي پروراند، از او پرسيدم: مواقعي كه ناراحت مي 
شوي چه چيز به ذهنت مي رسد؟ چه دعائي مي كني؟ گفت: من فقط به 
خدا فكر مي كنم و اين كه چه زماني خوب مي شوم، در ادامه گفت: مواقع 
نماز و غروب خيلي براى شفاى همه بيمارها دعا مي كنم، اّول براى بقيه و 

بعد براى خودم دعا مي كنم. 
خوشحال شدم وقتي كه گفت: مواقعي كه قرار هست بيايم دياليز، براى خودم 
سرگرمي پيدا مي كنم و به اين فكر مي روم كه موقع دياليز چه كارايي انجام 
دهم، او گفت: قبالً در بيمارستان ديگرى دياليز مي شدم، اّما اينجا را خيلي 
دوست دارم و برايم عالميه، پرستارهايش مهربونند، فضايش شادتر است و 
فضاى خيلي خوبي دارد، از خيرين تشكر مي كنم كه اين دستگاه ها رو به 
ما هديه كرده اند كه اين صحبت ها من رو خيلي خوشحال كرد و با خود 
گفتم: خوشا به حال خيريني كه باعث شده اند دل رنجور اين كودكان عزيز 

اين چنين شاد باشد.
به هر حال به گفته مسئول بخش دياليز بيمارستان امام حسين )ع(، 7 
دستگاه فعال دياليز در اين بخش وجود دارد كه 4 عدد آن از طرف خيرين 
اهدا شده است و 2 دستگاه ديگر هم به زودي راه اندازى خواهد شد، كه بطور 
قطع بدون كمک خيرين و خيريه حضرت ابوالفضل )ع(، راه اندازى اين بخش 
امكان پذير نبود. آقاى دهقاني با اشاره به كمبودهايي كه در اين بخش وجود 
دارد گفت: اكثر اين بيماران از اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه هستند كه اگر 
كمک خيرين نباشد اين بيماران مجبور مي شوند در جلسات كمترى دياليز 
شوند، كه  اين مسأله به ضرر بيمار خواهد بود و پيشرفت بيمارى را زيادتر و 

سريع تر مي كند. 
وى ضمن تشكر از كمک ها و حمايت هاى تأثيرگذار خيرين از آن ها 
درخواست كرد كه در بيمارستان حضور يابند و بطور مستقيم با بيماران 

صحبت كنند و از نيازهاي آن ها مطلع گردند.

خيرين شهر من شادی آفرينند.
یاد مرگ بهترین عبادت است ، زیاد صلوات بر محمد و آلش 
بفرستيد و زیاد دعا کنيد برای مؤمنين و مؤمنات در دل شب های 
تار و روزها، زیرا صلوات بر محمد و آل او از بهترین اعمال خوب 
است، شدت عالقه نشان دهيد بر رفع نيازمندي های مؤمنين و 
شاد کردن آن ها و برطرف نمودن ناراحتی از ایشان زیرا بعد از انجام 

واجبات هيچ عملی بهتر از شاد کردن مؤمن نيست 
 

)بحاراالنوار جلد 17 ) جلد 2 ( صفحه 295(

براي تمام رنـج هایـي که مي بري صبر کن، صبر اوج احترام به حکمت هاي خداست...

گفتگوی اختصاصی
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يادي از 
عضوهيئت   مديره 
خيريه حضرت ابوالفضل  )ع(

درگذشت 
حاج رضا اخوان بي تقصير

حاج اصغر شريفيان در سال 1312 در خيابان 
تحصيالت  وي  آمد.  دنيا  به  اصفهان  مدرس 
متوسطه خود را در دبيرستان كازروني گذراند 
و در سال 1328 مدرك سيكل خود را اخذ كرد 
و در يک كارخانه ريسندگي و بافندگي به عنوان 
ناظر مشغول به كار شد. وي در سال 1337 
ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج 2 فرزند پسر 
و 3 فرزند دختر مي باشد. اين بزرگوار در سال 
1350 از دانشگاه اصفهان  در رشته حسابداري 
فارغ التحصيل شد. از ويژگي هاي اين عزيز در 
حوزه اشتغال و مديريت مي توان به استقالل 
فكري، صداقت، كارآزمودگي، عدالت و كار با 
امانت داري، حسن خلق،  خلوص اشاره كرد. 
اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي، حضور اول 
وقت در جلسات، گره گشائي از مشكالت مردم 

و اعتقادات مذهبي عميق به ائمه معصومين )ع( 
از ويژگي هاي اعتقادي و شخصيتي اين خير 

گراميست.
عضويت در هيئت مديره انجمن خيريه خدمات 
جواد  خيريه  )ع(،  ابوالفضل  حضرت  درماني 
االئمه )مسكن سازان(، جامعه خيريه امام محمد 
امام  درماني  بهداشتي  بيمارستان  و  )ع(  باقر 
زمان )عج( و همچنين عضويت در هيئت امناي 
صندوق قرض الحسنه احسان، امام عصر )عج( 
و ده ها خيريه ديگر از جمله سوابق حاج اصغر 
شريفيان در فعاليت هاي خيرخواهانه مي باشد.

اين خير بزرگوار با بجا گذاشتن صدقات جاريه 
جهان  از  چشم   1392 ماه  دي  در  فراوان، 
فروبست و به ديار باقي شتافت. روحش شاد و 

يادش گرامي باد.

َفاتَُّقوا الَلَّ َما اسَتطْعُتْم َو اسَمُعوا َو أَِطيُعوا َو أَنِفُقوا 
َخيراً الَنُفِسكْم َو َمن يُوَق شَحّ نَْفِسِه َفأُولَئک ُهُم 

الُْمْفلُِحوَن
سوره تغابن آيه 16

بنابراين تا آنجا كه در توان داريد تقواى الهى پيشه 
كنيد، و گوش   دهيد و اطاعت نمائيد، و انفاق كنيد 
كه براى شما بهتر است ، و آنها كه از بخل و حرص 

خويشتن مصون بمانند رستگار و پيروزند.

انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع( سال گذشته 
حاج رضا اخوان بي تقصير، چهره ماندگار عرصه 
سالمت و يكي از اعضاي هيئت امناي خود را 
نيز از دست داد. اعضاي هيئت مديره و كاركنان 
اين انجمن ضمن گراميداشت ياد و خاطره اين 
عزيز بزرگوار، براي آن خير گرامي علّو درجات را 

از خدا مّنان خواستار است. 

روحش شاد و يادش گرامي باد.

مخفيانه بهتر است

هميشه به نيازمندان 
قرض مي داد و
 كمک مي كرد

هر وقت از منزل بيرون مي رفت مقداري پول 
خرد )سكه( در جيبش مي گذاشت. يک روز با 
هم به بازار رفتيم. به هر فقيري كه مي رسيد، 

مبلغي به او كمک مي كرد.
طريقه كمک كردنش اينگونه بود كه ابتدا با فقير 
احوالپرسي مي كرد و سپس مخفيانه پول در 

دستش مي گذاشت. به او گفتم:
 »چرا اين كار را مخفيانه انجام مي دهي؟« 

گفت: » اگر مي خواهيم به كسي كمک كنيم، 
بهتر است كه ديگران متوجه نشوند.«

شهيد رضا سبحاني

محسن اگر خودش مي خواست از نظر مالي 
مشكلي نداشت. چند سري مي خواستند در 
خيابان فردوسي قزوين در جاهاي ديگر به او 
كرد.  نمي  قبول  وقت  هيچ  اما  بدهند،  زمين 
حتي مواقعي كه به ماموريت مي رفت. عالوه بر 
اينها به خانواده هاي بي بضاعت و كم درآمد نيز 
كمک مي كرد و حتي برادرش نمي دانست كه 
او اين همه پول را از كجا مي آورد و اين قدر به 
نيازمندان قرض مي داد. بعد از شهادت ايشان 
بود كه فهميدم چند خانواده را نيز تحت پوشش 
داشته است. راز اين طرز زندگي شايد اين بود كه 
محسن از يک سري افراد پول جمع مي كرد يا 
خود آن ها را به خانواده هاي نيازمند مى پرداخت. 
شهيد محسن بلنديان

شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت ولي میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت

چهره های ماندگار



17

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

کـلیــد
زندگی

مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 
شماره هشتـم /  بهــار 1393 

الحسنه  قرض  تعریف  و  لغوی  معني 
چيست؟

قرض الحسنه به معني وام نيكو مي باشد و 
هميشه قرض همراه با كلمه حسن آمده است 
يعني بايد بي منت و در حد و اندازه كافي از مال 
حالل و براى كارهاى مفيد و در صورت امكان 

دور از چشم ديگران داده شود.

منبع و منشا قرض الحسنه از کجاست؟

عنوان قرض الحسنه در قرآن آمده و همچنين 
در تورات به آن اشاره شده است. نظر به اينكه 
طرف قرض الحسنه و گيرنده وام خداوند است 
و به سبب رونق و رابط اجتماعي آن حتماً در 

اديان پيشين نيز وجود داشته است.

قرض الحسنه در قرآن در چه آیاتي بيان 
شده است؟

در 6 آيه و در 5 سوره از قرآن به طور روشن 
و به صورت كامال شفاف بيان شده است كه 2 
آيه مكي و 4 آيه مدني  مي باشد و در سرى 
آيات محكمات قرار دارند. اين آيات در سوره 
هاي مائده )آيه 12(، بقره )آيه 245(، حديد 
)آيه هاي 11 و 18(، مزمل )آيه 20(، و تغابن 
اين عمل خداپسندانه  بر  و  است  آمده   )17(
تأكيد و بر عمل به آن توصيه شده است. در اين 
آيات بخاطر حفظ كرامت انسان ها، وام گيرنده 

خود خداوند است و شخص وام گيرنده مأمور و 
واسطه عمل خير است.

قرض دادن به خدا به چه معناست؟

انسان موجودى گذرا و مهمان چندين ساله 
در دنياى مادي مي باشد و بقاء ابدى در دنيا 
ندارد. آنچه از ثروت و مال به دست بياورد چند 
صباحي به طور امانت در دست و اختيار اوست 
و مورد استفاده قرار مي گيرد اّما در حقيقت 
مالكيت اصلي ازآن خداست. در ابتداى سوره 
حديد خداوند به معرفي خود مي پردازد و بدين 
صورت در آيه اّول بيان مي كند كه همه چيز، 
همه كس و آنچه در آسمان ها و زمين است 
با زبان خود و به حقيقت كلمه تسبيح خدا را 
مي گويند هر چند كه ما زبان آن ها را درك 
نمي كنيم. در آيه دّوم مي فرمايد: فرمانروايي 
آسمان و زمين از آن اوست زنده مي كند و مي 
ميراند و او به هر چيزى تواناست و اوست كه 
به تنهايي هر حكمي كه بخواهد در عالم مي 
راند و به هر نحو كه بخواهد در عالم تصرف مي 
كند. در آيه سوم عنوان مي شود كه اوست اّول 
و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چيز داناست. 
توّصيف به اّول و آخر و ظاهر و باطن تعبيريست 

از احاطه وجودى خدا نسبت به همه چيز.
در آيه چهارم مي فرمايد: اوست كه آسمان ها و 
زمين را در شش دوره آفريد و سپس به عرش 
)قدرت( استيال يافت، مي داند كه چه چيزى 
وارد زمين مي شود و چه چيزى از آن بيرون 

مي آيد و از آنچه از آسمان ها فرود مي آيد 
و آنچه بدان فرو مي رود آگاه است. او هر جا 
كه باشيد با شماست و خدا به آنچه مي كنيد 

بيناست. 
فرمانروايي  پنجم عنوان مي شود كه  آيه  در 
به  كارها  و  اوست  آن  از  زمين  و  ها  آسمان 
سوى خدا برمي گردد يعني خدا خالق، مالک 
و حاكم بر همه عالم است و چون عالم مطلق 
ُملک اوست پس حكمراني هم تنها از آن اوست 
لذا همه انسان ها و كارها و نيز همه موجودات 
در حركتي دائمي بسوى او بازگشت مي كنند 
و هيچكس نمي تواند مانعي در راه بازگشت 

موجودات ايجاد كند.
در آيه ششم بيان مي شود كه شب را در روز در 
مي آورد و روز را در شب در مي آورد و او به راز 

دل ها داناست. 
 پس از بيان 6 آيه توحيدى )يكتاپرستي( در 
مورد اينكه همه چيز از آن خداست و تدبير و 
مالكّيت از آن اوست بي شک قرض دادن معني 
خاّصي دارد و از اهميت ويژه اي برخوردار است 
كه در قرض الحسنه نهفته است. اينكه به چه 
را طرف گيرنده قرض  دليل خداوند خودش 
الحسنه قرار داده است. شايد معني و مفهوم 
اين است كه قرض گيرنده نماينده و فرستاده 
خداست پس از جايگاه اختصاصي فوق العاده 
اي برخوردار است و قابل احترام و تكريم خاّصي 
مي باشد. پس بايد در حضور قرض گيرنده با 
وضو و مؤدب ايستاد، مانند اينكه مشغول عبادت 

هستيم.

طرف قرض الحسنه و گيرنده وام خداوند است.
واقعّيت قرآني غير  الحسنه مفهومي واقعي در گشایش تنگناهای سخت زندگي و  قرض 
قابل انکار مي باشد که در قرآن بسيار به آن توصيه شده است و امروزه در جامعه بسيار 
اقتصادی و بي رحم با نرخ های باالی سود و کارمزد که باعث دورماندن از اصول و واقعّيت 
های روابط اجتماعي انسان ها شده، از اهمّيت بسزائي برخوردار است. یکي دیگر از اهداف و 
چشم اندازهای پنج ساله پيش روی انجمن خيریه حضرت ابوالفضل )ع(، افتتاح صندوق قرض 
الحسنه بدون سود و کارمزد برای افرادی مي باشد که نيازمند کمک نباشند اما محتاج قرض 

گرفتن باشند و همچنين برای افرادیکه خواهان قرض دادن به محتاجان هستند.
 گفتگوئي داشتيم با عبد الرضا یوسفيان، مدیر عامل قرض الحسنه احسان با موضوع قرض 

الحسنه که بخشي از آن را در این شماره از نشریه مي خوانيد.

بر طبق آیه های قرآن :

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما مي شد، سعي و عمل دیگر معني نداشت

قرض الحسنه احسان شش آیات الهی
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انجمن خيريه خدمات درمانى حضرت ابوالفضل 
)ع( در سايه عنايات حضرت حق تعالى سال 
هاست كه به عنوان خيريه اى فرا استانى در 
زمينه حمايت از بيماران كليوى و قلبى خدمات 
رسانى مى كند و بسيارى از مراجعه كنندگان 
آن از اقصى نقاط كشور و از شهر و استان هاى 
دور و نزديک مي باشند. اين خيريه مرزى را 
تعيين نمى كند و فارغ از مسائل قومى و نژادى 
نه تنها در جهت ارائه خدمات به همشهريان و 
هم استانى هاى خود كوشاست بلكه با روى 
مي  ها  استان  ساير  بيماران  پذيراى  گشاده 
باشد. البّته بى شک اگر حمايت هاى بى دريغ 
مالى، معنوى و ارزشمند خيرين گرانقدرى كه 
مشتاقانه مدد رسان مددجويان تحت پوشش 
اين خيريه اند نبود، مسئوالن و دست اندركاران 
خيريه نمى توانستند علمكرد مطلوبى آنچنان 
كه شايسته نام مبارك حضرت ابوالفضل )ع( 

است را به منصه ظهور برسانند. در حال حاضر 
نيز با توّجه به افزايش بيماران كليوي و دياليزي 
و كم بود ظرفّيت تخت دياليز يكي از اقدامات 
اساسي انجمن احداث مركزي توانمند به منظور 
و  كليوي  بيماران  به  با كيفيت  ارائه خدمات 
دياليزي باشد كه به لطف خدا شكل گرفته و 

در جريان است.
در جهت ساخت اين مركز زمينى به وسعت 
2100 مترمربع در خيابان امام خمينى اصفهان 
از طرف خيرى نيكوكار اهدا شد و حدود به 
دوسال پيش در چهارم تيرماه 1391 همزمان 
با چهارم شعبان روز والدت با سعادت حضرت 
ابوالفضل )ع( عمليات خاكبردارى كلينيكى كليد 
خورد كه بعدها مركز تخّصصى و فوق تخّصصى 
كليه و دياليز وابسته به انجمن خيريه حضرت 
ابوالفضل )ع( نام گرفت. پس از انجام مطالعات 
با هماهنگى مهندسين و پزشكان  تخّصصى 

متخّصص و بعد از تهيه نقشه و مشخصات فنى 
و كلنگ زنى آن در عيد سعيد غدير به دست 
پرتوان خيرين و نيكوكارانى كه نمادى ازهّمت، 
پشتكار و همدلى براى انجام كارى بزرگ بودند 
و پس ازعمليات خاكبردارى به حجم 12500 
كاميون  سرويس  بر2500  بالغ  مترمكعب 
كمپرسى عمالً اجراى پروژه از ابتداى مهرماه 

1391 بصورت رسمى آغاز گرديد .
 در اين مرحله شركت موردنظر جهت اجراى 
عمليات سفت كارى در حد اجراى فنداسيون 
)اسكلت سازي(، سقف ها و ستون هاى بتنى 
پروژه  فنى  كميته  توسط  مركز  ساختمان 
متشكل از مهندسين مجرب و شناخته شده 
انتخاب شد و پس از انعقاد قرارداد شروع به كار 
كرد. اين مركز به عنوان مركزى جامع در جهت 
بازتوانى و توانبخشى بيماران كليوى، با سطح 
زيربناى  مساحت  و  مترمربع  اشتغال 1250 

مهندس خادمي هدایت : دبير پروژه

صداي آب هرگز زیبا نخواهد بود!اگرصخره وسنگ در مسیر رودخانه زندگي نباشند

گزارش روند پیشرفت مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز

گزارشي از روند پيشرفت ساخت مرکز 
تخّصصي و فوق تخّصصي کليه و دیاليز
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حدود 9500 مترمربع در هفت طبقه در حال 
احداث مي باشد كه دو طبقه آن پاركينگ و 
پنج طبقه خدمات درمانى شامل 4 سالن مجزا 
جمعاً به ظرفيت 80 تخت همودياليز به اضافه 
واحدهاى آزمايشگاه، راديولوژى و سونوگرافى، 
دندانپزشكى، مركز جراحى هاى محدود، پلى 
كلينيک تخّصصى، كلينيک ديابت، داروخانه 
بخش خدمات V.I.P و مركزآموزش سالمت 
واحد  همچنين  و  ها  خانواده  و  بيماران  به 
 Research and( تحقيقات  و  مطالعات 
Development ( است كه اين واحد نوعى 
سرمايه گذارى اطالعاتى براى بهبود خدمات 

پزشكى بيماران كليوى مى باشد. 
كليه  در  ديوارچينى  عمليات  در حال حاضر 
طبقات توسط گروه هاى كارى آغاز و روبه اتمام 
است. لوله ها و اتصاالت مورد نياز پروژه قبل از 
پايان سال 93 خريدارى شده و بخش عمده 

آن تحويل انبار گرديده است و بقيه تا چند 
روز آينده تحويل داده خواهد شد. چهارچوب 
هاى فلزى در بعضى از طبقات نصب شده و 
در بقيه طبقات در دست اجراست. پيمانكاران 

تأسيساتى شامل آبرسانى و لوله كشى و اجراى 
از  كانال هاى تهويه توسط كميته فنى پس 
سوابق  بررسى  و  كارشناسى  كار  ها  ساعت 
انتخاب شده  شرايط  واجدين  بين  از  اجرايى 
اند. كار خريد چيلر و تجهيزات و دستگاه هاى 
هواساز بدليل لزوم مطالعات دقيق تر و انتخاب 
برند مناسب مشمول برگزارى چندين جلسه 

انتخاب  بحث  انشاا...  و  اند  شده  فنى  كميته 
مد  هاى  شركت  از  آن  خريد  و  ها  دستگاه 
نظر بزودي قطعى خواهد شد. درسال گذشته 
ترانس برق خريدار گرديده است و كميته فنى 
نيز روى بحث نماى ساختمان از نظر رنگ بندى 
و نوع نما در حال بررسى مي باشد و نمايى از 
سنگ و آجر پيشنهاد شده است و بزودى كار 
نما هم شروع خواهد شد. درخصوص تهيه و 
خريد آسانسور ها نيز مكاتباتى با نمايندگى هاي 
مطرح انجام شده است و تالش الزم صورت مى 
گيرد تا نوع آسانسور با كيفيت و داراى برند )مهر 

تأييد( باشد. 
با استعانت از خداوند متعال و تالش مضاعف 
مديران اجرائي اين پروژه و همچنين مددرساني 
مردم شريف و نيكوكار اصفهان اميد است كه در 
سال1394 شاهد راه اندازي بخش همودياليز 

اين مركز باشيم.

محبتي که به انتظار پاسخ و پاداش باشد محبت نیست معا مله است

گزارش روند پیشرفت مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز
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کسانی که از ناراحتی های قلبی در رنج 
هستند می توانند روزه بگيرند ؟ 

 تمامى بيماران قلبى از جمله بيمارانى كه در 
بخش خارجى قلب دچار عارضه هستند و يا آن 
گروه از بيمارانى كه رگ هاى قلب آن ها دچار 
انواع بيمارى از جمله تنگى است، توصيه اكيد 
مى شود، به هيچ وجه خوردن داروهاى خود را 
در ساعات مقرر ترك نكرده و از گرفتن روزه 

جدا خوددارى كنند. 
معموالً قرص هاى اين گونه بيماران، آسپرين 
هاى زير زبانى نيتروگلسيرين است كه بايد به 

فواصل منظم خورده شود. 

گذشته  های  سال  در  که  قلبی  بيماران 
عمل جراحی بر روی قلب خود داشته اند 
اّما در حال حاضر هيچ گونه عارضه قلبی 
در آن ها مشاهده نمی شود می توانند 

روزه بگيرند ؟ 
به تمام بيماران قلبى از جمله بيماران قلبى كه با 
دارو به درمان خود مى پردازند و يا بعد از عمل 
جراحى، دارو مصرف مى كنند، توصيه مى شود 
به دليل احتمال تشديد بيمارى قلبى و يا وجود 
خطر براى سالمتى آن ها، حتماً قبل از روزه 

گرفتن، با پزشک خود مشورت كنند. 
بديهى است بسيارى از پزشكان قلب، به دليل 
بيمارشان، هيچ  براى سالمتى  احتمال خطر 
گونه فشار بدنى از جمله گرسنگى يا تشنگى 
طوالنى مّدت را به بيماران خود توصيه نخواهند 

كرد. 
بهتر است اين گونه بيماران براى بقاى عمرشان 
و كوتاه شدن مدت درمان خود، داروهاى خود 
را به طور مرتب و سر وقت مصرف كنند و به 
توّصيه هاى پزشكى و رژيم غذايى خود به دقت 

توجه نمايند .

به  که  نيز  مادرزادی  قلبی  بيماران  آیا 
نحوی دچار عارضه در دریچه های قلبی 

هستند، نمی توانند روزه بگيرند؟ 
اين گونه بيماران به دليل وجود سوراخ در بين 

دو بطن و يا دهليز قلب خود و يا تنگى و يا 
گشادى دريچه شريان ريوى، دچار قلبى معيوب 

هستند و اجازه روزه گرفتن ندارند.

می  قلب  آریتمی)نامنظمی(  بيماران  آیا 
توانند روزه بگيرند یا خير؟ 

در اين بيماران به دليل تنگى دريچه ميترال و 
نامنظم شدن تدريجى قلب، احتمال لخته شدن 
خون و در نتيجه سكته مغزى بسيار زياد است. 
اين گونه بيماران حتما بايد تحت نظر پزشک 
بوده و رژيم غذايى خود را كامالً حفظ كنند، 
قرص هاى خود را به طور مرتب مصرف كرده، 
كارهاى سنگين انجام ندهند و به هيچ وجه روزه 

نگيرند.

آنها، پروالپس  بيماری قلبی  کسانی که 
می  شده،  داده  تشخيص  قلب  ميترال 

توانند روزه بگيرند؟ 
به دليل اينكه پروالپس ميترال قلب ناشى از 
شل بودن دريچه ميترال يا افتادگى اين دريچه 
است، تنها يک تا دو درصد زنان و مردان به اين 
عارضه مبتال هستند و جزو بيمارى هاى شايع 

قلبى محسوب نمى شود. 
به اين گونه بيماران توصيه مى شود بعد از يک 
اكوى خوب و مطلع شدن از حالت معمولى يا 
پيشرفته آن و مشورت با پزشک خود، اقدام به 

روزه گرفتن كنند. 
روزه گرفتن براى افرادى كه پروالپس طبيعى 
براى نوع  اّما  ميترال قلب دارند مانعى ندارد، 

پيشرفته آن اكيدا توصيه نمى شود. 

بيماراني كه هنوز دياليز  روزه داري در مورد 
نشده و درصدي از كليه كار خود را ازدست داده 
است و بر حسب آنكه چه درصدي از كار كليه 
از بين رفته و وضعّيت خونسازي كليه حدوداً 
چقدر است و موقعّيت جسمي و روحي بيمار 
چگونه است آن زمان مي توان در مورد اين 

قبيل بيماران تصّميم گرفت.
در مورد بيماراني كه در هر جلسه دياليز قرار 
دارند و هفته اي 2 الي 3 جلسه همودياليز مي 
شوند روزه داري مورد تأئيد پزشكان نبوده و اين 
قبيل بيماران بر طبق روش علمي بايد به برنامه 

ريزي زندگي خود ادامه دهند.
ضمناً نكته حائز اهمّيت در مورد بيماران كليوي 
دياليز نشده و بيماراني كه در مرحله دياليز قرار 
نارسائي  آورنده  بوجود  عامل  بر حسب  دارند 
يا عوامل  و  يا فشار خون  بوده  آيا ديابت  كه 
ارثي  بيماريهاي  ويا  كليه(  استعدادي )سنگ 
كليه و يا بطور كلي هر عاملي كه باعث از كار 
افتادگي كليه شده است از مجموع همه اينها 
تنها پزشک معالج است كه مي تواند تصميم 
بگيرد روزه داري در اين بيمارها به چه صورت 

باشد.
پس در نتيجه سن و وضعّيت ظاهري بيمار، 
علل بوجود آورنده بيماري كليه و تمام موارد 
ذكرشده مي تواند تصّميم گيري در مورد روزه 

داري را بيان كند.
و اّما درمورد بيماراني كه پيوند كليه شده اند، 
چنانچه در محيط گرما نبوده و بيماري ايشان   
ديابت، فشار خون و سنگ كليه نبوده باشد، 
با داشتن يک كليه پيوندي و خوردن مايعات 
داري  روزه  سحري،  و  افطار  زمان  در  فراوان 

صحيح است.
نهايتاً در پايان بايد متذّكر شد كه اوالً شخص 
روزه دار در درجه اّول و پزشک در درجه دّوم 
با تشريک مساعي و بررسي وضعّيت كلينيک 
و پاراكلينيكي بيمار، تصّميم گيرنده نهايي مي 

باشد.

روزه
 در بيماری های قلبی

روزه داري بيماران كليوي  
دياليزي  و پيوند كليه

آدمي مي تواند بارها و بارها به شیوه هاي گوناگون قهرمان شود

روزه داری برای بیماران

دکتر سّيد محّمد هاشمي
متخّصص قلب و عروق 

دکتر مهدي اذاني                                                               
متخصص داخلي  و فوق تخصص کليه و مجاري ادراري                                                                               
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قهرمان واقعي کسي است که سبب خوشي دیگران مي گردد

روزه و درمان

1- روزه و چربی خون باال
مطالعات صورت گرفته نشان مى دهد كه روزه 
دارى براى افراد مبتال به چربى خون باال مفيد 
خون  بد  هاى  چربى  ميزان  دارى  روزه  است. 
)LDL( را كاهش و ميزان چربى مفيد خون 

)HDL( را افزايش مى دهد.
بدن در طول روزه دارى، از ذخاير چربى خود براى 
تامين انرژى استفاده مى كند. اين امر سبب كاهش 
توده چربى بدن و در نهايت كاهش وزن مى شود. 
كاهش وزن، خود عامل بسيار مهمى در كاهش 

چربى هاى مضر خون است.
بنابراين اگر روزه دارى در افراد مبتال به چربى خون 
همراه با يک رژيم غذايى متعادل باشد، مى تواند به 
رفع مشكل باال بودن چربى خون آنها كمک كند.

 2- روزه و کنترل چاقی
يكى از نتايج تغيير در رژيم غذايى در زمان روزه 
دارى، ايجاد تناسب اندام براى افراد است كه با 
سوخت بافت چربى و كاهش انرژى دريافتى ميسر 

مى شود.
بنابراين به گفته متخصصان تغذيه در صورتى 
كه فرد روزه دار از يک رژيم غذايى مناسب و كم 
چرب استفاده كند، به دليل كاهش چربى هاى 
بدن حتى ممكن است تا 5 تا 8 كيلوگرم كاهش 

وزن پيدا كند.
 3- روزه و کنترل دیابت نوع 2

روزه دارى براى مبتاليان به ديابت نوع يک كه 
وابسته به تزريق انسولين هستند، مضر است و 
ممنوعيت دارد، اما در مبتاليان به ديابت نوع 2 
)غير وابسته به انسولين( كه داراى اضافه وزن باال 
نيز هستند و با دريافت منظم دارو قندخون خود 
را كنترل مى كنند، روزه دارى نه تنها مضر نيست، 

بلكه فوايد زيادى هم دارد.
بيماران مبتال به ديابت نوع 2 با نظر پزشک معالج 
و يک متخصص تغديه مى توانند روزه بگيرند و 
از اثرات مفيد روزه دارى بهره مند شوند. بنابراين 
بيماران ديابتى در طول روزه دارى مانند روزهاى 
عادى بايد از دريافت كالرى بيش از حد و همچنين 
مواد غذايى حاوى كربوهيدرات هاى ساده مانند 

قند  و  شكر بپرهيزند.

سم زدايى يا دفع سموم، يكى از بهترين فوايد روزه 
دارى براى بدن انسان است

4- روزه و تجزیه چربی بدن 
تحقيقات ثابت كرده است كه روزه دارى با كاهش 
20 تا 30 درصدى مصرف مواد غذايى همراه است 
و نتايجى مانند كم شدن چربى هاى ذخيره، كم 
شدن ميزان چربى خون و فعال شدن سيستم 

ايمنى بدن را به دنبال دارد.
با گذشت چند روز از روزه دارى، كمبود موادغذايى 
در بدن تشديد مى شود و بدن براى جبران اين 
كمبود و تامين انرژى مورد نياز، از منابع درونى 
خود استفاده مى كند كه به اين حالت خودگوارشى 

)اتوليز( مى گويند.
اتوليز سبب تجزيه چربى هاى ذخيره شده در بدن 
و توليد انرژى مى شود. با كاهش تعداد وعده هاى 
غذايى در طول روزه دارى و به دنبال آن كاهش 
انرژى در بدن، چربى هاى ذخيره شده به عنوان 
اولين منبع تامين انرژى مورد استفاده قرار مى گيرد 

و به تدريج از تجمع آنها در بدن كاسته مى شود.
 5- روزه و سم زادیی بدن

سم زدايى يا دفع سموم، يكى از بهترين فوايد روزه 
دارى براى بدن انسان است. اين فرايند به طور 
طبيعى از طريق روده ها، كبد، كليه ها، ريه، برخى 

غدد و پوست بدن انجام مى شود.
با روزه دارى اين فرايند تسريع مى شود، چراكه در 
روزه دارى با كاهش چشمگير ورود مواد غذايى، 
بدن براى تأمين انرژى از ذخاير چربى استفاده 
مى كند و از آنجايى كه چربى ها، مهم ترين عامل 
توليدكننده سموم بدن هستند، روزه دارى مى 

تواند به دفع سموم بدن كمک شايانى كند.
 6- روزه و ترميم بافت ها و سلول های بدن

فرايند ترميم و رفع التهاب بافت ها و سلول هاى 
بدن همزمان با آغاز روزه دارى شروع مى شود. در 
روزه دارى انرژى بدن به جاى آن كه صرف گوارش 
مواد غذايى شود، صرف ترميم بافت ها، التيام زخم 
ها، بازسازى سلول ها و افزايش توان سيستم ايمنى 

بدن مى شود.
همچنين در طول روزه دارى، از رشد بى رويه 
سلول ها كه منجر به ايجاد تومور و بيمارى هايى 

مانند سرطان مى شود، جلوگيرى مى شود، چراكه 
بافت ها عالوه بر قرارگرفتن در حالت ترميم، 

استراحت نيز مى كنند.
 7- روزه و کاهش دمای سلول های بدن

با روزه دارى به دليل كاهش سوخت و ساز بدن 
)متابوليسم(، دماى سلول هاى بدن به ويژه هسته 

سلول ها كاهش مى يابد.
كاهش سوخت و ساز بدن سبب كاهش قندخون 
مى شود. بنابراين كبد براى جبران اين كمبود، از 
منابع گليكوژن ذخيره شده در بدن استفاده مى 
كند كه خود عاملى براى جلوگيرى از تجمع 
كربوهيدرات در بدن و تبديل آن به چربى است 
و در نهايت سبب كاهش دماى سلول ها مى شود.

بهترين روش براى استراحت دادن به دستگاه 
گوارش، روزه دارى است

8- روزه و تنظيم ترشح هورمون ها 
يكى ديگر از فوايد روزه دارى، تنظيم ترشح و توليد 
هورمون هاى بدن به علت قرار گرفتن بدن در 

حالت استراحت و عملكرد بهتر سلول ها است.
رژيم غذايى  با  اختالالت هورمونى،  از  بسيارى 
مناسب و كاهش وزن تنظيم مى شود و از آنجايى 
كه با رعايت يک رژيم غذايى مناسب در طول روزه 
دارى مى توان وزن را تا حدودى كاهش داد، مى 
توان گفت كه روزه دارى در تنظيم ترشح هورمون 

ها بسيار مفيد است.
 9- روزه و استراحت دستگاه گوارش

ها  روده  و  لوزالمعده  كبد،  معده،  مرى،  دهان، 
دستگاه گوارش را تشكيل مى دهند.

دستگاه گوارش را مى توان پركارترين دستگاه بدن 
ناميد و همانطور كه استراحت براى اعضاى مختلف 
بدن الزم و ضرورى است، براى دستگاه گوارش نيز 

امرى حياتى و واجب است.
بهترين روش براى استراحت دادن به دستگاه 
پزشكان،  اعتقاد  به  است؛  دارى  روزه  گوارش، 
بسيارى از بيمارى ها بر اثر عدم هضم و انباشته 
شدن مواد غذايى در بدن در پى خستگى و كندى 
دستگاه گوارش بروز مى كند، بنابراين روزه دارى 

مى تواند به رفع اين مشكل كمک كند.
10- روزه و افسردگی

برخى محققان از بين بسيارى از درمان هاى رايج 
افسردگى، روزه را مفيدترين مى دانند. روزه عالوه 
بر پيشگيرى از هجوم سلسله افكار منفى به ذهن، 
تركيبات شيميايى مغز را تغيير مى دهد و يک تاثير 

ضدافسردگى از خود به جا مى گذارد.
ذهن انسان روزه دار منزه و مبرا از هر نوع ناخالصى 
است و تمام تندخويى ها و كج خلقى ها در طول 
روزه دارى از ذهن او پاك مى شود. بنابراين با روزه 
مى توان آرامش و آسودگى خاطر را در افراد بازيابى 

كرد.

حداقل 10 بيماری با روزه درمان می شود
نتایج پژوهش های علمی بيانگر آن است که حداقل ده بيماری با روزه داری درمان می شود. 
مطالعه پژوهشگران نشان داده است که روزه گرفتن تاثير قابل توجهی در کاهش چربی خون 
باال، کنترل چاقی، کنترل دیابت نوع 2، تجزیه چربی ها، سم زدایی بدن، ترميم بافت ها و 
سلول ها، کاهش دمای سلول ها، تنظيم ترشح هورمون ها، استراحت دستگاه گوارش و درمان 

افسردگی دارد. 

بخش سالمت سايت تبيان 
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انواع کمک از دیدگاه روانشناسي چگونه 
تعریف مي شود؟ 

كمک انواع مختلفي دارد كه اگر همه آن ها 
در جامعه اى وجود داشته باشد، نشان دهنده 
در  اّما  است.  مفيد  و  جامعه  رشد  و  سالمت 
ارزشمند  جامعه  در  ما  هاى  كمک  صورتي 
فكرى،  معنوى،  مادى،  هاى  كه كمک  است 
عاطفي و اجتماعي ما به ديگران در مكان و 
زمان مناسب خود انجام شود. مثالً نمي توان 
گفت كه كمک به يک سالمند تنها بايد به اين 
صورت باشد كه به جاى او كارهايش را انجام 
دهيم بلكه بايد به او آموزش دهيم كه در حد 
امكان خودش كارهايش را انجام دهد و در واقع 
كمک فكرى به او بدهيم تا به اين صورت طول 
عمرش بيشتر شود يا مثال كمک فيزيكي به 
فردى كه دچار سانحه تصادف شده است مفيد 
نيست و در اينجا بايد كمک به صورت ديگرى 
باشد. در واقع ما بايد تعريف كمک را بدانيم و 
نگاه تخّصصي ترى نسبت به آن داشته باشيم.

آیا حتما باید برای کمک به دیگران کار 
بزرگي انجام داد؟

متفاوتي  معناهاى  روانشناسي  در  بزرگ  كار 
دارد. گاهي بوسه بر گونه يک يتيم يا احترام و 
نوازش كودكي كه فقر و ضعف از ابعاد مختلف 
تهديدش  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادى، 
مي كند كار بزرگي به حساب مي آيد. از آن 
طرف هم كمک مادى از طرف فردى كه ثروت 
زيادى دارد اّما دل بزرگي ندارد كار بزرگي به 
حساب نمي آيد. در واقع از ديدگاه روانشناسي 
يا معنوى هر كار خيرى كار بزرگ به حساب 
مي آيد و در كنار آن برآوردن نيازهاى مادى 
ديگران هم يكي از اقداماتي است كه ما نسبت 

به وسعمان مي توانيم انجام دهيم. 
مثالً در خيريه حضرت ابوالفضل )ع( در كنار 
دارد،  مادى  نياز  كه  بيمارى  به  مادى  كمک 
عيادت از يک بيمار يا كودكي كه پدرش را از 
دست داده است كار بزرگي به حساب مي آيد.

افراد بهتر است از خود سؤال کنند که با 
چه دیدگاهي به دیگران کمک کنند؟

بعضي افراد از سر ضعف و ناتواني به ديگران 
كمک مي كنند، يعني بدون آنكه خودشان را 
دوست داشته باشند تا تأييد شوند. اينگونه افراد 
عالوه بر اينكه خود كم بين هستند و ضعف 
اعتماد به نفس دارند، وجودشان را وابسته به 
تأييد ديگران مي بينند. اّما بعضي ديگر از افراد 
هم خودشان را قبول دارند و هم ديگران را و 
به ديگران كمک مي كنند چون خودشان را 
دوست دارند يعني اعتماد به نفس و خودباورى 
دارند. اين افراد رابطه سالمي برقرار كرده اند 

و مي توانند باعث رشد فرهنگي جامعه شوند.
مثالً اگر يک مادر تمام هم و غم خود را براى 
اهمّيت  خود  سالمت  به  و  بگذارد  فرزندش 
ندهد اين رابطه سالم نيست اّما آن كسي كه 
را  ديگران  هم  و  دارد  دوست  را  هم خودش 
انسان سالمي است و در واقع بايد با اين نگاه 
به ديگران كمک كنيم كه هم خودمان را يارى 

كنيم و هم ديگران را.

كمک به ديگران 
كمک به خود ماست.

فقط لحظه ای درنگ و به زندگي عميق تر فکر کنيد.... کجای زندگی خود و دیگران هستيد...    
اگر در فکر به دست آوردن شرایط بهتری در زندگي خود هستيد و یا دلتان از ناسازگاری های 
روزگار گرفته است اّما نمي دانيد که چه کارهایی مي تواند شرایط و حال شما را تغيير دهد، 
راهکار آن خيلي سخت نيست، فقط لحظه ای به اطراف خود نگاهي بيندازید، اگر در خانه یا در 
جامعه اید، هر لحظه فرصت های زیادی پيش روی شما قرار مي گيرد. فرصت کمک به دیگران... 
راهکار همين است. شک نکنيد. پس سعي کنيد که هيچ کدام را از دست ندهيد. انرژی های 
مثبت شما به خودتان برمي گردد. نيازی نيست کار بزرگي انجام دهيد. کافي است سالمي همراه 
با لبخند را به آن هایي که برای خدمت به شما مي کوشند هدیه کنيد یا چند لحظه چشم هایتان 
را ببندید و برای همه کساني که مي شناسيد و نمي شناسيد دعا کنيد. خواهيد دید که در وجود 
شما احساس وصف ناپذیری ایجاد مي شود. احساس وصف ناپذیری ناشي از ایجاد شعف و 
شادماني در چهره ای غمگين یا احساس خشنودی باطني از کمک به یک فرد نيازمند یا حتي 

پرنده ای تشنه... 

پيرامون کمک به دیگران از دیدگاه 
روانشناسي، گفتگوئي داشتيم  با

 جناب آقای دکتر احمد پدرام
 دکترای روانشناسي، که در زیر مي خوانيد.

از دیدگاه روانشناسي، معنوي و پزشکي:

مشکالت انسانهاي بزرگ را متعالي مي سازد و انسانهاي کوچک را متالشي.

انفاق
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آیا با یک نّيت و فکر خوب هم مي توان به 
دیگران کمک کرد؟

بله. ممكن است فرد در عمل هيچ كارى انجام 
خير  كار  به  را  ديگران  كه  همين  اّما  ندهد 
تشويق كند، به ديگران كمک كرده است. اّما 
فردى كه افكار نيكو و زيبا ندارد و نيت او بد 
است ديگران را هم با اين جمالت كه »آدم 
بايد مراقب خودش باشد، چرا چيزى كه ممكن 
است روزى بدرد خودت بخورد را به ديگران 

مي دهي« از كار خير بازمي دارد.

برای  مثبتي  اثر  چه  دیگران  به  کمک 
سالمت جسم و کاهش استرس و اضطراب 

در افراد دارد؟
وقتي فشار خون باال داريم و عصبي و مضطرب 
هستيم ميزان كورتيزول خون ما باالست اّما 
هنگامي كه به فردي كمک مي كنيم، با همين 
انجام عمل نيک، يک سري ترشحات هورموني 
در بدن فعال تر مي شوند و با ترشح بعضي 
هورمون ها احساس آرامش به ما دست مي 
خواهيم  ترى  سالم  جسم  نتيجه  در  و  دهد 

داشت.

کدام  باعث شکوفایي  دیگران  به  کمک 
خصائص اخالقي در فرد مي شود؟

در كمک كردن به ديگران تمام مؤلفه هاى 
هوش هيجاني وجود دارد. بخشندگي، لذت، 
همدلي،  اميد،  خودباورى،  نفس،  به  اعتماد 
خوش بيني، حس رضايت و آرامش، تقويت 
واقع گرائي و روابط بين فردى، كنترل استرس 
است  ها »شادى«  اين  از همه  تر  مهم  و  ها 
يعني حس رضايت و هيجان مثبت و نداشتن 
افسردگي و اضطراب. وقتي به ديگران كمک 

مي كنيم به همه اين موارد دست مي يابيم. 
بطور كلي، يكي از شاخصه هاى يک شخصّيت 
سالم كمک كردن به ديگران است و اگر كسي 
انسان سالمي باشد و جايي كمک خود را دريغ 
كرده باشد دچار عذاب  وجدان مي شود. يعني 
كسي كه به ديگران كمک مي كند در واقع به 

سالمت شخصّيت خود كمک مي كند.

به  »کمک  چيست  جمله  این  تعبير 
دیگران، کمک به خود ماست«؟

وقتي به ديگران كمک مي كنيم اّولين چيزى 
كه در ذهن ما ايجاد مي شود تفكر مثبت است 
كه هيجان مثبتي را به دنبال دارد و هيجان 
مثبت مي تواند آندروفين را در مغز ما ترشح و 
همراه با تغييرات فيزيولوژيک، شادى و آرامش 

را در ما ايجاد كند. پس در واقع عالوه بر كمک 
به ديگران و كمک به ايجاد يک جامعه سالم، 
به خودمان كمک كرده ايم و اين حس بسيار 

خوبي است.

چگونه مي توان کمک کردن را به کودکان 
آموزش داد؟

راهكارهاى مختلفي براى آموزش مهارت هاى 
اجتماعي به كودكان وجود دارد تا در  كنار رشد 
جسمي، رشد اجتماعي، عاطفي و معنوى هم 
داشته باشند. در واقع بايد پدر و مادر و مدرسه 
مهارت هاى مختلف را به كودك آموزش دهند 

و كودك را از مسائل مختلف آگاه كنند.
البّته اين موضوع پيش درآمدهايي هم دارد از 
جمله خودآگاهي، خودباورى و سالمت روان 
پدر و مادر، رابطه خوب آن ها و اطالعات كافي 
پدر و مادر نسبت به كودك ،تا در نهايت تربيت 

صحيح اعمال شود.

به نظر شما انجام یک فعالّيت تشکيالتي 
اقدامات  در  هدفمند  و  منسجم 

خيرخواهانه چه اهميتي دارد؟
بود.  رايج  فردى  هاى  مددكارى  گذشته  در 
مثالً ممكن است افرادى كه در حال حاضر در 
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع(، به عنوان 
يک سازمان مردم نهاد، فعاليت مي كنند، در 
گذشته به صورت فرد به فرد به ديگران كمک 
مي كرده اند. اّما هرچقدر فرهنگ رشد مي كند 
كمک هاى فردى هم كم مي شود و در شكل 
تشكل ها خودش را نشان مي دهد، مددكارى 
فردى به مددكارى اجتماعي تبديل و سازمان 
هايي تشكيل مي شود كه در غالب گروه هاى 
كارشناسي افراد مستمند واقعي را شناسايي 
مي كنند و مردم براى كمک با اطمينان خاطر 

به اين تشكل ها مراجعه مي كنند. 
اگر ما به صورت فردى به ديگران كمک مالي 
دهيم و فرد را به خود وابسته كنيم هم ما دچار 
اشتباه شده ايم و هم فردى كه به آن كمک 
كرده ايم در مسير اشتباهي زندگي مي كند. در 
واقع ما بايد به سيستمي كمک كنيم كه به فرد 

مددجو توانبخشي بياموزد و او را كارآمد كند.

نيت، هدف و ميزان کمک چه نقشي در 
امر کمک به دیگران دارد؟

اوست                           احسان  به  چشمت  دوست  از  »چو 
تو در فكر خويشي نه در فكر دوست«

بعضي ها با اين فكر كمک مي كنند كه جاي 
ديگرى كمک بزرگ ترى دريافت كنند. اين 

افراد در واقع معامله مي كنند اّما بعضي ديگر 
هستند كه بدون هيچ چشمداشتي و فقط به 
خاطر خدا و نه حتي بهشت و جهنم كمک مي 
كنند. البّته ما نمي توانيم خيلي وارد ذهنّيت 
افراد شويم و همين كه فرد حتي براى يک 
ارزشمند  دهد  مي  انجام  خيرى  كار  لحظه، 
است. همين كه فرد در درون خود با خداى 
خود ارتباطي برقرار كرده است و كمک كردن 

به ديگران را به ياد آورده است، قبول است.

به  کمک  فرهنگ  ترویج  شما  نظر  به 
دیگران در جامعه ما در چه وضعيتي قرار 

دارد؟
در جوامعي كه فردگرائي رشد مي كند و در 
مدرسه ها به كودكان آموزش داده مي شود 
كه »از همه جلو بزن«، در واقع روى گردن 
ديگران پا گذاشتن، آموزش داده مي شود. من 
پشت درب مدرسه اى ديدم كه نوشته بود »اگر 
مي خواهيد در زندگي موفق باشيد كافيست از 
ديگران دو قدم جلوتر باشيد«. ما با اين روش 
آموزش به كودكان ياد مي دهيم كه ديگران 
را دوست نداشته باش و تنها به فكر خودت 
باش. در واقع ما به اين صورت رفتار سالم را 
كه حاصل دوست داشتن خود و ديگران است، 
اخير  سال  در 10  البّته  دهيم.  مي  از دست 
كارهاى فرهنگي زيادى در اين زمينه انجام و 

شرايط بهتر شده است.
اگر سخن پاياني يا ناگفته اي هست بفرماييد.

اين نوع نگاه ها به مؤلفه هاى روانشناسي مثبت 
و از اين دست مصاحبه ها كمک مي كند كه 
خوانندگان اين مطالب بدانند كه كمک كردن 
حماقت نيست زيرا يک جامعه بدبين كمک 
كردن را از سفاهت فرد مي داند. اما در واقع 
را  باالترين شادى  كند  كسي كه كمک مي 

تجربه كرده است. 
بيل گيتس در سال 2006 به اين نتيجه رسيد 
به  واكسيناسيون  براى  را  ثروتش  نصف  كه 
كشورهاى در حال توسعه بدهد و اين يعني 
اينكه اين ثروت نيست كه شادى مي آفريند 
بلكه كمک و يارى ديگران است كه شادى را 

به وجود مي آورد. 

اگر مي خواهي بزرگ شوي ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن

انفاق
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زندگی

مسابقه پيامكی
 بهترين شعارهاي كوتاه 
مرتبط با سالمتي

دوست و هميار گرامي:

با سالم »  واحد آموزش و پيشگيري از بيماریهاي قلبي عروقي انجمن خيریه خدمات درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( درنظر دارد با همفکری شما عزیز گرامی و سایر همشهریان محترم و با 
هدف توسعه  فرهنگ سالمت عمومي، شعارهاي مرتبط با سالمتي را بر اساس معيارهاي ذیل 

انتخاب نماید.

لذا در این راستا به تعدادی از افرادی که بهترین شعارها را به نگارش درآورند به قيد قرعه جوایز 
نفيسی اهداء خواهد شد

مثال:  کم تحرکي سم است.
ويژگى مورد نظر:

1- شعارها بيش از 10 كلمه نباشد.
2- كوتاه و قابل فهم براى عموم باشد.

3- جذاب باشد.

عالقمندان می توانند شعار پيشنهادی خود 
راتا پایان شهریور ماه 1393 از طریق پيام 
کوتاه به شماره 1000110002 ارسال نمایند.

محور شعارهاي مد نظر.... )نهي از منکر(

1- استعمال سيگارو قليان )-(  
2- پرخوري )-(

3- آلودگي هوا )-(
4- کم تحرکي )-(                                           

5- فست فود )-(                             
6- استرس )-(

7- مصرف زیاد نمک )-(                                   
8- اضافه وزن )-(                            

9- عدم آگاهي از ميزان فشار خون )-(

محور شعارهاي مد نظر .... )امر به معروف(

1- قلب سالم )+(                                            
2- ورزش )+(                                 

3- ميوجات و سبزیجات )+(
4- صله ارحام )+(                                           

5- کمک به همنوع )+(                    
6-  مطالعه )+(

7- غذاهاي سالم )+(                                         
8- پياده روي روزانه 30دقيقه )+(        

9- آرامش و معنویت )+(

خوشبختي به سراغ کسي مي رود که فرصت اندیشه درباره بدبختي را ندارد

مسابقه  پیامکی

فرصت ها درگذرند، 
قدمي برداريم.
امام صـادق )ع( فرمود: کسـی که در فکر 
برآوردن نياز برادر مؤمن مسلمان خود باشد 
تا زمانی که در فکر نياز او هست، خداوند 

نيز در )فکر( نياز وی باشد.
) امالي شيخ طوسي، ص 79، ج 741 (  

سال گذشته براساس نياز سرانه خانواده ها، توزيع 
انجمن خيريه  نيازمندان تحت حمايت  ارزاق 
حضرت ابوالفضل )ع( شامل بيماران دياليزي، 
پيوندي، قلبي و خدمات درماني، در 2 نوبت انجام 

پذيرفت. 
ماه مبارك رمضان بهترين فرصت براي دستگيري 
از نيازمندان و محرومان جامعه است  و از آنجايي 
كه خدمت به مردم به خّصوص محرومان جامعه 
عبادت بزرگي است در اين ماه احساس همدلي، 
احسان و نيكوكاري نسبت به يكديگر بيشتر مي 
شود و خيرين و نيكوكاران به دنبال حمايت بيشتر 
از نيازمندان هستند. در ماه مبارك رمضان سال 
گذشته هم همچون هميشه با هدف دلجوئي از 
مددجويان نيازمند تحت حمايت خيريه حضرت 
ابوالفضل )ع( و باحضور پرشور خيرين، در جهت 
اجراي طرح توزيع تعداد 2169 بسته ارزاق به 
ارزش ريالي ميانگين به مبلغ 850/000 ريال 
مناسبت شروع سال  به  اقدام شد. همچنين، 
جديد و عيدنوروز تعداد 2857 بسته ارزاق در سه 
نوع بسته بندي به ارزش ريالي ميانگين به مبلغ 
1/100/000 ريال از 25 بهمن ماه الي 20 اسفند 
سال گذشته بين كليه بيماران نيازمند تحت 

پوشش اين انجمن توزيع شد.
تعداد  نوبت،  در 2  گذشته  سال  مجموع،  در 
5026 بسته ارزاق از طرف انجمن خيريه حضرت 
ابوالفضل )ع( و در قالب طرح توزيع ارزاق بين 
بيماران نيازمند تحت پوشش اين مركز توزيع 

شد.
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تری گليسریدها و کلسترول در خون حل 
نمی شوند و توسط ناقلينی تحت عنوان 
ليپو پروتئين ها در خون جابجا می شوند. 
دو شکل از آنها که بيش از همه می باشند 
و شما نام آنها را بيشتر شنيده اید، یکي 
اندك  چگالی  با  های  ليپورپروتئين  از 
دارد.  نام  خوب«  »کلسترول  یا   )LDL(
اگر  LDL  ها دارای ميزان پروتئين کمتر 
)حدود 25 درصد( بيشتر از حد الزم در 
خون جمع شود و یا پالك های چربی بر 
قلب  کننده  تغذیه  های  سرخرگ  روی 
درد  دچار  فرد  است  ممکن  جمع شوند 
قفسه سينه شود، که آن را آنژین قلبی 
لخته  پالك یک  کنار  در  اگر  نامند.  می 
خون تشکيل شود و منجر به قطع جریان 
خون گردد، احتمال دارد فرد دچار حمله 
قلبی گردد، اگر یک لخته خون، جریان 
خون به مغز را مختل کند، انسان دچار 

سکته مغزی می شود.

افزايش ميزان فعاليت جسمانى ،  اثر مثبتى بر 
روى ميزان كلسترول خون شما دارد

چربى خون خود را كنترل نماييد آزمايش كامل 
چربى خون شامل اين موارد است:

HDL كلسترول خوب يا
LDL كلسترول بد يا

ترى گليسيريدها
كلسترول كلى )تام(

بهترين راه براى كاهش كلسترول خون، مصرف 
كلسترول  و  اشباع  چربى  كه  است  غذاهايى 

خيلى كمى دارند

اسيدهای چرب امگا – 3 
در ماهى هاى چرب مانند ماهى سالمون )آزاد( 

و روغن كانوال و ... يافت مى شود

اسيدهای چرب ترانس
اسيد هاى چرب ترانس در غذاهاى سرخ شده، 
و  جامد  نباتى  روغن  شده،  فرآورى  تجارى، 

مارگاين وجود دارد

چربی های اشباع 
چربى هاى اشباع در غذاهاى حيوانى مانند كره، 
پنير، خامه و گوشت هاى پرچرب و همچنين 

در روغن نارگيل و خرما وجود دارد.

  )mg/dl( گروهسطح

مطلوبکمتر از100 

نزدیک مطلوب129 - 100                       

حد مرز باال159  - 130                 

باال189 – 160                                 

بسيار باال190  و باالتر

راهنمای سطول LDL )کلسترول بد(

  )mg/dl( گروهسطح

کمکمتر از 40 

خوب، اگر باالتر باشد بهتر است59 – 40

مطلوب60 و باالتر

راهنمای سطول HDL )کلسترول خوب(

  )mg/dl( گروهسطح

مطلوبکمتر از 200

حد مرز239 – 200 

باال240  و باالتر

)total( راهنمای سطول کلسترول کلی

كنترل 
چربی خون

هر افتادني همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستي خردمند است

علمی
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نارسائي کليه چگونه تعریف مي شود؟
عنوان  تحت  لفظي  كه  است  سالي  چند 
اضافه  نفرولوژى  علم  به  كليه  مزمن  بيمارى 
شده است. درصورتي كه از طرق آزمايشگاهي 
يا تصويربردارى مشّخص شود كه فرد عالئمي 
يا  وجود خون  مانند  كليه  بيمارى  با  مرتبط 
پروتئين در ادرار خود دارد و بيش از سه ماه 
هم ادامه پيدا كند، يا در صورتي كه كاركرد 
كليه فرد كمتر ا ز 60 درصد باشد و بيشتر از 
سه ماه طول بكشد، فرد به بيمارى مزمن كليه 

)CKD( دچار شده است. 
نوع ديگر بيمارى كليه، نارسائي حاد كليويست 
)AKI( كه در آن كاركرد كليه در مدت زمان 
چند ساعت يا چند روز بيشتر از 30 درصد افت 
پيدا مي كند درحاليكه در بيمارى مزمن بايد 
كاركرد كليه بيش از سه ماه افت پيدا كرده 

باشد.
چه  کليه  نارسائي  به  ابتال  صورت  در 

تغييری در کليه ایجاد مي شود؟
قانون كليه قانون همه يا هيچ است. كليه ها 
يک سيستم رزرو دارند به اين معنا كه تمام 
نمي  كار  عادى  حالت  در  كليه  هاى  قسمت 
كنند. در واقع در حالت عادى قسمتي از كليه 
كار مي كند. هنگاميكه در اثر عواملي همچون 
عوامل ميكروبي مثل ويروس ها يا باكترى ها 
يا اختالالت سيستم ايمني به قسمتي از كليه 
آسيب مي رسد و از بين مي رود، قسمت هاى 
ديگر پركار مي شوند و قسمت هاى رزرو شروع 
به كار مي كنند. به همين علت است كه آسيب 
كليوى فرد در اين مرحله مشخص نمي شود تا 
اينكه آرام آرام قسمت هاى آسيب ديده وسعت 
پيدا مي كنند و قسمت هاى سالم كمتر مي 
شوند. هرچه مقدار بافت سالم كمتر شود، مقدار 
كاركرد كاهش مي يابد و هنگاميكه اين افت 
كاركرد به زير 60 درصد برسد، فرد وارد جرياني 

از مشكالت مي شود كه عالوه بر اينكه غيرقابل 
برگشت است، پيشرفت مي كند و ديگر نمي 
توان آن را متوّقف كرد. تنها اقدامي كه در اين 
سير  كردن  كند  داد،  انجام  توان  مي  مرحله 
پيشرفت آن است. در واقع قسمت هاى سالم 
كليه كه شروع به پركارى مي كنند بعد از مدتي 
به علت اين پركارى از بين مي روند كه پزشک 
سعي مي كند با كاهش كاركرد يا به عبارتي با 
كاهش بار اين قسمت ها طول عمر آن ها  را 

بيشتر كند. 

مزمن  بيماری  به  ابتال  علت  ترین  شایع 
کليه چيست؟

شايع ترين علت بيمارى مزمن كليه در جهان 
بيمارى قند خون است كه به دو نوع تيپ يک 
و تيپ دو تقسيم مي شود كه شايع ترين نوع 
ديابت، ديابت تيپ دو مي باشد كه در سنين 
باالتر بروز مي كند. 20 تا 30 درصد بيماران 
ديابتي تيپ دو دچار آسيب كليوى و به مرور 
دچار نارسائي كليه مي شوند. البته در ايران هم 

ديابت شايع ترين علت اين بيماري است. 
علل ابتال به بيماری حاد کليه چيست؟

نارسائى  موجب  مى توانند  كه  مختلفى  علل 
حاد كليه شوند به سه دسته علل پيش كليوى 
)نرسيدن خون كافى به كليه مثال در اثر تنگى 
شديد شريان كليوى(، علل كليوى و علل پس 
كليوى )انسداد مجارى ادرار مثال ناشى از سنگ 
كليوى يا هايپرپالزى خوش خيم پروستات( 
تقسيم بندى مى شوند كه علل ايجاد نارسائي 

حاد كليه كامال متفاوت از علل ايجاد نارسائي 
مزمن كليه است. به همين دليل اين دو بيمارى 
درمان متفاوتي دارند. شيوع بيمارى حاد كليه 
به دليل پس كليوى كمتر مشاهده مي شود و 
درمان آن هم راحت تر است. فردى كه اسهال 
نمي  كافي مصرف  مايعات  و  دارد  استفراغ  و 
كند، دچار افت فشار خون و در نهايت نارسائي 
حاد كليه مي شود كه اين علت در گروه اول 
يعني پيش كليوى قرار مي گيرد. نكته مهم در 
درمان اين بيمارى اين است كه بيماران مبتال 
به نارسائي حاد كليه حتما بايد تا زمان بهبودى 

بسترى شوند. 
قسمت  چه  روی  کليوی  مزمن  بيماری 

هایي از بدن تاثير منفي مي گذارد؟
بيمارى مزمن كليوى روى همه قسمت هاي 
حالت  اين  در  زيرا  گذارد  مي  منفي  اثر  بدن 
كليه قادر به دفع مواد سمي از بدن نيست و 
اين موضوع روى هر ارگاني از بدن تأثير منفي 
مي گذارد. افرادى كه بيمارى مزمن كليه دارند 
دچار تصلب شرايين و در نتيجه بيشتر از افراد 
ديگر دچار بيمارى هاى قلبي و عروقي از جمله 
سكته و نارسائي قلبي و در عين حال پرفشارى 
خون مي شوند كه شايع ترين علت مرگ ومير 
آن ها هم همين موضوع است. همچنين اين 
افراد دچار كم خوني مي شوند كه عالوه بر ايجاد 
ضعف و بي حالي، قدرت تمركز و يادگيرى را 
كاهش مي دهد و قلب و ارگان هاى ديگر را 
تحت تأثير قرار مي دهد. يكي ديگر از عوارض 
اين بيمارى، تأثير بر ترشح هورمون ها است، به 
علت آنكه كليه قادر به دفع بعضي از هورمون ها 
مثل پروالكتين نيست، ميزان آن در خون باال 
مي رود و به صورت عوارضي خود را نشان مي 
دهد. همچنين اثر بعضي ديگر از هورمون ها در 
بدن كاهش مي يابد زيرا با وجود آنكه ميزان آن 
ها در خون تغيير نكرده است اّما به علت تجمع 

کليه به شکل لوبيا و به اندازه مشت هر فرد و محل آن نزدیک به وسط پشت فرد، درست زیر 
قفسه سينه قرار دارد. کليه ها، اندام های تخّصصی تصفيه خون هستند، زیرا هر روز 200 ليتر 

خون را برای دفع 2 ليتر مواد و آب اضافی، تصفيه می کنند.
عالوه بر دفع ضایعات، کليه ها سه هورمون مهم نيز ترشح می کنند: اریتروپویتين که در توليد 
گلبول قرمز خون نقش دارد، رنين، فشار خون را تنظيم می کند و کلسيتریول که نوع فعال 

ویتامين D است و در حفظ کلسيم استخوان ها و تعادل طبيعی شيميایی در بدن موثر است.
یکي از بيماری های کليوی که مي تواند زندگي فرد را با دیاليز همراه کند و در نهایت پيوند کليه 
تنها درمان قطعي آن برای فرد مي باشد، نارسائي کليه است. در همين زمينه گفتگوئي داشتيم با 
سرکار خانم دکتر شهرزاد شهيدی، متخّصص داخلي و فوق تخّصص بيماري هاي کليه  و  مجاری 

ادراری، که در زیر مي خوانيد .

دکتر شهرزاد شهيدی
متخّصص داخلي و فوق تخّصص بيماري هاي کليوی
  و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان:

ممکن است احساس تنهائي و سردرگمي کنید اما خدا مي داند کجایید و او تدبیري خوب براي زندگیتان دارد

بیماری مزمن کلیه
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مواد سمي در خون، مقاومت به اثر آن ها در بدن 
ايجاد مي شود. همين موضوع باعث مي شود كه 
بدن توليد هورمون ها را باال برد و افزايش ميزان 
آن ها عوارضي را بدنبال داشته باشد. يكي از 
اين هورمون ها، هورمون پاراتورمون است، كه 
در رابطه با كلسيم و فسفر عمل مي كند و وقتي 
ميزان آن در خون باال رود باعث ايجاد پوكي و 
آسيب به استخوان ها، ضعف عضالني و كاهش 
قدرت فعاليت فرد مي شود. عالوه بر اين، به 
علت تغييراتي كه در كلسيم و فسفر بدن ايجاد 
مي شود، تركيب اين دو عنصر در جداره عروق 
رسوب مي كند و به ارگان ها آسيب مي رساند 
و در مراحل پيشرفته تر باعث زخم و سياه شدن 

انتهاى اعضا مي شود.
مزمن  بيماری  از  پيشگيری  راهکارهای 
کليه چيست و در صورتي که فردی دچار 
این بيماری ها شده باشد، چه اقداماتي 
مي تواند برای ارتقاء سالمت خود انجام 

دهد؟
اوليه  مراحل  در  معموالً  كليه  مزمن  بيمارى 
هيچ عالمتي ندارد و متأسفانه مشكل اصلي 
هم همينجاست. زيرا در اين مرحله است كه 
مي توان به بيمار كمک بيشترى كرد. اّما بيمار 
كه  شود  مي  خود  بيمارى  متوّجه  هنگامي 
بيمارى عالمت دار شده است و اين زمانيست 
كه بايد درمان هاى جايگزين مانند دياليز و 

پيوند كليه انجام شود. 
به همين علت براى اينكه افراد به اين مرحله 
دارد.  وجود  مشّخصي  دستورالعمل  نرسند 
كساني كه بيمارى هاى خاّص دارند و در خطر 
ابتال به بيمارى مزمن كليه قرار دارند بايد به 
صورت دوره اى از طريق آزمايش هاى كاركرد 
كليه از جمله آزمايش كراتينين خون، آزمايش 
كامل ادرار و اندازه گيرى فشارخون غربالگرى 
شوند. به اين افراد گروه هاى پرخطر گفته مي 

شود.
يكي از اين گرو ه ها كساني هستند كه بيمارى 
ديابت دارند كه بايد از زمان ابتال كاركرد كليه 

آن ها مورد بررسي قرار گيرد.
گروه ديگر افرادى هستند كه پرفشارى خون 
باال دارند. اين افراد نيز بايد ساالنه از نظر كاركرد 

كليه بررسي شوند. 
گروه سوم هم افرادى هستند كه هر نوع بيمارى 
كليوى به غير از عفونت ادرارى در خانم ها، 
دارند. مثال افرادى كه داراى سنگ كليه، عفونت 
هاى  بيمارى  آقايان،  و  كودكان  در  ادرارى 
روماتيسمي مثل لوپوس و آرتريت روماتوئيد 
هستند يا افرادى كه بايد به هر دليلي داروهائي 
مصرف كنند كه روى كليه اثر مي گذارد، بايد 
به صورت دوره اى از نظر كاركرد كليه بررسي 

شوند.
كساني كه سابقه خانوادگي بيمارى مزمن كليه 
دارند نيز جزء گروه پرخطر محسوب مي شوند و 

بايد غربالگرى شوند.
گروه،  چند  اين  مورد  در  غربالگرى  بر  عالوه 
خوددرماني  اقدامات  سرى  يک  از  بايد  افراد 
مثل مصرف داروها به خصوص داروهاى مسكن 
از  داروها  بعضي  زيرا مصرف  كنند  خوددارى 
جمله داروهاى مسكن كه بدون نسخه خريدارى 
مي شوند مانند بروفن )ژلوفن(، مفناميک اسيد، 
ديكلوفناك سديم، تولمتين، ملوكسيكام، ناپرو

كسين،پيروكسيكام،ايندومتاسين،كتوروالك 
و ... مي تواند به كليه آسيب بزند و حتي در 
بعضي افراد منجر به بيمارى حاد كليه شود. اگر 
فردى به هر دليلي مجبور باشد كه از اين داروها 
استفاده كند، بايد از پزشک خود بخواهد كه 

كاركرد كليه اش بررسي شود.
همچنين افراد بايد سعي كنند كه داراى يک 
زندگي سالم باشند به اين معنا كه اضافه وزن 
باعث  اضافه وزن و چاقي  زيرا  باشند  نداشته 

به  نهايت آسيب  افزايش فشار و ديابت و در 
كليه مي شود. عالوه بر اين افرادى كه بسيار 
چاق هستند بدون ابتال به فشار خون و ديابت، 
دچار آسيب به كليه مي شوند. زيرا وقتي حجم 
بدن متناسب با حجم كليه نباشد، كاركرد كليه 
باال مي رود و همين افزايش كاركرد، كليه را از 
بين مي برد. مصرف مواد مخدر و سيگار هم از 

مواردي است كه به كليه آسيب مي زند. 
بنابراين حفظ وزن مناسب، رژيم غذائي متعادل 
يعني مصرف همه رده هاى غذائي، عدم زياده 
روى در مصرف بعضي از مواد غذائي مانند انواع 
و  سبزيجات  خانواده  از  استفاده  ها،  پروتئين 
ميوه جات، عدم مصرف مواد مخدر و سيگار و 
نيز عدم مصرف بي رويه داروها به خصوص به 
صورت خوددرماني، كمک مي كند كه فرد به 
بيمارى هاى كليوى دچار نشود اّما اگر فردى به 
هر علتي به اين بيمارى ها مبتال شد بايد پس 
از مراجعه به پزشک، عالوه بر استفاده از رژيم 
غذائي مناسب، فشار خون، قند و چربي خود 
را كنترل كند و داروهائي را كه به كليه آسيب 
مي زند مصرف نكند تا سرعت آسيب به كليه 

كاهش يابد.

شایع ترین علت بيماری مزمن کليه 
در جهان بيماری قند خون است که 
به دو نوع تيپ یک و تيپ دو تقسيم 
مي شود که شایع ترین نوع دیابت، 
دیابت تيپ دو مي باشد که در سنين 
باالتر بروز مي کند. 20 تا 30 درصد 
بيماران دیابتي تيپ دو دچار آسيب 
کليوی و به مرور دچار نارسائي کليه 
دیابت  هم  ایران  در  که  شوند  مي 

شایع ترین علت این بيماریست.

بيماری مزمن كليه
 در مراحل اوليه هيچ عالمتي ندارد.

براي پرش هاي بلند ، گاهي نیاز است چند گامي پس رویم

بیماری مزمن کلیه
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علمی آموزشی

موضوع سالمندي يک پروسه پيچيده است و 
از طرفي اغلب افراد مسن بيماريهاي مزمني 
مزمن  نارسايي  روند  تسريع  باعث  كه  دارند 

كليه در اين گروه مي شود. 
منظور از افراد مسن، سن بيشتر از 65 سال 
به  رو  جهان  در  مسن  جمعيت  رشد  است. 
رود  مي  باالتر  چقدر سن  هر  است.  افزايش 
بيماريهاي بيشتري شخص را گريبانگير مي 
كند و لّذا شخص به درمانهاي بيشتري نياز 
پيدا خواهد كرد. اغلب افراد مسن معموال" 2 
يا 3 نوع دارو بر حسب بيماريهاي ايجاد شده 
... مصرف  و  باال  باال، چربي  مثل فشار خون 
تا 40درصد  در 20درصد  و حتي  كنند  مي 
آنها ميزان مصرف دارو به 5 نوع يا بيشتر مي 

رسد.
به  منجر  خود  داروها  مصرف  افزايش  اين 
افزايش عوارض داروها در اين گروه افراد مي 
شود. اين عوارض شامل نارسايي مزمن كليه، 
احتباس ادراري ، بي اختياري ادراري، عالئم 

گوارشي، عصبي، بي خوابي و ... مي باشد.

در  بستري   5 هر  از  بستري   1 حدود  در 
بيمارستان در افراد مسن بدليل عوارض سوء 
مسن  افراد  در  مرگ  و 18درصد  داروهاست 

ناشي از عوارض داروهاست.
باعث  مسن  افراد  در  كليه  عملكرد  كاهش 
شود  مي  داروها  سوء  عوارض  افزايش 
بخصوص در مورد داروهايي كه از كليه دفع 

مي شوند مثل آنتي بيوتيک ها و مسكن ها. 
پزشک  نسخه  به  نياز  بدون  داروهاي  خريد 

مثل مسكن ها در افراد مسن شايع است. 
سوء  عوارض  از  جلوگيري  جهت  بنابراين 
كه  شود  مي  توصيه  گروه  اين  در  داروها 
حتما" مصرف هر نوع دارو تحت نظر پزشک 
باشد و از مصرف بي رويه و خودسرانه داروها 
فواصل  و  دارو  مصرف  مقدار  و  كنند  پرهيز 

مصرف آن با مشورت پزشک باشد.

مصرف داروها
 در افراد مسن

پيشگيري و كنترل 
با  باال  فشار خون 

تغذيه مناسب
پـر فشـاری خـون یکـی از مهم تریـن 
فاکتور های خطر بيماری قلبی است که 
از آن به عنوان قاتل خاموش نام می برند. 
چاقي و اضافه وزن با فشارخون باال ارتباط 
قوی دارد. اکثر افراد مبتال به پرفشـاري 
خـون عالیمي  ندارنـد، اّما این مشـکل 
مي تواند سـبب آسـيب حاد یا مزمن به 

بخش هاي مختلف بدن شود.  
	•رژيمي كه اثر بخشى آن در حفظ فشار خون 
در محدوده سالمت و كنترل فشار خون باال ثابت 

شده است، رژيمى با ويژگى هاى زير است :
	••ميوه ها و سبزيجات )به ميزان حداقل 9-8 واحد 
در روز(، غالت كامل و سبوسدار )به ميزان 5-6 
واحد در روز(، محصوالت لبنى بدون چربى و كم 
چرب )به ميزان 3-2 واحد در روز(، لوبيا و ساير 
حبوبات )حداقل 5 بار در هفته(، مصرف گوشت 
كم چرب )به 1 تا 2 بار در هفته محدود شود( و 
به جاى آن از ماكيان بدون پوست استفاده شود و 
مصرف ماهى  هاى چرب حداقل 2 بار در هفته كه 
از منابع خوب امگا- 3 مى باشد ) از قبيل سالمون، 

آزاد، شاه ماهى و ماهى تن (.
	••در عين حال تا حد امكان مصرف اسيد هاى 
چرب اشباع و ترانس و دريافت سديم در حداقل 

باشد.
	••مصرف شكر و به طور كلى شيرينى ها، كيک ها، 

نوشيدنى هاى شيرين و… محدود شود.
	••از ويژگى هاى اين رژيم سادگى و قابل اجرا 
بودن آن است، در عين حال كه رژيمى بسيار 

متنوع و خوشمزه نيز مى باشد.
	••طبق مطالعات مختلف، پيروى از اين رژيم در 
افراد در مقايسه با گروه كنترل )گروهى با رژيم 
معمول يعنى رژيمى با مصرف باالى گوشت قرمز، 
نمک و نوشيدنى هاى شيرين( باعث كاهش فشار 

سيستوليک و دياستوليک مى شود. 
	••اين رژيم غذايى به جز در بيماران كليوى )كه 
رژيم غذايى محدود از پتاسيم بايستى داشته 
باشند(، در تمامى بيماران قلبى-عروقى، ديابتى و 

سندرم متابوليک سبب بهبود مى شود.

      دكتر مژگان مرتضوى فوق تخصص كليه
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

 و رييس مركز تحقيقات بيماريهاى كليوى اصفهان
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امید دارویي است که شفا نمي دهد ولي درد را قابل تحمل میکند.

علمی آموزشی

ديابت شابعترين علت بيمارى مزمن كليه در 
افراد مسن است.  بيماران مسن بعلت مشكالت 
و  استخوانى  دردهاى  ديگرمثل  بيماريهاى  و 
آرتروز، اضافه وزن و چاقى اغلب خانه نشين 
هستند. طبق آمار نيمى از افراد باالى 60 سال 
غذايى  رژيم  به  نياز  هستند،و  چاق  ايران  در 

براى كاهش وزن دارند. 
مجموع موارد زيرشامل: 1- چاقى كه با افزايش 
اندازه دور كمر بيش از 94 سانتى متر باشد، 
2- ديابت 3-  فشار خون باالى 130/85 و4-  
چربى نوع خوب )HDL( پايين و تريگليسريد 
و چربى بد )LDL( باال؛ بنام سندرم متابوليک 
گفته مى شود و عامل خطر بروز بيمارى قلبى 

و نارسايى كليوى هستند.
 

دیابت با کليه چه ميکند؟
ديابت باعث آسيب عروق خونى كليه شده در 
نتيجه كليه نمى تواند مواد سمى و آب اضافى 
را از بدن دفع كند، و ايجاد افزايش وزن، ورم و 
فشار خون باال مى شود.همچنين بعلت آسيب 
را بخوبى تخليه  ادرار  نميتواند  عصبى، مثانه 
كند، ادرار در مثانه مى ماند و ايجاد عفونت و 

آسيب كليه مى شود.

چند در صد بيماران دیابتی دچار نارسایی 
کليه می شوند؟

حدود 40درصد بيماران ديابت نوع 2 )ديابت 
همراه با چاقى و شروع در سن باالى 40 سال(

دچار نارسايى كليه مى شوند.

دیابت درافراد مسن با بيماری مزمن کليه 
چه عارضه ای می دهد؟

باعث بروز بيمارى قلبى عروقى در 90درصد  
از شروع دياليز، اختالالت روحى روانى،  قبل 
سوءتغذيه، عدم تحمل به درمان بيمارى خود، 

و در بيماران دياليزى باعث افت فشار پس از 
دياليز و نارسايى عروقى جهت دياليز مى شود. 

دیابتی  بيماران  در  کليه  آسيب  عالیم 
چيست؟

وقتى كليه ها آسيب مى بينند يا كم كار و 
اين عاليم رخ مى دهد: 1-  نارسا مى شوند 
پر   -2 ادرار  در  آلبومين  يا  پروتئين  وجود 
فشارى خون  3- تورم مچ و ساق پا و درد و 
گرفتگى ساق  4- دفع ادرار شبانه بيشتر از 
قبل  5- افزايش اوره و كراتينين خون  6- نياز 
انسولين   و  ديابتى  ضد  داروهاى  به  كمتر 
7-بيحالى صبحگاهى و تهوع و استفراغ  8- 

ضعف، رنگ پريدگى و كم خونى 9- خارش

اتفاقی  چه  ببيند  آسيب  ها  کليه  اگر 
خواهد افتاد؟

معموال تا زمانى كه بيش از 50 درصد كليه ها 
حتى  ندارد،  عالمتى  هيچ  نبينند  آسيب 
باشند. وقتى  آزمايشات ممكن است طبيعى 
ورم  فرد دچار  ببينند  ها آسيب شديد  كليه 
صورت و پا ها، پرفشارى خون، بيمارى قلبى، 
بى اشتهايى، درد بدن و استخوانها، سوء تغذيه، 
ادامه  براى  و  شود.  مى  نفس  تنگى  حتى  و 

زندگى نياز به دياليز يا پيوند خواهد داشت.

چه توصيه هایی برای پيشگيری از آسيب 
کليه ها می کنيد؟

تغيير در روش زندگى همراه با كاهش مصرف 
چربى هاى اشباع و افزايش مصرف چربيهاى 
افراد  برنامه در  غير اشباع ممكنست بهترين 
مسن با سندرم متابوليک باشد. يک رژيم كم 
كالرى نه تنها باعث كاهش وزن مى شود بلكه 
باعث بهبود اختالالتى مى شود كه كمک به 
با ديابت،  افراد  پير شدن كليه مى كنند. در 

فشارخون، و چربى باال، مصرف داروهاى پايين 
آورنده چربى مى تواند مفيد باشد. همينطور 
كنترل كافى قند خون در افراد مسن با ديابت 
كم  را  ديابت  كليوى  عارضه  شيوع   2 تايپ 
ميكند. تركيب رژيم كم كالرى و ورزش باعث 
كاهش قابل توجه در وزن، و بهبودى در ليپيد 
هاى سرم و حساسيت به انسولين مى شود. 
شروع  و  انسولين  به  مقاومت  زود  تشخيص 
اصالح روش زندگى يا درمان پزشكى ممكن 
است اختالالت قلبى عروقى و كليوى ناشى از 

سن را كم كند.

بيماری  با  مسن  دیابتی  بيماران  درمان 
کليه چيست؟

مسن،  ديابتى  بيماران  در  خاصى  داروهاى 
پيشرفت بيمارى كليه را كند مى كند. توصيه 
مى شود در هر بيمار ديابتى با دفع پروتئين 
عارضه  صورتيكه  در  شود  شروع  داروها  اين 
مهمى با اين داروها ايجاد نگردد. مصرف اين 
داروها حتما بايد زير نظر پزشک بوده و نبايد 
بر  اضافه  درمان  اين  شود.  استفاده  سرخود 
درمان هاى معمول براى ديابت و توصيه هاى 
مى  داده  پزشک  توسط  كه  است  پيشگيرى 

شود.
درمان ديابت در بيماران مسن با بيمارى كليه 
نيز با افراد ديابتى بدون بيمارى كليه تفاوت 
معمول  داروهاى  از  بعضى  كه  بطورى  دارد 
ديابت مثل متفورمين و گليبن كالميد را نمى 
توان براحتى در اينگونه بيماران استفاده كرد و 
زير نظر مستفيم پزشک و دقيق  بايد حتما 

استفاده  نمود.

ديابت در 
بيماران سالمند

 با نارسايی كليه 

     نويسنده: دكتر شيوا صيرفيان
 فوق تخصص كليه، دانشيار دانشگاه علوم 

پزشكى اصفهان و عضو مركز تحقيقات 
بيماريهاى كليوى اصفهان.
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هتل  آسمان- اردیبهشت 1392 

هم انديشي خّيرين عرصه سالمت

اجل به عنوان نگهبان برای آدمی کافی است     امام علی)ع(

گزارش تصویری

جلسات صبح هاي دوشنبه

مجلس يادبود شادروان شريفيان ) دي ماه 1392(

روز جهاني كليه  ) اسفند ماه 1392(

آموزش و پيشگيرى در مدارس ) اسفندماه 1392(

همايش علمى ورزشى)خردادماه 1392(

كنگره بين المللي نفرولوژي ) اسفندماه  1392(

روز جهاني كليه  ) اسفند ماه 1392(

همايش خيرين عرصه سالمت ) آبان ماه 1392(

حضور انجمن در سومين نمايشگاه ثمن هاى اصفهان

نسشت صميمانه مشاوران مركز ) اسفندماه1392(

روز جهاني كليه  ) اسفند ماه 1392(

توزيع ارزاق ) بهمن ماه 1392(



31

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

مرورى بر عملكرد سال 1392 انجمن خيريه خدمات درما نى حضرت ابوالفضل)ع( 
شماره هشتـم /  بهــار 1393 

کـلیــد
زندگی

مراسم روز جهاني كليه برگزار شد.
طبق بررسي هاى انجام شده، در حال حاضر 
ديابت و پرفشارى خون از جمله مهم ترين عوامل 
به ويژه  افراد  بيمارى هاى كليوى در  به  ابتال 
سالمندان است اّما با وجود افزايش رشد بيمارى 
اين موضوع  به  مردم  از  بسيارى  كليوى  هاى 
آگاهي ندارند و به همين جهت بايد غربالگرى 
افراد مبتال به ديابت و پرفشارى خون مورد توجه 
قرار گيرد. بنابراين، گرامي داشت مناسبت هايي 
همچون روز جهاني كليه مي تواند در افزايش 
سطح آگاهي مردم با نقش و اهميت كليه در بدن 
و سالمت عمومي نقش بسزائي داشته باشد. به 

همين منظور مراسم گراميداشت اين روز در 22 
اسفند ماه سال گذشته با شعار سالمت کليه 
و سالمندی و با هدف آشنائي مردم با كليه و 
همچنين ارائه راهكارهاى پيشگيرى از ابتال به 
بيمارى هاى كليوى از طريق آموزش مستقيم در 

محل پارك شهيد رجائي برگزار شد.
در حاشيه اين برنامه، انجمن خيريه حضرت 
ابوالفضل )ع( ضمن ارائه بروشورهاى آموزشي، 
بازديدكنندگان را با اهداف اين خيريه در زمينه 
خدمات درماني از جمله كمک به بيماران نيازمند 

آشنا كرد.

با هدف آشنائي مردم با نقش و اهميت کليه در بدن،

حباب ها قرباني هواي درون خودشان هستند

گزارش روز جهانی کلیه

ديابت
 و عوارض كليوی

کليه حاوي ميليون ها خوشه عروقي بسيار 
کوچک است که مسئول تصفيه خون مي 
باشند.دیابت مي تواند به این سيستم تصفه 
اي ظریف آسيب وارد نموده و کليه توانایي 
خود را براي فيلتر کردن مواد زائد از دست 
رفته  و منجر  به  بروز بيماري کليوي گردد.

مویرگي  نارسایي  جبران  براي  ها  کليه 
سخت کار مي کنند و بنابراین بيماریهاي 
کليوي معموال هيچ نشانه اي ندارد تا زماني 
که تقریبا تمام عملکرد کليه از بين رفته 

باشد.

به منظور پيشگيري:

را  1- قندخون، فشارخون وچربي خون خود 
كنترل  نماييد.

2- استعمال دخانيات و سيگار را ترك نماييد.
3- افراد مبتال به ديابت نوع 1 بايد پس از 5 سال 
از آغاز ديابت به صورت ساليا نه آزمايش دفع 

آلبومين از ادرار 24 ساعته را انجام دهند
4- افراد مبتال به ديابت نوع 2 بايد از ابتداي 
تشخيص ديابت به صورت ساليانه آزمايش دفع 

آلبومين از ادرار را انجام دهند.
5- افراد ديابتي همچنين بايد حداقل بايد سالي 
يک بار ميزان كراتينين سرم خود را نيز تست 

نمايند .
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جزئيات طرح تحول 
در نظام سالمت از 
زبان وزير بهداشت 

. دعاهایتان را اجابت میکند آنکه آسماني را میگریاند تا گلي را بخنداند

گزارش مسابقه نقاشی کمک کنیم...

جشنواره تقدير از برگزيدگان مسابقه نقاشی           
»كمک كنيم آسمانمان آبی باشد« برگزار شد.

آموزش  گرو  در  اى  جامعه  هر  روشن  آينده 
آن  امروز  آموزان  دانش  و  كودكان  تربيت  و 
جامعه در عرصه هاى مختلف به خصوص در 
حوزه سالمت و مباحث زيست محيطي مى 
باشد. 4 ارديبهشت  ماه سال جارى، دبيرخانه 
هفته سالمت استان اصفهان باهمكارى اداره 
بهداشتى،  معاونت  پرورش،  و  آموزش  كل 
مراكز تحقيقاتى محيط زيست و رشد و نمو 
و  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  كودكان، 
انجمن خيريه حضرت ابوالفضل )ع(، با هدف 

سازى  حساس  و  سازى  فرهنگ  آموزش، 
خانواده ها و كودكان در زمينه خود مراقبتى 
و ارتقاى سالمت اقدام به برگزارى جشنواره 
تقدير از برگزيدگان مسابقه نقاشى » كمک 
كنيم آسمانمان آبى باشد« ويژه كودكان 5 تا 

12 ساله كرد. 
در اين جشنواره كه همراه با برنامه هاى شاد 
و مفّرح براى كودكان و نوجوانان برگزار شد، با 
اهداى جوايزى از برگزيدگان اين مسابقه تقدير 

به عمل آمد.

در جهت رسيدن به جامعه ای سالم

عنوان  تحت  طرحي  اجراي  شروع  اخيراً 
دولت  سوي  از  سالمت  نظام  تحول  طرح 
به گفته وزیر بهداشت،  مطرح گردید که 
آن،  اجراي  با  پزشکی  آموزش  و  درمان 
پرداخت بيماران در سال 93 برای مراجعه به 
بيمارستان های دولتی در مقایسه با سال 

29 به ميزان 72 درصد کاهش مي یابد.

قبل از اجراي اين طرح مردم مجبور بودند در 
مراجعه به بيمارستانهاى دولتى، عالوه بر 10 
درصد فرانشيز، براى تهيه ملزومات و تجهيزات 
درمانى يا انجام آزمايش در خارج از بيمارستان يا 
ديگر خدمات تشخيصى مثل تصويربردارى هزينه 
هائى را پرداخت كنند اّما بر اساس اين طرح قرار 
است كه اين خدمات توسط بيمارستان تأمين 

شود.
به  اشاره  با  بهداشت  وزير  ايسنا،  گزارش  به 
مشكالت و گرفتارى هاى مردم در حوزه سالمت 
اين  حل  جهت  مجلس  و  دولت  همراهى  به 
مشكالت اشاره كرد و گفت: دولت و همچنين 
مجلس منابعى را پيش بينى كرده اند تا بتوانيم به 
تدريج بخش عمده اى از مشكالت بيمارستان هاى 

دولتى را كاهش دهيم.
به گفته دكتر سيد حسن هاشمى به دنبال اجراى 
طرح تحول سالمت، بيماران بسترى در شهرها  
بسترى  بيماران  همچنين  و  درصد  تنها 10 
مناطق روستايى، كميته امداد،  افراد تحت تكفل 
بهزيستى، عشايرى و ... كه از طريق نظام ارجاع 
به بيمارستان ها مراجعه مى كنند تنها پنج درصد 

هزينه هاى بسترى شان را خواهند پرداخت.
به  مراجعه  زمينه  در  مردم  مشكالت  به  وى 
آزمايشگاه هاى بيمارستانى و همچنين خدمات 
تشخيصى و تصويربردارى اشاره كرد و گفت:  بر 
اين اساس مقرر شده است كه از اين پس خدمات 
تشخيصى، تصويربردارى و ساير خدمات مورد 

نياز در خود بيمارستان انجام شود. 
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وقتي نگراني هاي خود را در دستان خداوند قرار مي دهي خداوند آرامش خود را در قلب تو مي گذارد

اهداء عضو ، اهداء زندگی

آدم ها در ميان خاك هم براي هم سنگ 
تمام مي گذارند.

زندگي صحنه يكتايي هنرمندي ماست
هركسي نغمه خود خواند و از صحنه رود 
صحنه پيوسته بجاست،                                  
خرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد.

زمان مي گذرد، سال ها از پي هم مي گذرند 
و در اين ميان انسان هاي زيادي به اين دنيا 
مي آيند و مي روند. انسان هائي كه با آمدنشان 
شادي مي آورند و با رفتنشان غم و اما در ميان 
همه اين رفت و آمدها تنها خداست كه مي 
ماند. خداست كه زندگي مي بخشد و مي گيرد. 
زماني حيات را به انسان هديه مي دهد و زماني 
ديگر او را به سوي خود فرا مي خواند و چه 
خوشبخت است فردى كه انتخاب شود تا در 
لحظه فنا وسيله اي باشد براي بخشش زندگي 
و حيات به پيكر خسته بيمار نيازمند به پيوند 
عضو. زندگي و حياتي كه خدا در نزد انسان به 
امانت گذاشته است. كسيكه با رفتنش غم و 
شادي را در هم مي آميزد، ماندگار مي شود 
و عشق به خدا، خدمت به خلق و ايثار را معنا 

مي كند.
ايثار  وصف  از  است  قاصر  زبان  ميان  اين  در 
بزرگاني كه با دلي مملو از غم و رنج، صبورى 
را برمي گزينند و با اهداى اعضاى عزيز خود به 
چند بيمار رنج ديده جان دوباره اى مي بخشند 

و عزيزشان را زنده مي يابند. بهتر است بگوئيم 
كه اين بزرگان ايثارگر به همه مردم زندگي 
دوباره اى مي بخشند، همانگونه كه در قرآن 
كريم سوره مائده آيه 32 آمده است:  » و هر كه 
نفسي را حيات بخشد مانند آن است كه همه 
مردم را حيات بخشيده است«. چه دل هاى 
بزرگي دارند آن ها كه در غم و اندوه هم شادى 

بخش ديگران مي شوند. 
رشد  شاهد  اخير  هاى  سال  در  خوشبختانه 
فرهنگ اهداى عضو بوده ايم و اميدواريم كه در 
سال هاى آينده شاهد رشد آمار اهداى اعضاى 
بيماران مرگ مغزى در كشورمان باشيم و هر 
چه بيشتر به معيارهاي جهاني نزديک تر شويم.
 هر آن كس خدمت جانان به جان كرد        
                  به گيتي نام خود را جاودان كرد

اهدا عضو 
عشق به 

خداست

آمار سال 92مديريت بيماری های خاص و پيوند اعضاء

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان



مراکز و اشخاص مرتّبط با خدمات درماني

1- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
2- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي

3- اداره كل بيمه سالمت اصفهان
4- رياست مركز آموزش درماني الزهرا )ع( 

5- داروخانه ها وآزمايشگاه هاي تشخيص طبي 
و پاتولوژي

6- پزشكان فوق تخصص جراحي قلب
7- پزشكان فوق تخصص قلب اطفال 

8- پزشكان متخصص ارولوژي و نفرولوژي
9- پزشكان متخصص جراحي گوش و حلق بيني
10- سازمان اسناد پزشكي تأمين اجتماعي اصفهان

11- مركز دياليز ايران
12- بيمارستان عسگريه 

13- بيمارستان حجت بن الحسن)عج(
14- بيمارستان امين

15- بيمارستان كاشاني
16- پرسنل و پرستاران بخش دياليز

17- ساير پزشكان متخصص
18- كليه مراكز درماني همكار با خّيريه در 

سطح كشور

سازمان های مردم نهاد 

1- بنياد بيمارى هاى خاّص تهران 
2- انجمن خّيريه همدانيان

3- خيريه حضرت قمر بني هاشم )ع( نجف آباد 
4- خيريه نقص ايمني حضرت صديقه طاهره )س(

5- موسسه خيريه امام حسين )ع(
6- خيريه عترت معصومين )ع(
10- مجمع خيريه هاي درماني

11- خيريه تاالسمي اصفهان
12- قرض الحسنه احسان

13- انجمن مددكاري امام زمان )ع( 
14- خيريه فرهنگي مكتب الحسين )ع( 
15- انجمن خيريه توانخواهان آسوده ماوا

16- خيريه سيدنا حسين ابن علي )ع(
17- خيريه واليت كوثر

18- اهداكنندگان دستگاه همو دياليز
19- مددكاران دلسوز و متعهد مراكز درماني
20- مشتركين خيريه حضرت ابوالفضل )ع(

21- اهدا كنندگان امالك و مستغالت
 به خيريه حضرت ابوالفضل )ع(
22- پرسنل زحمتكش خيريه

23- تحصيلداران خيريه
24- كميته بانوان

25- بانيان جلسات علمي فرهنگي

سایر سازمان ها و نهاد ها

1- هئيت امناي ارزي تهران
2- فرماندهي نيروي انتظامي اصفهان

3- سازمان بهزيستي
4- كميته امداد امام خميني )ره(

5- اطاق بازرگاني
6- ائمه جماعات مساجد اصفهان
7- شوراي اسالمي شهر اصفهان

8- جمعيت هالل احمر
9- شهرداري منطقه 8 اصفهان

10- شهرداري منطقه 5 اصفهان
11- شركت نمايشگاه هاى بين المللي اصفهان

12- موسسه نشر ومعارف اهل البيت )ع( 
13- مديريت محترم هتل آسمان

14- فرودگاه بين المللى شهيد بهشتى اصفهان

اعضای  هيئت مدیره
انجمن خيریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل)ع(

دکترمهدي اذاني ) ریاست هيئت مدیره(  -1
حاج حسين ذنوبي )نائب رئيس هيئت مدیره(  -2

حاج احمد فاميل دردشتي )مدیر عامل(  -3
حاج علي رجالي )قائم مقام مدیر عامل(  -4

حاج محمد گل احمر)منشي(  -5
حاج جمال ملک نائيني )خزانه دار(  -6

حاج احمد)اکبر( کالهدوزان )عضو هيئت مدیره(  -7
حاج حسين علي صرافان )عضو هيئت مدیره(  -8
حاج مصطفي حجه فروش )عضو هيئت مدیره(  -9
حاج سيد صادق طباطبائي )عضو هيئت مدیره(  -10

حاج محمد سيالني )عضو هيئت مدیره(  -11
12- حاج بهرام راستي )بازرس اصلي(

13-مرحوم حاج اصغر شریفيان )بازرس علي البدل(
14-حاج اصغر پور وحدت )کالهدوزان، علي البدل هيئت مدیره(

15-حاج عزیزاله رحيمي )علي البدل هيئت مدیره(

         تشـكر  
و قدر داني 

هيئت مدیره و هيئت امنای انجمن خّيریه حضرت ابوالفضل )ع( ضمن تشکر و قدراني از کليه 
سازمان ها، نهاد ها و اشخاصي که در سال گذشته یار و همراه این مرکز در امر خدمت به بيماران 
نيازمند و همچنين فعالّيت های خّيریه در زمينه پيشگيری بوده اند،  برای این عزیزان سالمت  

و فراوانی نعمت آرزو  دارد.



پرداخت توسط بانکداری الکترونيکی 
بانكدارى  و    )  A.T.M  ( پرداز  خود  هاى  دستگاه  طريق  از  كمكها  پرداخت 
الكترونيک به وسيله كارتهاى بانكى عضو شبكه شتاب نيز امكان  پذير مى باشد.

شماره کارت مجازی خّيریه در شبکه شتاب

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

پرداخت غير حضوری
آنها  از طرق  نقدى  واريز كمک هاى  بانكى  خيريه كه  شماره حسابهاى 

باشد امكان پذير است به شرح ذيل مى 

سيبا مّلی:           01060-9003-2002
سپهر صادرات:              01031-2331-2006

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

شماره حساب ویژه احداث مرکز تخصصی و فوق تخصصي کليه و 
دیاليز خّيریه حضرت ابوالفضل)ع(

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

اشتراك مستمر

امور  واحد  با  تماس  ضمن  توانند  مى  و...(  دوماهه  مستمر)ماهيانه،  هاى  كمک  پرداخت  به  مندان  عالقه 
مشتركين خيريه به شماره 32220224-031 و تكميل فرم اشتراك، كمكهاى خود را از طريق مراجعه حضورى 
مند سازند. بهره  از حمايت خود  را  انجمن  اين  و  نمايند  پرداخت  به خيريه  به صورت مستمر  ماموران وصول، 

با دستان خودنهـالی  بـرای آينـده بكـاريم...



سامانه پيامک :      10002234872
تلفن :                031-32234872-3
روابط عمومی :        031-32220225
نمابر :                   031-32220662
کد پستی :               8145853933

نشانی :
اصفهان، خيابان استاندارى ، مقابل خيابان پشت 
مطبخ ، نبش كوچه داروخانه امام سجاد )ع( 

www.abo l faz l - cha r i t y. o rg
pr.abolfazlcharity@gmail.com


