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شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

حضرت ابوالفضل )علیه السالم( 
الگوی تمام عیار خیرخواهان و نیک اندیشان 

پس از ساعت ها مبارزه در میدان نبرد وقتی برای 
کمک و خیرخواهی نسبت به کودکان حرم و در 
اجابت خواسته و نیاز آنان به سوی نهر علقمه رفتی  
در حالی که تشنگی به شما رو کرده بود ، آن 
قدر معرفت  به امام  زمانت داشتی  که آب را 
شرمنده کردی تا نخست مقتدایت و اهل حرم که 
چشمهایشان به دستان تو بود آب را بخورند و این 
تفسیر  زیبای همه خوبی ها و نیکی ها در این دنیا 
است که از آن روز تا کنون برای همه خیرخواهان 

در جهان به یادگار مانده است ...
نمی دانم اما تجربه نشان داده هرگاه نام پرعظمتت 
در هر نقطه از روی کره زمین بر زبان جاری  می 
شود و همه یک کالم می گویند یا ابوالفضل )ع( 
.... چنان تحول و شور و اشتیاقی در قلب و دل ها 
ایجاد می شود که هیچ سدی نمی تواند مانع انجام 
کارهای خیرخواهانه شود و همه به مثابه قطره 
قطره ای از دریای پرخروش جوانمردی و به یاد 
نامت که افتخاری برای مسلمانان تا ابد است به پا 
می خیزند و کارهایی می کنند کارستان تا نشان 
دهند جوانمردی و خوبی و نیکی از آن زمانی که 

شما در یاری مظلومان در کربال هر چه در توان 
داشتید تقدیم کردید آبرو یافت و تا کنون نیز این 
سنت و شیوه به پیروی از آن همه از خودگذشتگی 

ادامه دارد .
بی شک هر روز می تواند، کربالی دیگر باشد هر 
زمان که به کمک مظلوم و نیازمندی شتافتیم 
که درخواستش را به ما گفته و ما می توانیم با 
برداشتن قدمی آن را رفع کنیم آن روز حماسه 
ای آفریدیم که علمدار کربال آن را در عمل به همه 
ما نشان داد .... پس برای یاری نیازمندان همه 
ما تا گفتن یک یا ابوالفضل )ع( فاصله داریم .....

یا ابوالفضل )ع( 

بزرگترینعیببرایدنیاهمینبسکهبیوفاست

عشقوایثار
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شماره نهم /  بهار 1394 

بیشترینتأثیرافرادخوبزمانیاحساسمیشودکهازمیانمارفتهباشند

یادیازریاستفقیدفقیههیأتامناءخیریهحضرتابوالفضل)ع(

یکي از شاخص ترین اقدامات موالی متقیان، 
رسیدگي به وضعیت مستضعفین و فقرا بود و 
این خدمات  متوجه  مردم  حیاتشان  زمان  در 
نبودند. موال، مقداری از اوقاتشان را صرف این 
است که شیعیان  زیبنده  و  کردند  کارها مي 
امیرالمومنین )ع( هم این روش را ادامه دهند، و 
من خیلي خوشحال شدم که این موفقیت نصیب 
خیریه حضرت ابوالفضل )ع( شد که این خدمات 
سنگین را انجام بدهد. الحمدهلل خدا هم به این 
دوستان کمک کرده تا بتوانند در سطح وسیعي 
به فریاد بیماران، مخصوصا بیماران کلیوی و قلبي 
و غیره برسند. این افتخار واقعا برای شهر اصفهان 
و شیعیان امیرالمومنین است.همچنین مردمي 
که به بیماران به ویژه ضعفا کمک مي کنند، 

کارگزاران پروردگار هستند. 
ما همه مي رویم، اما این خدمات به عنوان باقي 
الصالحات، نزد خداوند مي ماند و مورد رضای 
خداست که بهتر از همه چیز است و تا این بنیان 
و اساس پابرجاست، کساني که خدمت کرده اند، 
از ثواب این خدمات بهره مند مي شوند.امیدوارم 
انشاءاهلل هر چه پیشتر مي رویم، این برکات بیشتر 
بشود و همین موارد است که از بسیاری از بالها 

جلوگیری مي کند.
در روایات داریم که زماني که بیمار تب مي کند، 

گناهانش ریخته مي شود و ناله هایي که مي کند 
حکم تسبیح دارد و عبادت است. همچنین در 
روایات آمده است که خداوند مي فرماید که آدمي 
که در زمان سالمت عبادت مي کرده و االن به 
علت بیماری از انجام آن ها محروم شده است و 
توان انجام آن عبادت را ندارد، ما ثواب آن عبادت 

را به او خواهیم داد.
این مریض گناهانش آمرزیده مي شود و زماني 
که احساس مي کند که کسي به او خدمت و 
دارو و درمان برایش فراهم کرده مداوا کرده، اگر 
دعا کند کافیست و بالها را دفع مي کند، چون از 
گناه پاک شده و دعایش مستجاب مي شود. این 
خصوصیت در بیماران وجود دارد،به ویژه بیماراني 
که بیماری قلبي و کلیوی دارند، چراکه بیماری 
سخت و مشکلي است و هرچقدر تحمل کنند، 

ثواب بیشتری مي برند.
این را بدانید که اگر کمک و خدمتي بشود، گم 
نمي شود، عالوه بر این که به پرونده اعمال صالح 
شما این خدمات اضافه مي شود، چه در این دنیا 

باشید و چه نباشید. 
به هر حال باید بسیار شکر کرد و کساني که 
موفق به این خدمات مي شوند،شکر کنند که 
خداوند این چنین توفیقي به آن ها کرامت کرده 
و توانسته اند به خلق خدا خدمت کنند، آن هم 

این چنین خدمت های ارزنده ای که قابل ارزیابي 
نیست و ابعاد عجیبي دارد.

امیدوارم خداوند بیش از این به شما توفیق عنایت 
کند و ما تبریک مي گوییم به آقایاني که مسئول 
این خیریه هستند که خداوند به آن ها توفیق 
داده و توانسته اند این ساختمان را بنیانگذاری 
کنند که هم آبروی شهرمان است و هم آبروی 
مکتب و مذهبمان، و ما مي بالیم به این که 
چنین مردان خیری هستند که این خدمات 
سنگین را متحمل مي شوند و انجام مي دهند 
و توفیق بیشتر و سالمتي و موفقیت آن ها از 
خداوند متعال خواستاریم. ارزش خدمات شما را 
باید ال به الی آیات قرآن و روایات استخراج کنیم 
و به محضرتان ارائه کنیم که بدانید کار کوچکي 
نیست، بلکه کار سنگین و بسیار مفید و موثری 

است. 
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

خیریه حضرت 
ابوالفضل)علیه السالم(

 آبروی شهر
مکتب و مذهب 

ماست

فقید فقیه حضرت آیت اهلل حاج سّید 
حسن فقیه امامی )ره( :

مشروح بیانات حضرت آیت اهلل حاج سّید حسن فقیه 
امامی )ره( در افتتاحیه ساختمان مرکزی خیریّه بهداشتی 

و درمانی حضرت ابوالفضل)ع(در25 آذرماه 1388
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چیزیسادهترازبزرگینیستآریسادهبودنهمانابزرگبودناست

پیامهایاعضایهیأتمدیره

مؤسسین و بنیانگذاران26 سال انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل)ع(

پیام های  اعضای هیأت مدیره انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل)ع(

احمد فامیل دردشتی

 جمال ملک نائیني)خزانه دار( :

 احمد فامیل دردشتي)مدیر عامل( :

عزیزاله رحیمي)منشی(

علي رجالي)رئیس هیأت مدیره( : 

محمد سیالني)نائب رئیس هیأت مدیره( :

مهندس حسن آجودانیان )مدیر داخلي( :

مرحوم مهندس حسین اخوان سیگاریاصغر کالهدوزانسّید صادق طباطبایی

سالمتي هدیه ای الهي است، که حفظ آن به همکاری مردم، 
خیریه ها، دولت و رسانه ها بستگي دارد و بدون شک این 
امر یکي از مصادیق شعار سال است. در این میان پیشگیری 
از اهمیت خاصي برخوردار است که دست یابي به آن،به 
فرهنگسازی توسط رسانه ها، به ویژه در مورد بیماری های 
خاموش دیابت و فشار خون، که عوارض خطرناکي به دنبال 

دارند، برمي گردد.

 انجمن خیریه در راستاي ارتقاي سطح کیفیت سالمت 
بیماران در حال برنامه ریزي اهداف کوتاه و بلند مدت است و 
تمام تالش خود را بکار خواهد گرفت تا در این امر مهم بتواند 

به دستاوردهاي مطلوب و ارزشمند برسد .

یکی از برنامه های این خیریه توجه به کودکان بیمار است 
که چند سالی است حمایت از این عزیزان در راستای کاشت 
حلزون را در دستور کار قرار داده است . آینده سازانی که به 
صورت مادرزادی از نعمت شنیدن و صحبت کردن محروم 
هستند تنها به یک حمایت ساده زندگی دوباره ای را تجربه 
می کنند و می توانند به میان همساالن خود باز گردند و 
درس بخوانند .. خیریه یکی از اهداف جدی خود را حمایت 
از آنها قرار داده زیرا اگر زمان درمان آنها بگذرد شماری از این 

کودکان از این دو نعمت تا پایان عمر بی بهره می مانند .

انجام کار خیر، در نهاد همه انسان ها وجود دارد و در 
صورت استمرار، به صیقل روح و جسم انسان مي انجامد. 
از طرفي کار خیر قبل از آن که به دست مددجو برسد، 
ارضای باطني فرد خیر را به همراه دارد و احساس رضایت 

خاطری را برای او به ارمغان مي آورد. 

آزمایشات غربالگري در صورتي که بموقع و در 5 روز اول 
تولد نوزاد انجام شود میتواند متضمن سالمت نوزاد در 

آینده باشد و از بسیاري بیماري ها پیشگیري نماید.

پیشگیري از مقطع سني کودک و نوجوان یکي از نیاز 
هاي مهم جامعه به شمار میرود ودراین راستا  ارتقاء سطح 
آگاهي عمومي در خصوص  سبک زندگي سالم  با  اولویت 
آموزش عالوه بر دولت و حکومت یک وظیفه همگاني 
محسوب میشود خیریه بهداشتي و درماني حضرت 
ابوالفضل )ع( با ورود به این عرصه مي تواند در آینده از  

افزایش بیماري هاي کلیوي و قلبي جلوگیري کند.
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اگرطالبزندگیسالموبالندگیمیباشیمبایدبهحقیقتعشقبورزیم

پیامهایاعضایهیأتمدیره

حسینعلي صرافان)عضو هیأت مدیره( :

کریم بیگی)عضو هیأت مدیره( :

سّید محّمد باقر حجازی)عضو هیأت مدیره( :

عبد الرضا  یوسفیان)عضو هیأت مدیره( :

احمد )اکبر(کالهدوزان)عضو هیأت مدیره( :

محّمد گل احمر)عضو هیأت مدیره( :

علیرضا نریماني)عضو هیأت مدیره( :

مصطفي حجه فروش)عضو هیأت مدیره( :

بهرام راستي)بازرس( :

حسین ذنوبي)عضو هیأت مدیره( :

دکتر مهدي اذاني)عضو هیأت مدیره( :

بخش عظیمی از جامعه ما را آن هایی تشکیل می دهند، که 
نیاز درونی آن ها با یاری رساندن به همنوع برطرف می شود. 
به همین علت شاید بتوان گفت که خدماتی که خیریه به 
این گونه افراد ارائه می دهد، اگر از میزان خدمات خیریه به 
نیازمندان جسمی بیشتر نباشد، کمتر نیست. هر چند که به 

نظر می رسد که تا حد اعالی آن فاصله داریم.

هنر جاوید مردان حیات به بقای ابدی آثارشان است و ما 
را به سرچشمه این پیام می رسانند که یاوران حق در یاری 
رساندن به حق به زیبا رویان بهشتي می گویند ما از هم 
اینک به شما پیوسته ایم و آنانند که با سکینه و متبسم در 

جوابشان می گویند» ادخلوها به سالم  امنین«

قصه نیکوکاري حکایت کیمیا گري است ، مس را تبدیل به 
طال کردن است .داستان تولید لذت پایدار است و در پناهگاه 
امن جاي گرفتن .در واقع این مددجوست که مددکار را 
تحت پوشش قرار مي دهد در حالي که ظاهر کار بنظر 

برعکس است . 

همه انسان ها در همه ادیان وجود قیامت را قبول دارند، اما 
برای برخي این موضوع باور قلبي نیست و به همین علت 
ممکن است، برخي در مورد آن ضعیف تر عمل کنند. انجام  
کار خیر و کمک به بیماران و نیازمندان هم به باور قلبي نیاز 
دارد، چراکه در غیر این صورت با وسوسه شیطان مواجه 

خواهد شد.

اهدای عضو از بیماري مرگ مغزی امروزه در جهان به عنوان 
اصلی مهم به شمار می آید تا بتوان بار دیگر به بیماران نیازمند 
به عضو زندگی دوباره بخشید . به رقم گسترش فرهنگ اهدای 
عضو در جامعه اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری 
داریم و نیازمند اطالع رسانی بیشتر به مردم هستیم . خیریه 
یکی از اولویت های خود را گسترش این فرهنگ قرار داده 

است .

استفاده از ظرفیت بانوان یکی از اتفاقات خوبی است که می 
توان در راستای افزایش شاخص سالمت هر جامعه از آن بهره 
برد . خیریه  با ایجاد کمیته بانوان و با  این ظرفیت و پتانسیل 
توانسته کارنامه درخشانی از خود بر جای گذارد .. البته در این 
موضوع نیازمند اطالع رسانی بیشتر هستیم تا بانوان بیشتری 

در این عرصه گام بردارند.

یکی از برنامه های مهم خیریه ایجاد زیر ساخت برای خدمت 
رسانی است و در این راستا از چند سال گذشته اقدام به 
ساخت مرکز تخصصی کلیه و دیالیز کرده است تا بتواند عالوه 
بر خدمات همگون به بیماران  و مدیریت بر کمک هایی که 
از سوی مردم انجام می شود بتواند بخشی از آالم بیماران 
نیازمند را کاهش دهد و خیریه برای ادامه مسیر و تکمیل این 

طرح نیازمند مشارکت خیرین است .

سالمتي نعمت بزرگ خداوند به انسانهاست ، تحمل درد و 
بیماري از هر چیزي براي آدمي سخت تر و ناگوار تر است . 
فرد بیمار برادر یا خواهر ماست  که گرفتار رنج و درد است 
نباید او را تنها بگذاریم وهم از لحاظ مادي و معنوي باید به 

یاري او بشتابیم و او را نجات دهیم.

خیریه در ارایه خدمات خود به بیماران نیازمند هیچ مرزی 
ندارد و هم اکنون مفتخر است که مددجویانی از سراسر 
کشور را در سرفصل های متنوع حمایت می کند و درب 
این مجموعه بر روی کسی بسته نمی ماند و حتی بر اساس 
مصوبه هیات مدیره انجمن مشکالت دیگر این بیماران که 
باعث شده شدت بیماری شان چند برابر شود را حل خواهد 

کرد تا هیچ دردی به جز بیماری نداشته باشند .

مشارکت های اجتماعی در حوزه سالمت یکی از نیاز 
های امروز کشورمان است . با توجه به اینکه منابع دولتی 
در کشور کفاف ارایه خدمات را  نمی دهد باید خیراندیشان 
برای افزایش خدمات با کیفیت بهتر پا به میدان گذارند و 
با همراهی خود زمینه ساز اتفاقات خوب باشند. خیریه در 
سالهای گذشته افتخار این را داشته که در جذب مشارکت 

خیرین در استان قدم های خوبی بردارد .

     نگه کن سر انجام خود را ببین    
                                    چوراهي به باید بهین برگزید

خداوند نعمتهاي زیادي به انسان ارزاني داشته است و 
سالمتي از بزرگترین مواهب الهي است که شکر این نعمت 

همانا استفاده مطلوب از آن و کمک به دیگران است.

اعضای هیأت مدیره انجمن حضرت ابوالفضل )ع( 
در سال 93، تعداد 181 مصوبه را در 24 جلسه به 

تصویب رساندند.
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کـلیــد
زندگی

شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

خدمت رساني بهتر به بیماران
با تدوین سند راهبردی

مدیرعامل انجمن خیریه بهداشتی و درماني حضرت ابوالفضل )ع(:

دوستداشتنانسانهابهمعنایدوستداشتنخودبهاندازهیدیگریاست

گفتوگوبامدیرعامل

خیریه  انجمن  که  زمان  آن  از  سال   25
بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل )ع(
فعالیت خود را آغاز کرد، تا یاری گر بیماران 
کلیوی باشد، مي گذرد و حاال این انجمن 
خیرین  و  مشترک  هزار   42 همکاری  با 
بزرگوار، و تحت پوشش قرار دادن 14 هزار 
بیمار کلیوی و قلبي، همچنان مي کوشد، تا 
با ارائه هر چه بهتر خدمات خود نسبت به 
گذشته، بدون هیچ مرزی و تنها بر اساس 
سیره ائمه اطهار )ع(، در خدمت بیماران 
گویي  و  گفت  باشد.  عزیز  مددجویان  و 
داشتیم با احمد فامیل دردشتي، مدیرعامل 
این خیریه، تا از فعالیت های انجمن خیریه 
بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل )ع( 
برنامه های پیش روی آن   و  در سال 93 

آگاه شویم.

ارزیابي شما از اقداماتي که انجمن خیریه 
حضرت ابوالفضل )ع(، در سال 93، انجام 

داد، چیست؟

سال 93 در کنار این که سال پر فراز و نشیبي 
برای دولت و مردم بود، اما مردم شریف اصفهان، 
در این سال هم، خیریه را با حمایت های مادی 
و معنوی خود تنها نگذاشتند و در سال گذشته 
با پشتیباني این انجمن، 145 بیمار مورد پیوند 

کلیه قرار گرفتند.
در  )ع(  ابوالفضل  حضرت  خیریه  همچنین، 
سال 93 موفق شد، تا در راستای تهیه برنامه 
ای مدون برای حمایت از بیماران و پیشگیری، 
تدوین سند راهبردی 10 ساله خود را به پایان 
ارتقای  در  سند  این  که  این  ضمن  برساند. 
کیفیت خدمت رساني انجمن، و رسیدن خیریه 
به اهدافش در زمینه های اقتصادی، فرهنگي، 

تربیتي و آموزشي، بسیار موثر خواهد بود.
یکي دیگر از برنامه هایي که سال گذشته توسط 

این خیریه انجام شد، طرح ایاب و ذهاب بیماران 
دیالیزی بود، که با تصمیم اعضای هیئت مدیره 
به اجرا درآمد، و خوشحالي و خرسندی بیماران 

و خانواده های آن ها را به دنبال داشت. 

نفرولوژی،  تخصصي  فوق  مرکز  ساخت 
یکي از اقداماتي است که خیریه حضرت 
اقدام دارد. هم  ابوالفضل )ع(، در دست 
اکنون ساخت این مرکز در چه مرحله ای 

قرار دارد؟

بله، درست است؛ این خیریه چند سالي است 
با همت  تنها  و  بدون کمک های دولتي  که 
اقدام  اصفهان،  استان  خیراندیش  مردم  عالي 
به ساخت یک مرکز فوق تخصصي داخلي در 
خیابان امام خمیني )ره( کرده است. این مرکز 
درماني، که اکنون در مرحله تکمیل نما و نصب 
تاسیسات است، با 84 تخت دیالیز، که از نظر 
کیفیت با استانداردهای جهاني منطبق است، و 
بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکي، 
کاردرماني، دیابت، قلب، چشم و داروخانه، در 

نوع خود در کشور بي نظیر است.
الزم به ذکر است که این مرکز با کمک های 
در حال ساخت  نفر،  هزاران  معنوی  و  مادی 
است، تا همه، با هر توان مادی، در این ثواب 
که حتي  بدانند  همه  و  باشند  عظیم سهیم 
کمترین کمک ها هم، مي تواند تاثیر بسزایي 
داشته باشد و به طور قطع برکات خداوند را در 

زندگیشان به دنبال خواهد داشت.

برای  را  دیگری  های  برنامه  چه  خیریه، 
سال 94، پیش رو دارد؟ 

هم اکنون افراد بسیاری وجود دارند، که با روی 
آوردن به ورزش و البته، زیر نظر پزشک، توانسته 
اند سالمتي خود را دوباره به دست  آورند. این 
انجمن نیز در سال 93، تالش کرد، تا اقداماتي 
را در زمینه طب ورزشي، به ویژه در راستای 

پیشگیری انجام دهد. 
در همین راستا از تعدادی از بیماران پیوندشده، 
که در زمینه ورزش، مدال های جهاني به دست 

آورده بودند، با اهدای جوایزی، تقدیر شد.
اما، قرار است که به زودی مرکزی به منظور 
ترویج بازتواني ، توسط خیریه حضرت ابوالفضل 
)ع( راه اندازی شود، تا بیماران، با استفاده از طب 
ورزشي و زیر نظر پزشک، بتوانند دوباره سالمتي 
خود را بدون استفاده از دارو و درمان، به دست 

آورند.

مانده  باقي  خاصي  نکته  اگر  پایان،  در 
است، بفرمایید.

هرچند که زبان قاصر است، اما عالقه مندم، تا 
از همه خیرین، مردم خیراندیش،شخصیت های 
حقیقي و حقوقي، نهادها و ارگان هایي، که در 
تمام این سال ها، با اعتماد خود به این انجمن 
خیریه، آن را از یاری و حمایت مادی و معنوی 
خود بي نصیب نگذاشتند، تشکر کنم. در این 
میان خیریه حضرت ابوالفضل )ع(، واسطه ای 
است، که حمایت های مادی و سخاوتمندانه 
خیرین را دریافت، و با دست آبرومندانه و با 
افتخار تقدیم مددجویان و بیماراني مي کند، 
که سال ها از ابعاد مختلف مورد حمایت خیریه 
بوده اند و یا به تازگي به خانواده این انجمن 

پیوسته اند. 
امیدواریم که همچنان بتوانیم با توجه به سند 
راهبردی خیریه، اقدامات مهم تری در راستای 

یاری رساندن به بیماران نیازمند انجام دهیم.
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کـلیــد
زندگی

مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره نهم /  بهار 1394 

بیش از 25 سال از نخستین گام نیک اندیشی 
در جمع چند نفره از خیرین اصفهانی می گذرد 
.. زمانی که یک جوان سرباز به لحاظ شرایط 
سخت مرزبانی نعمت داشتن کلیه را از دست 
داد و شماری از خیرین به فکر افتادند که به 
یاری او بشتابند و اینگونه از آن زمان تا کنون 
قطره قطره های اندیشیدن به همنوع و برآورده 
کردن نیازهای نیازمندان به ویژه بیماران تبدیل 
به  موجی خروشان از دریایی خیرخواهی شد و 
نام مقدس حضرت ابوالفضل )ع( بر آن  مجموعه 

نهاده شد تا راه خدمت رسانی  آسان  و مقدس 
گردد ...

خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )ع( 
از آغاز با برداشتن گام های محکم اما آهسته 
خدمت رسانی به بیماری های کلیوی را به عنوان 
نخستین خدمت آغاز کرد و در ادامه با حرکت 
های منسجم و به هم پیوسته این مسیر را ادامه 
داد و اکنون مفتخر است در بیش از 7 عنوان 
بیماری و خدمات مرتبط به آن دست بیماران 
نیازمند را به گرمی بفشارد و این مرکز در ارایه 
خدمات هیچ گونه مرزی اعم از نژاد و خطوط 

سیاسی را نمی شناسد و حتی همه بیماران که 
از سراسر کشور به این خیریه می آیند را یاری 

می کند .
بیماران کلیوی  و دیالیزی ، قلب بزرگسال و 
اطفال  ، کاشت حلزون و اکنون کمک به بیماران 
زخم بستر عناوین کلی خدمت رسانی در خیریه 
است اما در زیر مجموعه این عناوین حرکت هاو 

خدمات متفاوت به این عزیزان ارایه می شود .
اجرای طرح ایاب و ذهاب برای بیماران دیالیزی 
آخرین خدمتی است که این خیریه در دست 

اجرا دارد .

هیچوقتبهگماناینکهوقتداریدننشینیدزیرادرعملخواهیددیدکههمیشهوقتکموکوتاهاست

گزارشاموردرمان

روایت برداشتن گام هایی آهسته اما پیوسته 
در خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( دستان گرم خیرین را مي فشارد

تعداد کلنوع بیماريردیف

156 نفرکلیوي1
376 نفردیالیزي2
145 نفر پیوندی3
92 نفرقلب اطفال4
469 نفرقلب بزرگسال5
27 نفرکاشت حلزون6
338 نفرخدمات درمانی7

1603تعداد کل پذیرش

تعداد پذیرش بیماران در سال1393
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کـلیــد
زندگی

شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مبلغ به ریالشرح خدمات انجام شدهردیف
14/060/000/000کمک به پیوند کلیه بیماران دیالیزي 1
403/000/000کمک به پیوند کلیه بیماران دیالیزي)سادات( 2
4/451/761/651کمک هزینه زندگي و کمک هاي متفرقه به بیماران3
6/189/000/000هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزي نیازمند 4
8/142/042/824تأمین دارو و درمان بیماران کلیوي و قلبي5
1/294/000/000هزینه عمل قلب کودکان6
3/061/640/342تأمین دارو و درمان سایر بیماران تحت پوشش7
1/620/000/000  هزینه کاشت حلزون کودکان ناشنوا8
2/379/446/190  تأمین دارو و درمان بیماران سادات9
223/913/000تأمین هزینه هاي خدمات فرهنگي بیماران10
5/200/281/003توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند11
620/837/802توزیع لوازم خانگي ، بهداشتي و پوشاکبین بیماران نیازمند12
2/723/406/240اهداء دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکي به مراکز درماني13
2/545/893/116پرداخت هزینه  به تحصیلداران14
841/981/630هزینه استهالک اموال و اثاثه بحساب ذخائر استهالک 15
1/742/110/942هزینه هاي اداري و تدارکاتي16
3/073/936/770هزینه هاي پرسنلي17
341/661/355تعهدات در جریان پرداخت18

58/914/912/865                 جمع کل                                                                 
30/279/559/000هزینه های انجام شده ساختمان مرکز تخصصی

89/194/471/865                    جمع نهایی                                                          

30/279/559/000              اعانات بابت ساختمان درمانگاه تخصصی

89/194/471/865                    جمع نهایی                                                          

مبلغ به ریالشرح اعانات دریافتيردیف
20/791/980/606اعانات دریافتي از مشترکین نیکوکار و خّیر1
3/400/470/300وجوه دریافتي بابت سهم سادات2
13/400/397/594اعانات موردي دریافتي3
2/843/521/340نذورات دریافتي جهت ارزاق بیماران4
79/293/000نذورات دریافتي جهت لوازم خانگي و پوشاک5
3/089/900/000وجوه دریافتي بابت دستگاه دیالیز  و تجهیزات پزشکي6
221/852/000سایر هدایا و نذورات دریافتي7
2/201/398/025  سایردریافتي ها جهت بیماران8
12/585/100/000  اعانات دریافتي بابت پیوند کلیه 9
301/000/000اعانات دریافتي بابت هزینه هاي خدمات فرهنگي10

58/914/912/865                 جمع کل                                                                 

ارائه عملکرد شفاف 
با بهره مندی از 

فرآیندهای  مستمر 

کلیدموفقیتتالشاستاماهدفوصداقتدردرجهاولاهمیتدارد

گزارشامورمالی

گزارش امور مالی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )ع(درسال 1393

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( با دارابودن 42 هزار 
قرار دادن 14 هزار  مشترک و تحت پوشش 
بیمار، توانسته است، تا با استفاده از سیستم 
های به روز، عملکرد شفافي را از خود ارائه دهد.

در این میان، سیستم های مالي و اداری به گونه 
ای طراحی شده است، که در صورتي فردی 
هزینه ای را بابت مورد خاصي از جمله دارو و 
درمان، تجهیزات، سهم سادات، ساختمان مرکز 
درماني و یا برای یک بیمار خاص به خیریه 
پرداخت کنند، این هزینه فقط در همان زمینه 
مصرف مي شود و در صورت نیاز پرینت گزارش 

آن حساب در اختیار خیر قرار مي گیرد.
همچنین، پرداخت هزینه هاي درماني بیماران 
بیماران  برای  زمان، صدور چک  کمترین  در 
تاریخ روز و بررسي و کنترل کل عملیات مالي 
و تطبیق صورتحساب های  ماه  پایان هر  در 
اقدامات دیگری است، که در  از جمله  مالي، 

همین راستا انجام مي شود.

عالوه بر ارقام مندرج درگزارش مالی 
انجمن سال 93 ،تخفیفات اخذ شده 
جهت درمان بیماران تحت پوشش 
درمانی،داروخانه  مراکز  از  نیازمند 
ها، آزمایشگاه و کلیه مراکز همکار با 
انجمن خیریه بالغ بر14/250/000/000  

ریال  برآورد شده است.
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کـلیــد
زندگی

مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره نهم /  بهار 1394 

شاید همه ما فکر کنیم در این هیاهوی مختلف 
که روزانه به واسطه اتفاقات درشهر وجود دارد 
نیک اندیشی و خیرخواهی روبه فراموشی رفته 
است .. اما نباید به شهر با یک نگاه کلی بنگریم 
بلکه کافی است یک گام به درون و دل شهر 
و در داخل محالت مختلف بگذاری و کوچه 
پس کوچه ها را با پای دل بگذرانی تا نمادهای 

خیرخواهی و نیک اندیشی را ببینیم .
اتفاقات زیبا و منحصربفردی که در هیچ جای 
دنیا نمی توانی نمونه آن را پیدا کنی ... این 
هر  از  و  مختلف  محالت  در  خیریه  یاوران 
قشر خاص و حتی اقلیت های دینی در سال 
با کمک های مستمر خود کاری می کنند 
کارستان که شاید خود آنها به اهمیت آن واقف 
نباشند ... همکاران خیریه در زمان های مقرر 
که خود خیرین تعیین کرده اند میهمان خانه 
های آن ها می شوند و این عزیزان کمک های 
خود را به نماینده خیریه تقدیم می کنند ... بی 
شک گوشه گوشه شهر ما با وجود این خیرین 
یک خیریه می شود که وجود آنها  در کنار 
هم می تواند زمینه ساز اتفاقات خوب باشد 
... امید است امسال نیز به جمع این عزیزاان 
افزوده شود و روزی شاهد باشیم شهر ما یک 
خیریه منسجم و فعال شود و در آن روز است 

که بیماری نیازمند وجود ندارد ....

اما اکنون 40 هزار مشترک در ارتباط مداوم 
با خیریه برای یاری و کمک هستند و پارسال  
هشت هزار و 500 نفر مشترک جدید عضو 
های  مکان  در  هایی  غرفه  .ایجاد  اند  شده 
خاص از دیگر برنامه های خیریه در راستای 
جذب مشارکت ها است .در این راستا 300 
مشترک   200 ، یاس  مجموعه  در  مشترک 
در کانتر فرودگاه ، 150 مشترک در جلسات 

مختلف خیریه و همایش ها ، جذب 1550 
مشترک توسط کمیته بانوان و 3500 مشترک 
در مساجد ماه مبارک رمضان عضو همراه این 

مجموعه شده اند .
اما سال گذشته 136 هزار قبض پس ازچاپ 
در میان تحصیلداران توزیع شده است و کل 

درآمد 21/330/000/000 ریال بوده است .

خیرین با کمک های مستمر به یاری خیریه حضرت ابوالفضل )ع( می آیند 

وقتی گوشه گوشه شهر 
یک خیریه می شود 

آنکهمیتواند،انجاممیدهد،آنکهنمیتواندانتقادمیکند

گزارشامورمشترکین

تعدادمشترکینردیف
150 مشترک      مشترکین عضو شده در جشنها ، همایشها و جلسات خیریه             1
200 مشترکمشترکین عضو شده درفرودگاه اصفهان                                      2
300 مشترکمشترکین عضو شده درمجموعه گل یاس3

1550 مشترکمشترکین عضو شده در کمیته بانوان                                         4
3500 مشترکمشترکین عضو شده درمساجد ماه مبارک رمضان                          5
2800 مشترکمشترکین عضو شده توسط تحصیلداران                                      6

8500 مشترکمشترکین عضو شده در سال 1393                                                                      

40000 مشترک                      تعداد کل مشترکین فعال تا پایان سال 1393                                                                  

گزارش عملکرد  امور مشترکین در سال 1393
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کـلیــد
زندگی

شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

یکتمبرپستیموفقیتشتضمینشدهاست،چراکهتارسیدنبههدفبهنامهمیچسبد

گزارشفناورياطالعاتوارتباطات

خداحافظی با شیوه های سنتی  

فناوري اطالعات شامل مجموعه اي از فناوري 
هاي سخت افزاري و نرم افزاري و شبکه است 
و از چهارعنصر انسان، ابزار ساختار و سازوکار 
تشکیل شده است . دراین فناوري مجموعه اي 
از داده ها از طریق زنجیر ارزشي و پایگاه هاي 
دانش جریان یافته و تکامل انسان را محقق مي 
سازد و این امر آنچنان مهم است که توقف در 
مسیر استفاده از فناوري اطالعات باعث ایجاد 
اختالل در انجام فرآیند هاي مي شود از طرفي 
در  آن  تاثیر  و  اطالعات  فناوري  سریع  رشد 
رشد  وري،  بهره  موجب  سازماني  فرایندهاي 
دانش محوري و تحول و توسعه مي گردد به 
نحوي که این مهم با مطالعه، طراحي، توسعه، 

پیاده سازي و پشتیباني سیستم هاي اطالعاتي 
به دست مي آید .

دراین راستا پس از گدشت قریب به 5 سال 
فعالیت کارشناسي واحدهاي اداري و فناوري 

اطالعات موارد ذیل محقق شده است: 
الف- بیش از 95 درصد فرآیند هاي شناسایي 
شده انجمن مکانیزه شده و از قالب سنتي خارج 
گردیده است به نحوي که هم اکنون سه پرتال 
فرآیندهاي  اداري  و  نیکوکاران  درمان،  جامع 

مذکور را مدیریت مي نمایند .
ب- توسعه زیرساخت انجمن به خصوص در 
راستاي تسریع در مدیریت فرآیندها و افزایش 

بهره وري و حفظ و امنیت اطالعات

ج- پیگیري جلسات منظم در خصوص توسعه 
وب سایت انجمن با رویکرد محتوایي و طراحي 

ویژه
د- برگزاري جلسات منظم در جهت انتخاب 
راهکارها و راه حل هاي مناسب مربوط به موارد 
مطرح شده با حضور کارشناسان متخصص و 

توانمند کشور
ه- مدیریت آمار و اطالعات جهت ارائه گزارشات 

الزم

فناوری اطالعات :خدمت رسانی در خیریه هدفمند شده است
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کـلیــد
زندگی

مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره نهم /  بهار 1394 

کارتانراآغازکنیدتوانایيانجامشبهدنبالميآید

علمی-فرهنگی

90درصد مردم دنیا از بیماري کلیه خود بي 
خبرند.

حضرت  درماني  و  بهداشتی  خیریه  انجمن  
ابوالفضل)ع( ویژه بیماران کلیه و قلب بیست 
و ششمین بهار خود را پشت سر گذارده  و 
خداوند را شاکریم که به ما توفیق داده است 
و کلیوي  قلبي  بیماران  از  از حمایت  غیر  به 
بتوانیم از بیماران دیگر مثل بیماران سرطاني، 
حلزون گوش، قلب اطفال و ... نیز حمایت کرده 
و دردهاي روحي و جسمي آنان را نیز التیام 

بخشیم.
خداوند نعمتهاي زیادي به انسان ارزاني داشته 
است و سالمتي از بزرگترین مواهب الهي است 
که شکر این نعمت همانا استفاده مطلوب از آن 

و کمک به دیگران است.
که  دارند  وجود  انسان  هزاران  ما  پیرامون  در 
براي تسکین آالم روحي و جسمي خود نیازمند 
نعمت  از  که  خود  همنوعان  یاري  و  کمک 
سالمت بهره مند هستند و این خود امتحاني 
مهم در پیشگاه الهي محسوب مي شود که باید 

به بهترین نحو از آن گذر کرد.
نبایدت که پریشان شود قواعد ملک

نگاهدار دل مردم از پریشاني
 چنانچه طایفه اي در پناه جاه توأند

 تو در پناه دعا و نماز ایشاني
 

بر این اساس باید دست به دست هم دهیم و به 
یاري نیازمندان بشتابیم ،چرا که فرصتي کوتاه 
به ما داده اند تا زیبا زندگي کنیم و بر خالف 
آمدنمان که با دست تهي پا به عرصه وجود 
نهادیم، با دستي پر از این دنیا رخت بر بندیم و 

به فکر تأمین سالمت دردمندان باشیم.
به مدیر عامل محترم –جناب آقاي دردشتي- 
و هیئت مدیره و هیئت امنا درود مي فرستم، 
همانان که با دستان خویش ، نهالي را کاشتند 
که اکنون درخت برومندي است که بعد از سالها 
تالش از ثمره اش بهره ها برده اند، آنان که به 
جز خداوند به کس دیگري دل نسپرده، خداوند 

یارشان باد.
انشااهلل که با همکاران عزیز خیریه ، موجبات 
آرامش و آسودگي خاطر بیماران و اطرافیانشان  

و رضایت خاطر انسانهاي دردمند فراهم شود.
باید بر این باور باشیم که متبرکند انسانهای  
اندک شماری که پیوسته در روح دیگران جاری 

هستند.آنان سر ریز از عشق و لبریز از محبت 
اند و چه دلنشین است همسایگی با چنین روح 
هایی که آدمی را از تیره روزی و سیه بدبختی 
به سمت نور و روشنائی می برند و اندیشه و 
احساس انسان را بر بال سپید فرشته  تنهایی و 

عشق و عرفان می نشانند.
امید آن داریم که تا اوایل سال 95، ساختمان 
گروه  با همت  دیالیز  و  کلیه  مرکز تخصصی 
مهندسین پایان یافته و حداقل فاز اول آن مورد 
بیماران  واقعی  نیاز  و  گیرد  قرار  برداری  بهره 
برآورده شده و باالخص در مورد پیشگیری از 
بیماریها و عواملی که باعث نارسائی کلیه می 
شود با افتتاح مرکز تخصصی در رأس مسائل 

بهداشتی و درمانی قرار گیرد.

این عمر به ابر نوبهاران ماند                        
          این دیده به سیل کوهساران ماند

اي دوست چنان بزي که بعد از مردن 
انگشت گزیدني به یاران ماند

بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
 كه جز نکوئي اهل كرم نخواهد ماند

زیبا
 زندگی كنیم

دکتر مهدی اذانی                                                               
متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار 

اعضاء هیات مدیره  انجمن خیریه  بهداشتی ودرمانی حضرت ابوالفضل)ع( جز خداوند   
به کس دیگری دل نبسته اند.  
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کـلیــد
زندگی

شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

اهدای دستگاه همودیالیز
 همراه با پالک منقش به 

نام خیر اهداكننده

فصیحترینزبان،عملاست

مشارکتخیرین

افزایش تعداد بیماران  با توجه به روند رو به 
کلیوی و دیالیزی، توسعه بخش های دیالیز 
ضروری  امری  دیالیز  های  دستگاه  تهیه  و 
معدود  از  اصفهان  طرفي،  از  میرسد.  نظر  به 
استان های کشور است، که خیریه های بسیار 
خوبي در زمینه خدمات درماني و دیالیز دارد 
و خوشبختانه تاکنون این خیریه ها قدم های 
بسیار خوب و موثری برداشته اند. در این میان 
و  بارز  نقش  تاکنون  اصفهان  استان  خیرین 
موثری را در راه اندازی بخش های دیالیز ایفا 

کرده اند.
با در نظر گرفتن همه این موارد،خیریه حضرت 
حمایت  با  است  توانسته  هم  )ع(  ابوالفضل 
خیرین استان اصفهان، دستگاه های همودیالیز 
اهدا  استان  این  درماني  مراکز  به  را  بسیاری 
کند و به این ترتیب شادی وصف ناپذیری را 
برای بیماران به ارمغان آورند، که از آن جمله 
شهر،  زرین  شهدای  بیمارستان  به  میتوان 
بیمارستان  شهرضا،  امیرالمونین  بیمارستان 

خمیني  امام  بیمارستان  صدوقي،  اهلل  آیت 
فالورجان، بیمارستان تیران، بیمارستان گلدیس 
شاهین شهر، بیمارستان الزهرا)س(،بیمارستان 
تخصصي کودکان امام حسین )ع( و بیمارستان 

شهید منتظری نجف آباد اشاره کرد. 
این زمینه در  البته همچنان کمبودهایي در 
نقاط مختلف استان اصفهان وجود دارد، که به 
امید خدا و با حمایت خیرین و مردم شریف 

اصفهان به مرور زمان برطرف خواهد شد. 
الزم به ذکر است که مدیران خیریه حضرت 
تجربه  از  استفاده  با  )ع(،  ابوالفضل  حضرت 
25 ساله ای که در زمینه خرید دستگاههای 
همودیالیز دارد، این دستگاهها را از شرکتهای 
نظر  از  تهیه مي کند، که  معتبری  و  متعدد 
قابل  کیفیت  و  تجهیزات  دهي،  سرویس 
پالک  با  همراه  نهایت  در  و  باشند  اطمینان 
منقش به نام خیر اهداکننده، به مراکز مختلف 

درماني اهدا مي کند.

نگاهي برعملکرد کمیته بانوان انجمن خیریه 
حضرت ابوالفضل )ع( در سال گذشته :

بازارچه خیریه حضرت  یازدهمین  برگزاري  •	
ابوالفضل)ع(

هنرستان  آموزان  دانش  )چکاپ(  غربالگري  •	
دخترانه والفجر و ارایه خدمات مشاوره بالیني 

264 نفر
انبیا  مسجد  نمازگزاران  )چکاپ(  غربالگري  •	

بمناسبت عید غدیرخم 80 نفر
	••غربالگري )چکاپ( پرسنل سازمان آتش نشاني 

در چهار منطقه 495 نفر
و  بانوان  کمیته  روزه  یک  اردوي  برگزاري  •	

کارکنان خیریه 
	••جذب مشارکتهاي مردمي

خدمتي در خصوص درماني ! 
                               میرساند کمال انساني

در معیشت بسي بود معلوم   
                        برخي هستند مضطر و محروم !

کلیه از دست داده ها بسیار 
                              همه در خانه هاي خود بیمار

اصفهان دچار کمبود است  
                               از بزرگان نیاز به بهبود است

خیرین  با خرید این دستگاه
                              مي شوند از رضاي حق آگاه

خیرین شریف و با ایمان      
                             کمکي را کنند بر ایشان

نیکو کاران عاشق خداوندند   
                           کمر خیر ، همیشه مي بندند

جاي دور نمیرود این کار    
                           چونکه خوشحال میشود بیمار

دکتر محّمد مهّذب



15

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

کـلیــد
زندگی

مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره نهم /  بهار 1394 

باید به دل یکی از قدیمی ترین محالت شهر 
اصفهان قدم بگذاریم تا سرای عطار را که یادآور  
هویت و فرهنگ مردم اصفهان را در خود جای 
داده است ببینید . در شبی به یاد ماندنی همه 
اندیشی  هم  نشست  در  برای حضور  خیرین 
خیرین ویژه مرکز تخصصی کلیه و دیالیز به این 
سرای قدیمی که به دست یکی از فرزندان این 
خطه بازسازی شده دعوت شده بودند تا عالوه 
بر شنیدن آخرین اتفاقات از روند ساخت این 
مرکز با ندای یا ابوالفضل کمک رسان به این 

پروژه منحصربفرد شوند . اما آن شب یکی از 
سخنرانان این آیین دکتر سوداوی مدیر گروه 
بیماری های خاص و پیوند اعضا معاونت درمان 
دانشگاه علوم پرشکی اصفهان بود که به تشریح 
وضعیت بیماری های کلیه در جهان ، ایران و 
اصفهان پرداخت و از ویژگی های منحصربفرد 
این مجموعه در دست ساخت توضیحاتی داد .
 در ادامه بخشی از این سخنان را می خوانید:

وزارت بهداشت ودرمان مرکز تخصصی کلیه 
ودیالیزرادرکشورمنحصربفرد می داند 

در این نقطه که مرکز تخصصی  کلیه و دیالیز 
ساخته می شود هیچ مرکز همودیالیزی وجود 
ندارد و این یک مزیت است و با افتتاح بخش 
دیالیز 600 بیمار دیالیزی می توانند در این 

مرکز دیالیز شوند.
در  همودیالیز  مراکز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اصفهان در 3 منطقه از 15 منطقه شهری واقع 
شده است یادآور شد :بعضی بخش ها در 3و 

4 شیفت فعالیت می کنند که این استاندارد 
نیست .

با ساعت  دکتر سوداوی وجود دستگاه هایی 
کارکرد باال ، کاهش سن شیوع دیالیز در استان 
، کاهش طول عمر بیماران از شروع دیالیز را از 
چالش های این حوزه برشمرد و گفت : در سال 
90 ایده ساخت بخش دیالیز ارایه شد که بعد 
از همفکری با متخصصان گفتیم ساخت بخش 
دیالیز هنر نیست بلکه باید مرکزی ساخت که 

در بعد پیشگیرانه فعالیت کند .
بخش  دارای  مرکز  این  اینکه  بر  تاکید  با  او 
تخصصی  فوق  و  تخصصی  پیشگیری 
منحصربفرد در ایران برای همه بیماران نارسایی 
 CKD کلیه است افزود : در این مرکز درمانگاه
برای شناسایی اولیه بیماران کلیوی پیش بینی 
شده است که با افتتاح این مرکز بخش های 
فعالیتشان  شیفت   2 به  شیفت   4 از  دیالیز 

کاهش می یابد .

هرکسمرتکباشتباهینشده،اکتشافیهمنکردهاست

همایشخّیرینعرصهسالمت

شبی به یاد ماندنی در سرای عطار با حضور خیرین
گردهمایی برای مشارکت در تکمیل مرکز تخصصی کلیه و دیالیز 
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نمایشگاه بین المللی اصفهان در سال پذیرای اقشار مختلف و فعاالن 
اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... است که در یک گردهمایی منسجم 
اتفاقات خوب برای استان اصفهان رقم می زنند . در محل نمایشگاه ها چند 
سالی است فرصت توسعه فرهنگ  خیرخواهی و نیک اندیشی به مدد نگاه 
تیزبین و همراه مدیریت این مجموعه مهندس محققیان  فراهم شده است 
و در هر عنوان نمایشگاه غرفه ای به خیریه حضرت ابوالفضل )ع( اختصاص 
می یابد تا عالوه بر گسترس فرهنگ سالمت در راستای جذب توانمندی و 
مشارکت خیرین برای کمک به نیازمندان فعالیت کنند . بر این مبنا فعاالن 
این خیریه به قلب نمایشگاه بین المللی راه می یایند تا بتوانند از این فرصت 

خوب بهترین استفاده را بکنند .
بی شک در چند سال گذشته این خیریه با مشارکت فعال و همیشگی 
مجموعه مدیریت نمایشگاه  توانسته  کمک های بسیاری در راستای حل 

مشکالت مددجویان نیازمند خود جذب کند .
اما یکی از دغدغه های مجموعه خیریه حضرت ابوالفضل )ع( داشتن غرفه 
ای ثابت در این نمایشگاه است تا بتواند فارغ ازمشکالت حضور دوره ای 
در نمایشگاه با آسایش خاطر و با برنامه ریزی بهتر و اصولی و کیفی تر در 
راستای جذب مشارکت خیرین گام بردارد . بی شک یکی از اولویت های 

این خیریه ماندگاری و ثبت اتفاقات خوب در نمایشگاه است و تاکید کند 
که می توان با کمترین هزینه و حتی در کوچک ترین فضا و البته با برنامه 
ریزی دقیق  بهترین و تاثیرگذارترین لحظات از عشق و خیرخواهی انسان 

ها به همنوع را به یادگار ثبت کرد .
امید است مسووالن شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان که 
خود در دیدار اخیر با مدیر عامل خیریه حضرت ابوالفضل )ع( بر آن تاکید 
کردند بتوانند با اختصاص غرفه ای ثابت در این کار خداپسندانه یعنی 
کمک به حل مشکالت بیماران نیازمند حامی و یاور خیریه باشند ... قدوم 
گرم شما را در غرفه خیریه حضرت ابوالفضل )ع( در نمایشگاه های آینده 

ارج می نهیم ....

حضور انجمن  حضرت ابوالفضل )ع( 
در قلب  نمایشگاه بین المللی اصفهان

هرموفقیتبزرگینتیجههزارانتالشکوچکوعادیاستکهموردتوجهوستایشدیگرانقرارنمیگیرد

نمایشگاهها

نمایشگاه  قرآن نمایشگاه  لوازم خانگی

نمایشگاه  طال و جواهرات

نمایشگاه  مبلمان

روایت حضور پرشور مردمان نیک اندیش برای کمک به 
نیازمندان در غرفه خیریه   
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حضور در بخش دیالیز را باید یک بار تجربه کنی تا متوجه همه 
سختی ها ی  یک بیمار دیالیزی شویم .اینکه 3 نوبت در هفته و 
آن هم نزدیک به 4 ساعت وقت خود را بر روی یک تخت بگذرانی 
کار آسانی نیست و تازه این جدای از همه مشکالت و عوارضی 
است که پس از دیالیز به آن مبتال می شوی که خود حکایتی 
دیگر است ... وارد بخش همو  دیالیز یکی از بیمارستان های 
مرکز شهر می شوم تقریبا در سالنی بزرگ تخت های متعددی 
وجود دارد که بیماران از سنین مختلف را بر روی آن می بینم . 
سراغ او را می گیرم مسوول بخش تخت سوم را نشانم می دهد .

هنگامی که به نزدیکی او می رسم هنوز متوجه حضورم نشده و بی شک 
دلیل آن کتابی است که در دست دارد ))تفسیر المیزان (( 

لحظه ای نگاه گرمش را به من می اندازند  و من در گام نخست آرامشی را در 
چهره اش می بینم که در شهر پر از هیاهو کمتر به مانند آن سراغ دارم ...سالم 
و خوش و بشی می کنیم و از او برای گفتگو اجازه می گیرم .....فاطمه نصری 
یکی از صدها بیمار دیالیزی در اصفهان است که در نگاه اول هیچ تفاوتی با 
دیگر بیماران ندارد اما وقتی می گوید 22 سال است دیالیز می شوم و در این 
سالها با یاری گرفتن از طبیب واقعی ام یعنی ))خدا(( امیدم به زندگی قطع 
نشده و حتی ارتباط های اجتماعی ام را ادامه داده ام و درس هم می خوانم .. 
آن وقت است که با تاکید سوال می کنم چند ساله اید و وقتی می گوید 61 
سال .. .به عمق و معنای این تفکر پی می برم که انسانی که خداوند یارش 
باشد با هر شرایط سنی و مکانی و جسمی برای زندگی کردن می تواند در 
اول راه باشد و هیچ زمانی را برای خوب زندگی کردن از دست نمی دهد ......

آنچه در ذیل می خوانید گفتگوی کوتاه من با فاطمه نصری است که به دلیل 
شرایط خاص مکانی  در زمان دیالیز به صورت اختصار انجام شد ....

خودتان را بیشتر معرفی می کنید ؟ 
فاطمه نصری هستم متولد سال 1333من بازنشسته آموزش و پرورش 
هستم که در مقطع ابتدایی سالها تدریس می کردم و دارای دو فرزند هستم 

که دارای تحصیالت عالی هستند .

از چه زمان به بیماری کلیه مبتال شدید و دیالیز می شوید ؟
من در سن 32 سالگی مبتال به بیماری لوپوس شدم و در سال 72نیز کلیه 
هایم از کار افتاد و دیالیز را آغاز کردم و در این شرایط به مدت 10 سال 

تدریس می کردم .

آیا  هیچ گاه از اینکه این بیماری به شما رو آورده نگران نشدید ؟
من از 22 سال قبل که دیالیزشدم با یاد و نام خداوند زندگی دوباره ای را 
آغاز کردم و تولد دیگری داشتم و هیچگاه از اینکه این بیماری تقدیر من بوده 
نگران و ناراحت نشده ام و راضی هستم و هیچ یک از فعالیتها و ارتباط های 

اجتماعی ام را نه تنها کاهش نداده ام بلکه بیشتر شده است.

در میان صحبت هاتون اشاره کردید طبیب واقعی خداوند است ؟
بله من در این 22 سال همیشه اعتقاد داشتم طبیب واقعی خداوند است و 

عزیزان پزشک رابطی از سوی او هستند .و برای آن هم دلیل دارم .
از آغاز دیالیز شدن تا کنون یک فیستول در دست من کار گذاشته شده که 
به یاری خدا و توجه آقا امام حسین)ع( که تربت ایشان را همیشه به عنوان 
درمانی برای درد دستم استفاده می کنم تا کنون هیچ مشکلی پیدا نکرده که 
نیاز به تعویض داشته باشد و این امر تعجب پزشکان متخصص را به همراه 

داشته است و تنها دلیل آن را توکل به خداوند و امید در زندگی می دانم .

سخن آخر ؟
من به همه بیماران که به مانند من دیالیز می شوند می گویم امیدشان به خدا 
باشد و بدانند ما به این دنیا نیامده ایم که خوش بگذرانیم و از خدا بخواهند 
که راهی را در مسیر ما قرار دهد که بتوانیم به کمال برسیم و دوست دارم 
که بگویم در زمان دیالیز شدن مداومت بر ذکرهای مختلف داشته باشند که 

باعث ایجاد آرامش می شود .

22 سال دیالیزشدن 
به من آموخت خداوند  

طبیب واقعی است

ازدیروزبیاموز.برایامروززندگیکنوامیدبهفرداداشتهباش

گفتگویاختصاصی

در این سال ها با نام خدا زندگی 
دوباره ای را تجربه كرده ام 
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مرکز تخصصی کلیه و دیالیز نه تنها مجموعه 
نمونه در استان بلکه  الگویی در کشور است.

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( یکی از پیشرفته 
ترین و تخصصی ترین مراکز تخصصی را در 
کشوری  نمونه  یک  که  دارد  ساخت  دست 

محسوب می شود.
دکتر اصغری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در حاشیه دیدار از روند ساخت مرکز تخصصی 
کلیه و دیالیز خیریه حضرت ابوالفضل)ع( با بیان 
از پیش فعاالن  این خیریه  این مطلب گفت: 
خیریه های سالمت در استان است که از صنف 

های مختلف در آن عضو هستند و با هم افزایی 
توانسته اند موثر باشند .

او با اشاره به اینکه عمده فعالیت این خیریه 
در بخش بیماران کلیوی است ادامه داد : آنها 
در دیگر بخش ها نیز کمک یار استان اصفهان 
در حوزه درمان هستند. به گفته وی این مرکز 
تخصصی به عنوان قطب تخصصی سطح دو و سه 
در نظام ارجاع می تواند عامل تعامل با دانشگاه 
علوم پزشکی شود و جامعه هدف این مرکز پس 
از شناسایی از خدمات تخصصی دیالیز و مراقبت 

های بعد از آن بهره مند خواهند شد .

دکتر اصغری با تاکید بر اینکه با تکمیل این پروژه 
ظرفیت جدیدی به استان اضافه می شود، یادآور 
شد: ما این مجموعه را عضوی در دل سیستم 
طرفین  میان  تعامل  با  که  بینیم  می  استان 
سرویس دهی مناسب ارایه می دهند. وی با بیان 
اینکه بیشتر بیمارستان های اصلی شهر ما مانند 
آیت اله کاشانی ، امین و نور خیرین بانی آن بودند 
ادامه داد : اگر اسناد را بررسی کنید همه این ها 
وقفی هستند که باقیات و صالحات محسوب می 

شوند .

ازفعالیتهايبزرگنهراسیدزیراهرفعالیتبزرگيراميتوانبهفعالیتهايکوچکترتقسیمکرد

مرکزتخّصصیوفوقتخّصصیکلیهودیالیز

مركز تخصصی كلیه 
و دیالیز تنها مجموعه 
نمونه در كشور است

دکتر اصغری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازدید از پروژه درمانی کلیه و دیالیز :
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پروژه:
مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه ودیالیز انجمن خیریه بهداشتي و درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( با 7 طبقه ، 5 طبقه درماني و 2 طبقه پارکینک با مساحت 
9500 متر مربع زیر بنا با  80 تخت همو دیالیز به گونه اي طراحي شده که عالوه 
بر رعایت استاندارهاي نظام پزشکي ،انسجام کلي کاربردي به صورتي مستقل 
براي مراجعان و بیماران خدمت رساني کند. مطالعات انجام شده و طراحي موید 
این موضوع است که این پروژه با این وسعت عالوه برتامین نیاز بیماران تحت 

پوشش نقش عمده اي در تامین نیازهاي درمان شهر اصفهان خواهد داشت.

هرکسمرتکباشتباهینشده،اکتشافیهمنکردهاست

مرکزتخّصصیوفوقتخّصصیکلیهودیالیز

خدمات مرکزتخصصی و فوق تخصصی کلیه و دیالیز
80تخت همودیالیز

توانبخشي حین دیالیز  

فیزیوتراپي ،کاردرمانی و بازتواني بیماران دیالیزی

آزمایشگاه
تصویربرداري پزشکي

دندانپزشکی

داروخانه
واحدآموزش سالمت به بیماران

پلي کلینیک تخصصي شامل: نفرولوژي ، ارولوژی ،داخلی ،غدد،قلب 
تغذیه ،مشاوره،چشم پزشکي و دیابت  

جناب آقاي دکتر حمیدرضا طلوعي
معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

موضوع: گزارش بازدید از مراکز درماني بیماران خاص اصفهان
سالم علیکم

احتراما ، پیرو بازدید کارشناسان این اداره از بخش هاي دیالیز ، تاالسمي و MS آن دانشگاه و با تشکر 
از هماهنگي هاي بعمل آمده و همکاري و همراهي کامل ، کارشناس مسئول محترم بیماریهاي خاص 
دانشگاه موارد ذیل به استحضار مي رسد : از مرکز در حال ساخت خیریه حضرت ابوالفضل)ع( که یک 
مرکز درماني کامل براي بیماران خاص است بازدید بعمل آمد.در این مرکز که قرار است 80تخت دیالیز 
راه اندازي شود داراي ویژگیهاي بسیار جالب و منحصر بفرد است و از نظرات کارشناسان زبده ایران و دنیا 
در ساخت آن استفاده شده و مجهز به دستگاهها و تجهیزات توانبخشي براي بیماران ، سالن کنفرانس ، 
سیستم مولتي مدیا و درمانگاه CKD خواهد بود. و بنظر مي رسد با راه اندازي این مرکز تحولي اساسي 

در دیالیز استان و بالطبع با الگو برداري از آن در سایر مراکز دیالیز کشور بوجود خواهد آمد .
دکتر سید احمد تارا  مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستاني و تعالي خدمات بالیني
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به  را  او  اینکه  برای 
یادآوریم باید به سالهای 
و  برگردیم  دور  خیلی 
را  روزها  آن  خاطرات 
مرور کنیم .. شاید من وتو 
یه یاد نیاوریم اما قدیمی 
ترها و پیشکسوتان او را 
به خوبی می شناسند ... 
نقل می شود که هر جا 
صحبت از کار خیر می 
مقدم  صف  در  او  شد  
نوعی  به  و  داشت  قرار 
پرچمدار و هدایت کننده 
حرکت های خیر بود . در 
دوره های نخست شکل 
اوج  در  و  انقالب  گیری 
هشت سال دفاع مقدس 
حوادث  وقوع  تا  گرفته 
تا  شمال  از  غیرمترقبه 
جنوب کشور و از غرب 
تا شرق ... برایش تفاوتی 
نداشت که همشهریش 
نیاز به کمک او دارد یا 
یک هموطن ...  به سوی 

کار خیر می شتافت به مانند باران بهاری که 
ناگهان می آید و باسرعت رحمت و مهربانی 
اش را برسر همگان جاری می کند و تا به خود 
بجنبیم که کجاست و کی آمده ... می دیدی 
رفته است بدون اینکه اثری از خودش بر جای 
گذارد و در انتظار تشکری از سوی کسی باشد .. 
انصافا هم در طول حیات پر برکت خود حرکت 
های ماندگاری کرد که کمتر همگان نسبت به 
آن آشنا هستند و چون در آن سالها سرعت 
تغییر و تحوالت در کشور زیاد بود کسی به فکر 
ثبت فعالیتهای ارزشمند این چهره ماندگار نبود 
... اما امروز پس از گذشت سالها از ترک این 
عزیز از جمع مان و از این دنیای فانی وظیفه 
خود می دانیم با ذکر و یادآوری آنچه او کرده 

یادش را گرامی داریم ... در ادامه تنها بخش 
کوچکی از فعالیتها و حرکت های خیرخواهانه  

حاج حسین اخوان طیب را می خوانید ....
سازي  خانه  انجمن  نخستین  اندازی  راه   *
غیردولتی در سال1360 که در مدت 8 سال 
از محل  اعتبارات این انجمن  خانه های محله 
هاي قدیمي درمحله شهشهان جهانبار تعمیر و 
ساخته شد  و ساخت یک دبیرستان دخترانه در 
خیابان حکیم شفاهی  دوم از دیگر اقدامات این 

انجمن بوده است .
*  ساخت 500 واحد  خانه مسکوني برای  زلزله 
زدگان گلبافت کرمان پس از بازدید از منطقه 

زلزله زده 
*   ارسال اولین محموله کمک  های دارویی 

و ارزاق به جبهه هاي جنگ 
حق علیه باطل 

*  شناسایی  کودکان  یتیم  
عراق  و  ایران  جنگ   در 
به  کمک  و  خوزستان  در  

نگهداری از آنها 
*  بنیان گذار و رییس هیئت 
مدیره بنیاد امام محمد باقر 
)ع( که هم اکنون داراي 17 
دبیرستان و پیش دانشگاهي 

است 
* کمک به  ساخت بخشی 
از  مرکز نگهداری سالمندان 
صادقیه با کمک سایر نیک 

اندیشان
امنا انجمن  *  عضو هیئت 
درماني  و  بهداشتي  خیریه  
حضرت ابوالفضل )ع( و کمک 
برای  خرید یک باب منزل 
بنام انجمن در خیابان حافظ 

سال  در  سرطان  بیماری   
1375 به حاج حسین اخوان 
طیب مهلت نداد تا این یاور 
و همراه نیازمندان زندگی پر 
خیر و برکتش ادامه داشته باشد و بار دیگر بر 
سر پا بایستد و به یاری آنها بشتابد و سرانجام او 
پس از چند ماه مبارزه با بیماری این دنیا را که 
لحظه ای در زندگیش به آن وابسته نشده بود 
ترک گفت و دنیایی از حرف های ناگفته  را که 
در سینه اش به یادگار داشت  با خود به سرای 

باقی برد .
امید آنکه بتوانیم ادامه دهنده راه این چهره 
ماندگار باشیم و افتخار آن را داشته باشیم تا 
گرد مظلومیت را از چهره این نیکوکار ارزشمند 
بزداییم و او را به عنوان الگویی تکرار نشدنی به 

جوانان معرفی کنیم .

روحش شاد و راهش ادامه باد.

))حاج حسین اخوان طبیب ((

چهره ای گمنام اما نام آشنا برای نیازمندان

مردانشجاعفرصتميآفرینندوترسوهاوضعیفانمنتظرفرصتمينشینند

چهرههایماندگار
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آنقدرشکستخوردنراتجربهکنیدتاشکستدادنرابیاموزید

گفتوگو

رضاطهماسبي،کارمند 32 ساله داستان 
ورزش  با  توانسته  که  است  ما، کسي 
کردن، نه تنها به بیماری خود غلبه کند، 
بلکه بارها پرچم ایران را در مسابقات 
جهاني به اهتزاز در آورد. به همین بهانه، 
گفت و گویي با او داشتیم، که در زیر مي 

خوانید.
شروع  چرا  و  زماني  چه  از  شما  بیماری 

شد؟
در سال 82 دچار نارسایي کلیه شدم و بعد از 
یک سال دیالیز، در اواخر سال 83 تحت عمل 

پیوند کلیه قرار گرفتم.
شرایط  شدید،  مي  دیالیز  که  مدتي  در 
برای شما به چه صورت بود و چگونه با 

بیماری خود مقابله مي کردید؟
باالخره دیالیز شرایط خاص خود را داشت، اما 
آن زمان،شب ها فوتسال بازی مي کردم و به 
همین علت روحیه باالیي داشتم و اجازه نمي 

دادم، که بیماری بر من غلبه کند.
آیا بعد از این که مورد عمل پیوند قرار 
گرفتید، شرایط زندگي شما تغییر خاصي 

کرد؟
بله. بعد از پیوند نه تنها به فعالیت روزانه خود 
ادامه دادم، بلکه از سال 85 هم، وارد ورزش دو  
و میداني شدم. در واقع بعد از پیوند یک سال 
به  شروع   85 سال  از  و  بودم  مراقبت  تحت 

تمرین در رشته دو و میداني کردم..
سال 89 در مسابقات خاورمیانه شرکت کردم و 
موفق شدم که در ماده هزار و 500 متر،مدال 
طال و در 200 متر مدال نقره دریافت کنم.بعد 
از این مسابقات نیز تمریناتم به طور مداوم و 
زیر نظر مربي ادامه پیدا کرد و توانستم مدال 
 ، را در مسابقات جهاني سوئد  بسیاری  های 

افریقاي جنوبي آسیاي غربي ، و کشور ترکیه با 
به  گرما  و  سرما  شرایط  در  مداوم  تمرینات 
دست آوردم و امیدوارم که بتوانم در مسابقات 

جهاني بعدی هم مدال کسب کنم.
را  نظر شما هرکسي که شرایط شما  به 
داشته باشد، مي تواند راه شما را ادامه 

دهد؟ 
در ابتدا باید گفت که تفاوتي بین ورزشکاران 
پیوند شده رشته دو و میداني و دیگران وجود 
ندارد و هر دو به یک میزان فشار این رشته را 
تحمل مي کنند و در عمل هم تفاوت زماني 
این 2 گروه در مسابقات، فقط به 40 ثانیه مي 

رسد.
به این ترتیب چه توصیه ای به بیماران 

دیالیزی و افراد پیوند شده مي کنید؟
توصیه مي کنم که به هر رشته ورزشي، که 
عالقه دارند، وارد شوند. به طور قطع با تمرین 
کردن مي توانند هم سالمتي کسب کنند و در 

مسابقات شرکت کنند. 
نکنند،که  فکر  هرگز  افراد  گونه  این  واقع  در 
چون بیمار هستند، نباید ورزش کنند، بلکه 
مطمئن باشند، که با ورزش کردن در همان 
شرایط سخت، روحیه شان چند برابر مي شود 
و مي توانند به بیماریشان غلبه کنند و روحیه 
بهتری برای پیوند و ادامه زندگي داشته باشند.

به  ورزش  به  حتما  که  نیست  نیازی  البته 
صورت قهرماني و حرفه ای نگاه کنند، بلکه 
همین که نرمش و پیاده روی روزانه هم انجام 
شرایط  تواند  مي  و  دارد  ارزش  دهند، 

سالمتیشان  را چند برابر کند.
پس شما معتقد هستید، که ورزش مي 
تواند یکي از راهکارهای مقابله با بیماری 
باشد. این موضوع تا چه حد در شما موثر 

بود؟ 
صد در صد موثر بود. در واقع آنقدر موثر بود،که 
در  هایم  آزمایش  در  حتي  را  خودش  اثرات 
مراحل مختلف، از دیالیز تا بعد از پیوند نشان 
مي داد.در مجموع مي توانم بگویم که با وجود 
به طور  و  کنیم  ما مصرف مي  که  داروهایي 
این  گذارد،  مي  تاثیر  هم  بدنمان  بر  طبیعي 

با  بتوانیم  شود،  مي  باعث  که  است،  ورزش 
بیماری و شرایط مان مقابله کنیم.

شما به کشورهای مختلف سفر کرده اید. 
از روحیه ورزشکاران پیوند اعضا و تحت 
برایمان  هم  دیگر  کشورهای  در  دیالیز 

بگویید؟
مسابقات  در  کشور   70 ورزشکاران  معموال 
شرایط  سال  هر  و  کنند  مي  جهاني شرکت 
انگیزه  چراکه  شود،  مي  تر  سخت  مسابقات 
ورزشکاران هر سال باالتر مي رود.در واقع همه 
ما در این مسابقات به همه نشان مي دهیم، که 
جزو  توانیم  مي  و  نداریم  فرقي  دیگران  با 

قهرمانان باشیم.

هست،  خاصي  نکته  اگر  پایان،  در 
بفرمایید؟

در این زمان جا دارد، از حمایت های بي دریغ 
خیریه حضرت ابوالفضل )ع(، در تمام این سال 
مسئوالن  امیدواریم  کنم.همچنین  تشکر  ها 
کشوری هم تفاوتي بین مدال آوران پیوند اعضا 
و ورزشکاران دیگر قائل نشوند، تا بتوانیم مانند 
تری در مسابقات  با روحیه مضاعف  همیشه 

جهاني شرکت کنیم. 

ورزش كردن در شرایط سخت 
برایم قهرماني به ارمغان آورد
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یا  و  کارکرد  وضعیت  از  آگاهی  برای 
انجام  اقدام  ترین  مناسب  کلیه  سالمت 
می  کلیه  کارکرد  مخصوص  آزمایشات 
باشد. بر خالف بعضی از اعضاء بدن که 
اولین عالئم بروز بیماری، عالئم کلینیکی 
به  کلینیکی  عالئم  کلیه  مورد  در  است 
طور دیر رأس ظاهر می شود و به همین 
دلیل افرادی که احتمال خطر بروز آسیب 
بیماری  نوع  به  بسته  باید  دارند  کلیه 
اولیه به فواصل منظم مثالً هر 6 الی 12 
ماه تحت غربالگری قرار گیرند این افراد 

شامل موارد زیر می باشد:

	••بیماري قند ) دیابت ملیتوس( 
	••پرفشاري خون 

	••عفونت هاي ادراري  
	••بیماري بدخیم

	••بیماري سیستمیک مانند بعضي بیماریهاي 
روماتیسمي )لوپوس ، آرتریت روماتوئید و...(

	••سنگ کلیه
	••کساني که بعضي داروهاي خاص را مصرف 
مي کنند مثل داروهاي ضد التهاب )ایبوبروفن، 

دیکلوفناک سدیم و ....(
یابد. مثاًل  به هر دلیل حجم کلیه کاهش  •	
برداشتن یک یا قسمتی از یک کلیه در طی 

عمل جراحی
	••کساني که یک بار سابقه نارسائي حاد کلیه 

داشته اند
	••افراد مسن

	••وابستگان نزدیک افراد مبتال به بیماریهاي 
ارثي کلیه 

 

آزمایشات کارکرد کلیه چیست؟
)Urea( :1. اوره

شدن  شکسته  از  کبد  در  که  است  ماده ای 
توسط  اوره  نیتروژن  می شود.  تولید  پروتئین 
فرآیندی از آن جدا می شود و اوره جهت دفع 
روی  که  بیماری هایی  اغلب  می رود.  کلیه  به 
کبد و کلیه تأثیر می گذارند بصورت بالقوه روی 
میزان اوره خون نیز اثر می گذارند. در بعضی از 
بیماری های کبدی به علت پایین آمدن فعل و 
انفعاالت کبد میزان اوره خون پایین می آید. 
این آزمایش معموالً با آزمایش کراتینین خون 
درخواست می گردد. افزایش میزان اوره خون 
بیانگر مقدمات اختالل عملکردی کلیه می باشد 
که منجر به بیماری  کلیۀ حاد یا مزمن می شود. 
باید حداقل 8  انجام این آزمایش بیمار  برای 

ساعت ناشتا باشد.

 )Creatinine(:2. کراتینین
در  انرژی  فرآوری  سرآغاز  که  کراتین  از 
ماهیچه است مشتق می گردد. و از کلیه هادفع 
می گردد. اندازه فرآوری و دفع کراتینین را هم 
با آزمایش خون و هم با گردآوری ادراردر یک 
دوره 24 ساعته می توان اندازه گیری کرد هر 
گاه اندازه کراتینین خون باالتر از اندازه عادی 
و  کلیه ها هست  کار  در  نارسایی  نشانه  شود 
ارزیابی کارکرد  برای  بنابراین سنجش خوبی 
کلیه ها می باشد. بیشتر بودن آن در مردان به 
آنهاست.  ماهیچه ای  توده  بودن  بیشتر  دلیل 
جوانان پرکار )وزنه بردار( یا بالغین در میانسالی 
ممکن است کراتینین بیشتری داشته باشند. 
برعکس درافراد  مسن اندازه کراتینین کمتر 
است. کسانیکه دچار سوءتغذیه، کاهش وزن 
شدید و بیماری طوالنی مدت هستند، به علت 

کاهش توده عضالنی سطح کراتینین آنها کمتر 
از اندازه موردانتظار است. 

)Urinalysis( :3. آزمایش کامل ادرار
معموال برای عفونت های دستگاه ادرار )کلیه ها، 
حالب و مثانه(، تعیین وجود خون و پروتئین و 
بررسی های  از  بسیاری  در  می شود.  ...انجام 
غربالگری نیز آزمایش ادرار برای تعیین سالمت 
انجام  برای  می شود.  درخواست  بدن  عمومی 
این آزمایش مایعات نباید مصرف شود تا ادرار 

غلیظ بوده و نتیجه مناسب تری بدست آید.

)Urine culture( :4. کشت ادرار
 برای تعیین وجود عفونت در سیستم ادراری 
شامل کلیه ها ، مجاری ادرارو مثانه استفاده 
چند  باید  بیمار  آن،  ازانجام  قبل  شود.  می 
ساعت مایعات نخورده باشد تا ادرار غلیظ شود. 
برای انجام این آزمایش باید بیمار خود را تمیز 
ظرف  در  را  ادرار  میانی  قسمت  و  کرده 

مخصوص بریزد. 

5. آزمایش ادرار 24 ساعته : 
از  انواعی  به  ابتال  موارد  در  آزمایش  این 
دفع   ، کلیه  سنگ  مانند  کلیه  بیماریهای 
پروتئین ، تعیین دقیق میزان کارکرد کلیه ، 
بعضی بیماران با فشارخون باال و .... انجام می 
مثل  مواردی  بیماری  نوع  به  بسته  و  شود 
کلسیم ، کراتینین ، اسیداوریک و... در ان اندازه 

گیری می شود.

چگونه از سالمت 
كاركرد كلیه خود 

آگاه شویم؟

آدميميتواندبارهاوبارهابهشیوههايگوناگونقهرمانشود

علمی

دکتر شهرزاد شهیدی
 فوق تخصص کلیه

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
و عضو مرکزتحقیقات بیماریهای کلیوی اصفهان
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کـلیــد
زندگی قهرمانواقعيکسياستکهسببخوشيدیگرانميگردد

علمی

کشف  و  شناسایی  های  شیوه  بهبود  با 
بیماریها در سالهای گذشته، طول  درمان 
عمر جمعیت در کشور ما هم افزایش یافته 

است.
یکسری  تا  شده  باعث  سن  افزایش  این 
بیماریهای خاص مرتبط با آن بوجود بیاید 
بیماریهای  به  توان  می  جمله  آن  از  که 

کلیوی نام برد.
بیماری  به  ابتالء  موارد  از  بسیاری  در 
کلیوی شخص تا زمان از بین رفتن بافت 
باشد.در  نداشته  است عالمتی  ممکن  آن 
ای  ساده  آزمایشات  و  ای  دوره  معاینات 
چون آزمایش ادرار و اوره و کراتینین خون 
به سادگی می تواند به تشخیص آن کمک 

کند.
عالیم بیماری کلیه می تواند به سبب:

1. کاهش عملکرد کلیه ها مانند خواب 
آلودگی، سردرد تشنج، بی اشتهایی، تهوع 
و استفراغ، ورم صورت و اندامها، کاهش 

یا حتی افزایش حجم و تکرر ادرار باشد.
پرفشاری  دیابت،  مانند  زمینه  بیماری   .2
خون، انسداد مجاری ادراری در اثر سنگ 
که باعث درد پهلوها و دفع خون در ادرار 
مانع  که  پروستات  بزرگی  آقایان  در  یا 

تخلیه ادرار میشود و عفونت ادرار که با 
تب ولرز، سوزش ادرار و درد پهلوها و 
آسیب  باعث  و  است  همراه  شکم  زیر 

کلیوی شده است باشد.
ها  کلیه  کاری  کم  از  ناشی  عوارض   .3
و  استخوانی  دردهای  همچون کمخونی، 
ماهیچه ای، پرفشاری خون و بیماریهای 

قلبی-عروقی باشد.
پزشک  با  است  بهتر  موارد  این  همه  در 
انجام  از  پس  تا  کنید  مشورت  خود 
معاینات و آزمایشهای الزم درمان شما را 

هر چه زودتر شروع کنند.

عالیم  و نشانه های بیماری كلیوی در سالمندی

دکتر شهرام طاهری                                                               
فوق تخصص کلیه 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
و عضو مرکزتحقیقات بیماریهای کلیوی اصفهان

سنگ سازی 
كلیه

تحقیقات کاربردي زیادي در خصوص همودیالیز 
دیالیز صفاقي و پیوند صورت گرفته است که یک 
نمونه از این تحقیقات موثر در تصمیم گیري هاي 
بالیني بیماران ، بررسي متابولیک بیماران سنگ 
کلیه در شهر اصفهان مي باشد با نتایج به دست 

آمده به شرح ذیل :
شایعترین علت سنگ سازي در 437 بیمار مبتال 
به سنگ کلیه در استان اصفهان کمبود سیترات 
ادرار بو )41درصد( سیترات ماده اي است در ادرار 
که مانع تشکلیل سنگ کلیه مي شود و پودر آن 

در درمان بیماران تجویز مي گردد.
دومین اختالل متابولیک عامل سنگ سازي ، 
زیاد بودن اگزاالت ادرار بود )29درصد( که نیاز 
به کاهش مصرف مواد حاوي اگزاالت بخصوص 
چاي و سبزیجات برگ سبز ، در بیماران سنگ 

ساز دارد.
فقط در حدود9درصد  ادرار  بودن کلسیم  باال 
که  حالي  در   ، شد  دیده  ساز  سنگ  بیماران 
شایعترین علت سنگ سازي در کشورهاي غربي 

مي باشد.
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با  یک بار حضور در جلسات سه شنبه های 
آخر ماه  میهمان همیشگی خیریه حضرت 

ابوالفضل )ع( می شوید 

نیک  و  خیرین  میزبان   خیریه  ماه  هر  آخر  های  شنبه  سه 
به  را  خود  شده  تعیین  و  مقرر  ساعت  در  که  است  اندیشانی 
انجمن می رسانند تا فرصت فراگیری آ موزش های مذهبی و 
علمی را از دست ندهند . باید یک بار حضور در این جلسات 
را تجربه کنید تا میهمان همیشگی آن شوید . در این جلسات 
برگزار شده است  انجمن  تا کنون 563 جلسه در  که  پررونق 
منحصربفرد  های  چهره  از  بیشتر  که  پزشکان  و  متخصصان 
جامعه علمی استان ، کشور و بلکه عرصه بین الملل هستند با 
انتخاب موضوعی در حوزه سالمت با  زبانی ساده و خودمانی به 
بیان چالش ها و ارایه راهکارها و تاکید بر فرهنگ سازی در  این 
عرصه می پردازند و در پایان به سواالت تک تک عالقمندان 
در جلسه پاسخ می دهند .بی شک همه این سخنرانی ها می 
فروزان   چراغی  عنوان  ماندگاربه  علمی  سند  عنوان  به  تواند 
این  خطرات  از  را  ها  انسان  و  روشن  را  سالمت  حوزه  مسیر  
مسیر آگاه کند . ما هم با توجه به فضای محدود در این نشریه 
به صورت اتفاقی دو سخنرانی از متخصصانی که با حضور در 
خیریه مطالب تاثیرگذار بیان کردند را انتخاب کردیم تا شما هم 
فرصت آموزش ها در عرصه سالمتی را از دست ندهید ... اگر با 

خواندن مطالب برای حضور در جلسات سه شنبه های آخر هر 
ماه  متقاعد و عالقمند شدید فرصت را از دست ندهید ... خیریه 

درمانی حضرت ابوالفضل )ع( مقدم شما را گرامی می دارد .....

حقیقتيوجودندارد،جزدرعمل

جلساتعلمیوفرهنگی
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دکتر جواد ملکی فوق تخصص جراحی قلب 
سه  آخرین  جلسه  در  قلب   ، ریه  عروق،  و 
 : گفت  مطلب  این  بیان  با  ماه  دی  شنبه 
بیماران دیالیزی زندگی معمولی ندارند زیرا 
در هفته 10 تا 12 ساعت دیالیز می شوند و 
همه عمر آن ها در نارسایی می گذرد اما ما 
چندی است راه درمان آنها را برای کاهش 
عوارض ناشی از دیالیز کشف کرده ایم . او با 
تاکید بر اینکه از 76 درصد بیمارانی که به ما 
مراجعه می کنند نزدیک به 48 درصد مبتال 
 : شد  یادآور  هستند  قلبی  های  بیماری  به 
هیچ دارویی جز رساندن پیام خوب به سلول 

های بدنمان نمی تواند ما را درمان کند .
با پیام خوب می توان از  اینکه  با بیان  وی 
دنیا نرفت و طول عمر را افزایش داد افزود 
: همه می توانند با حرکت فعال صدها برابر 
بیشتر عمر کنند نکته مهمی که در جهان 

سوم بسیار ضعیف است زیرا حرکت فعال می 
تواند صدها ژن را تغییر دهد و پروتئین های 
مفید بدن را افزایش می دهد .دکتر ملکی با 
بازنشستگی  از  اینکه بعضی سخن  از  انتقاد 
ای  کلمه  چنین  گفت  باید  که  کنند  می 
وجود ندارد و همه باید فعالیت خود را ادامه 
دهند تصریح کرد : حرکت فعال علمی ژن 
های منفی را به مثبت تغییر می دهد .او با 
وجود  ها  تحریم  که  اکنون  اینکه  بر  تاکید 
دارد باید برای مبارزه با آن خالق باشید و 
هزینه ها را کاهش دهید یادآور شد : همه 
روش های درمانی که طراحی دیگر کشورها 
است به جهان سوم آمده تا جیب ها را خالی 
کند و این داروها تاثیر چندانی ندارد اگر می 
خواهید سالم باشید فعالیت کنید .او با تاکید 
بر اینکه باید وابستگی کشوزمان را باید با ار 
تقای شاخص های فرهنگی مردم به حداقل 

برسانیم ادامه داد : هم اکنون دستگاه هایی 
که  است  شده  وارد  پزشکی  علم  در  جدید 
اعضا  توان عروق جانبی در همه  با آن می 
. دکتر  ایجاد کنیم  بدن مانند کلیه و قلب 
ملکی با اشاره به اینکه افرادی که مشکالت 
می  آسیب  خود    DNA به  دارند  عصبی 
زنند گفت : کروموزوم ها دارای 64 کد روی 
خود هستند که همه پیام های خوب و بد را 
ثبت می کنند و اگر پیام بد و ناراحت کننده 
به آنها برسد کروموزوم ها پاره می شوند و 
عمر افراد کوتاه و کوتاه تر می شود .به گفته 
وی اکنون جهان در دست سالمتی است و 
امروز یک خانه ساده با داشتن دستگاه های 
ورزشی مانند تردمیل و دوچرخه ثابت نیاز 
مردم قلمداد می شود  و همه باید ورزش را 

به مانند نماز در زندگی خود واجب بدانند 

دکتر سید رضا اسحاقی در نشست سه شنبه 
ابوالفضل  آخر بهمن ماه در خیریه حضرت 
)ع( با بیان این مطلی گفت : استرس کلمه 
زبان  در  آن  معادل  که  است  خارجی  ای 
فارسی تنش نام دارد . او با اشاره به اینکه بر 
اساس تحقیقات در هر 20 ثانیه یک میکرو 
استرس یا استرس کوچک به انسان وارد می 
شود ادامه داد : در جهان بیرون چیزی به 
نام استرس وجود خارجی ندارد بلکه این ما 
هستیم که با تفسیر و تحلیل رویدادها باعث 
می شویم استرس ها شکل گیرد . به گفته 
وی بر روی کلیه ها غده کوچکی وجود دارد 

که نام آن فوق کلیوی است که استرس در 
اولین گام بر روی این غده اثر می گذارد و 
10 مدل هورمون از این غده ترشح می شود 
که باعث وقوع اتفاقات فیزیولوژیکی در بدن 
ضربان  افزایش   ، خون  فشار  افزایش  مانند 
قلب ، ورود چربی و قند به سیستم گردش 

خون می شود .
بدن  در  اینکه  بر  تاکید  با  اسحاقی  دکتر 
روز  شبانه  ها  سلول  تولید  خط  انسانها 
در  استرس   : داد  ادامه  کند  می  فعالیت 
اثر منفی  انسان ها بر روی این خط تولید 
در  خراب  سلول  تولید  امکان  و  گذارد  می 

بدن فراهم می شود و این زمینه ساز ابتال 
افراد به سرطان خواهد شد . او با بیان اینکه 
باید دیدگاه و فکر  برای حل این مشکالت 
هر   : گفت  دهیم  تغییر  زندگی  در  را  خود 
سلول بدن ما در داخل خودش یک راکتور 
هسته ای دارد که در فعل وانفعاالت ایجاد 
. به گفته وی  انرژی می کند  برق و تولید 
با  مسلمانان  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 
در  انتهایی  نقاط  و شستشوی  گرفتن  وضو 
هر بخش از بدن می توانند این انرژی های 
بد که به نوعی استرس  روزانه محسوب می 

شود را کنترل و آن را کاهش دهند .

انجام ورزش  و دوری از استرس دو راهکار برای فرار از بیماری ها 
ورزش حرفه ای ورساندن پیام های خوب به بدن بهترین دارو 

برای درمان بیماری هااست .

استرس ها ی زمینه ساز سرطان را با تغییرسبک زندگی و فکر نابود 
كنیم. تحقیقات  علمی نشان می دهد وضو گرفتن در زمان داشتن  
تنش های فکری تنها راه مقابله و كاهش استرس  های روزانه است .

دکتر جواد ملکی
 فوق تخصص جراحی قلب و عروق توراکس ریه :

دکتر سید رضا اسحاقی :

کسیکهبهپشتکارخوداعتماددارد،ارزشیبرایشانسقائلنیست

جلساتعلمیوفرهنگی



26

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

شماره نهم /  بهار 1394 
مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

کـلیــد
هموارهبهخاطرداشتهباشیدآخرینکلیدباقيماندهشایدبازگشایندهدرقفلباشدزندگی

فرهنگی

زندگی
 یک هدیه 

است 

امام ص�ادق )ع( فرمود: کس�ی که در فکر 
برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد 
تا زمانی که در فکر نیاز او هست، خداوند 

نیز در )فکر( نیاز وی باشد.
) امالي شیخ طوسي، ص 79، ج 741 (
  

سال گذشته براساس نیاز سرانه خانواده ها، توزیع 
انجمن خیریه  نیازمندان تحت حمایت  ارزاق 
حضرت ابوالفضل )ع( شامل بیماران دیالیزي، 
پیوندي، قلبي و خدمات درماني، در 2 نوبت انجام 

پذیرفت. 
ماه مبارک رمضان بهترین فرصت براي دستگیري 
از نیازمندان و محرومان جامعه است  و از آنجایي 
که خدمت به مردم به خّصوص محرومان جامعه 
عبادت بزرگي است در این ماه احساس همدلي، 
احسان و نیکوکاري نسبت به یکدیگر بیشتر مي 
شود و خیرین و نیکوکاران به دنبال حمایت 

بیشتر از نیازمندان هستند.
در مجموع، سال گذشته در 2 نوبت، ماه مبارک 
رمضان و عید نوروز تعداد 4100 بسته ارزاق از 
طرف انجمن خیریه حضرت ابوالفضل )ع( و در 
قالب طرح توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند تحت 

پوشش این مرکز توزیع شد.

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( در تمام سال هاي 
فعالیتش، افتخار داشت، تا حضور گرم چهره 
هاي نام آشناي بسیاري را از اقشار و اصناف 
مختلف در کنار خود داشته است؛ افراد خیري 
که از همان ابتداي تاسیس انجمن، وفادارانه و 

عاشقانه همراه و یاور خیریه بوده اند و همچنان 
هم حمایت هاي بي چشمداشت خود را از این 
انجمن دریغ نمي کنند. دکتر سیدعبدالوهاب 
پرورش،  و  آموزش  پیشکسوتان  از  طالقاني 
مؤسس دبیرستان حکیم سنایي، استاد الهیات 
و از چهره هاي شناخته شده و از بنیانگذاران 
از جمله  باقر)ع(،  محمد  امام  فرهنگي  بنیاد 

این خیرین گرانقدر است، که از همان سال 
1369 به جمع مدیران انجمن خیریه حضرت 
ابوالفضل )ع(، پیوست و در ادامه حرکت هاي 
خیرخواهانه این انجمن، با ارائه سخنراني هاي 
مذهبي در زمینه شناخت دین مبین اسالم 
اثناعشري، یاري گر خانواده  و مذهب شیعه 

بزرگ این خیریه بود.
به اعتقاد او، زیبنده است که شیعیان و پیروان 
متوسلین  و  ائمه )ص(  پیامبر)ص(،  راستین 
به عنایت اولیاء الهي و حضرت ابوالفضل)ع(، 
همانند آن گوهرهاي نوراني، دستگیر بندگان 
خدا باشند و فیض و برکاتشان نیازمندان جامعه 
را لبریز کند؛ همانگونه که بر اساس آیات 10 و 
11 سوره واقعه، اولیاء خدا و بندگان صالح او، 
تمامي عمر خویش را به اطاعت از فرامین الهي 
سپري کردند و هر کدام که در فیض رساني 
به خلق خدا سبقت گرفتند، به مرتبه باالتري 

دست یافتند.

دستگیر بندگان خدا باشید
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باپدرومادرتچنانرفتارکنکهازفرزندانخودتوقعداري

گزارشتصویری

كنگره تخصصی بازتوانی قلب )تهران(

حضور مدیرعامل در خبرگزاری فارس

افتتاحیه یازدهمین بازارچه خیریه توسط مهندس عصارزادگان)شهردار منطقه 5(

سخنرانی مدیرعامل خیریه در جمع پزشکان نفرولوژی

بازدید دکتر اصغری )ریاست دانشگاه علوم پزشکی( از مرکز تخصصی

حضور آقای دکترشریعتمداری)معاون اجرایی رئیس جمهور( در غرفه خیریه

تبریک سال نو میالدی به ارامنه مقیم اصفهان

بازدید دکتر اصغری )ریاست دانشگاه علوم پزشکی( از خیریه

جلسات هفتگی صبح های دوشنبه )ساعت 6 صبح(

گردهمایی مسئولین و پرستاران بخش همودیالیز استان اصفهان

بازدید جناب آقای نّیری مدیرکل مجمع سالمت ایران از خیریه

برگزاری مراسم سوگواری تاسوعای حسینی درمرکز تخصصی

جلسات علمی فرهنگی سه شنبه های آخر هر ماه

حضورپروفسور محّمدحسین ماندگار در غرفه آموزش و پیشگری از بیماری های خیریه
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فرديکهبهخوداطمینانداردمحتاجتعریفدیگراننیست

گفتوگو

از سختي کار خود و اهمیت آن برایمان 
بگویید؟ 

آنژیوگرافي، هم سودمند است و هم ریسک 
شود،  مواالتي  بي  اگر  چراکه  دارد،  باالیي 
ممکن است به بیمار آسیب برساند.از طرفي 
این تخصص مي تواند در زمان های اورژانسي 
وزماني که بیمار سکته حاد قلبي مي کند،به 
او  زندگي  نجات دهنده  و  بیمار کمک کند 

باشد.
چراکه  است،  پیشگیری  آن،  از  تر  مهم  اما 
پیشگیری در مقابل درمان، تاثیر بیشتری در 
سالمت جامعه دارد، که البته ماهم اکنون در 

امر پیشگیری ضعف داریم.

اگر یک بیمار با همان شرایط حادی که 

اما از  ذکر کردید، به شما مراجعه کند، 
بضاعت مالي کافي برای پرداخت هزینه 
واکنش  نباشد،  برخوردار  خود  درمان 

شما چیست؟
برای  من  واقع  در  گذرم.  مي  از حق خودم 
خودم اصلي گذاشته ام و آن این است که در 
مقابل این گونه بیماران از حق خودم چشم 

پوشي کنم.مهم این است که بیمار خوشحال 
و شاد بشود، آن وقت من هم خوشحال مي 

شوم.
بربیاد،  کاری  من  دست  از  اگر  مجموع  در 
هزینه برایم مهم نیست و به همین علت، تا 
به علت  را  بیماری  کار  یکبار هم  زمان  این 
نداشتن هزینه روی زمین نگذاشته ام و برایم 
فرقي هم ندارد، که بیمارانم از کجا و چگونه 
به من معرفي شده اند، فقط تمام تالشم را 
هایشان  درمان  پیگیر  بیماران  تا  کنم،  مي 

باشند.

موارد،  گونه  این  در  درونیتان  حس  از 
برایمان بگویید؟

پیش خودم راضي هستم. شکرگزارم که خدا 

احساس خوشبختي و شادی، تنها بخشي از مفاهیمي هستند، که هر کدام از ما، لحظات 
زندگیمان را در جستجوی آن ها مي گذرانیم و شاید بتوان گفت که به تعداد انسان های روی 
زمین، راه های درست و غلطي برای رسیدن به خوشبختي و شاد بودن وجود دارد. در این میان 
افرادی بسیاری هستند، که راه دستیابي به خوشبختي خود را، از ال به الی خوشبختي و شادی 
دیگران، پیدا کرده اند و ثانیه های زندگي خود را با تمرین مهربانی، روابط محبت آمیز، و بهره 
بردن از لذت های کوچک زندگی، مي گذرانند. سید محمد هاشمي، یکي از این افراد است، که 
معتقد است که شادی زندگیش، از شاد بودن دیگران به دست مي آید. او که سال 1363 وارد 
دانشکده پزشکي،و در عملیات فاو مجروح شده است،اکنون فوق تخصص آنژیوپالستي است.

در این میان، ریاست بیمارستان ولي عصر بروجن، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد و ریاست بیمارستان خورشید اصفهان،از جمله مسئولیت هایي است،که سید محمد 
هاشمي از دهه 70 به بعد بر عهده داشته و هم اکنون هم به عنوان استاد تمام در رشته قلب، 
مدیریت پژوهشي دانشگاه و معاون آموزشي دستیاری گروه قلب دانشگاه علوم پزشکي 

اصفهان، مشغول فعالیت است.گفت و گوي متفاوتي با او داشتیم، که در زیر مي خوانید.
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موفقیت؛مجموعهایازتالشهایکوچکروزانهاست

گفتوگو

راحت  که  است،  داده  من  به  را  روحیه  این 
مي توانم از این گونه درآمدها بگذرم و نگران 
صفرهای بانکیم نباشم؛ همین برایم کافیست 
و بسیار بیشتر از صفرهای بانکي برایم ارزش 

دارد.
البته شاید یک ثانیه شیطان وسوسه کند، اما 
لذت این گذشت و احساس رضایت دروني ده 

ها برابر بیشتر ارزش دارد.

در  که  مشکلي  ترین  مهم  شما  نظر  به 
جامعه ما پیش روی کارهای خیر و عام 

المنفعه وجود دارد، چیست؟
مشکل این است که مردم ما خیلي احساساتي 
هستند و به نظر من این ویژگي در کارهای 
خیر درست نیست. به همین علت یک عده 
تحت عنوان خیریه ها، باید این گونه کارها را 

هدایت کنند.
حوزه  در  خیر  کارهای  باید  اصل  در  البته 
سالمت، در جهتي پیش برود که تعداد بیماران 
کاهش پیدا کند؛ یعني باید در امرپیشگیری 
سرمایه گذاری کنیم ودرآمدهای خیر را به 

این صورت برای سالمتي هزینه کنیم.

لطفا بیشتر در مورد کارهای خیری، که 
جامعه  سالمت  برای  تواند  مي  اکنون 

مفیدتر باشد، توضیح دهید؟
برای  که  نذری  و  خیر  کار  هر  من  نظر  به 
سالمتي و تغذیه عقل دیگران انجام دهیم، 
هزاران بار ارزشمند تر از نذرهایي است که 

برای تغذیه جسم دیگران انجام مي دهیم. در 
واقع به نظر من مورد دوم، پایین ترین درجه 
فردی  های  معامله  گونه  این  و  است  خیر 
این صورت  به  چراکه  نیست،  جالب  با خدا 
فقط کساني که پول دارند، طرف این معامله 

هستند.
به عنوان مثال و از نظر من به عنوان پزشک، 
که  نیست  زیباتر  و  باالتر  خیر  عمل  این  از 
بتوانیم به سادگي با یک فشارسنج، دیگران 
را از بیماری پرفشاری آگاه و به این صورت از 

بیماری های بعدی جلوگیری کنیم.
همچنین همین که از خودروی شخصي خود 
استفاده نکنیم، به نیت این که آلودگي هوا و 
بیماری هاکاهش پیدا کند و در واقع به نیت 
سالمتي دیگران نذر کنیم، کار خیر بزرگي 
است و ارزش بسیاری دارد.به همین سادگي.

ای  سرمایه  ترین  بزرگ  شما  نظر  به 
باشد،  داشته  تواند  مي  خیریه  یک  که 

چیست؟
بزرگ ترین سرمایه، اعتمادی است، که مردم 
برود.  دست  از  نباید  و  کنند  مي  ها  آن  به 
های  خیریه  که  است  این  انتظار  طرفي  از 
فعال در حوزه سالمت، در زمینه پیشگیری 
فعالیت کنند و در مرحله بعد به سمت تولید 
کاالهای بهداشتي و درماني بروند،چراکه به 
این صورت عالوه بر این که به نوعي سرمایه 
هم  درمان  های  هزینه  شود،  مي  گذاری 

کاهش پیدا مي کند.

ترین  عالي  اقدامات،  گونه  این  من  نظر  به 
البته هزینه درآمد خیریه  است.  نوع هزینه 
و  ها  بیماری  حوزه  در  تحقیقات  برای  ها 
کاهش تعداد آن ها هم از ارزش بسیار زیادی 

برخوردار است.

چه توصیه ای به افرادی که دارای تمکن 
کارهای  در  حضور  برای  هستند،  مالي 

خیر چیست؟
به نظر من، کسي که پولدار است، باید از پول 
لذت درجات مختلف  البته  ببرد.  لذت  خود 
صرف  را  خود  پول  که  این  از  برخي  دارد؛ 
مواردی مانند ماشین و خانه کنند، لذت مي 
برند، اما برخي دیگر از شادی دیگران، شاد 
مي شوند و پول خود را هم در همین جهت 
هزینه مي کنند. همه ما باید راه های مختلف 
لذت بردن را یاد بگیریم و به دیگران هم یاد 

بدهیم.

و نکته آخر؟
به طور  دارد، که  اثراتي  کارهای خیر  انجام 
قطع برکت آن از جنبه های مختلف به فرد 
در  باید  البته  گردد.  برمي  خیر  و  خیرخواه 
نظر داشت که امتحانات الهي هم بخشي از 

زندگي است.

از شادی بیماران 
خوشحال مي شوم
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بیماري های قلبي- عروقي یکي از بیماریهاي شایع در تمام دنیا است و ساالنه میلیون ها نفر را به کام 
مرگ مي کشد. این بیماری ها شامل بیماری های قلبي و سکته مغزی مي شود و همه افراد را در هر 
سني و هر گروه جمعیتي نظیر کودکان و زنان مبتال مي کند. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که آخرین 
یکشنبه سپتامبر هر سال، به عنوان روز جهاني قلب نامگذاری شده است و هر ساله مراسم های مختلفي 

در سراسر جهان در این روز برگزار مي شود.
سال گذشته به مناسب این روز، مانور همیاران قلب در جاده سالمت پارک جنگلي ناژوان و با حضور بیش 
از 170 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و با همکاری انجمن خیریه حضرت ابوالفضل )ع( 
برگزار شد و دانشجویان در گفت و گوی چهره به چهره با مردم، نکاتي را در مورد موضوعات مرتبط با 
قلب از جمله دیابت، فشار خون، اضافه وزن، تغذیه سالم، عالیم بیماری های قلبي، استرس، مصرف بي 

رویه دارو و مبارزه با دخانیات بیان کردند.

برگزاری روز جهاني قلب در 
پارک جنگلي ناژوان

بامشکالتتانآرامبرخوردکنید؛تانوعبرخوردتانمشکلبعدینباشد

گزارشروزجهانیقلب
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مراسم روز جهاني كلیه برگزار شد
ماموریت و هدف کلي:

هدف از برگزاري روز جهاني کلیه ارتقاي آگاهي 
ها درباره اهمیت کلیه ها براي سالمت عمومي و 

کاهش عوارض ناشي از بیماریهاي کلیوي است.
سازمان دهي جهاني:

کمیته رهبري روز جهاني کلیه از متخصصان 
نفرولوژي و پیوند فعال در کشورهاي مختلف 
روز  برگزاري  میشود.سازمان  تشکیل  جهان 
وظیفه  که  دارد  نیز  کاري  تیم  کلیه  جهاني 
سازمان  وتوانمندسازي  ،تعامل  بکارگیري  آن 
دهندگان برگزاري مراسم روز جهاني کلیه در 

سرتاسر جهان است. عالوه بر آن برنامه هاي 
روز جهاني کلیه هر سال توسط مرکز تحقیقات 
کلیه اصفهان ، خیریه بهداشتي و درماني حضرت 
ابوالفضل )ع( و حامیان این همکاري پیش میرود 

و حمایت مي شود.

شعار سال 93 / کلیه سالم براي همه

با هدف آشنائي مردم با نقش و اهمیت کلیه در بدن

تماممحبتترابهپایدوستتبریزنهتماماعتمادترا

گزارشروزجهانیکلیه
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کـلیــد
دانستنکافینیست،بایدبهدانستهیخودعملکنیدزندگی

طرحایابوذهاب

اجراي طرح ایاب و ذهاب، براي انتقال بیماران 
دیالیزي به مراكز همودیالیز 

بیماران دیالیزي مجبور هستند که هر هفته 
بین 2 تا 3 مرتبه به بخش های دیالیز بروند. 
ضمن این که شرایط بیماران بعد از دیالیز 
شدن،به گونه ای است که باید فردي آنها را 

همراهي کند.
از طرفي، برخي از بیماران دیالیزي هستند 
را  درماني  مراکز  به  آمد  و  رفت  هزینه  که 
ندارند و به همین علت انجمن خیریه حضرت 
ابوالفضل )ع( در سالهاي گذشته، هزینه ایاب 
و ذهاب آن ها را پرداخت مي کرد.اما اخیرا 
انجمن،  این  اساس تصمیم هیات مدیره  بر 
همراهان  اینکه  براي  تا  این شد  بر  تصمیم 
بیماران در طول روز بتوانند به فعالیت هاي 
خود بپردازند، طرح استفاده از سرویس براي 
انتقال بیماران به مراکز دیالیز و برگشت آنها 

به خانه، اجرا شود.
البته در اجرای این طرح، براي بیماراني که  
همراه  حمایت  به  نیاز  و  هستند  اورژانسي 

دارند، شرایطي پیش بیني شده است، تا با 
همراه خود به بیمارستان منتقل شوند.

در واقع خیریه حضرت ابوالفضل )ع(، با هدف 
ایجاد آرامش و ارتقاي سطح کیفیت زندگي 
از  استفاده  طرح  اجراي  دیالیزی،  بیماران 
مراکز  به  بیماران  این  انتقال  براي  سرویس 
همودیالیز و برعکس را آغاز کرده است. این 
طرح در مرحله نخست براي بیماران بخش 
هاي دیالیز بیمارستان زهراي مرضیه )س( 
مرور  به  است  قرار  و  شده  اجرایي  امین  و 
طرح  این  در  هم  دیگر  های  بیمارستان 
رانندگان  این میان، همه  وارد مي شوند.در 
براي  را  الزم  هاي  آموزش  ها،  سرویس 

جابجایي بیماران فرا گرفته اند.
همچنین با راه اندازي بخش همودیالیز مرکز 
خیریه  این  دیالیز،  و  کلیه  تخصصي  فوق 
تصمیم هایي ویژه ای براي جابجایي بیماران 

دارد.

توجه به بیماران در نگاه ادیان توحیدی جایگاه 
ویژه و ارزشمندی دارد تا جایی که رسیدگی 
عبادت  نوعی  آنها  نیازهای  رفع  و  عیادت  و 
در  دینی  بزرگان  همه  و  شود  می  محسوب 
سخنان و حتی بر اساس سّنت و شیوه ها و 
روش هایی که در زندگی خود اتخاذ می کردند، 
پیروان خود را به انجام این کار دعوت و ترغیب 
کرده اند و ثواب این حرکت ارزشمند در نزد 

خداوند را بسیار دانسته اند.

با مشکالت متفاوتی  بیماران در یک جامعه 
دست و پنجه نرم می کنند، که همین عیادت 
می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت باشد. 
در عیادت از بیماران با گفت و شنود درباره روند 
درمان میان بیمار و عیادت کنندگان فرصتی 
فراهم می شود، تا هر کس کاری می تواند انجام 
دهد، تا درد و رنج بیمار و خانواده او کاهش یابد.

البته در آیین ما برای عیادت از بیمار شیوه و 
روش و دستور العملی خاص وجود دارد، تا بیمار 
دچار سختی و مشقت نشود و این دیدار تبدیل 
به بهترین زمان و ماندگارترین لحظه برای بیمار 

شود.
در کشور ما به دلیل اهمیت این موضوع روزی 
به نام روز ملی عیادت از بیماران نامگذاری شده 
است، تا افراد به ضرورت این مهم توجه ویژه 
ای داشته باشند و به نوعی فرهنگ سازی در 

خانواده، محالت و شهر آغاز شود.
آداب عیادت:

	•عیادت پس از 3 روز
	••عیادت کسي که به عیادتت نیامده است

	••هدیه دادن به بیمار
	••مهرباني با بیمار
	••دعا برای بیمار

	••التماس دعا از بیمار
	••نخور دن چیزی نزد بیمار

	••کم نشستن نزد بیمار

عیادت از بیمار 
عبادتی ارزشمند 

در دین اسالم
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مروری بر عملکرد سال 1393 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره نهم /  بهار 1394 

کـلیــد
زندگی شیرینییکبارپیروزیبهتلخیصدبارشکستمیارزد

اهداءعضو،اهداءزندگی

می  آرزوها  شب  را  الرغایب  لیله  شب 
گویند .. نمی دانم مریم کوچک داستان 
ما با خدایش چه عهدی بسته بود که در 

این شب آسمانی شد .. 
وقتی خبر اهدای اعضای مریم 11 ساله به من 
رسید و قرار شد گفتگویی با خانواده این عزیز 

کنم لحظه به لحظه اش برایم سخت بود ..
 اما چه می شود کرد وقتی روایت این جوانمردی 

و ایثار بر عهده من گذارده می شود ...
 در آغاز ترجیح می دهم با مادر مریم گفتگو 
کس  هیچ  انتظار  دقایقی  از  پس  اما  کنم 

پاسخگویم نشد ... 
تلفنی  ارتباط  فرشته  این  پدر  با  بعد  گام  در 

گرفتم ...
 آقای نصراصفهانی با آهی مانده در گلو سخنش 
را آغاز کرد اما در ادامه چنان امیدوار حرف زد 
که برایم جای هیچ اما و اگر نگذاشت که این 
صبر و آرامش  نتیجه کار خیر و نیکی است که 
او تصمیم به انجام آن گرفت و با اهدای 2 کلیه 
و کبد مریم زندگی دوباره ای به 3 بیمار بخشید 
... پدر مریم بخشندگی را ویژگی بارز دختر خود 
می داند و می گوید : همیشه دوست داشت 
وسایلش را به دیگران ببخشد و حتی گاهی که 
ما او را منع می کردیم او می گفت باید به آنها 
ببخشم... او از تصادفی می گوید که مریم را از 
او گرفت و تاکید می کند زمانی که فهمیدم 
دخترم مرگ مغزی شده است زودتر از اینکه 
تیم پزشکی خواستار اهدا شوند من آمادگی 
خودم را اعالم کردم که این باعث تعجب همه 

پزشکان شد ... 
آقای نصراصفهانی می گوید : مریم اصال زمینی 
نبود حاال که به رفتار و نوع صحبت کردنش 

فکر می کنم می بینم او را خدا به ما داده بود 
که چند صباحی با ما باشد و دوباره این فرشته 

پاکش را به آسمان ببرد ...
او معتقد است همه اتفاقات لحظات آخر عمر 
این فرزند عزیزم نشان می دهد که چقدر مقرب 
بوده است .. اینکه در شب جمعه و شب آرزوها 
از این زمین پر بکشد همه نشانی هایی است 
از سوی خداوند ... او  از خلعت و لباس آخرت 
فرزندش می گوید که از سرزمین کربال به او 
هدیه شد و تسبیحی که یادگار حرم حضرت 

ابوالفضل )ع( بود ...
گوید  می  ما  داستان  کوچک  فرشته  پدراین 
خواهربزرگتر مریم خاطره ای از او تعریف کرد 
که در اهدای اعضایش ما را مصمم تر کرد ... 
خواهر مریم می گوید روزی او به من گفت نمی 
شود ما هم کارت اهدای اعضا بگیرم و اعضایمان 
را هدیه کنیم ... خواهرش می گوید به او گفتم 
اعضای کودکان را نمی شود پیوند زد ... که او با 
زیرکی گفت اعضایم را که به کودکان می توانم 

اهدا کنم ....
او وصیتی کرد که ماندگار شد و  اینگونه   و 
همانگونه که خود می خواست 2 کلیه اش به 2 
پسر 12 و 6 ساله پیوند زده شد و کبدش هم 

برای پیوند به استان فارس ارسال شد .
گفتگو با پدر مریم را در حالی به پایان می برم 
که هنوز به  فکر جمله پایانی او و مفهوم بلندش 
می اندیشم : )) من حتی اصرار کردم قلب مریم 

را هم برای پبوند بردارند (( ...

روح این فرشته آسمانی شاد باد ....

فرشته ای زمینی 
كه اهدای 
اعضایش را 

وصیت كرده بود 

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( برای تحقق همه 
به  رسانی  در خدمت  هایش  برنامه  و  اهداف 
بیماران نیازمند و تسریع در حمایت همه جانبه 
به مددجویان خود نیازمند یاری مراکز درمانی 
شامل آزمایشگاه ها ، فیزیوتراپی ، توانبخشی ، 
مراکز دندانپزشکی،مراکز تصویربرداري پزشکي 
و ....است که در این راستا شماری از این عزیزان 
با برداشتن قدم های خیر به یاری خیریه آمده 
اند و به نوعی یاوران سالمت این مجموعه نام 
گرفته اند . بی شک به زعم مسووالن انجمن 
هرگاه بیماری نیازمند به دریافت خدمات درمانی 
است این مراکز بدون هیچ چشمداشتی قدم 
پیش گذاشته اند و یاری گر شده اند . اهمیت 
فعالیت این مراکز را زمانی متوجه می شویم که 
به  شرایط ویژه و خاص سالمت بیماران آگاه 
باشیم . چه بسا بسیاری  از این بیماران به دلیل 
شرایط جسمانی شان از دریافت خدمات درمانی 

عمومی بازمانده اند . 
یا  و  دندانپزشکی  مرکز   81 اکنون  هم 
مرکز   71  ، مطب  در  فعال  دندانپزشکان 
آزمایشگاهی ، 23 مرکز فیزیوتراپی و توانبخشی  
با خیریه همکاری دارند که بر اساس چشم انداز 
انجمن تا پایان سال 94 ، 20  درصد به شمار 

این یاوران همیشگی خیریه افزوده می شود ...

)) یاوران  سالمت (( 
همراهان خستگی ناپذیر 

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( 
برای خدمت رسانی به بیماران



مراکز و اشخاص مرتبط با خدمات درماني
1- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

2- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي
3- اداره کل بیمه سالمت اصفهان

4- ریاست مرکز آموزش درماني الزهرا )ع( 
5- داروخانه ها وآزمایشگاه هاي تشخیص طبي و پاتولوژي

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

8- پزشکان متخصص ارولوژي و نفرولوژي
9- پزشکان متخصص جراحي گوش و حلق بیني
10- سازمان اسناد پزشکي تأمین اجتماعي اصفهان

11- مرکز دیالیز ایران
12- بیمارستان بهداشتي و درماني عسگریه 

13- بیمارستان حجت بن الحسن)عج(
14- بیمارستان امین

15- بیمارستان کاشاني
16- پرسنل و پرستاران بخش دیالیز

17- سایر پزشکان متخصص
18- کلیه مراکز درماني همکار با خّیریه در سطح کشور

19- بیمارستان زهراي مرضیه )س(
20- بیمارستان امام حسین )ع( کودکان

سازمان های مردم نهاد 
1- بنیاد بیماری های خاّص تهران 

2- انجمن خیریه همدانیان
3- خیریه حضرت قمر بني هاشم )ع( نجف آباد 

4- خیریه نقص ایمني حضرت صدیقه طاهره 
)س(

5- موسسه خیریه امام حسین )ع(
6- خیریه عترت معصومین )ع(
7- مجمع خیریه هاي درماني

8- خیریه تاالسمي اصفهان

9- قرض الحسنه احسان
10- انجمن مددکاري امام زمان )ع( 

11- خیریه فرهنگي مکتب الحسین )ع( 
12- انجمن خیریه توانخواهان آسوده ماوا

13- خیریه سیدنا حسین ابن علي )ع(
14- خیریه والیت کوثر

15- اهداکنندگان دستگاه همو دیالیز
16- مددکاران دلسوز و متعهد مراکز درماني
17- مشترکین خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

18- اهدا کنندگان امالک و مستغالت
 به خیریه حضرت ابوالفضل )ع(
19- پرسنل زحمتکش خیریه

20- تحصیلداران خیریه
21- کمیته بانوان

22- بانیان جلسات علمي فرهنگي
23- صندوق قرض الحسنه ام البنین

24- انجمن خیریه هاي استان اصفهان
25- تشکر از اهداء کنندگان ذبح گوسفند

سایر سازمان ها و نهاد ها
1- هیئت امناي ارزي تهران

2- فرماندهي نیروي انتظامي اصفهان
3- سازمان بهزیستي

4- کمیته امداد امام خمیني )ره(
5- اطاق بازرگاني صنایع و معادن وکشاورزي

6- ائمه جماعات مساجد اصفهان
7- شوراي اسالمي شهر اصفهان

8- جمعیت هالل احمر
9- شهرداري منطقه 8 اصفهان

10- شهرداري منطقه 5 اصفهان
11- شرکت نمایشگاه های بین المللي اصفهان

12- موسسه نشر ومعارف اهل البیت )ع( 

13-  هتل آسمان
14- فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

از اشخاص حقیقي و حقوقي که  15- تشکر 
به مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و 

دیالیزکمک نموده اند
16- سراي عطار

17-   اتاق بازرگاني تهران
18-   دانشگاه صنعتي 

19-   دانشگاه پیام نور اصفهان
20- مهندسین و کارشناسان افتخاري مرکز

21- مجتمع فوالد کویر
22- شرکت شیر پگاه اصفهان

اصحاب رسانه
1- روزنامه نسل فردا

2- روزنامه  صبح ایران ، دنیای اقتصاد
3- خانه مطبوعات اصفهان

4- خبرگزاری ایسنا
5- خبرگزاری فارس

6- باشگاه خبرنگاران جوان

تشکر  و قدر داني 
هیئت مدیره و هیئت امنای انجمن خّیریه بهداشتی و درمانی 
حضرت ابوالفضل )ع( ضمن تشکر و قدراني از کلیه سازمان 

ها، نهاد ها و اشخاصي که در سال گذشته یار و همراه این مرکز 
در امر خدمت به بیماران نیازمند و همچنین فعالّیت های خّیریه در 
زمینه پیشگیری بوده اند،  برای این عزیزان سالمت  و فراوانی نعمت 

آرزو  دارد.



پرداخت توسط بانکداری الکترونیکی 
بانکداری  و    )  A.T.M  ( پرداز  خود  های  دستگاه  طریق  از  کمکها  پرداخت 
الکترونیک به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب نیز امکان  پذیر می باشد.

شماره کارت مجازی خیریه در شبکه شتاب

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

پرداخت غیر حضوری
آنها  از طرق  نقدی  واریز کمک های  بانکی  خیریه که  شماره حسابهای 

باشد امکان پذیر است به شرح ذیل می 

سیبا 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 کلیه و 
دیالیز خیریه حضرت ابوالفضل)ع(

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

اشتراک مستمر

امور  واحد  با  تماس  ضمن  توانند  می  و...(  دوماهه  مستمر)ماهیانه،  های  کمک  پرداخت  به  مندان  عالقه 
و تکمیل فرم اشتراک، کمکهای خود را از طریق مراجعه حضوری  مشترکین خیریه به شماره 031-32220224 
مند سازند. بهره  از حمایت خود  را  انجمن  این  و  نمایند  پرداخت  به خیریه  به صورت مستمر  ماموران وصول، 

توسعه روز افزون فناوري هاي نوین الکترونیکي و مخابراتي، و نیاز جامعه امروز به 
تبادل سریع، آسان و مطمئن اطالعات، مدیران خیریه حضرت ابوالفضل )ع( را بر آن 
داشت، تا در جهت ارائه خدماتي به روز، به مردم خیراندیش سراسر ایران، خدمت 

جدیدي را در اختیار هموطنان عزیز قرار دهند.
در همین راستا، شما خیرین گرامي مي توانید، تنها با شماره گیري کد اختصاصي 
6727*720* از طریق تلفن همراه ، بدون نیاز به اینترنت و نصب هرگونه نرم  #

افزار، مبلغ دلخواه خود را به حساب خیریه واریز نمایید. 

* 720 * 6727 #* * #



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

نشانی :
اصفهان، خیابان استانداری ، مقابل خیابان پشت 
مطبخ ، نبش کوچه داروخانه امام سجاد )ع( 

www.abo l faz l -char i t y.o rg
pr.aboflazlcharity@gmail.com


