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حضرت ابوالفضل   )علیه السالم( 
جوانمردی که   دستهای 

خیرخواهش، ما  را  می خواند   
دست در فرهنگ ما از قداست زیادی برخوردار است . دلیل آن از یک سو 
به خاطر آن است که ما معتقدیم با این دستان می توانیم گره گشا باشیم 
و دستان نیازمندان را بگیریم و معتقدیم  دست هایمان کاری می کند 
کارستان که هیچ چیز در دنیا نمی تواند جای آن را بگیرد . اما از سوی دیگر 
آنچه مهم تر است واژه بی بدیل دست یادآور دستان بزرگ مردی است 
که در برهه ای از تاریخ تصویری زیبا از جوانمردی را به تصویر کشید که 
جوانمردی در  تاریخ و در مقابل  آن  همه عظمت کم آورد ه است . دستان 
ابوالفضل )ع( در کارزاری که هر کس در آن قرار می گرفت، فقط و فقط به 
فکر خودش است زمینه ساز اتفاقاتی شد که تاریخ و همه جهانیان از آن روز 

تا کنون در مقابل این همه خوبی و خیرخواهی سر تعظیم فرود آوردند و 
این دستان الگو و معیاری شد برای همه که  تا جهان برپاست و می خواهند 
در مسیر خوبی ، نیکی و خیرخواهی حرکت کنند مسیر را بدانند و با تاسی 
به موالی جوانمردان جهان بدون تاخیر هرگاه ندای هل من ناصر ینصرنی 
نیازمندی را شنیدند به سوی گرفتن دستان نیازمندان بشتابند و در لحظه 
یاور و کمک مظلومان باشند .بی شک دستهای با عظمت فرزند شجاع موال 
علی )ع( ما را می خواند تا لحظه ای برای کمک به نیازمندانی که این روزها 

شمارشان در جامعه کم نیست، غفلت نکنیم .
سالم خداوند بر قهرمان شجاع کربال ، حضرت  ابوالفضل العباس )ع( ... 

خدا تنها تنهایی است که تنها را تنها نمی گذارد

یادی از رئیس فقیه فقید هیأت امناء خیریه حضرت ابوالفضل)ع(

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست

عشق و ایثار

خاطره ای فراموش نشدنی از یک مالقات صمیمی و آسمانی، مرکز دیالیز 
بیمارستان شریعتی در سال 1375 یکی از اتفاقات و دیدارهای منحصر 

بفرد را در تاریخ خود ثبت کرده است.
دیدار و مالقات عالمی خیراندیش از این مرکز و گفت و شنود دوستانه و 
صمیمانه با بیماران یکی از صفحات فراموش نشدنی در کارنامه فعالیت این 
مرکز است .آیت اهلل حاج آقا فقیه امامی نیک اندیشی که پایه گذار خیریه 
حضرت ابوالفضل )ع( بود تا همه خیر خواهان بتواند دستگیر نیازمندان 
شوند در آن روز ساعاتی را در این مرکز گذراند و با مسووالن مرکز و 

بیماران به سخن نشست و درد دل ها و مشکالت را شنید و توانست با 
انتقال و کمک به حل آن مشکالت بسیاری را حل کند .

ممکن است امروز به مانند این عالم خیراندیش  بسیاری از آن بیماران در 
این دنیا نباشند اما خاطره شیرین این دیدار صمیمی و آسمانی  تا سالها 
زبانزد همه بود که امیدواریم این حرکت ارزشمند امروز نیز از سوی علما 
که وجودشان می تواند منشا خیر و برکت باشد تکرار شود و این الگوی بی 

نظیر را به مانند سرمشق زیبا از نو بنویسند .

خاطره ای فراموش نشدنی از یک مالقات صمیمی و آسمانی 
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خداوندا  ازتو یاری 
می جویم و به تو پناه 
می برم که وسیله ساز 

تویی

عشق ورزیدن ، خود درس زندگی است 

گفت وگو با مدیرعامل

از نخستین روزي که شماري خیر اندیش که 
تعدادشان از انگشتان دست بیشتر نبود و براي 
خدمت رساني به بیماران نیازمند گرد آمدند سالهاي 
زیادي مي گذرد . آنها چه سختي ها در این مسیر 
متحمل شدند تا دستان بیماران را در روزهاي سخت 
به گرمي بفشارند و یاري گر آنها براي رسیدن به 
وضعیت مطلوب باشند . اما  امروز این جمع کوچک 
تبدیل به دستان واحدي شده اند و همه در کنار هم 
دست به دست هم داده اند و با تاسي به سخن زیباي 
)) یداهلل فوق ایدیهم (( که دست خداوند باالي همه 
دست ها است و با کمک از دست  قدرتمند پروردگار 

زمینه ساز اتفاقات خوب و تاثیرگزار شده اند.
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 ها و خدمات متفاوت به 

این عزیزان ارایه می شود .
اجرای طرح ایاب و ذهاب برای بیماران دیالیزی 
آخرین خدمتی است که این خیریه آن را اجرایی 

کرده است .

عشق شاد کردن است نه شاد بودن

گزارش امور درمان

خیریه حضرت ابوالفضل )ع( 
همراه همیشگي بیماران ،  در روزهاي سخت

اهداء 14 دستگاه 
همودیالیز  به  
بیمارستا  ن ها  
ومراکز درمانی 

استان در سال 94
خداوندا  ازتو یاری می جویم و به تو پناه می برم 
که وسیله ساز تویی، انجمن خیریه بهداشتی و 
درماني حضرت ابوالفضل )ع( پس از سال ها 
فعالیت عام المنفعه، سال 94 را با تمام خوبي ها 
و سختي هایش پشت سر گذاشت و اکنون این 
افتخار را دارد که به عنوان خیریه اي فرا استاني، 
با تحت پوشش قرار دادن 16 هزار بیمار کلیوي 
و قلبي، همچنان درخدمت بیماران و مددجویان 

عزیز باشد. 

ارائه خدمات باکیفیت در کوتاه ترین زمان
خیریه حضرت ابوالفضل )ع( پس از 25 سال 
بیماران  به  رساني  خدمت  زمینه  در  فعالیت 
کلیوي و قلبي توانسته است تا با یاري و حمایت 
مختلف  نقاط  در  مشترك  هزار  از 40  بیش 
استان اصفهان،  با گسترش خدمات خود و ارائه 
هرچه بهتر این خدمات، گام هاي روبه رشدي را 
در جهت رسیدن به اهداف خود بردارد. در این 
میان این خیریه توانسته است تا با بکارگیري 
سیستم هاي به روز نرم افزاري و سخت افزاري 
راهبردي 10 ساله خود، ضمن  تهیه سند  و 
ساماندهي، اعتمادسازي و ارائه خدمات هر چه 
سریع تر به مددجویان عزیز، عملکرد شفافي را 
ارائه دهد و رضایت پروردگار متعال، رضایت 
مددجویان و مشترکین عزیز را به عنوان پشتوانه 
معنوي، همراه خود داشته باشد و افتخار دارم 
کشورم ایران و زادگاهم اصفهان و در شهری 
زندگی می کنم ،شهر ایثار ، گذشت، عشق، کار 

خیر و نیکو کاری است.
ساخت مرکز درماني حضرت ابوالفضل )ع( 
با توجه به افزایش بیماران کلیوي و دیالیزي و 
کمبود ظرفیت تخت هاي دیالیز، احداث مرکزي 
خدمات  ارائه  منظور  به  پیشرفته  و  توانمند 
باکیفیت به بیماران کلیوي و دیالیزي ضروري 

به نظر مي رسید. بر همین اساس به لطف خدا 
ساخت مرکز درماني تخصصي و فوق تخصصي 
حضرت ابوالفضل )ع( از سال 91 و با همت عالي 
مردم خیراندیش استان اصفهان آغاز شد تا پس 
از اتمام مراحل ساخت آن تا پایان سال 95، 
به عنوان یکي از مجهزترین و تخصصي ترین 
مراکز درماني ویژه بیماران کلیوي و دیالیزي، 
برگ زریني را در تاریخ فعالیت هاي درماني 
خیرخواهانه اصفهان ثبت نماید. این مرکز که 
با عنایت به استانداردهاي روز جهاني و با حدود 
1600 ساعت کار کارشناسي شده، داراي بخش 
هاي پیشرفته مختلفي از جمله 80 تخت دیالیز، 
رادیولوژي، آزمایشگاه، دندانپزشکي، کاردرماني، 
قلب و چشم مي باشد تا با حمایت هاي همه 
جانبه از بیماران کلیوي و دیالیزي، بیماران را در 

رسیدن به راه  بهبودي یاري نماید. 
امید است این اقدام که طي سال هاي گذشته 
و با کمک هاي مادي و معنوي هزاران نفر بدون 
وقفه در حال انجام است، در آینده نزدیک التیام 

بخش بیماران عزیز از اقصي نقاط کشور باشد.
نقش برنامه هاي پیشگیرانه در برنامه هاي 

خیریه 
متاسفانه بیماري هاي غیر واگیردار به عنوان 
سالمت  تهدیدکننده  جدي  عوامل  از  یکي 
بر  است؛  افزایش  حال  در  روز  به  روز  جامعه 
پیشگیري  و  آموزش  به  توجه  اساس  همین 
از بیماري ها، امري ضروري به نظر مي رسد 
و مي طلبد تا سازمان هاي مختلف گام هاي 
فرهنگ سالمت  افزایش  در جهت  را  موثري 
بردارند. در این میان خیریه حضرت ابوالفضل 
)ع( نیز تالش نموده است تا با وارد شدن به 
این عرصه مهم، نقش خود را در گسترش برنامه 
هاي موثر فرهنگي و آموزشي ایفا کند و در 
کنار اقدامات عملي در زمینه طب و ورزش، با 

برگزاري جلسات آموزشي مختلف ارائه دهنده 
الگوي مناسبي در تغییر سبک و شیوه زندگي 

مردم باشد. 
دست توانمند خیرین را مي فشاریم

اصفهان خیرین بزرگوار و بزرگي دارد که در 
زمینه های مختلف براي سنین مختلف از تولد 
تا مرگ فعالیت مي کنند. در این میان خیریه 
حضرت ابوالفضل )ع( هم طي سال هاي فعالیت 
خود از کمک ها و حمایت هاي مادي، معنوي 
و دلسوزانه خیرین بزرگوار و مردم نیک اندیش 
از اقصي نقاط ایران به ویژه استان اصفهان، بي 
نصیب نمانده است و به لطف پروردگار متعال و 
با توسل به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت 
به ویژه حضرت ابوالفضل )ع(، توانسته به عنوان 
سخاوتمندانه  هاي  حمایت  میان  اي  واسطه 
خیرین، گره گشاي مشکالت بسیاري از بیماران 

و مددجویان باشد. 
بدون شک بر اساس آنچه در آیات قرآن و روایات 
آمده است، ذره ذره کمک هاي خیرخواهانه در 
درگاه خداوند متعال ثبت و ضبط خواهند شد و 
بدون نتیجه نخواهند ماند؛ اعضاي هیات مدیره 
حضرت ابوالفضل )ع( نیز ضمن تشکر از تمام 
خیرین، شخصیت هاي حقیقي و حقوقي و 
نهادها و ارگان هایي که در سال هاي فعالیت 
بودند،  یاري رسان همنوعان خود  این مرکز، 
کمال تشکر را دارند و ضمن آرزوي سالمتي 
براي همه این عزیزان، تالش مي کنیم تا با ارائه 
خدمات هرچه بهتر شکرگزار یاري این عزیزان 

باشیم .

دعای نیمه شب بیماران بدرقه راهتان باد

است  درمانی  تجهیزات  همودیالیزاز  دستگاه 
توانند  بیماران دیالیزی به کمک آن می  که 
به زندگی خود ادامه دهند،ازآنجایی که قیمت 
و هزینه خرید این دستگاه بسیارگران است و 
مراکز درمانی با توجه به محدودیت منابع مالی 
مقدور  جدید  های  دستگاه  خرید  شان  برای 
ودرمانی  بهداشتی  خیریه  انجمن   ، نیست 
این  از  تعدادی  ساالنه  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
دستگاه ها را به بسیاری ازبیمارستان ها و مراکز 
درمانی استان اهداء می کند. پارسال خیریه 
بیمارستان حضرت  به  همودیالیز  دستگاه   2
به  دستگاه   1 مبارکه،  )ص(  محّمدرسوالهلل 
بیمارستان آیت اهلل ناصری دولت آباد،3 دستگاه 
به بیمارستان نورعلی اصغر)ع(، 4 دستگاه به 
خیریه قمربنی هاشم)ع( نجف آباد و 4 دستگاه 
به درمانگاه حضرت ابوالفضل)ع( دهق اهداء کرد 
و هم اکنون بیماران در این مراکز درمانی از این 

دستگاه ها استفاده می کنند .

تعداد کلنوع بیماريردیف

195 نفرکلیوي1
281 نفردیالیزي2
163 نفر پیوندی3
19 نفرقلب اطفال4
312 نفرقلب بزرگسال5
5 نفرکاشت حلزون6
252 نفرخدمات درمانی7
55 نفرمرگ مغزی8
42 نفردر حال پذیرش9

1324تعداد کل پذیرش

تعداد پذیرش بیماران در سال1394
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره دهم /  تابستان 1395 

مبلغ به ریالشرح خدمات انجام شدهردیف
16/663/900/000کمک به پیوند کلیه بیماران دیالیزي 1
1/024/700/000کمک به پیوند کلیه بیماران دیالیزي)سادات( 2
6/669/553/642کمک هزینه زندگي و کمک هاي درمانی و متفرقه به بیماران3
8/570/050/000هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزي نیازمند 4
7/826/441/914تأمین دارو و درمان بیماران کلیوي و قلبي5
900/000/000هزینه عمل قلب کودکان6
6/674/191/553تأمین دارو و درمان سایر بیماران تحت پوشش7
1/231/000/000  هزینه کاشت حلزون کودکان ناشنوا8
4/460/029/560  تأمین دارو و درمان بیماران سادات9
708/653/000تأمین هزینه هاي خدمات فرهنگي بیماران10
6/432/912/791توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند11
875/014/145توزیع لوازم خانگي ، بهداشتي و پوشاك  بین بیماران نیازمند12
12/446/802/604اهداء14 دستگاه دیالیز  وسایر تجهیزات پزشکي به مراکز درماني13
3/153/482/144درصد وصول قبوض مشترکین توسط تحصیلداران14
3/716/083/837هزینه هاي اداري و تدارکاتي و سایر هزینه هاي اداري15
3/966/749/936هزینه هاي پرسنلي16
436/016/437تعهدات در جریان پرداخت به بیماران17
463/592/745تأمین هزینه هاي آموزشی و پیشگیری18

86/219/174/308                 جمع کل                                                                 

42/177/738/411هزینه های انجام شده ساختمان مرکز تخصصی و فوق تخصصی

128/396/912/719                    جمع نهایی                                                          

42/177/738/411              اعانات بابت ساختمان درمانگاه تخصصی و فوق تخصص

128/396/912/719                    جمع نهایی                                                          

مبلغ به ریالشرح اعانات دریافتيردیف
24/064/003/160اعانات دریافتي از مشترکین نیکوکار و خّیر1
4/631/895/000وجوه دریافتي بابت سهم سادات2
22/400/562/594اعانات موردي دریافتي3
4/547/578/890نذورات دریافتي جهت ارزاق بیماران4
227/555/000نذورات دریافتي جهت لوازم خانگي و پوشاك5
7/364/845/500وجوه دریافتي بابت دستگاه دیالیز  و تجهیزات پزشکي6
1/037/700/379سایر هدایا و نذورات دریافتي7
5/336/533/785  سایردریافتي ها جهت بیماران8
16/564/500/000  اعانات دریافتي بابت پیوند کلیه 9
44/000/000اعانات دریافتي بابت هزینه هاي خدمات فرهنگي10

86/219/174/308                 جمع کل                                                                 

دقت، آگاهي 
و صداقت 

ضامن 
حسابداري 

شفاف

کمک به بیماران بی بضاعت 
با ارزاق 

در روزگاري که هرکس به فکر خود و مشکالت جاري و روزمره زندگي اش است . انسانهایي خیر 
اندیش هستند که پا را فراتر گذاشته اند و به مصداق آیه  )) فاستبقوا الخیرات (( پرشتاب و بدون 
لحظه ایي توقف در انجام کار خیر از یکدیگر سبقت مي گیرند تا این قول پروردگار را به صورت 

عملي به تصویر بکشند .
هم اکنون تعداد مشترکین فعال این مرکز که خیریه را در انجام کارهاي خیر یاري مي کنند بالغ 

بر 42 هزار مشترك است .

خدایا چه بي حساب و کتاب  میبخشي و ما چه حسابگرانه تسبیح ذکرهایمان را میشماریم

گزارش امور مالی

خیرین با کمک های مستمر به یاری خیریه حضرت ابوالفضل )ع( می آیند گزارش امور مالی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )ع(درسال 1394               

مشترکین مصداق آیه
 )) فاستبقوا الخیرات (( هستند 

 پیامبر)ص(:به خدا قسم که برآوردن حاجت مؤمن از روزه یك ماه و اعتكاف یك ماه در مسجد بهتر است

گزارش امور مشترکین

از حسابداري درهر مجموعه و مرکز به عنوان 
هدایتگران یاد مي شود که با ثبت کلیه اتفاقات 
هر  از  فارغ  را  توانند مسیر حرکت  مي  مالي 
چالشي هموار کنند . بي شک رمز موفقیت این 
بخش دقت، آگاهي و از همه مهمتر صداقت 
است . سه اصلي که اگر به آن توجه  شود ضامن 

حیات حسابداري شفاف خواهد بود .
هرگونه  بر  را  راه  مالي  اطالعات  بودن  شفاف 
تخلف خواهد بست و این فرصت را براي همه 
همراهان با یک مجموعه فراهم مي کند تا بدون 
کم و کاست از وضعیت و امور جاري مطلع باشد 
. این شفافیت مالي در انجام کارهاي خیر که با 
شمار زیادي ازکمک کنندگان روبه رو هستیم 

بسیار مهم است .  
خیریه حضرت ابوالفضل )ع( هم در این راستا و 
با اعتقاد به حسابداري شفاف همه اتفاقات مالي 
خود را با دقت و با صداقت کامل ثبت مي کند 
و این فرصت براي هرکس فراهم است تا هرگاه 
بخواهد از ریز جزئیات فعالیتهاي مجموعه اطالع 

یابند آن را دریافت کند. 

بیماران تحت پوشش انجمن خیریه بهداشتی 
ودرمانی حضرت ابوالفضل )ع( در کنار بیماری 
جسمی که به آن مبتال هستند با تاثیرات این 
بیماری ها دچار از کار افتادگی می شوند تا 
فعالیت  بیماری  از  ناشی  جایی که مشکالت 
های شغلی یک بیمار درجامعه را تحت الشعاع 
قرار می دهد به صورتی که یک بیمارتبدیل به 
فردی از کارافتاده می شود .این دسته از بیماران 
دراین مسیر با آبرومندی زندگي خود را سپری  
زمان  در  محققین  و  مددکاران  کنند.که  می 
عیادت ازبیماران با این شرایط درصورت نیاز 
با انعکاس این مشکالت به انجمن زمینه ساز 
کمک های محرمانه در قالب ارزاق می شوند ، 
مشاهدات محققان انجمن نشان می دهد گاهی 
در بعضی از این خانواده ها  کودکان شان چند 
روزی است گرسنه هستند و متاسفانه در خانه 
آنها هیچ گونه موادغذایي موجود نبوده است.
انجمن هرسال با تصویب اعضاء هیئت مدیره با 
تهیه ارزاق با اولویت اقالم مورد نیاز ضروری در 
دو نوبت اقدام به کمک به خانواده های نیازمند 
اسفند هر  و  . درماه رمضان،بهمن  می کنند 
سال 5000 سبد بین بیماران نیازمند توزیع 
این حرکت  نیز  می شود که درسال گذشته 
خیرخواهانه انجام شد .این اقالم شامل برنج،مرغ 
 ... و  قلم(،ماکارانی،سویا،روغن  تازه،حبوبات)4 
است و سعی شده این اقالم با کیفیت خوب 

تقدیم عزیزان مددجو شود .

تعدادمشترکینردیف
250 مشترك      مشترکین عضو شده در دفتر مرکزی             1
200 مشتركمشترکین عضو شده درفرودگاه اصفهان                                      2
650 مشتركمشترکین عضو شده توسط کمیته بانوان                                         3

2850 مشتركمشترکین عضو شده درطرح مساجد ماه مبارك رمضان                         4
3800 مشتركمشترکین عضو شده توسط تحصیلداران                                     5

7750 مشتركمشترکین عضو شده در سال 1394                                                                      

42500 مشترك                      تعداد کل مشترکین محترم تا پایان سال 1394                                                                  

گزارش عملکرد  امور مشترکین در سال 1394

عالوه بر ارقام مندرج درگزارش مالی 
انجمن سال 94 ،تخفیفات اخذ شده 
جهت درمان بیماران تحت پوشش 
درمانی،داروخانه  مراکز  از  نیازمند 
ها، آزمایشگاه و کلیه مراکز همکار با 
انجمن خیریه بالغ بر11/205/000/000  

ریال  برآورد شده است.
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

به  مدیران  که  کند  می  ایجاب  مدیریتی  مسائل  به  نوین  نگاه 
سادگی از کنار نقش تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطالعاتی 
عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون 
ساختار اجرایی و اداری سازمان ها امری است که باید با توجه و 
درایت خاصی به آن نگاه کرد و راهکارهای مناسب را در بستر 
های موجود مشخص و مدیریت نمود تا ابزارهای موثر در پیشرفت 
شاخص های بهبود در سازمان به بهترین نحو ممکن، مورد استفاده 
قرار گیرند؛ ضمن اینکه از تحمیل هزینه های اقتصادی نامعقول بر 

دوش سازمان جلوگیری کند.
کنون  تا   1388 سال  از  اطالعات  فناوري  واحد  عمر  طول  در 
دستاوردهاي بسیاري در حوزه هاي مختلف انجمن حاصل شده 
است که در ذیل به برخي از آنها که در سال 1394 عملیاتي شده 

است اشاره مي گردد:

ارتباطات : 
نقطه میان  به  نقطه  ارتباط  راستاي  پیگیري هاي الزم، در  واحد  این 
دفترمرکزي انجمن و مرکز تخصصي وفوق تخصصي کلیه و دیالیز را در 
دستور کار خود قرار داده است و زیرساخت هاي الزم، از جمله نصب دکل 
در دفتر مرکزي، حفر و پیاده سازي چاه ارت صاعقه گیر و ارت ساختمان 

دفتر مرکزي را عملیاتي نموده است. 
در خصوص زیرساخت شبکه، در اتاق سرور دفتر مرکزي انجمن، با خرید 
تجهیزات سخت افزاري جدید، نوع کابل ها و چیدمان آنها ارتقا یافت؛ 
همچنین در مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و دیالیز با همفکري 
و مشاوره از متخصصان مربوطه شهر اصفهان  در زمینهIT، تیم تخصصي 
اي تشکیل و راهکارهاي مناسب در حوزه زیرساخت شبکه ارائه گردید و 
در جهت افزایش توان و توسعه مناسب زیر ساخت شبکه، تیم  تخصصي
IT    و  تیم   تخصصي  برق  در  کنار هم فعالیت نمودند که از مهم ترین 
دستاوردهاي این هم افزایي، می توان به عملیاتی نمودن یک زیرساخت 

شبکه قابل اعتماد و قابل اطمینان مي توان اشاره نمود.

اطالعات : 
واحد فناوري اطالعات با برگزاري جلسات با مدیران و همفکري با آنها، در 
جهت آماده سازي فرم هاي گزارشي مناسب و فناوري هدفمند داده هاي 

انجمن برای ارائه گزارش های موثر به مدیران گام برداشته است.

نرم افزار : 
واحد IT  با بررسي فرآیندهاي انجمن و تحلیل نیازها و مشاوره با مدیران 
در جهت تسهیل این فرآیندها اقدام به طراحي، تولید و توسعه نرم افزارها 
مي نماید که از مهم ترین موارد مي توان به نرم افزارهاي ذیل اشاره نمود:

1-نرم افزار نیکوکاران: نرم افزار  نیکوکاران  مرکز  تخصصي  و فوق 
تخصصي کلیه و دیالیز که حامیان مرکز را ثبت و مدیریت مي نماید و به 
نوعی بانک اطالعات خیرین مرکز مي باشد، ارتقا یافت و زیرساخت الزم 

جهت یکپارچه سازي ارتباطی با نیکوکاران نصب و فعال شده است.
2-نرم افزار اداري: با عنایت به سیاست هاي انجمن نرم افزار اداري 
طراحی و عملیاتي گردید به نحوي که مرخصي ها، ماموریت ها، حقوق و 

دستمزد و پرونده پرسنل خیریه را مدیریت مي نماید.
3-مدیریت مساعدت گروهي به مددجویان: با رشد تکنولوژي و 
تسریع در دسترسي ها جهت انجام امور، استفاده از تکنولوژي در امور خیر 
به عنوان یکي از اساسي ترین نیازهاي انجمن شناسایي گردید و در این 
راستا نرم افزار تحت وب نیکوکاران طراحي و در مرحله پیاده سازي قرار 

گرفت که انشا اله امید است در سال 1395 عملیاتي شود.
4-نرم افزار غربالگري: این نرم افزار مربوط به گروه پیشگیري و درمان 
انجمن مي باشد که اطالعات مراجعین را ثبت و نگهداري مي نماید و 
ضمن نوبت دهي پزشکان، سابقه فشار خون و قند خون مراجعه کنندگان 

را ثبت مي نماید.
5-نرم افزار ارزاق: جهت تحویل ارزاق به بیماران سامانه اي مکانیزه 
طرح ریزي گردیده است که امکان رهگیري تحویل ارزاق و درج در پرونده 

مددجو را مدیریت مي نماید.
6- نهائي کردن سند الزامات و نیازهاي نرم افزاري آینده مرکز تخصصي و 
فوق تخصصي کلیه و دیالیز )RFP( مي باشد که برطبق آن نرم افزار جامع 

مرکز، تولید و خریداري خواهد شد .
نهایتا با توجه به نیاز، نرم افزارهاي کاربردي)  همچون نرم افزار چاپ چک 
و پرفراژ واحد حسابداري ( براي واحد مربوطه خریداري و نصب مي شوند. 

سخت افزار : 
با عنایت به اهمیت اطالعات و امنیت درسازمان و از طرفي رشد و توسعه 
نرم افزاري سازمان و مکانیزه شدن فرآیندها نیاز به توسعه سخت افزاري 
در انجمن به شدت مورد توجه قرار گرفت به نحوي که از تکنولوژي جدید 
حوزه مجازي سازي و ذخیره اطالعات در سخت افزارهاي تخصصي در 
انجمن استفاده شد و بستر قوي حفظ، امنیت و پشتیباني از اطالعات 
در دفتر مرکزي و مرکز تخصصي شکل گرفت، از طرفي مرکز سیستم 
تلفن انجمن نیز به روز شده و مطابق با آخرین استانداردهاي ارتباطي 
عملیاتي گردید تا امکان برقراري ارتباط با آخرین تکنولوژي هاي موجود 

براي واحدهاي انجمن مهیا گردد.
از دیگر فعالیت هاي واحد فناوري اطالعات در حوزه سخت افزاري مي 
بایست به اجرایي و عملیاتي شدن تفاهم نامه این مرکز با شرکت ایران 
گیت جهت استفاده رایگان اینترنت پر سرعت و همچنین خرید یک سرور 
جهت مدیریت کاربران اینترنت مرکز تخصصي و فوق تخصصي حضرت 

ابوالفضل علیه السالم اشاره نمود.

همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایي هست .

 گزارش فناوري اطالعات و ارتباطات

امام علی )ع(: سخاوت، محبّت آور و زینت اخالق است

پیام رئیس هیئت مدیره و گزارش امور اداری 

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت کلیه 
سروران گرامی، خیرین محترم، اعضاء هیئت 
مدیره، اعضای هیئت امناء و کلیه کارکنان و 
حضرت  آقا  مقدس  ساحت  به  خدمتگذاران 
آقایانی  و  ها  خانم   ، السالم(  )علیه  ابوالفضل 
پشتیبان  و  و مددکار خیریه  یار  که همیشه 
و حامی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و 
باعث دلگرمی و نشاط روزافزون همگان گردیده 
اند .اینجانب به نمایندگی از طرف مدیر عامل 
محترم و اعضاء هیئت مدیره و خودم به همگی 
خسته نباشید عرض نموده توفیقات روزافزون 
برای تمامی سروران و سالمتی و شادکامی برای 
خود و خانواده های محترمشان از ایزد متعال 
مسئلت می طلبم. جهت آشنایی دوستان عزیز 
از فعالیت های یکسال گذشته خیرین و دست 
کارهای  از  مختصری  شرح  اجرائی  اندرکاران 
انجام شده را به اطالع عزیزان می رسانم. سالی 
که گذشت سالی پربار و ثمر بخش برای قسمت 
های مختلف خیریه بود ولی هیئت مدیره به 
این مقدار قانع نیست و چشم اندازهای باال و 
واالتر را برای آینده ترسیم کرده که امید است 
به لطف خداوند و با حمایت های آقا حضرت 
ابوالفضل )علیه السالم( و رهنمودهای مدبرانه 
همه دوستان به سر منزل مقصود که همان 
نیازمند و  خدمتگزاری به خلق و مددجویان 
آبرودار تحت پوشش خیریه یاغیره که تعداد 
آنها روز به روز افزونتر می گردد بتوانیم وظیفه 
قشر  این  به  نسبت  را  خود  انسانی  و  شرعی 

آسیب پذیر جامعه عملیاتی نمائیم.
همانگونه که سروران عزیز اطالع دارند نزدیک 
به 3 سال است که خیریه مشغول ساخت و 
حضرت  کلیه  تخصصی  فوق  درمانگاه  ساز 
ابوالفضل)ع( در خیابان امام خمینی است که تا 
بحال حدودا  عملیات عمرانی سفت کاری تمام 
شده و نازك کاری آن در حد قابل توجهی در 

دست اقدام می باشد که هیئت مدیره عزیز با 
پیگیری های شبانه روزی مدیر عامل محترم و 
دیگر دوستان مجری به طور شبانه روزی پیگیر 
کارها بوده و هستند و طبق برنامه ریزی زمان 
بندی شده این پروژه پیشرفت کرده و به امید 
خداوند متعال امید است تا اواخر سال جاری 
کارهای ساختمانی و خرید تجهیزات و شروع 
بهره برداری به ثمر برسد. ضمنا جهت طرح 
توسعه مرکز در آینده زمینی در کنار درمانگاه 
قرار داشت که با زحمات و پیگیری های زیاد و 
با حوصله و حمایت های آقای مهندس نریمانی 
خریداری و توسط خیرین و مدیرعامل و اعضاء 
هیئت مدیره تأمین بودجه گردید و معامله به 
لطف خداوند برای خریدار و فروشندگان باعث 

خیر و برکتشان بوده انجام شد .
 چشم انداز خیریه برای آینده به نظر می 
رسد خیلی خوب و انشااهلل مورد رضایت 
خداوند کریم قرار گیرد. طرح هایی جهت 
خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مددجویان، 
برنامه ریزی های پیشگیری و آموزش به 
افراد دیالیزی و خانواده های آنها که چگونه 
برنامه ریزی نمایند که در آینده دچار امراض 
کلیوی نشوند و برنامه های تدوین شده ای که 
ان شا اهلل در آینده نزدیک شاهد ثمربخشی آنها 
خواهید بود. در خاتمه از همگان استدعا داریم ما 
را در ارتقای بهتر و زودتر رسیدن به اهداف عالیه 
با راهنمایی های فکری و قلمی، قدمی و کرمی 
خود یاری دهند و با این خیریه مقدس همکاری 
الزم بعمل آورند. در پایان کلیه دست اندرکاران 
اجرائی این خیریه آماده دریافت پیشنهادات و 

انتقادهای سازنده دوستان عزیز هستند.

و من اهلل توفیق 

چشم اندازهای 
باال و واالتر برای 

آینده خیریه 
ترسیم شده است 

امور اداري انجمن
 با نگاهي مدبرانه حرکت می کند

این واحد از سال 1391 تمامي تالش خود را 
با هدف دستیابي به سازماني قانونمند انجام 
اداري  داده است و دراین مسیر دستورالعمل 
انجمن را تدوین و تصویب و به واحدهاي انجمن 
ابالغ نموده است، ازطرفي با برنامه ریزي جهت 
برگزاري جلسات کمیته تدوین سند راهبردي 
چشم انداز و ماموریت انجمن خیریه بهداشتي 
را  السالم(  )علیه  ابوالفضل  حضرت  ودرماني 

مدون نموده است.
در خصوص اپراتور انجمن، واحد اداري تمامي 
تالش خود را در جهت تسهیل ارتباط تماس 
گیرندگان با واحدهاي مختلف عملیاتي نموده 
و در واحد دبیرخانه نیز فاز شناخت نیازها و 
طراحي نرم افزاراتوماسیون اداري را در دستور 
فعالیت هاي سال 1395 انجمن قرار داده است.
از دیگر فعالیتهاي مهم واحد اداري مي توان 
به برنامه ریزي برای آموزش به پرسنل اشاره 
نمود زیرا ارتقا سطح کیفی عملکرد پرسنل در 
واحدهای انجمن جز اصلي ترین دستور کار 
انجمن در  سال 1394 هیئت مدیره محترم 
حوزه اداري مي باشد و این مهم با تدوین روش 
صالحیتها،  شناسایي  جهت  آموزش  اجرائي 
نیازهاي آموزشي، روشهای تامین منابع انسانی، 
ارزیابي دوره ها، میزان اثربخشي آنها و فراهم 
آوردن امکانات آموزشي تحقق یافته است که در 
این راستا با همکاري مدیران و همکاران انجمن 

پیگیري هاي زیر صورت گرفته است:
1- تدوین پرونده آموزشی برای کلیه کارمندان

2- نیازسنجی آموزشی
3- طرح ریزی آموزشی

4- ارزیابی دوره ای عملکرد کارمندان 
همچنین این واحد در راستای پیشبرد اهداف 
آموزشی خود قصد دارد، فعالیتهاي زیر را به 

انجام رساند:
1- تکمیل طراحی دوره های آموزشی

2- تکمیل ارزیابی عملکرد کارمندان
3- تهیه تقویم آموزشی و برگزاری دوره های 

آموزشی
4- ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی

5- طراحي و تولید سیستم مکانیزه آموزشي 

اثر بخشي و نوآوري درفعالیت با  
تحقق فناوري اطالعات 

پیام رئیس هیئت مدیره جناب آقای حاج علی رجالی به خیر اندیشان:
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره دهم /  تابستان 1395 

بخشش میزان فر و شكوه آدمی را نشان می دهد 

مقاله علمی

امام صادق)ع(:حرکت مسلمان در مسیر بر آوردن حاجت مسلمان دیگر از هفتاد طواف خانه خدا بهتر است

مقاله علمی

دست مادر-لبخند معلم و نگاه پرستار همیشه 
یاد آور دستان گرم و مهربان و لبخند شیرینی 
است که تلخی چهره ام در آن حل می شود و 
نگاه سحرآمیزی است که یخ های وجودم را آب 

می کند،  
مادر مظهر وقف است . معلم مظهر صبر است و 

پرستار مظهر گذشت.
بیمارستان بدون پرستار خانه ای تاریک است، 

پرستار که نباشد زخم هیچ دلی مرحم ندارد.
پرستار به عنوان عنصری فعال و پرکار از گروه 
پزشکی در ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی 
نقش اساسی دارد. بدون پرستار انجام کارهای 
نیست  پذیر  امکان  درمانگاهی  و  بیمارستانی 
مخصوصاً وجود پرستار باالخص در رشته های 
تخصصی و فوق تخصصی یک ضرورت حتمی 

و الزم است.
این یک حقیقت غیرقابل انکار است که شالوده 
تشکیل اکثر مراکز بهداشتی و پزشکی در اغلب 
نقاط دنیا با خدمات بی شائبه پرستاران ریخته 

می شود.
جهانی  بهداشت  سازمان  در  پرستاران  وجود 
توصیف  و  تعریف  ذیل  شرح  به  را  پرستاری 

نموده است:
مجموعه علوم پزشکی روانشناسی و اجتماعی 
با فنون الزم برای مراقبت و توجه از بیماران 
و پیشگیری بیماری ها که در حقیقت کار این 
پرستاران مراقبت و درمان درد آنها تنها نیست، 
بلکه باید وضع روحی و اجتماعی و اقتصادی 
افراد بیمار را نیز در نظر گرفته و به تسکین آالم 

آنان بپردازند.«
بیماران  جانشینی  درمان  بر  کوتاه  مروری 
کلیوی و نحوه پرستاری آنان شصت سال پیش 

نارسائی مزمن و پیشرفته کلیه در مرحله اورمی 
یا مسمومیت با سموم ادرار چون بسیاری از 
سرطان های پیشرفته مرگ را برای بیماران رقم 
می زد و پزشکان در برخورد با این بیماران واقعاً 

درمانده بوده و کاری از دستشان ساخته نبود.
بشر کنجکاو و جستجوگر که پیداکردن راه حل 
از مدتها پیش  اوست  ویژگیهای  از  مشکالت 
در فکر راه چاره ای برای حل این مشکل بود 
و خوشبختانه طی سالها تالش فراوان  انسان 
را  این مشکل  گره  مند،  عالقه  و  جستجوگر 
گشوده و امروزه جمعیت انبوهی با بهره گیری 
از این درمان جانشین ، زندگی دوباره یافته و از 

مرگ رهایی یافتند .
به عنوان شکر این نعمت و بدیهی نگرفتن این 
امکانات به مشکالت فراوانی که در راه توسعه 
و  داشته  وجود  درمانی  روش  این  تکمیل  و 
دارد و تالش پیگیری که از طرف هزاران نفر 
از دانشمندان، مهندسان، پزشکان و پرستاران 
و تکنسین ها گرفته تا خود بیماران انجام شده 

، اشاره می گردد.
یا  مصنوعی  کلیه  ماشین  با  درمان  مورد  در 
همودیالیز در آن خون بیمار از بدنش خارج 
شده و در صافی و لوله های ویژه  به گردش در 
می آید و در تماس غیرمستقیم از وراء یک غشاء 
یا پرده نیمه تراوا با محلولی با مشخصات امالح 
طبیعی خون قرار دارد و به این ترتیب مواد زائد 
و سمی خود را از دست داده و مواد ضروری 
و مفید را جذب می کند.  یکی از مشکالت 
اولیه همودیالیز، لخته شدن خون خارج شده 
از بدن در دستگاه پاالیش خون بوده است، با 
لخته شدن خون در لوله ها و صافی امکان ادامه 
دیالیز یا پاالیش خون را غیرممکن می سازد و 

مضافاً اینکه مقداری از خون با ارزش بیمار که 
به علت بیماری مزمن کلیه از ابتدا هم کم بوده، 
از بین رفته و تاثیرات طاقت فرسایی برای بیمار 

به همراه دارد.
تالش برای پیداکردن ماده ای که اضافه کردن 
آن به خون مانع لخته شدن شود، سال ها به 

طول انجامید.
ارتباط بیمار با ماشین کلیه مصنوعی و اینکه 
بتوان به ترتیبی جریان خون کافی بین بیمار 
و ماشین را برقرار نمود، خود مشکل دیگری 
بود تا اینکه در سال 1960 نیز با ایجاد فیستول 
و شنت شریانی- وریدی مشکل حل گردید 
و ادامه درمان نا محدود را با این روش نجات 

بخش ممکن ساخت .
هسته تشکیالت نفرولوژی و درمان جانشینی 
در ایران از حدود سال های 1340 شروع شد و 
بتدریج رو به پیشرفت گذاشت و این پیشرفت 
آنچنان سریع به جلو رفت که در سال های پس 
از انقالب ،شکوفائی چشمگیری پیدا کرد به 
طوری که از لحاظ دیالیز و پیوند کلیه، ایران 
در سطح کنفرانس های بین المللی مطرح شد 
و نمونه آن ارائه کارهای انجام شده در رشته            
بیماری های کلیه و پیوند کلیه در کنگره بین 
المللی استانبول در اواخر سال 1364 بوده است 
و مخصوصاً مشخص شد که از لحاظ تشکیالت 
و امکانات درمان جانشینی بیماری های کلیه و 
پیوند کلیه ایران سرآمد کشورهای خاورمیانه و 
مخصوصاً از نظر امکانات پیوند کلیه و موفقیت 
چشمگیر در پیوند کلیه ایران با ممالک پیشرفته 

و ترقی دنیا برابری می نماید.
با توجه به مطالب گفته شده در باال، پرستاری 
در بخش دیالیز خود یکی از رشته های فوق 

تخصصی در حرفه پرستاری است که پرستار 
هم باید از نظر فنی و طرز کار با ماشین دیالیز 
دقت و کارآئی خوبی داشته باشد و هم از نظر 
روابط انسانی و عاطفی در سطح باالئی بوده 
باشد تا بتواند بیمار دیالیزی را خوب درك کند، 
مشکالت بیمار دیالیز ی را خوب احساس نماید 
و طرز برخورد او با بیمار دوستانه، برادرانه و 

خواهرانه باشد.
آری بیماری که برای اولین بار قرار است تحت 
نگران است  درمان با دیالیز قرار گیرد،شدیداً 

واغلب روحیه خود را باخته است.
بلی در مراحل ابتدائی دیالیز، ترس، پدیده ای 
بسیار طبیعی است و بزرگترین وحشت نوع بشر 

ناشی از عدم آگاهی مسائل است.
از  بسیاری  کار  دیالیز هم در شروع  مورد  در 
مسائل مجهول است، بیمار دیالیزی فکر می 
کند، نکند صدمه ای ناشی از خرابی ماشین به 
بدن او وارد شود؟ نکند در اثر خرابی ماشین، 

بیمار از دست برود؟ و سئواالت دیگر.
که این وظیفه پرستار است که به او آگاهی دهد، 
او را از نگرانی برهاند و روحیه از دست رفته او 

را به او بازگرداند.
پرستار دیالیز باید به او بگوید بخش دیالیز خانه 
دوم توست زیرا همانطور که می دانیم بیماران 
دیالیزی حداقل هفته ای 2-3 مرتبه به اجبار  
می دارند جهت ادامه حیات به بخش دیالیز 
مراجعه نمایند و این کار تا زمان پیوند کلیه و یا 
در نزد تعدادی از بیماران تا پایان عمر باید ادامه 

داشته باشد.
پس در حقیقت یک بیمار دیالیزی حدود 
در  را  خود  هفتگی  زندگی  از  20ساعت 
بیمارستان و در بخش دیالیز می گذراند، 
صبحانه، ناهار و شام، میهمان بیمارستان 

و میهمان پرستار خود است.
در اینجاست که بیمار احساس می کند که باید 
خود را با این زندگی جدید وفق دهد و مطیع 
امر پرستار خود باشد و هرچه قدر این روابط 
صادقانه تر و صمیمانه تر باشد، بیمار بیشتر 
احساس یگانگی و یگرنگی نموده و در بهبود 

حال او موثرتر واقع خواهد شد.
پس شما که پرستار هستید نیز باید این مهمان 
جدید را پذیرا بوده و ورود او را به خانه خود 

صمیمانه ارج  نهید.
از دیالیز ممکن  درست است که در مراحلی 
است که حس تندخوئی و عدم تحمل بیمار 
باید بدانید که این عدم  شما را برنجاند ولی 
تحمل و تندخوئی ناخواسته برای بیمار پدیدار 
شده و مربوط به آن است که بیمار احساس می 
کند حیات و زندگی او به ماشین دیالیز بسته 

است و ناچاراً به پرستار خود پرخاش می کند 
و دیده شده است که حتی به پزشک خود نیز 

احساس پرخاشگرانه دارد.
بیاد دارم که یک بیمار دیالیزی می گفت تنها 
درد و ناراحتی من مربوط به همان لحظه ای 
است که سوزن وارد بدن من می شود و من 
از دیالیز،  تجربه کرده ام که بدترین وحشت 
ترس از فرورفتن سوزن دیالیز در پوست است 
ولی بعدها فهمیدم که سوزن دیالیز باید مرا آزار 
دهد تا بهتر شوم. این وحشت از سوزن می تواند 
هیجانات زیادی ایجاد نماید و اکثراً پرستاری که 
سوزن را باید فرو کند تحت تأثیر این هیجانات 
ممکن است در واردکردن سوزن موفق عمل 

نکند . 
به نظر من تنها راه حل آن است که پرستار 
کامالً آرامش و خونسردی خود را حفظ کرده و 
به بیمار خود بگوید عضالت و اندام های خود را 

در حال استراحت رها و آزاد نماید.
باید بیماری که قرار است برای اولین بار تحت 
دیالیز قرار گیرد، گذشته از آنکه پزشک و پرستار 
باید با زبانی عامیانه و دور از اضطراب و نگرانی، 
بیمار را با واقعیت زندگی جدید خود آشنا نماید 
و در بین بیماران  دیالیز باالخص آنان که چند 
سالی است، دیالیز می شوند و از تمام پیچ و خم 
های این راه گذشته اند را با بیمار جدید روبرو 
کنیم که خود بیمار بتواند واقعیات را از زبان هم 

درد خویش به خوبی فراگیرد.
باید به بیماران بیاموزیم که رفتارشان در بخش 
دیالیز و در خانه جدید خود چگونه بایدباشد، 
باید به آنها بگوئیم که دیالیز وسیله ای است 
با  حیات  ادامه  و  حیات  کردن  طوالنی  برای 
دیالیز می تواند راهگشای خوبی برای فرار از 
نشدن،  دیالیز  درصورت  که  زیرا  باشد،  مرگ 
مرگ راه دیگری است که پیش روی بیمار قرار 
دارد و در حقیقت هر بار که بیمار برای دیالیز 
مراجعه می نماید، تصمیم او را برای ادامه حیات 

می رساند.
پرستاران  پروانه وار گرد شمع بیماران می 
سوزند و دم برنمی آورند و همانگونه که 
گیاه به عشق خورشید سر از خاك بیرون 
می آورد و به حیات خود ادامه می دهد 
نیز همانند  پرستار  و  دیالیز  بیمار  رابطه 

عشق گیاه به خورشید است.
درود و هزاران درود به شما انسان های وارسته 
و فداکار باید بیمار دیالیز این را درك کندکه 
در پایان هر طلوع یک غروب هست و در پایان 
هر بهار، تابستان می رسد و به دنبال آن پائیز 

و زمستان.
امور  گونه  همه  در  را  بیمار  باید  پرستار  بلی 

زندگی راهنما باشد، باید مشکالت خانوادگی 
آنقدر  بیمار  به  باید  را پرس و جو کند،  آنان 
اطمینان خاطر دهد که کلیه مشکالتش را با او 
در میان بگذارد )مشکالت مادی،معنوی و ...(تا 
آنجا که برای پرستار مقدور است مشکالت بیمار 
را خود برطرف نموده یا با پزشک دیالیز در میان 
گذارده و یا او را به مددکار دیالیز معرفی نماید 
و اگر از نظر مسائل عاطفی و روحی و عصبی 
مشکالتی دارد از همکاران روانپزشک همکار با 

بخش دیالیز کمک بخواهد.
باید از بدو ورود بیمار به بخش)آغاز دیالیز( تا 
پایان دیالیز و خروج از بخش پا به پای او باشد، 
باید از بیمار دیالیز بخواهد که قسمتی از کارهای 
خود را در بخش دیالیز، خودش انجام دهد.مثل: 
)وزن کردن خود، شمارش تعداد نبض، گذاردن 
درجه حرارت و حتی آماده کردن ماشین دیالیز 

خود با کمک پرستار(.
پرستار باید در مورد رژیم غذائی بیمار او را کمک 
نماید و راهنما باشد.مقدار مایعی که باید مصرف 
نماید، نوع غذاهائی که باید بخورد را به او تذکر 
دهد و یادآوری نمایدکه از اضافه وزن بپرهیزد 
مخصوصاً چون تعدادی از بیماران دیالیز مبتال 
به هپاتیتHBsAg(B+( می شوند و این خود 
اغلب احساس ترس شدید در بیمار و اطرافیان 
بیمار به وجود می آورد، وظیفه پرستار دیالیز 
است که دقیقاً مطلب را برای او و خانواده بیمار 
مورد بررسی قرار دهد که چه مواظبت هائی 
را باید انجام دهد تا زمانی کهHBsAg  منفی 
بیمار  مسئله همیشه  دو  معموالً  شود، چون 
دیالیز را در معرض خطر مرگ قرار می دهد: 
یکی اضافه وزن و مصرف شدید مایعات)خطر 
ادم حاد ریه( و دیگری مصرف کردن مواد غذائی 

حاوی پتاسیم زیاد)خطر هایپرکالمی(.
پرستار بخش دیالیز باید همیشه این دو مسئله 
را به بیمار یادآوری نماید که او بتواند سالیان 
سال به دیالیز ادامه داده و از حیات حداکثر 
استفاده و لذت را ببرد تا انشااهلل مقدمات کار 

پیوند کلیه او فراهم شود.

لطفاً مرا فقط دعا کنید.                   
 

شمع شو شمع که خود را سوزی          
 تا بدان بزم کسان افروزی

پرستار،بیمار 
و دیالیز

دکتر مهدی اذانی                                                               
متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار 
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کـلیــد
گی زند  زندگي یعني دیدن “ داشته ها ” نه دیدن “ نداشته ها ” 

روز جهانی نا شنوا

فردا، روزی است بزرگتر از امروز! سعی کن امروز بزرگتر شوی، تا در بزرگی فردا گم نشوی...!

ورزش و سالمتی

در  کلیه  پیوند  ورزشکاران  آفرینی  افتخار 
با  آرژانتین  جهانی  مسابقات  دوره  بیستمین 
جامعه  به  را  نقره   2 و  طال  مدال   6 کسب 
بیماران کلیوی، دیالیزی و پیوندی ورزشکاران 
و   کاران    نیکو  خیرین،  خاص،  بیماران 
مشترکین انجمن خیریه  بهداشتی و درمانی 
حضرت ابوالفضل )ع( تبریک عرض می نمائیم.

در این مسابقات :

1( آقای امیر بهرامی با کسب 2 مدال طال در 

ماده ی 400 * 4 و 400 متر دومیدانی
2( آقای رضا طهماسبی با کسب 2 مدال نقره 

در ماده ی 800 متر و 1500 متر دومیدانی
3( خانم مریم رحمانی با کسب 2 مدال طال 

در انفرادی و دوبل بدمینتون
4( خانم نجمه کمالی با کسب 2 مدال طال در 

انفرادی و دوبل بدمینتون   

بر  زرین دیگری  برگ  با تالش جمعی خود، 
درمانی  و  بهداشتی  خیریه  انجمن  افتخارات 

حضرت ابوالفضل )ع( رقم زدند.

ورزشکاران قهرمانان با فعل )) خواستن((
بیماری را خسته کردند

توزیع کتاب
 راهنمای بالینی در 

بخش های دیالیز 
اصفهان 

به مناسبت 
گرامیداشت روز 
جهاني ناشنوایان

کتاب راهنمای بالینی خانواده ها و بیماران با  
نارسایی مزمن کلیه که با همکاری خیریه حضرت 
ابوالفضل )ع( و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تهیه و تدوین و چاپ شده است در میان 
همه بیماران دیالیزی در بخش های همودیالیز 

اصفهان توزیع شد .
در این کتاب  که به زبان ساده نگارش یافته است 
نویسندگان در سه فصل آن به بیان بیماری مزمن 
کلیه و تعاریف آن ، نارسایی مزمن و پیشرفته 

کلیه ،درمانهای جایگزین کلیه پرداخته اند .
این کتاب در 100 صفحه و با تیراژ 3000 نسخه 
به چاپ رسیده و عالوه بر اینکه این کتاب در 
اختیاربیماران تحت پوشش خیریه گذاشته شده 
است توسط خیریه برای توزیع میان همه بیماران 
دیالیزی به همه مراکز همودیالیز اصفهان ارسال 

شده است .
دانش  و  آگاهی  ارتقای  راستای  در  طرح  این 
بیماران درباره بیماری کلیه و شیوه های درمانی 
انجام  شده است تا بیماران و خانواده هایشان 
بتوانند با مطالعه این کتاب و راهنمایی هایی 
که در آن شده است عمر مفید داشته باشند و 

کیفیت زندگیشان را ارتقا دهند .

افتخار  آن را داریم که به اطالع شما عزیزان 
با  و  متعال  عنایات خداوند  پرتو  در  برسانیم  
تکیه بر نام مقدس حضرت ابوالفضل )ع( هیات 
مدیره انجمن خیریه بهداشتي و درماني حضرت 
ابوالفضل)ع( از زمان تصویب  مصوبه  به شماره 
به  موفق  تاکنون    1391 درسال   61/1027
حمایت و درمان بیش از 150 نفر از بیماران  
نیازمند به  کاشت حلزون شنوایی شده است  که 
این خدمت ماندگار از سوی خیرین باعث شده 
این عزیزان از  نعمت شنیدن و سخن گفتن 

برخوردار شوند .
خرسند یم که  این حرکت ارزشمند به عنوان  
برگ زرین دیگري از افتخارات این خیریه توانسته  
در راستاي ارائه خدمات وایجاد تسهیالت  و رفاه 

بیماران تحت پوشش تاثیرگذار باشد .

150 نفر از نعمت شنوایی برخوردار 
شدند

اندکی صبر سحر  نزدیک است
سحر داستان ما متولد  18 اریبهشت 1368  
دراصفهان است . او در بدوتولد با وزن 3/5 کیلو  
کامال سالم وطبیعی بود . اما  از شش ماهگی 
شروع کرد به آب خوردن زیاد وتکرر ادرار شدید  
که موجب شد به سرعت الغر و بی اشتها شود .

نوزاد کوچک ما دیگر رغبتی به خوردن  شیر 
مادر نداشت و پزشکان  نیز هر کدام تشخیص 

های متفاوتی برای این نشانه ها داشتند .
تا اینکه  درسال 74 سحر  شش ساله برای 
تشخیص  آنجا  که  اعزام  سویس   به  درمان 
بیماری  به   مبتال  کوچک  دختر  این  دادند 
متابولیک مادرزادی و نادر سیستینوزیس است  
و  پیشنهاد  انجام پیوند کلیه برای سحر از سوی 

متخصصان داده شد .
خانواده سحر پس از بازگشت به ایران با همیاری 
و کمک انجمن خیریه ابوالفضل )ع( موفق شدند  
را  دخترشان  تهران  نژاد  لبافی  دربیمارستان 

تحت عمل جراحی پیوند کلیه قراردهند .
بدون  داستان  این جراحی موجب شد سحر 
هیچ گونه مشکل و بیماری  18 سال درصحت 

و سالمتی به زندگی ادامه دهد.
به رغم  بیماری  مادرزادی سیستینوز هر دو 
چشم سحر توسط  متخصصان  پیوند قرنیه شد  
و او در این مدت مدارج  عالی تحصیلی را پشت 
سر گذاشته و همیشه  جزو شاگردان ممتاز بود.

 سحر با کمک و حمایتهای مالی انجمن خیریه 
حضرت ابولفضل )ع( وحمایت های بی دریغ 
اعضای هیات مدیره انجمن توانست لیسانس 

آباد  نجف  دانشگاه  از  را  جهانگردی  مدیریت 
بگیرد .

درسال 93 کلیه پیوندی سحر  پس زد و از 
کار افتاد و سحر شش ماه دیالیز خونی می شد 
و پس از دیالیز برای بار دوم بازهم به کمک 
خیرین انجمن در بیمارستان لبافی نژاد مجددا 

پیوند شد .
سر  سحر  با  ژنتیکی  بیماری  مدتی  از  پس 
ناسازگاری گذاشت دچار دیابت شد و در این 
به  رو  بشدت  سحر  دوم  پیوند  بعد  سال  دو 
زوال و نابودی رفت و بیماری نهفته بیدار شد 
و باعث شد دختر پرتالش داستان ما قدرت  
متاسفانه  و  بدهد  از دست  را  تکلمش  و  بلع 
قدرت حرکات اندام و حرکتش را از دست داد 
و یکسالی است  روزگار خود را بر ویلچر می 

گذراند .
سحر   سختی  دوران  در  و  گذشته  دوماه  در 
انجمن  خیریه ابوالفضل )ع( به مانند همیشه 
هزینه  و  گذاشت  میدان خیرخواهی  در  قدم 
درمان و نگهداری  سحر را پرداخت کرده  است .

سحر گرچه  در شرایط جسمی بسیار دردناك 
و سخت به زندگی ادامه می دهد اما همچنان 
دختری باهوش و دانا  است اگر درست نمی 
بیند ، حرف نمیزند و راه نمی رود اما زندگی را 
دوست دارد اما بسیار نا امید و دلشکسته است 
و نیازمند یاری خیرینی است که می توانند 

تسکین دهنده آالم او باشند .

امید به زندگی ،  در چشمان 
))سحر(( موج می زند 
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره دهم /  تابستان 1395 

امام صادق)ع(:نیكوکاری و خوش اخالقی، خانه ها را آباد و عمرها را طوالنی می کنند.

مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز

امام باقر)ع(:نیكوکاری و اخالق خوب شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند 

مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز

چکیده :
امروزه درطراحي مراکز درماني وبیمارستاني، نگاه جامع به نیازهاي درماني 
بیماران بارعایت استانداردها و نگاه انسانگرایانه به منظورکاهش استرس، 
اضطراب وشرایط روحي بیماران و همچنین نیازهاي روحي و مادي پرسنل 

به منظور ایجاد یک مرکز کارآمد معطوف شده است .
لذا طراحي و نیازسنجي یک مرکز جامع و مدرن دیالیز ازاین واقعیت مجزا 
نمي باشد ، درنتیجه طراحي و برآورد نیازهاي یک مرکز دیالیز از جمله 
طرح هاي معماري و پزشکي است که داراي ریزفضاهاوضوابط بسیاري 
مي باشد. ازاین رو در جهت همین اهداف، نیازسنجي وتحقیقات میداني 
انجام شده است که  کلیه ي نیازهاي جسمي ودرماني، روحي ورواني،امکانات 
وخدمات رفاهي یک مرکز دیالیز کیفیت محور براي بیمار و پرسنل دریک 

مرکزمدرن دیالیزبرآورد شده است.
ازجمله نیازهایي که  بعدازتحقیق بدست آمده مي توان به موارد زیراشاره کرد: 
سالن هاي دیالیزیاهمودیالیز،مرکزجراحي محدود ویژه بیماران دیالیزي، 
آزمایشگاه هاي بیوشیمي، سرولوژي ، بانک خون ، هماتولوژي ، هورمون 

شناسي، میکروبي، ادراري وتجزیه نام برد. همچنین وجود اتاق هاي ویژه 
یا VIP جهت بیماران خاص دیالیزي رامي توان ازمزیت هاي این طرح 

برآوردکرد.
ازجمله دیگربخشهاي موردنیازیک مرکزدیالیز مي توان به مواردزیراشاره 

کرد :
بخش هاي تصویربرداري تشخیصي، دندانپزشکي، کلینیک روانشناسي، 
کلینیک چشم پزشکي، کلینیک ارولوژي و نفرولوژي، کلینیک قلب، 
کلینیک دیابت و همچنین اتاق هاي استراحت با شرایط ویژه جهت پرسنل 
شاغل در مرکز دیالیز پیش بیني شده است. همچنین وجود بخش هاي 
اقامتي بیماراني که به عنوان توریسم درماني مورد درمان قرار مي گیرند  
وسایر بخش هاي استریلیزاسیون،خدماتي واداري و غیره دراین نیازسنجي 
پیش بیني شده است. در انتها کلیه ي نیاز هاي یک بیمار کلیوي و دیالیزي 
و پرسنل شاغل در مراکز دیالیز از همه جوانب بررسي و برآورده شد.که 
فوق تخصصي حضرت  و  مرکز تخصصي  موارد گفته شده در  تمامي 

ابوالفضل )ع( رعایت شده است .

مقدمه:
ازآنجایي که کلیه ها مسئول تصفیه کردن مواد زائد خون 
هستند، دیالیز عملیاتي جایگزین براي بسیاري ازوظایف 
ومسئولیت هاي طبیعي کلیه  مي باشد. درواقع بیماران 
کلیوي زماني که مواد زائد در بدنشان آنقدر زیاد مي شود 
که کلیه قادر به تصفیه آن نمی باشد، نیازبه انجام فرآیند 
دیالیز آغاز می گردد. پزشکان درواقع موادشیمیایي 
مختلف رادربدن بیماران اندازه گیري مي کنند تازمان 
الزم براي دیالیز راتشخیص دهند.دوموردازمهمترین 
اندازه گیري  دراین  که  موجوددرخون  موادشیمیایي 

استفاده مي شود کراتین و اوره خون مي باشد.
عبارتند  داردکه  مختلف  دونوع  دیالیز  واقع  در 
از:1-دیالیزخوني2-دیالیزصفاقي.دردیالیزخوني 
اضافي  موادزایدوآب  کردن  خارج  یاهمودیالیزبراي 
ازبدن به وسیله دستگاه همودیالیزوفیلترخاص استفاده 
با قراردادن یک  مي گردد درحالي که دیالیز صفاقي 
لوله پالستیکي درحفره شکم بیماراین فعالیت راانجام 
مي دهند.درمان همودیالیزدرواحدهمودیالیز که یک 
ساختمان خاص بادستگاه هاي دیالیزاست انجام مي شود 
اما آنچه حائزاهمیت است اینکه بیماردیالیزي معموالً 
سه باردرهفته بایدبه واحددیالیزمراجعه کند که هرجلسه 
دیالیزحدود دو تا چهار ساعت به طول مي انجامد . لذااولین 
گام حائزاهمیت که باید در طراحي در نظرگرفته شود 
توجه به این نکته  است که به دلیل حضور مداوم بیمار 
درمراکزدرماني دیالیز، طراحي این مرکزباید به گونه اي 
انجام شودکه عالوه براینکه بیمار،بخش دیالیزراخانه 
دوم خودبداند، درطي مدت چندین سال دیالیزدریک 
محیط مفرح یاشادوبه دورازخستگي روحي وجسمي 
که به دلیل تکرارپذیري حضوربیماردرمرکزدیالیزاست 
مورد مداوا قرار بگیرند.گام دوم ازنکات مورد اهمیت 
دیگردربیماران دیالیزي،تمرینات ورزشي مستمردرحین 
دیالیز یا پس ازدیالیز است که متاسفانه درکشورایران 
مورد توجه زیادي قرارنگرفته است. تمرینات ورزشي 
دربهبودتوانایي کارجسماني و کیفیت دیالیز  مفید است.

گام سوم از مواردي که درمراکزدرماني دیالیزي باید 
مورد توجه قراربگیرد اینکه، ازآنجایي که بیماران دیالیزي 
بسیاري از زمان هاي هفتگي خود را درمراکز درماني 
مي گذرانند لذابایدمرکزي جامع که کلیه ي نیازهاي 
بیماران دیالیزي از مراقبت هاي درماني وپیشگیري 
بیماران کلیوي قبل ازدرمان به وسیله دستگاه همودیالیز 
وعوارضي که درحین یا بعدازدیالیز بروز مي دهند رامورد 
پوشش قرار دهند. به عبارت دیگر باید درگیري هفتگي 
یک فرد بیماربامراکز دیگر درماني حتي االمکان کاسته 
شود. پس باتوجه به مباحث ذکرشده طراحي یک 
مرکزدیالیز رامبتني بردواصل کیفیت محور و  واحدجامع 

دیالیز  بنا نهادیم .

چالش هاي پیش رودرمراکزدرماني دیالیزایران 
وراهکارهاي آن 

چالش اول: متاسفانه دربسیاري ازمراکز درماني دیالیزي 
ایران، به این فرایند درماني به صورت کمیت محورنگاه 
شده است که شاید دلیل آن هم کمبودتخت هاي دیالیز 

در ایران بوده است .
چالش دوم: بسیاري ازمراکز یاواحدهاي ساخته شده 
دیالیز به مباحث روانشناسي بیمار دیالیزي و حاالت 
روحي رواني این نوع بیماران یاحتي خانواده ي آنها 
براي حضوردراین مراکز ، همچنین مباحث روانشناسی 

پرسنل شاغل در مرکز درمانی دیالیز درنظر نگرفته اند.
چالش سوم: بسیاري از مراکز دیالیزي موجود  همه ي 
خدمات موردنیاز یک بیمارکلیوي را پوشش نداده اند به 
نحوي که یک بیماربایدبراي دریافت خدمات موردنیازبه 
مراجعه  مختلف  یابیمارستان هاي  درماني  مراکز 
اولیه پرسشنامه اي  باطراحي  پروژه  این  کند.لذامادر 
وباقراردادن درگروه هاي مختلف ازجمله بیماران دیالیز ، 
کلیه پزشکان باتخصص هاي مختلف که به نحوي با 
بیماران دیالیز در ارتباط هستند ، پرستاران شاغل در 
بخش هاي همودیالیز ، مهندسین پزشکی ، خانواده هاي 
درحوزه هاي  معمار  مهندسین  دیالیزي ،  بیماران 
طراحي بیمارستان ، روانشناسان و روانپزشکان ، و تجزیه 
و تحلیل آن ها  به موارد زیر جهت یک مرکزجامع و 
ذکراست  به  الزم  رسیده ایم.  محوردیالیزي  کیفیت 
دراین پرسشنامه موردبحث، از افراد دیالیزي با میانگین 
به  باتوجه  استفاده شده است. ضمناًٌ  مختلف  سني 
تحقیقات انجام شده قبلي رابطه  معناداري بین هیچ 
یک ازمتغیرهاي جنسیت، تحصیالت، وضعیت اشتغال، 
وضعیت اقتصادي، وضعیت تاهل با کیفیت زندگي 
بیماران وجودنداردلذا ماهم بر اساس این نتایج،معیارهاي 
مذکور راموردبررسي قرارنداده ایم. پس با توجه به مباحث 
ذکر شده طراحي یک مرکز جامع و کیفیت محور دیالیز 

را مبتني بر دو اصل کیفیت و جامع بودن قرار داده ایم.
الف( کیفیت محور

*  ایجادمحیطي مفرح وشادبه دورازخستگي ودلزدگي 
*    بهبود کیفیت زندگی بیمار یا بازتواني حین دیالیز

*    اختصاص فضای مناسب و کافی برای استراحت 
پرسنل  شاغل در مراکز دیالیز با توجه به سختی کار آنان

ب( واحد جامع درماني 
*    سالن هاي دیالیز 

*    کلینیک و پلي کلینیک هاي تخصصي 
*    بازتواني حین وبعدازدیالیز

*    دندانپزشکي 
*    بخش هاي تصویربرداري 
*    بخش هاي آزمایشگاهي 

*    اداري 

*    خدمات و پشتیباني 
طراحي یک مرکزکیفیت محور درماني دیالیز

از  است  عبارت  بر سالمت  مبتني  زندگي  کیفیت 
شرایطي که درآن بیمارازنظرعاطفي ، اجتماعي ،اقتصادي ، 
فرهنگي ،معنوي و جسمي احساس رضایت نماید. 
بیستم  اواخرقرن  از  درمراکزدرماني  کیفیت  مفهوم 
درتحقیقات پزشکي موردتوجه قرارگرفته است و به 
عنوان شاخص مهمي براي سنجش وضعیت سالمت 
درپژوهش هاي مربوط به بهداشت و درمان شناخته 
شده است . درنتیجه دستیابي به اطالعات کیفیت 
درمان  مناسب  اجراي  براینکه سبب  عالوه  زندگي 
مي شود ، مي تواند در موثر واقع شدن برنامه هاي مراقبتي 
وتوانبخشي نیز نقش داشته باشد. درنتیجه عدم توجه 
به کیفیت زندگي ، ادراك و اهمیت افراد ممکن است 
باعث ازبین رفتن منابع ، کاهش دارایي وافزایش هزینه ها 
شود . باتوجه به بررسي هاي به عمل آمده مابابهبو دموارد 
زیرمي توان کیفیت زندگي بیماران همودیالیز را افزایش 
دادیم  . که در نتیجه این باالبردن کیفیت زندگی بیمار و 
دیالیز منجر به کاهش مرگ و میر بیماران و افزایش عمر 

این بیماران می شویم.
وجود  دیالیز:  از  دیالیزیاپس  درحین  تحرك 
تنها  نه  دیالیز  توانبخشی در یک مرکز  یک مرکز 
دربهبودتوانایي و کارجسماني مفیداست بلکه براي 
بهبودفشارخون باال، کم خوني، افسردگي، سوخت و 
ساز قندها و چربي ها که خود این ها برخي از عوارض 
دیالیزهستند.لذابه بیماران دیالیزي توصیه مي شود  از 
برنامه هاي ورزشي در یک سالن بازتواني مختص به 
بیماران دیالیز که درمرکز قراردارند استفاده کنند.به 
عنوان مثال پیاده روي )تردمیل ( و استفاده ازدوچرخه 
ثابت که 5-3 جلسه درهفته تکرار شودکه مي تواند 

حین دیالیزبامراقبت یاپس از آن انجام شود.
به  که  آنجایي  از  وافسردگي:  اضطراب  کاهش 
دلیل حضورمداوم بیمار در یک مرکزدرماني، امکان 
دلخوردگي ، یا دلزدگي ازحضوردرآن مرکز وجود دارد 
لذا بایددر طراحي مرکز ، رنگ بندي هاي قسمت هاي 
مختلف متناسب با روحیه پرسنل و بیمار مورد بررسي 
قرار گیرند ، به طوري که حضورچندساعته بیمارباعث 
خستگي روحي نگردد. به همین جهت در این مباني 
رنگ هاي سالن هاي دیالیز ازرنگ هاي گرم،با نور کافی ، 
غیرمهیج استفاده مي گردد . همچنین یکي دیگرازدالیل 
افسردگي وخستگي روحي درحین دیالیز، نداشتن یک 
فعالیت سرگرم کننده است ازجمله بهترین اقدامي که 
تابحال درایران انجام شده است، براي بیماران به صورت 
مشترك از یک تلویزیون یا رسانه استفاده مي کنند که 
باتوجه به یکسان نبودن سلیقه ها، سن، میزان تحصیالت 
و ... این خودباعث افسردگي وخستگي مي شود لذادراین 

این مقاله حاصل بخشي ازپژوهش باعنوان طراحي یک مرکزدیالیزجامع دراستان اصفهان توسط تیم مشاوره و اجراي پروژه درحال 
حضرت ابوالفضل)ع(  درماني  و  بهداشتي  خیریه  به  )ع(وابسته  ابوالفضل  ودیالیزحضرت  کلیه  تخصصي  وفوق  مرکزتخصصي   ساخت 
مي باشد که به صورت فشرده به دومین کنگره تخصصي ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ارائه گردید این مقاله توسط دکتر سوداوي 

و مهندس وحیدخدادادي در این گنگره ارائه جزو مقاالت برتر پذیرفته شده قرار گرفت.
 درپایان ازکلیه مهندسان وپزشکان وافراد یا سازمان هایي که درطراحي این مرکزما را یاري نموده اند سپاسگزاري نموده و امید است که مطالب 

این مقاله درطراحي  و ساخت مراکزدیالیزمفید واقع شود. 

مباني طراحي یک مرکز 
جامع و مدرن کیفیت محور دیالیز 
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع(  
شماره دهم /  تابستان 1395 

از فعالیتهاي بزرگ نهراسید زیرا هر فعالیت بزرگي را مي توان به فعالیتهاي کوچكتر تقسیم کرد

مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز

امام محّمد باقر)ع(: شاد کردن دل مومن محبوب ترین عبادت  نزد خداوند است

مرکز  تخّصصی و فوق تخّصصی کلیه و دیالیز

پروژه براي هربیمار یک مانیتور به صورت بازویي که 
داراي موضوعات و بسته هاي فرهنگي ، علمي ، مذهبي، 
طنز، تلویزیون و اینترنت وجوددارد که انحصاربراي 
هرتخت دیالیز است وطي مدت 3-4 ساعت دیالیز 
بیمارقادرخواهد بود متناسب با سلیقه ي خوداوقات 

دیالیز رابگذراند.
بسیاري  در  که  ازآنجایي  عادي :  فعالیت هاي 
ازمراکزدرماني دیالیزبه دلیل پراکندگي خدمات مورد 
نیاز بیمارکلیوي ، فعالیت هاي عادي وروزانه خودرا به 
مراتب ازدست خواهندداد، لذادراین طراحي باپیش بیني 
کلیه ی نیازسنجي هاي بیمار در مرکز این گستردگي رابه 
صفررساندیم وحداکثرفعالیت هاي روزمره وعادي بیمار 

رابه او بازگرداندیم.
دردوناراحتي:آخرین مبحث کیفیت محوردیالیز،حضور 
یک روانشناس و پزشکان متخصص نفرولوژي آشنابه 
مباحث دیالیزدرمرکز خواهد بود که برخالف دیگر 
مراکز، به دلیل عدم حضور روانشناس و پزشکان مربوط 
به دیالیز نادیده گرفته مي شود که این خود باعث افت 
کیفیت دیالیز مي شود . همچنین حضور روانشناس که 
به منظور آماده سازی بیمار دیالیزی با شرایط زندگی 

جدید بسیار حائز اهمیت می باشد.
واحد جامع درماني دیالیز:

همانطورکه قبالً ذکر شد یک بیمار دیالیز به همراه 
خانواده ي خود به دلیل پراکندگي خدمات موردنیاز، 
زندگي عادي و روزانه خود را از دست خواهد داد لذا 
دراین تحقیق با پیش بیني انجام شده کلیه ي خدمات 
مورد نیاز در یک مرکز دیالیز جامع درماني به همراه 
برخي از ویژگي هاي ساختماني جهت بیماران کلیوي و 
دیالیزي و حتي عوارض آن را برآورد کرده ایم که عبارتند 

از :1- سالن هاي همودیالیز  2-کلینیک نفرولوژي 
3- کلینیک ارولوژي 4- کلینیک قلب   5-کلینیک 
غدد و داخلي و دیابت  6-کلینیک چشم پزشکي 
تصویربرداري  دندانپزشکي  8-  جامع  7-کلینیک 

پزشکي  9- آزمایشگاه 10-کلینیک  روانشناسی
11-کلینیک تغذیه12-واحد جراحی محدود مخصوص 

بیماران دیالیز13- بازتواني و فیزیوتراپي 
سالن هاي همودیالیز 

همانطورکه بیان شد اولین قسمت موردنیاز یک بیمار 
دیالیزي ، سالن هاي مجزا همودیالیز با ویژگي هاي زیر 

باشد.
1-سالن با نور و تهویه مناسب ، که باتوجه به وجود بوي 
اوره و ... پیشنهاد مي گردد از دریچه هاي اگزاست کافی 

و تهویه با دریچه های  خطي استفاده گردد .
و  تهیج  مانع  که  مناسب  گرم  رنگ  و  2-نورکافي 

افسردگي شود.
3-درصورت امکان از اتاق پزشک نفرولوژي این قسمت 

قابل مشاهده براي پزشک حاضر در مرکز باشد . 
4- وجود انبار تجهیزات بازتواني حین دیالیز و تجهیزات 

در نزدیکترین قسمت به سالن هاي دیالیز.
5- در نظر گرفتن فضایي به عنوان VIP  یا ویژه براي 

بیماران دیالیزي که نیاز به مراقبت های خاص دارند.
6-قرارگیري ایستگاه پرستاري به صورتي که دید کافي 

برروي همه بیماران داشته باشند.
7- همچنین کلیه الزامات زیرساختي، مکانیکي و 
الکتریکي دستگاه هاي همودیالیز که در نظر گرفته شود.

8-قرارگیري مانیتور بازویي یا IPTV در کنار هر تخت 
و بسته هاي ویدیویي و صوتي و غیره که بر روي آن 

جهت گذراندن اوقات دیالیز قرار داده شده است. 
کلینیک ها 

همانطورکه قبالًگفته وبررسي شد به دلیل عوارض حین 
دیالیز و غربالگری و کنترل بیماران  کلیوي و دیالیزي به 
پلي کلینیک هاي نفرولوژي و ارولوژي و قلب و چشم و 

تصویربرداري هاي پزشکي مورد نیاز است . 
دندانپزشکي 

باتوجه به اینکه برای رقیق سازی  خون بعضی از  
بیماران دیالیزي هپارین تجویز می شود که با توجه به 
این موضوع بهتراست که مرکز جامعی دندانپزشکي در 

مرکز دیالیز براي بیماران در نظر گرفته شود.
آزمایشگاه

درواقع مي توان گفت آزمایشگاه ازاصلي ترین واحدهاي 
مورد نیازمرکزدیالیزمي باشد. لذا با بررسي انجام شده 

اینکه بیماران دیالیزي به آزمایش هاي زیر نیاز دارند.
FBS-BUN-Cr-Ca-P-Na-K-ALT-
ALKp-PTH-HBSAg-HBSAb-HIVAb-
HIVAb-Alb-TG-ChoL-Fe-TIBe-

Fertin-CBC-ABG-VBG-AST
ذکرشده ،بخش هاي  آزمایش هاي  به  توجه  با  لذا 
آزمایشگاهي زیرمورد نیازیک مرکزجامع دیالیزخواهند 

بود.
ادرار،انگل،   میکروبي،  بیولوژي،  نفرولوژي،  هورمون، 

هماتولوژي بانک خون
سالن هاي بازتواني

همانطورکه قبال ذکرشد،تمرینات ورزشي ممتد درحین 
دیالیزبا قراردادن دوچرخه خاص روي تخت 

دیالیزوامکانات ورزشي مناسب درسالن هاي بازتواني پس 
ازدیالیزموجب بهبود کیفیت دیالیزمي شوند.

نتیجه گیري
وکیفیت  مرکزجامع  درایران  امروز  تا  اگرچه 
محوردیالیزوجود ندارد ،لذا ما درمرکز تخصصي و فوق 
تخصصي کلیه ودیالیز حضرت ابوالفضل )ع( که به 
دست توانمند خیرین و مردم شهر در حال ساخت 
مي باشد  با مطالعه و بررسي متغیرها وهمچنین قرار 
دادن پرسشنامه دراختیارکلیه افراد درمعرض دیالیزیا 
درارتباط با دیالیز،مباني اولیه یک مرکزجامع وکیفیت 
محوردیالیزرا بیان کرده ایم . که به دو دسته عمده اصول 
اولیه ساختماني و جامع بودن وخدمات مورد نیازرا بیان 
کرده ایم .همچنین درگام دوم مباني کیفیت محور کردن 

یک مرکز جامع را بررسي کردیم.
الزم به ذکر است تمامي موارد ارائه شده در این مقاله 
در مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و دیالیز خیریه 
بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل)ع( اجرا مي گردد 
و انشا اهلل این مرکز در آینده خدمات کیفیت محوربه 

بیماران ارائه خواهد نمود.

تهیه  و تنظیم :
محّمد سوداوی  و حید خدادادي                                                       
مرکز تخصصي وفوق تخصصي  کلیه ودیالیز حضرت 
ابوالفضل)ع(

در راستای ارائه خدمات مطلوب و توجه وی ژه و همه 
، خیریه  دیالیزي  و  بیماران کلیوي  امور  به  جانبه 
بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل»علیه السالم«  
اقدام به احداث مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و 
دیالیز  با بهره گیری از نظرات پزشکان و متخصصین  
حاذق و مجرب  جهت رفع آالم این بیماران نموده 

است. 
مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و دیالیز خیریه 
بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل»علیه السالم« در  
7 طبقه شامل : 5 طبقه درماني ، اداري 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 مطلوب پزشکي با انسجام کلي  
وکاربردي به صورتي مستقل براي مراجعان و بیماران 
خدمت رساني کند. پلي کیلینیک این مرکزشامل 
کلیه خدمات پزشکی از جمله تخصص های نفرولوژي، 
اورولوژي ، غدد، قلب ، چشم پزشکي و کلینیک دیابت  
بوده و  همچنین داراي بخش هاي آزمایشگاه ، تصویر 
برداري ، فیزیوتراپي و باز تواني بیماران دیالیزي ، 
داروخانه ، دندانپزشکي و مرکز آموزش سالمت به 

بیماران مي باشد.
مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه و دیالیز خیریه 
بهداشتي درماني حضرت ابوالفضل )علیه السالم( وارد 
مرحله نازك کاري شده و با انجام نماي ساختمان 
انجام 95 درصدي  با  و  ازبدنه  ، کاشیکاري %60  
تاسیسات شامل : لوله کشي ، کانال کشي ، نصب 
تجهیزات موتور خانه به طور کامل و همچنین نصب دو 
دستگاه چیلر و ده دستگاه ایرواشر و هواساز هایژنیک 
و بیش از 30% کناف سقفهاي دوپوش انجام شده 
و در حال اجرا مي باشدومجموعا با پیشرفت %75 
کلي پروژه امید است تا پایان سال 1395 شاهد اتمام 

عملیات ساختماني و تاسیساتي باشیم.
ویژگی  ممتاز این مجموعه  طراحي کیفیت محور 
به منظور ارائه خدمات مطلوب و استاندارد خصوصا 
در زمینه  همودیالیز با تامین کلیه نیازهاي بیماران و 
پرسنل مي باشدکه امید است با راه اندازي این مرکز 
گامي هرچند ناچیز در درمان بیماران و کاهش رنج و 

آالم این عزیزان برداشته شود.
و اینک براي ادامه این راه مقدس و به سرانجام رساندن 
مقصود نیازمند یاري  و مساعدت شما نیک اندیشان و 

نیکوکاران عزیز مي باشیم .
بیشترازاهداف  آشنائی  به  تمایل  درصورت 
تخصصي  فوق  و  تخصصي  مرکز  وفعالیتهای 
درمانی  و  بهداشتی  خیریه  دیالیز  و  کلیه 
کانال  به  السالم«   ابوالفضل»علیه  حضرت 
ابوالفضل)ع(    حضرت  درماني  مرکز  تلگرام 
سایت به  یا  و   @abolfazlclinic 
www.abolfazlclinic.orgمراجعه نمایید.

روابط عمومي مرکز تخصصي و فوق تخصصي کلیه 
ودیالیزحضرت ابوالفضل )علیه السالم(

نگاهي به مرکز 
تخصصي وفوق تخصصي

 کلیه ودیالیزحضرت ابوالفضل )ع(
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شماره دهم/ تا بستان 1395 
مروری بر عملکرد سال 1394 انجمن خیریه بهداشتی و درما نی حضرت ابوالفضل)ع( 

نقل می کنند شخصیتی کم حرف  اما  پرکاربود   
محور  انجام کارهای خیر در بازار اصفهان بود 
نیت های  انجام  و رعایت مسائل شرعی  در 
در  شد.  می  یادآور  همیشه  را  خیرخواهانه 
جنگ تحمیلی رابط میان مردم و بازار و جبهه 
های حق بود و با اطالعاتی که از توانایی  و 
ظرفیت  خیرین  در بازار داشت نیازهای جبهه 
را به راحتی تامین می کرد .از جمله مشخصه 
های بارز شخصیتی ایشان متانت ، صداقت ، 
دیانت ، شفقت ، مروت بود . پاسداری از حرمت 
انسانیت در او موج میزد اینها همه از نجابت 
ذاتی ایشان و اصالت خانوادگی شان بود . در 
روزگاری که اخالق به هر توجیهی رنگ باخته 
بود او  با اخالق بود و در هیچ کاری خودش 
را برجسته نمی کرد و نتیجه اقدامات برای او 
مهم بود . او در آبان ماه سال 1316 شمسی 
در خانواده ای روحانی و مذهبی در اصفهان 
دیده به جهان گشود پدرش مرحوم سّید زین 
العابدین طباطبایی بود  که در تقوی سرآمد 
روزگار بود. وی درس خواندن و نوشتن را نزد 
پدر یاد گرفت و از محضر بزرگانی همچون  آقا 
سّید محّمد درچه ای ، سید ابوالفضل میرلوحی 
مرحوم فریدنی ، میرزا علی آقا شیرازی ، حاج 

آقا رحیم ارباب ، آقا نجف آبادی   و  آ شیخ 
با شناخت  پدر  برد.  بهره  نیز  اقلیدی   احمد 
استعداد فرزندش   دست او را در دست مرحوم 
دوره  آن  زرگران  از  محمدحسین طالمینایی 
گذاشت و  سفارش کرد که میخواهم پسرم  کار 
یاد بگیرد و کار به جایی رسید که سید صادق 
یکی از سازندگان منحصر بفرد  در این عرصه 
معاشرت  و  تقوی  و  عمل  در  صداقت  و  شد 
صحیح  او خیلی زود جایگاه اجتماعی را برایش 
به ارمغان آورد . در سال 1343  تحت الشعاع  
شخصیت  حضرت امام خمینی قرار گرفت  ودر 
مسیر موج انقالب های مردمی حرکت کرد   و 
در جنگ تحمیلی    ریاست ستاد پشتیبانی از 
جبهه و جنگ در استان  را بر عهده گرفت  و  
هشت سال کسب  و کار را رها کرده و به این 
وظیفه  خطیر خود پرداخت .او در ادامه عمر در 
برهه های مختلف زندگی اش لحظه ای آسوده 
ننشست و منشا خیر و برکات برای شهروندان 
بود .و سرانجام صادق ترین خیر شهر ما حاج 
دعوت  در سال1394  سید صادق طباطبایی 

حق را لبیک گفت و درگذشت .
روحش شاد و یادش گرامی باد

صداقت ))صادق ((
 الگویی مثال زدنی در نیت خیرخواهانه  

امام صادق )ع(بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دسِت د هند ه.

چهره های ماندگار

وجدانت را مجبور مكن که نفهمد آن چه را که می بیند

جشنواره

برپایی کمپ چکاپ 
اعضای خانه مطبوعات 

خبرنگاران استان اصفهان

چکاب خبرنگاران و روزنامه نگاران خانه مطبوعات 
استان اصفهان از تاریخ یکم اردیبهشت به مدت 3 

روز در خانه مطبوعات انجام شد .
در این طرح که بر اساس پیشنهاد مدیرعامل 
نخستین  در  ابوالفضل)ع(  حضرت  خیریه 
مطرح  جدید  سال  در  خبرنگاران  گردهمایی 
شد و مورد توافق خانه مطبوعات نیز قرار گرفت، 
متخصصان و تیم غربالگری به مدت سه روز از 
یکم تا سوم اردیبهشت در محل خانه مطبوعات 

برگزار شد .
بر اساس این طرح اگر فردی دارای شاخص های 
پرخطر یا ریسک فاکتور بود برای ادامه درمان 
به مراکز درمانی برای بررسی بیشتر ارجاع داده 

خواهد شد.
خبرنگاران با استقبال از این طرح اطالعات کامل 

از شاخص های سالمت خود پیدا کردند.

در هفدهمین جشنواره تجلیل از پیشکسوتان، 
نخبگان و چهره های شایسته صنعت ،معدن و 
هنرمندان اصفهان که پارسال در دانشگاه صنعتی 

اصفهان برگزار شد.
از سه خیر توانمند مهندس امیر سعید موسوی 
حجازی، احمد فامیل دردشتی و محّمد سالمتیان 
به عنوان چهره های شایسته تقدیر و تجلیل شد.

از این اتفاق ارزنده که از این سه چهره تقدیر شد 
می توان به عنوان تجلیل از فعالیت های خیر 
یاد  اقدامات  این  به  گذاشتن  ارزش  و  خواهانه 

کردکه نگاه ارزشمند و مبارك قلمداد می شود.

انتخاب سه خیر به 
عنوان چهره های 

شایسته

یادی ازمرحوم مغفورشادروان حاج سّید صادق طباطبایی
از موسسین وعضو هیئت مدیره  انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )علیه السالم(

یادي از عضوهیئت مدیره خیریه بهداشتی 

و درمانی حضرت ابوالفضل  )ع(

حاج اصغر شریفیان
حاج اصغر شریفیان در سال 1312 در خیابان 
تحصیالت  وي  آمد.  دنیا  به  اصفهان  مدرس 
متوسطه خود را در دبیرستان کازروني گذراند 
و در سال 1328 مدرك دیپلم خود را اخذ کرد 
و در یک کارخانه ریسندگي و بافندگي به عنوان 
ناظر مشغول به کار شد. وي در سال 1337 
ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 فرزند پسر 
و 3 فرزند دختر مي باشد. این بزرگوار در سال 
1350 از دانشگاه اصفهان  در رشته حسابداري 
فارغ التحصیل شد. از ویژگي هاي این عزیز در 
حوزه اشتغال و مدیریت مي توان به استقالل 
فکري، صداقت، کارآزمودگي، عدالت و کار با 
امانت داري، حسن خلق،  خلوص اشاره کرد. 
اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي، حضور اول 
وقت در جلسات، گره گشائي از مشکالت مردم 
و اعتقادات مذهبي عمیق به ائمه معصومین 
و  اعتقادي  هاي  ویژگي  از  السالم(  )علیهم 

شخصیتي این خیر گرامیست.
عضویت در هیئت مدیره انجمن خیریه خدمات 
جواد  خیریه  )ع(،  ابوالفضل  حضرت  درماني 
االئمه )مسکن سازان(، جامعه خیریه امام محمد 
امام  درماني  بهداشتي  بیمارستان  و  )ع(  باقر 
زمان )عج( و همچنین عضویت در هیئت امناي 
صندوق قرض الحسنه احسان، امام عصر )عج( 
و ده ها خیریه دیگر از جمله سوابق حاج اصغر 
شریفیان در فعالیت هاي خیرخواهانه مي باشد.

این خیر بزرگوار با بجا گذاشتن صدقات جاریه 
جهان  از  چشم   1392 ماه  دي  در  فراوان، 
فروبست و به دیار باقي شتافت. روحش شاد و 

یادش گرامي باد.
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تحقیقات متعددی نشان داده اند که  سالمت 
جسمانی با سالمت روانی، ارتباط تنگاتنگی دارند، 
و شرایط روانشناختی افراد در بهبود یا مزمن شدن 
. وجود  موثراست  آنان  بیماری های جسمانی 
مشکالت و اختالالت روانی عالوه بر ضعیف کردن 
سیستم ایمنی فرد، موجب آسیب پذیری و تداوم 
بیماری های جسمانی مزمن از جمله سرطان، 
ام اس ، مشکالت کلیوی  و طوالنی شدن دوره 
درمانی می شود. روانشناسان معتقدند افرادی که 
دردهای مزمن دارند، سه برابر بیشتر در معرض 
خطر ابتال به یک بیماری روانی هستند و کسانی 
که مدتی است دچار افسردگی شده اند، سه برابر 
بیشتر درمعرض خطر ابتال به درد طوالنی مدت 
مداوم هستند و قطعا  این مشکالت تمامی اعضای 
خانواده این بیماران را نیز  تحت تاثیر قرار می دهد. 
در راستای این حقیقت مهم و غیر قابل انکار، درسال 
1393  پس از بررسی  وضعیت روانشناختی 
تعدادی از بیماران تحت پوشش خیریه) تعداد339 
نفر از بیماران به طور تصادفی( و مشخص شدن 
وجود اختالالتی چون افسردگی و غمگینی مداوم ، 
اضطراب و احساس فشار روانی باالتر از حد تحمل 
، رفتارهای پرخاشگرانه ؛ ناتوانی در کنترل خشم و 
عصبانیت و مشکالت ارتباطی با همسر و فرزندان ؛ 
پس از تصویب هیات امنا ،انجمن خیریه بهداشتی 
و درمانی حضرت ابوالفضل )ع( در سال 1394 
اقدام به راه اندازی دفتر مشاوره با همکاری  گروه 

روانشناسی دانشگاه پیام نور اصفهان  نمود. 

اهم فعالیت دفتر مشاوره در سال  1394در 
سه حوزه آموزش ،پیشگیری و درمان  به این 

شرح می باشد:
1-تهیه مجموعه آموزشی- درمانی اختصاصی 
بیماران کلیوی شامل ، آشنایی با بیماری کلیوی 
، اصول تغذیه  و ورزش، مسایل خاص روابط 
زناشویی در بیماران کلیوی و  رویکردهای درمانی 

پر کاربرد روانشناسی برای این بیماران. 

2- جذب داوطلبین  متعهد و متخصص در زمینه 
خدمات مشاوره و روان درمانی)در حال حاضر 120 
مشاور و روانشناس  با مدرك کارشناسی ارشد و 
دکترا در رشته های روانشناسی و مشاوره جهت 

ارایه خدمات مشاوره اعالم آمادگی نموده اند(.
3- ارایه خدمات مشاوره و  روان درمانی فردی برای 
بیماران تحت پوشش خیریه و خانواده های آنان در 
زمینه  مشکالت روانشناختی) از جمله وسواس، 
از ازدواج؛  افسردگی و اضطراب( ، مشاوره قبل 
مشکالت خانوادگی و زناشویی، و مسایل مربوط 

به اعتیاد و مشکالت تحصیلی.
4- اجرای طرح غربالگری  به منظور شناسایی 
اعضای  برای سایر  روانشناختی  مشکالت حاد 

خانواده بیماران و دعوت جهت مشاوره .
5- برگزاری جلسات آموزشی، کارگاهی و کیس 

پرزنت جهت به روز رسانی اطالعات علمی اعضای 
گروه و تشکیل کمیسیون تشخیص برای موارد 

خاص.
6- تدارك  چندین برنامه آشنایی با انجمن در 
سال  تحصیلی93-94 برای دانشجویان دانشگاه 
پیام نور  و داوطلبین عالقه مند، به منظور آموزش 
پیشگیری از بروز بیماری کلیه ؛ معرفی خدمات 
انجمن به جامعه و جذب کمک های مالی و 

فرهنگی .
7- بازدید کارشناسان ، روانشناسان و مشاوران 
همکار از بخش دیالیز بیمارستان امین و گفتگوی 
چهره به چهره با پرستاران و بیماران در حین دیالیز 

جهت شناخت و ارایه خدمات موثرتر.

8- ایجاد ارتباط و تفاهم با انجمن نذر اشتغال )از 
اهداف اصلی این انجمن تامین شغل برای زنان 
سرپرست خانوار و مردان ناتوان از یافتن شغل 
می باشد ( و انجمن خیریه معلم به منظور جلب 
مشارکت و تامین معلم خصوصی برای کودکان 
و نوجوانان خانواده های تحت پوشش که نیاز به 

تدریس خصوصی در منزل دارند.
از  نفر  دو  با  هماهنگی  و  مشارکت  جلب   -9
متخصصین اعصاب و روان به منظور ویزیت رایگان 
مراجعین دفتر مشاوره انجمن که نیاز به مداخله 

های  روانپزشکی دارند.
10- تهیه بروشورهای حاوی پیام بهداشت روانی 

جهت ارسال به صورت پیامک برای مراجعین .
11- فعال کردن سیستم راهنمایی تلفنی برای 

دسترسی آسان تر مراجعین .
12-تخصیص و ایجاد منوی مشاوره در سایت 

انجمن به منظور ارایه مطالب روانشناسی .
13-تشکیل آرشیو صوتی و تصویری به صورت 
لوح فشرده )cd-dvd( مطالب مفید و مرتبط با 
درمان بیماران کلیوی در حوزه روانشناسی در دفتر 

مشاوره جهت افزایش اطالعات همکاران مشاور.
14-همکاری با محققان مورد تایید انجمن برای 

انجام پژوهش در مورد بیماران کلیوی.
15- راه اندازی یک گروه و یک کانال در شبکه 
اجتماعی تلگرام برای سهولت اطالع رسانی در 
مورد زمان جلسات ، کارگاهها و برنامه های دفتر 
مشاوره ، واخذ پیشنهادات ،انتقادات و نظرات اعضا 

پیرامون مسایل مرتبط .
16- مشارکت در معرفی و تامین سخنران در 
جلسات فرهنگی - معنوی آخر ماه انجمن ؛ مراسم 
بزرگداشت روز پرستار ، روز زن  ،گردهمایی خیرین 

استان و ایجاد غرفه مشاوره در بازارچه خیریه .
 در حال حاضر ساعات کار دفتر مشاوره ) در محل 
انجمن( جهت انجام طرح غربالگری در روزهای 
غیر تعطیل از ساعت 8 صبح الی 13 بعدازظهر  و 
برای ارایه خدمات مشاوره و روان درمانی  از ساعت 
3 بعد از ظهر الی 7 شب با تعیین وقت قبلی می 

باشد .
تلفن دفتر مشاوره جهت تعیین وقت: 

 09136835929

وجود مبارك پروردگار مهربان عالم دارای هزار 
اسم آشکار و سری است که طبیب از جمله 
این اسامي است که در میان هزار اسم آشکاری 
که در دعای جوشن کبیر آمده، بیان شده است 
چراکه وجود مقدس او عالج دردمندان، بیماران 
و شفای مریضان است. در این میان اما پروردگار 
عالم طبابتش را به واسطه انجام مي دهد؛البته 
درصورتي که پروردگار عالم چیزی را بخواهد که 
باشد، هیچ درنگي نیست و در لحظه آن اراده 
تحقق عملي پیدا مي کند اما در علم طب مانند 
بقیه اراده ها، طب را در دانشي جریان داده اند 
که انبیا هم به مردم تعلیم مي داده اند و کم کم 
این تعالیم از قدیمي ترین ایام تبدیل به دانش 
طب شد؛ پس از آن روی این دانش به ویژه در 
کشور ما و مخصوصا بعد از طلوع اسالم کارهای 
بسیاری انجام شد و اطبای بسیار مهمي مانند 
شیخ الرییس که در طب کتاب قانون را نوشت 
و زکریای رازی که کتاب الحاوی را نوشت ظهور 
کردند که تمام بدن انسان را مورد توجه قرار 

دادند و بیماری ها و داروها را شناختند.
در واقع مردم در بیماری هایشان از طرف انبیا 
یا ائمه طاهرین)علیهم السالم( به طبیب ارجاع 
داده شده اند و حتي روایات بسیاری وجود دارد 
که نشان مي دهد زماني که ائمه )علیهم السالم( 
بیمار مي شدند از طریق معجزه بیماری خود 
را درمان نمي کردند بلکه به دنبال طبیب مي 
فرستادند، به طبیب و طب ادب مي کردند و 

بیماری خود را ارائه مي دادند.
طبیب، پدر شفیق بیمار باشد

طبیب یعني دانشمند، عالم و کانال طبیبي 
پروردگار برای بیماران؛ طبیب و طب او بسیار 
ارزش دارد و در روایات هم از طبیبان و کار 
سفارشات  طرفي  است.از  شده  تقدیر  ها  آن 
بسیاری به طبیبان و به مردم درباره بیماران 
شده است؛ طبیب در فرمایشات ائمه طاهرین 
باید برای بیمار پدر شفیق باشد یعني مهربان و 
باحوصله و پدری که در مقابل تلخي رفتار بیمار 
صبر و حوصله داشته باشد.در حقیقت در روایات 
سفارش شده است که طبیب اخالق خدا را در 

مقابل بیمار مراعات کند.

بیمار و اطرافیان اوبسیار دعا کنند
در روایات بسیاری به بیمار و اطرافیان او سفارش 
شده است که بعد از طبیب و دارو دعا کنند و 
منتظر نمانند تا پروردگار به طور مستقیم برای 
بیمار کاری انجام دهد. همچنین بسیار سفارش 
شده است که اگر دارو اثر نداشت و بیمار عمرش 
تمام شد اطرافیان صبر و تحمل داشته باشندو 
بدانند که رفتن به عالم بعد، سراغ خودشان هم 
خواهد آمد و در این میان درباره طبیب هم 

قضاوت نابجا نکنند.

باالی سر بیمار مومن، دعا مستجاب است
در روایات آمده است که یکي از مکان هایي که 

دعا مستجاب مي شود، باالی سر بیمار مومن 
است چراکه دلشکسته است و درد و رنج دارد. 
از طرفي بیان این مطلب برای بیمار، او را به 
محبت خداوند وصل مي کند و با تقویت روحیه 

بیمار، او را به عالج نزدیک تر مي کند. 
خداوند  دست  از  بیمار  گاهي  میان  این  در 
هم عصباني مي شود؛ در این لحظه است که 
خداوند به نویسندگان عمل دستور مي دهد که 
به جای نوشتن این عمل بیمار عصباني از خدا، 

در پرونده اش تسبیح بنویسید.

خدمت به مردم از اعظم عبادات است
که  است  آمده  از رسول خدا )ص(  درروایتي 
برای مردم  بهترین مردم کساني هستند که 
سودمند تر هستند و چه سودمندی باالتر از این 
که کسي به دنبال دلخوشي بیماران و خانواده 
های آن ها باشد. این افراد باید بدانند که کسي 
که برای دردش به آن ها مراجعه کرده است، از 
طرف خدا آمده و رسول و نماینده خداست. از 
این روایت معلوم مي شودکه خدمت به مردم از 
اعظم عبادات است و هر کسي به مردم خدمتي 
کند، خیر الناس است و البته از آن طرف هر 
کس پول دارد و مي تواند خدمت کند و نکند، 
در قرآن به او وعده آتش دوزخ داده شده است.

خدمت  به  مردم از اعظم عبادات است

قلبـــ ها دریچه نفوذند و آنكـه صادقانه نفوذ کند....پایدارترین مهمان است

جلسات علمی و فرهنگی

       زندگی توام با آرامش را
        با انجام مشاوره تجربه کنید

کارهاي تكراري ما نشان د هند ه ي شخصیت ماست

مشاوره

مشروح بیانات استاد حسین انصاریان در جمع 
خیریه  دوشنبه  های  صبح  جلسات  خیرین 

حضرت ابوالفضل)ع(
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کـلیــد
گی پیامبر )ص(فرمودند: محبوب ترین اعمال پیش خدا خوشحال نمودن مؤمنین استزند 

بیماران دیالیزی

بیماران  در  پاراتورمون  هورمون  افزایش 
درد   ، پوست  خارش  موجب  همودیالیزی 
اختالالت   ، خونی  عروق  انسداد   ، استخوان 

عصبی و کم خونی می شود .
دکتر شهیدی متخصص نفرولوژی در کارگاه 
دیالیزی در خیریه حضرت  بیماران  آموزشی 
ابوالفضل )ع( با تشریح  علل اختالالت استخوانی 
در بیماران همودیالیز با  بیان این مطلب گفت 
: این عارضه در همه بیماران شایع است و در 

طول مدت دیالیز این عارضه شدت می یابد .
او با بیان اینکه بیماران برای کاهش عوارض  
افزایش هورمون پاراتورمون باید تحت درمان 
دارویی قرار گیرند افزود : برای تنظیم میزان 

کلسیم ، فسفر ومیزان پاراتورمون در بدن باید 
هر 3 تا شش ماه یکبار آزمایش خون گرفته 

شود تا بر اساس نتیجه آن دارو تجویز شود .
به گفته وی برای کاهش اختالالت استخوانی و 
آسیب های آن بیماران باید رژیم مواد پروتینی 
را رعایت کنند واز خوردن لبنیات ، انواع آجیل ، 
نوشابه های گازدار به ویژه نوشابه سیاه ، حبوبات 

و نان های سبوس دار خوداری کنند .
دکتر شهیدی ادامه داد : مصرف دارو در این 

بیماران باید بر اساس تجویز پزشک باشد .
او یادآور شد : همه این کارها به آن دلیل است 
تا کیفیت و کمیت زندگی بیماران را افزایش 

دهیم .

امام صادق )ع(:نیكوکاری و خوش اخالقی، خانه ها را آباد و عمرها را طوالنی می کنند

گزارش تصویری

جشن میالد حضرت ابوالفضل)علیه السالم( 
در مرکز تخصصی و فوق تخصصی کلیه و دیالیز

حضور خیریه در روضه آقای سالمتیان

نخستین گردهمایی اعضای خانه مطبوعات استان اصفهان 

کالس آموزش نرم افزار فتوشاپ برای مددجویان انجمن خیریه

مساعدت ارزی یک خیراندیش در کانتر فرودگاه اصفهان

روز جهانی کلیه

روز جهانی دیابت

بزرگداشت روز پرستار در مرکز تخصصی

غرفه انجمن خیریه در نمایشگاه بیمه 

نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات در هفته سالمت

حضور آیت اهلل مکارم شیرازی در جلسه علمی فرهنگی

جلسه علمی و فرهنگی در منزل آقای مشکاتی

برگزاری مراسم سوگواری تاسوعای حسینی درمرکز تخصصی

فسفر، قاتل خاموش بیماران همودیالیزی است

برای پیشگیری از ساخته شدن سنگهای 
بعدی توصیه های زیر را بکار گیرید:

* آب و مایعات فراوان بنوشید بطوری که حداقل 
دو الی سه لیتر ادرار در شبانه روز داشته باشید 
و رنگ ادرار شما کامالً شفاف باشد. خیلی فرقی 
نمی کند که آب شما حاوی امالح باشد یا خیر. 
الزم نیست آب معدنی یا تصفیه شده مصرف 
کنید. مقدار آب مصرفی بسیار مهمتر از نوع آن 

است.
* چای پررنگ و نوشابه مصرف نکنید ولی چای 

کم رنگ اشکالی ندارد.
* شکالتهای کاکائویی، اسفناج و آجیل )مغز 
گردو و ...( سنگ سازی را تشدید می کنند زیرا 
حاوی مقادیر زیادی اگزاالت هستند بنابراین باید 

این مواد را کمتر مصرف نمائید.
* از نمک و غذاهای شور پرهیز کنید.

*گوشت کمتر مصرف کنید. هم گوشت قرمز 
تشدید  را  سازی  سنگ  سفید  گوشت  هم  و 
نوع  از  اگر سنگ شما  به خصوص  می کنند 

اسیداوریکی باشد.
* مصرف شیر و لبنیات دیگر در حد معمول 
اشکالی ندارد و حتی سنگ سازی را کمتر هم 

می کند.
* در صورتی که سنگ خود بخود دفع شده یا 
با سنگ شکنی یا جراحی خارج شده است، باید 
به آزمایشگاه فرستاده شود تا جنس آن معلوم 
گردد. پزشک بر اساس جنس سنگ دارو و رژیم 
های غذایی خاص آن سنگ را به شما توصیه 

خواهد کرد.
* پیگیری با سونوگرافی ساالنه یا هر شش ماه 

یکبار )بسته به نظر پزشک( الزم است.
* در مورد روزه داری با پزشک خود مشورت 
کنید. در برخی از بیماران سنگ ساز، روزه می 

تواند سنگ سازی را تشدید کند.

توصیه های غذایی در مبتالیان به 
سنگ کلیه

دکتر محمدرضا قرائتی- متخصص و جراح کلیه 
ومجاری ادراری و تناسلی -فلوشیپ پیوند کلیه
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مراسم روز جهاني کلیه با شعار
 »تشخیص بیماریهای کلیه درکودکان 
اقدام موثر برای پیشگیری« برگزار شد

بیماری های کلیوی در جهان و به تبع آن در 
کشور و شهرها در حال رو به افزایش گذاشته 
است. سالها است در روز جهانی کلیه در سرتاسر 
جهان آئین ها و مراسم های ویژه برای فرهنگ  
غربالگری  انجام  و  پیشگیری  موضوع  سازی 

شاخصه های سالمتی برگزار می شود.
در شهر اصفهان نیز این مراسم به مانند  هر سال 

با حضور پر رنگ مردم برگزار شد.هدف از این 
مراسم ترویج ضرورت فرهنگ پیشگیری مقدم بر  
درمان  است و اینکه مردم نسبت به شاخصه های 
سالمت خود حساس شوند و بدانند کافی است با 
یک افزایش فشار خون  یا ابتال به دیابت سالمت  

کلیه های آنها در معرض خطر است. 

خورشید باش که اگر خواستی بر کسی نتابی نتوانی

گزارش روز جهانی کلیه

بازارچه های خیریه نمادی از حرکت جمعی و گروهی خیراندیشان است که هر گاه همه با هم در یک 
راستا حرکت کرده اند توانسته اند نمایشگر اقدامات خوب و تاثیر گذار باشند. دوازدهمین بازارچه خیریه 
حضرت ابوالفضل)ع( نیز با حضور پر شور مسئوالن شهری  متخصصان و سمن های فعال و مردم اصفهان 

برگزار شد.
 دکتر اذانی در آئین افتتاح بازارچه با ذکر خاطرات شیرین از نخستین بیماران دیالیزی در اصفهان لحظات 
خوب و خوشی را برای همگان به ارمغان آورد. حضور توانمند با نوان در آماده سازی غرفه های متفاوت 

این بازارچه و پذیرایی از خیر اندیشان در هر غرفه از نکات بارز دوازدهمین بازارچه بود.

تبلور خیرخواهی
 در بازارچه های خیریه 

دریافت کردن بدون بخشیدن ممكن نیست 

بازارچه دوازد هم
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تو نیز بخاطر »خدا »و از روی عشق ببخش تا چیزها به طور معجزه آسا به تو بخشیده شود

دیدار با بزرگان شهر

مهربانی را از باران بیاموز که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یكیست

علمی

خدمات خیریه بهداشتي  و درماني حضرت 
ابوالفضل )ع( در میان خیریه ها ممتاز است

اعضای  از  جمعی  دیدار  در  ناصری  اهلل  آیت 
و  بهداشتي  خیریه  کارکنان  و  مدیره  هیات 
درماني حضرت ابوالفضل )ع( که در بیت ایشان 
برگزار شد با بیان این مطلب فرمودند : متوجه 
به شما محول  این مسولیتی که  باشید که 
شده از طرف خودتان نبوده است بلکه خدا 
شما را انتخاب کرده است و این روایت وجود 
دارد که خداوند برای رسیدگی به نیازمندان 
را  ای  عده  مستضعفین  و  محمد)ص(  آل 
مشخص می کند و این مدیریت عنایتی الهی 

و از سوی امام زمان)عج( است .
شما  که  کارهایی  اینکه  به  اشاره  با  ایشان 
این  هم  قدیم  از  و  شنیدم  امروز  را  کردید 
و  استان  در  گر  جلوه  شما  ممتاز  موقعیت 
نقاط مختلف بوده است و بسیاری که مبتال 
و  شفاعت  چشم  هستند  العالج  امراض  به 

کمک از خیریه را دارند افزود : شکر خدا شما 
موفق هستید و این بزرگترین تجارتی است 
که بر اساس قول خداوند شما انجام داده اید 
آخرت  برای  که  است  صالحاتی  و  باقیات  و 
خود زمینه سازی کردید و آن را ادامه دهید .

فعالیت  اینکه  بر  تاکید  با  ناصری  اهلل  آیت 
برای  اینکه  بر  مشروط  است  ارزشمند  شما 
بار موفقیت  برای هر  باید  باشد و شما  خدا 
از خداوند تشکر کنید ادامه فرمودند : برای 
توسعه فعالیت خود و خیریه دلهره نداشته 
سال   20 از   متجاوز  که  کسی  آن  باشید 
است این خیریه را ابداع کرده تا زمان ظهور 
حضرت شما را برای تداوم فعالیت یاری می 

دهد .
ایشان با اشاره به اینکه بیماران که به نزد شما 
ناراحت می آیند باید با خوشحالی بازگردند 

و  ادامه دادند: ممکن است در کارهایتان به 
بن بست برسید اما با توسل به امام زمان)عج( 

می توانید آن را رفع کنید .
آیت اهلل ناصری در ادامه با تاکید بر اینکه این 
مسولیت محول شده به شما از نعمت های 
الهی است تصریح کرد : رفع حوایج اقتصادی 

نیازمندان منزلت باالیی دارد .
خیریه  عامل  مدیر  دردشتی  فامیل  احمد 
این  آغاز  در  هم  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
این  فعالیتهای  و  عملکرد  از  گزارشی  دیدار 
خیریه ارایه کرد و از افتتاح فاز نخست مرکز 
تخصصي و فوق تخصصي  کلیه و دیالیزدر 
خیابان امام خمیني )ره( تا سال آینده  که 
با کمک خیرین ساخت آن آغاز شده است 

خبرداد .

آیت اهلل ناصری در دیدار جمعی از هیات 
و  بهداشتي  خیریه  کارکنان  و  مدیره 
 : )ع(فرمودند  ابوالفضل  حضرت  درماني 
خدمات و آثاری که در طی سنوات 
ابوالفضل  حضرت  خیریه  گذشته 
)ع( به محرومان ارایه داده در میان 
خیریه ها ممتاز می باشد و حرفی 
در آن نیست و خلوص مسئوالن این 
خیریه زبانزد است و من زحمات شما 

را شنیده ام .

آیت اهلل ناصری در دیدار جمعی از هیات مدیره و کارکنان خیریه بهداشتي و درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( تاکید کردند :

نارسایي قلبي زماني ایجاد مي شود که قلب 
قسمتي از توانایي خود را براي پمپ خون از دست 
بدهد.شایعترین علت بستري شدن افراد مسن و 
کهنسال در بیمارستان به علت نارسایي قلب است 
و این مي تواند هزینه گزافي را به دولت ها و بیماران 

تحمیل کند.
قلب یک پمپ دوگانه است که از دو جزء قلب 

راست و چپ تشکیل میشود. 
بنابراین ما مي توانیم نارسایي قلب راست یا چپ 
را به تنهایي داشته باشیم و مي تواند نارسایي هر 

دوبطن هم اتفاق بیفتد.
چرا نارسایي قلبي ایجاد مي شود؟

قدرت انقباضي قلب شباهت بسیار زیاد به یک فنر 
دارد، هر چه فنر با قدرت بیشتري کشیده شود 
بازگشتن آن به حالت اول سریعتر است و اگر فنر با 
قدرت کمتري کشیده شود بازگشتنش هم کندتر 
صورت مي گیرد. بنابراین اگر قلب قدرت انقباضي 
قابل مالحظه اي داشته باشد، برگشت آن به حالت 
طبیعي سریع تر و البته با انرژي کمتري صورت 

مي گیرد . این حالت را در قلب طبیعي داریم.
در نارسایي قلب قدرت انقباضي قلب کمتر است 
) مثل فنري که کمتر کشیده مي شود( و لذا 
برگشت آن هم کندتر و کم اثر تر است. بنابراین 
قلب طبیعي با قدرت، خون را پمپ مي کند و سریعاً 
به حالت اولیه بر مي گردد. این قابلیت انعطاف باعث 
مي شود که قلب بتواند پذیراي خون بیشتري براي 
انقباض بعدي باشد. در نارسایي قلبي، قلب، خون 
کمي را پمپ مي کند و بازگشت آن به حالت عادي 
بسیار کند است پس هنوز مقدار قابل مالحظه اي 
خون در داخل قلب وجود دارد و لذا قلب نارسا 
نمي تواندپذیراي خون بیشتري براي انقباض بعدي 
باشد.براساس آمار انجمن قلب آمریکا، 5/7 میلیون 
نفر آمریکایي درگیر این مشکل قلبي هستند و 
ساالنه 670 هزار نفر به این تعداد اضافه مي شوند. 
هزینه درمان نارسایي قلب در کشورهاي پیشرفته 

دو برابر هزینه درمان تمامي سرطان هاست.
عوامل ایجاد کننده:

عومل ایجاد کننده نارسایي قلبي شامل موارد زیر 
مي شود:

فشار خون باال :
فشار خون باال 4درصد علت هاي نارسایي قلب را 
شامل مي شود. افزایش فشار خون در دراز مدت و 
بدون درمان منجر به نارسایي بطن چپ مي شود. 
علت آن این است که چون تفاوت مقاومت عروقي 
در  داخل آئورت و سایر عروق سیستمیک باالست، 
بطن چپ همواره باید با قدرت بیشتر پمپ کند تا 
بتواند بر این مقاومت عروقي فایق آید و لذا در دراز 
مدت قلب خسته و نارسا مي شود. البته باز باید 
تأکید کرد که این اتفاق براي بیماراني مي افتد که 

فشا رخون باال و کنترل نشده دارند.
بیمار هاي عروق کرونر:

شایع ترین علت نارسایي قلب، بیماري عروق کرونر 
است که 60درصد موارد نارسایي قلب را تشکیل 

مي  دهد.
همانطور که گفته شد وظیفه تغذیه عضله قلبي 
بر عهده ي عروق کرونر است. درصورتي که به هر 
علتي کرونر توانایي کامل خود را  در تغذیه قلب از 
دست بدهند، قسمتي از قلب از اکسیژن محروم 
مي شود و باعث مي شود که قلب نتواند به طور 
مناسب کار کند. این حالت در مواردي که قلب 
بیشتر کار مي کند ) مانند ورزش کردن ( شدیدتر 

نمایان مي شود.
بیماریهاي دریچه  قلبي:

بیماري هاي دریچه اي مثل بیماري دریچه هاي 
آئورت و میترال هم 60 درصد علت هاي نارسایي 

قلب را شامل مي شوند.
بیماري هاي دریچه قلبي از دو طریق مي توانند 

موجب اختالل در کارکرد قلب شوند:
1( تنگي دریچه که باعث اختالل در جریان خون 

و افزایش فشار وارده به قلب مي شود.
2( نارسایي دریچه که باعث بازگشت خون به قلب 

در حین استراحت و افزایش کار قلب مي شود.
سکته  قلبي:

به انسداد عروق کرونر به طور ناگهاني سکته قلبي 
گویند. سکته قلبي منجر به آسیب غیرقابل برگشت 
عملکرد قلبي مي شود. اگر سکته قلبي در محدوده 
قلب چپ اتفاق بیفتد و مخصوصاً اگر وسیع باشد 

مي تواند منجر به نارسایي بطن چپ شود.

میوکاردیت :
به بیماري التهابي عضالت قلب میوکاردیت گویند. 
میوکاردیت مي تواند منجر به نارسایي قلبي گردد. 
ً  بهبودي پیدا  هرچند درصدي از این بیماران بعدا
مي کنند درصورتي که عضله قلب دچار آسیب 
 شود، در پمپاژ خون توسط عضله قلب اختالل 
کاردیومیوپاتي  حالت  این  به  مي شود.  ایجاد 

مي گویند.
عالئم نارسایي قلبي:

از آنجا که قلب با ارگان هاي مختلف بدن ارتباط 
دارد پس عالئم نارسایي قلب طیف وسیعي از 

بیماري ها را شامل مي شود.
کاهش گردش خون مغز باعث خستگي زودرس 
و سرگیجه مي شود. اگر کاهش گردش خون 
کلیه ها شدید باشد مي تواند باعث افزایش سطح 
اوره و کراتین و کاهش عملکرد کلیه ها در پاکسازي  

خون از مواد زائد مي گردد.
درنارسایي قلب از یک طرف کاهش حجم خون 
را به کلیه بافت ها داریم و از طرف دیگر پس زدن 
مایع در احشا و پاها و ریه ها به ترتیب منجر به 
آب آوردن شکم  و ورم پاها و تنگي نفس شدید 
مي گردد.علت تنگي نفس کاهش تبادل اکسیژن 
در سطح کیسه هاي هوایي است. در ادامه هر کدام 

از عالمت ها توضیح داده مي شود.
تنگي نفس:

تنگي نفس خصوصاً در موقع فعالیت است . هرچه 
شدت نارسایي قلب بیشتر باشد تنگي نفس حتي 
با فعالیت هاي کم تر هم ایجاد مي گردد. بیمار براي 
رهایي از تنگي نفس مجبور است شب ها دوبالش و 

یا بیشتر زیر سر خود قرار دهد.
تورم شکم:

ورم شکم در مراحل اولیه به صورت سنگیني در 
ربع فوقاني راست شکم ) محل کبد ( خود را نشان 
مي دهد و در موارد شدیدتر به صورت تورم کل 

سطح شکم مي شود.

 نارسایي قلبي 
) Heart Failure(

دکتر محسن میر محمد صادقي
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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آخرین فصل زندگی دنیایی را زیبا  ترسیم 
کنیم ...

فوت اتمام زندگی مادی ما انسانها  نیست بلکه 
ابدی و جاودان که  شروعی است برای تحول 
نه تنها می توان این تغییر را  در زمان حیات 
با فعالیتهای خیرخواهانه تضمین کرد بلکه حتی 
پس از فوت نیز این روند می تواند بسیار زیبا 
و با همراهی نزدیکان افرادی که رخ در نقاب 
آخرین فصل  و  یابد  تحقق  اند  خاك کشیده 
زندگی دنیایی انسانها را به زیباترین شکل ثبت 
کنند که تا ابد این حرکت خیرات و مبرات برای 
عزیزان درگذشته باقی خواهد ماند . بي شک 
قسمتی از هزینه های مراسم  مختلف عزیزان 
فوت شده  اعم از شب هفت ،چهلم و ..می تواند 
کمک شایانی برای نیازمندانی باشد که دعایشان 
بدرقه حیات آخرت عزیزانی است که به تازگی 
از این دنیا رفته اند . انجمن خیریه بهداشتي و 
برنامه  ابوالفضل )ع( درصدد   درماني حضرت 
ریزي  مدون جهت دستیابي به اهداف ارزشمند 
کمک به بیماران نیازمند  مي باشد که با  این 
طرح هزینه های مراسم برای تحقق فعالیتهای 
خیرخواهانه به سوی خیریه  و دستان نیازمند 

بیماران جاري شود.

و  خیرخواهانه  سنت  این  انتخاب  با  اما 
پرداخت هزینه هاي مراسم شب هفت ، 

چهلم و سال چه می شود کرد ؟

* تامین هزینه های عمل جراحي پیوند کلیه 
برای بیماران دیالیزي نیازمند

* تامین هزینه های عمل جراحي قلب اطفال

* کمک به انجام عمل جراحي کاشت حلزون 
محروم  شنیدن  نعمت  از  که  کودکانی  برای 

هستند 
* کمک به انجام عمل جراحي قلب بزرگسال

بیماران  ماهیانه  داروي  تامین   *
کلیوي،دیالیزي،قلبي

* تامین هزینه ایاب وذهاب بیماران دیالیزي
* تامین ارزاق بیماران تحت پوشش

 : شامل  پزشکي  تجهیزات  تامین   *
مواج،تخت  ویلچر،تشک  همودیالیز  ماشین 
بیمارستاني،دستگاه ساکشن،کپسول اکسیژن و 

دستگاه وکیوم
* تامین نیازهاي امورپاراکلینیکي بیماران

* تامین پرستار برای بیماران  نیازمند 
* تامین هزینه هاي بستري در بیمارستانهاي 

دولتي
* تامین هزینه قسمتي از جهیزیه و کمک هزینه 

تحصیلي فرزندان بیماران تحت پوشش
بد  و  سرپرست  بي  بیماران  هزینه  تامین   *

سرپرست
هزینه هاي تقریبي بیماران تحت پوشش در سال 

 94
 72/500/000/000 ریال

فرد  برای  ها  هزینه  اهداي  طرح  نتایج 
متوفی ، خانواده و وصی چیست : 

*  رضاي خداوند وخشنودي اهل البیت )علیهم 
السالم(

*  احیا و ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان
*  اهدای زندگی و سالمتي به بیمار و خانواده آنها 

* ثبت صدقه جاریه برای فرد متوفی 
به  کمک  فرهنگ  درترویج  اساسی  نقش   *

نیازمندان
ارزشمند  افتخاري  و  شایسته  اقدامي  ثبت   *

درکارنامه خانواده متوفي
* انتخاب بهترین شیوه برای تکریم متوفی و 

جلب  رضایت پروردگار 
* دعاي بیماران بدرقه راه و آرامش متوفی 

* کمک به بهبود سالمت بیماران شهر
* افتخار نسل های مختلف به اقدام شایسته شما 
* عمل به توصیه هاي دین مبین اسالم به عنوان 

یک مسلمان واقعی 
* مغفرت الهي براي متوفي 

* یاد نیکو از اقدام خیرخواهانه خانواده متوفي 
و وصی

شیوه پرداخت مبلغ اهدایي :
مالي   امور  واحد  به  حضوري  *مراجعه 
وجه  پرداخت  منظور  به  خیریه  انجمن 

اهدایي و دریافت قبض رسید 
اهدایي  مبلغ  واریز   ، حضوري  غیر   *
خیریه  جاري  حساب  شماره  به 

118296/24 جام ملت
* غیر حضوري ،پرداخت مبلغ اهدایي 
به  خودپرداز  هاي  دستگاه  طریق  از 

شماره کارت مجازی بانک ملت 
بانک      6104-3377-7003- 0359 

ملت

توضیحات الزم :
نیکوکاران ارجمند درصورت واریز وجه 
را  مراتب  خیریه  حسابهاي  از  یکي  به 
تلفن:  شماره  به  خیریه  مالي  امور  به 

3-32234872 اعالم فرمایید  .

شماره سفارش جهت دستگاه معین: 

09901187164

شادی حقیقی از آن کسانی است که قلبی ماالمال از محبت دارند

مراسم شب هفت

شعار )اهدای عضو اهدای زندگی ( درورزشگاه  فوالدشهر به نمایش گذاشته شد 

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست 

اهداء عضو احیای زندگی

انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )ع( در راستای اقدامات فرهنگی خود در راستای 
ترویج فرهنگ اهدای عضو در اقدامی مشترك و نمادین  با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  
در بازی سپاهان  پرسپولیس شعار )) اهدای عضو اهدای زندگی (( را که بر روی یک بنر نقش بسته بود در 
مستطیل سبز ورزشگاه فوالدشهر به نمایش گذاشت تا در راستای ترویج این فرهنگ خیرخواهانه قدمی 
اساسی برداشته باشد .از نکات جالب در این بازی طنین انداز شدن این شعار فرهنگی  در چندین نوبت 

در اواسط  بازی و مسابقه فوتبال توسط مجری ورزشگاه  بود که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت .
برنامه تخصصی 90 هم در برنامه خود با پخش ویژه این حرکت زیبا و مشترك میان دو مجموعه و نهاد 

فرهنگی بار دیگر به ترویج این فرهنگ ارزشمند تاکید کرد .

با پرداخت هزینه
)) مراسم شب هفت، چهلم و سال (( 

چه می شود کرد ؟
مرحوم حاج سید علی موسوی مدنی فرزند مرحوم 
از ثالله پاك  حاج آقا صدرالدین موسوی مدنی 
حضرت موسی ابن جعفر )ع( در سال 1308 در 
عاشق والیت  و  ای مذهبی  در خانواده  اصفهان 
چشم به جهان گشود. ایشان تحصیالت خود را 
تا اول متوسطه گذارند و سپس مدتی با توصیه 
بدو  در  پرداختند.  دینی  علوم  فراگرفتن  به  پدر 
زندگانی اجتماعی با دختری از خانواده برادر زاده 
حاج مقدس نماینده حضرت آیت اهلل بروجردی در 
اصفهان وصلت نمودند. از ایشان سه اوالد پسر و سه 
اوالد دختر به یادگار مانده است. از عشق ایشان به 
اهل بیت )ع( همین بس که یکی از فرزندان ایشان 
در بدو تولد به بیماری العالجی دچار می شود و 
نهایتا پزشکان از درمان وی اظهار ناتوانی می کنند 
اما آن مرحوم با توسل به امام رضا )ع( شفای این 

فرزند را از خدا گرفتند.
ایشان بسیار ساده زیست بوده و علی رغم اعتباری 
 ... که نزد ادارات مختلف و سازمانهای خیریه و 
زندگی میکردند. مشکالت  بسیار ساده  داشتند 
نیازمندان را اگر از طریق ضوابط و محدودیتهای 
اداری قابل انجام نبود با حسن تدبیر و اعتبار و 
کمک گرفتن از خیرین و دوستان تا حد امکان حل 
میکردند. قبل از انقالب در جلسات صبحهای جمعه 
اندیشه ی نیکوی قرض الحسنه را پایه گذاری 
نمودند و با افتتاح صندوق حضرت ولی عصر )عج( 
حسین آباد به عنوان اولین قرض الحسنه سعی 
در برطرف نمودن دیون مردم به ویژه محرومان 
اعتصابات  انقالب و در جریان  اوایل  داشتند. در 
نیز با حضور در بیت آیت اهلل خادمی فعالیتهای 
چشمگیری در برطرف نمودن مشکالت اعتصابیون 
داشتند و مورد وثوق آیت آهلل خادمی بودند. دعای 
عهد و زیارت عاشورا را هر روز قرائت میکردند. پس 
از زیارت کربالی معال به آرایشگاه رفته بودند و به 
آرایشگر گفته  بودند مقداری از ریشهای سفید مرا 
در پالستیکی بگذار تا در کفن من بگذارند تا در 
موقع سؤال و جواب بدانند این ریش سفید حرم 
حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل )ع( را لمس 
کرده است. نهایتا بد نیست بدانیم که ایشان در حال 

قرائت زیارت عاشورا دعوت حق را لبیک گفتند. 

و العاقبة الهل التقوی و الیقین

قطره ای از دریای خیرخواهی
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در بیست و ششمین بهار از زندگی و تولد خیریه حضرت ابوالفضل )ع( و 
دریکی از شب های نیمه دی ماه 94 شماری از چهره های نام آشنا از خیرین 
گرد هم جمع شدند تا در چند ساعت ، اتفاقی کم نظیر را رقم بزنند که در 

کمتر نقاط می توان نمونه آن را مشاهده کرد .
استقبال بی نظیر خیرین و حضور به موقع آنها در این مراسم  نشان از 
عالقمندی این انسانهای مهربان داشت که برای انجام کار خیر از یکدیگر 
سبقت می گرفتند . احمد فامیل دردشتی مدیرعامل نیز به مانند همیشه 
صمیمانه با خیرین سخن گفت و از همراهی آنها در طول سالها فعالیت این 
انجمن یاد و تشکرکرد .دکتر لطیفی روانشناس نیز از ویژگی های انسان های 

شکوفا سخن گفت .
اما این مراسم حاشیه های زیبایی نیز داشت که در ادامه آن را می خوانید :

* یکی از تاثیرگذارترین بخش این همایش پخش تصاویرو فیلم های مستند 
از زندگی بیماران نیازمند تحت پوشش این انجمن بود که اشک را میهمان 

صورت خیرین کرد .
* حضور کودکان 4 تا 6 ساله دیالیزی در سالن و حضور تک تک آنها در 
آغوش خیرین یکی از زیباترین صحنه ها را رقم زد که باعث شد دقایقی این 

حضور بر جو سالن تاثیر گذارد و اشک ها و لبخند ها رقم خورد .
* اولین چراغ در بخش کمک به مددجویان را اولین خیر با رقم 110 میلیون 
تومان روشن کرد و در ادامه خیری دیگر 500 میلیون تومان کمک خود را 

به بیماران نیازمند تقدیم کرد .
*  در این گردهمایی به صورت ویژه از اخوان بیگی به عنوان یکی از همراهان 

و خیراندیشان پر تالش و همراه با انجمن تقدیر شد .
*  از نکات جالب در بخش گلریزان اجرای برنامه توسط یک روحانی و یک 

هنرمند بود که به جذابیت برنامه کمک بسیاری کرد ، حجه االسالم گرجی و 
حسن اکلیلی این دو عزیز بودند که تا پایان جلسه دوشادوش برگزار کنندگان 

در امر جمع آوری کمک های خیرین یاری گر بودند .
* حضور خانم رحمانی نوجوان  و قهرمان  ورزشی که در انتظار  انجام پیوند 
کلیه است یکی دیگر از زیباترین بخش های این گردهمایی بود . او با حضور 
بر روی سن از امید خود به ادامه زندگی سخن گفت و خواستار کمک خیرین 

به کسانی شد که با این امید زندگی می کنند .
* مجری برنامه در بخش های مختلف برنامه اطالعات جالبی از  اقدامات 
خیریه بیان می کرد ، تا کنون 15 هزار و 100 نفر بیمار نیازمند تحت پوشش 
خیریه هستند و این مجموعه تا کنون توانسته 150 عمل کاشت حلزون را 

با موفقیت انجام دهد .
* اما بیان اینکه 40 نفر بیمار در نوبت انجام پیوند کلیه هستند که یک 
میلیارد تومان کمک برای انجام آن نیاز است از بخش هایی بود که باعث شد 

خیرین بیشتر برای کمک به بیماران این چنینی ورود کنند .
* 100 کودك نیز نیازمند عمل جراحی قلب هستند که 150 میلیون تومان 

نیز برای کمک به آنها نیاز است .
* 900 بیمار جدید که امسال به خیریه و جز خانواده بزرگ انجمن شده اند 
از اتفاقات منحصربفرد است زیرا هر کس با هر خواسته وارد می شود بدون 

کمک از خانه حضرت ابوالفضل )ع( بر نمی گردد .
* اما بانوان نیز که جمعیت زیادی از سالن را تشکیل می دادند عالوه بر 
کمکهای مادی ، قطعات طالی خود اعم از النگو ، گوشواره و دستبند و 
انگشتر خود را در سالن در آوردند و آنها را هدیه کردند تا نشان دهند ارزش 

کمک به نیازمندان از هر چیز گرانبهایی باالتر و بهتر است .

به همت هیات امناء و هیات مدیره خیریه بهداشتی و درمانی حضرت 
ابوالفضل )ع( همایش خیرین سالمت با هدف آشنایی خیرین پایتخت با 
اهم فعالیتهای خیریه حضرت ابوالفضل)ع( و همچنین معرفی و اطالع رسانی 
از آخرین فعالیتهای انجام شده در پروژه احداث نخستین مرکز تخصصی و 
فوق تخصصی کلیه و دیالیز اصفهان ،در محل سالن قلم مجموعه تاالرهای 

کتابخانه ملی 20 مهرماه برگزارشد.
 احمد فامیل دردشتي مدیرعامل انجمن خیریه بهداشتي و درماني حضرت 
ابوالفضل )ع( اصفهان در مراسم همایش خیرین سالمت در محل مجموعه 
تاالرهای کتابخانه ملی کشور که با حضور مسوولین و مدیران بهداشتی استان 
و کشور ،صاحب نظران عرصه بهداشت وسالمت ، جمعی از خیرین حوزه 
سالمت و هنرمندان برگزار شد،گفت: انجمن خیریه بهداشتي و درماني 
حضرت ابوالفضل )ع( در طول مدت 25 سال فعالیت خود منشأ خدمت 
رساني به بیماران نیازمند کلیوي ، قلبي و عروقي بوده است. مدیر عامل خیریه 
حضرت ابوالفضل)ع( گفت: ما شیعه هستیم و باید ادامه دهنده سنت رسول 
خدا )ص( و ائمه اطهار علیهم السالم باشیم و به دنیا نشان دهیم ما در این 
مسیر حرکت مي کنیم و اینکه هر روز خیریه ایي در استان و کشور ساخته 

مي شود، نتیجه هدیه ای است که خداوند در وجود انسان ها نهاده است.

مدیر عامل خیریه حضرت ابوالفضل)ع( هدف از ساخت نخستین مرکز 
تخصصی وفوق تخصصی کلیه و دیالیز اصفهان را رفع نیاز بیماران این حوزه 

و تامین سالمت جسمی و روانی آنها برشمرد. 
وی در ادامه گفت:این مرکز در پنج طبقه طراحی شده است که دو بخش 
آن به بیماران دیالیزی و یک طبقه به درمانگاه تخصصی بیماران کلیوی و 
قلبی و دو طبقه دیگر به بخش رادیولوژی و دندان پزشکی ویژه این بیماران 

اختصاص می یابد.
احمدفامیل دردشتی هزینه اجرای پروژه را بالغ بر 30 میلیارد تومان اعالم 
کرد وافزود: تا به حال 9 میلیارد تومان از محل کمک های مردمی و خیرین 
جهت ساخت وساز و خرید تجهیزات هزینه شده است و کمک و همیاری 
مدعوین همایش باعث تسریع عملیات عمرانی پروژه ،جهت بهره برداری 

نهایی بیماران نیازمند از این مرکز می گردد.
شایان ذکر است در پایان همایش جمعی از خیرین عرصه سالمت با همراهی 
شعار » شما هم یک قدم بردارید « آمادگی خود را جهت مساعدت و همیاری 

از این پروژه اعالم نمودند.

پیوند اشک ها و لبخندها در همایش خیرین 
عرصه سالمت خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

آشنایی خیرین  »پایتخت«  با اقدامات خیریه 
بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )علیه السالم(

الهی برای بخشیدن ، به بندگی ام نگاه نكن ، خداییت را بنگر …

هما یش

سبقت در اهدای زندگي طالیی ترین صحنه  
در شبی به یاد ماندنی فعالیتهاي خیر خواهانه  هدیه ای است که خداوند   در  وجود 

انسان ها  نهاده  است

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنكه با تو همنشین است . . .

هما یش



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- 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 دیالیزاصفهان

17- بیمارستان زهراي مرضیه )س(
18- 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

اشخاص نیکوکار
1- اهداکنندگان دستگاه همو دیالیز

2- پزشکان متخصص جلسات صبح های دوشنبه
3- مددکاران دلسوز و متعهد مراکز درماني
4- مشترکین خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

5- اهدا کنندگان امالك و مستغالت
 به خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

6- پرسنل زحمتکش خیریه
7- تحصیلداران خیریه

8- محققین داوطلب خیریه :
آقایان:  محّمد حسین مجدالحسینی، سّید محّمد 

سّید حنایی، اصغر چترایی، احمد رضا 
صالحی،کاوه علی نقی، مهدی امین زاهد،  
سّید مهدی هاشمی، مسعود ناجی، محّمد 

تقی رادان، مجتبی حقایق، سّید مرتضی 
میرلوحی، سّید حسن میر سعیدی، حسین 
فقیه ایمانی، محمود  ربیعی، حسین حافظی 

9-کمیته  بانوان انجمن خیریه
10- بانیان جلسات علمي فرهنگي

11-خیرین جلسات صبح های دوشنبه خیریه
12-  اهداء کنندگان ذبح گوسفند

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

2- فرماندهي نیروي انتظامي اصفهان
3-پلیس امنیت عمومی -امور موسسات خیریه

4- کمیته امداد امام خمیني )ره(
5- اتاق 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- مدیریت موسسه نشر ومعارف اهل البیت )ع( 
13-  مدیریت هتل آسمان

14-  مدیریت فرودگاه بین المللی شهید بهشتی
به مرکز  اشخاص حقیقي و حقوقي که   -15
تخصصي و فوق تخصصي کلیه و دیالیزکمک 

نموده اند
16-  مجموعه فرهنگی سراي عطار

17-  اتاق بازرگاني تهران
18-  دانشگاه صنعتي اصفهان 
19-  دانشگاه پیام نور اصفهان

20- مهندسین و کارشناسان افتخاري مرکز
21- مجتمع فوالد کویر

22- شرکت شیر پگاه اصفهان
23- سازمان بهزیستي
24-شرکت ایران گیت

25- شهردار محترم سابق اصفهان
26- شهردار محترم اصفهان

27- اداره کل پست استان اصفهان
28- صندوق قرض الحسنه ام البنین)س(

29- امور موسسات خیریه

اصحاب رسانه
1- روزنامه اصفهان زیبا

2- روزنامه نسل فردا
3- روزنامه اصفهان امروز

4- روزنامه  صبح ایران ، دنیای اقتصاد
5-  خانه مطبوعات اصفهان

6-  خبرگزاری ایسنا
7-  خبرگزاری فارس

8-  باشگاه خبرنگاران جوان

تشکر  و قدر داني از یاوران همیشگی خیریه 
 هیئت امنا وهیئت مدیره  انجمن خّیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل )ع(  
از کلیه سازمان ها، ادارات،نهاد ها، خیریه ها،مراکز درمانی،اشخاص حقیقی و حقوقی 
که در سال گذشته همراه و در راستای خدمت به بیماران نیازمند یاری رسان ما بودند  
صمیمانه تشکر و قدراني می نماید و از خداوند متعال سالمت و سعادتمندی را برای 

همه عزیزان خواستاریم.

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:                              11829624
پاسارگاد:     1302-8100-1046-33701

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

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

اشتراك مستمر

امور  واحد  با  تماس  ضمن  توانند  می  و...(  دوماهه  مستمر)ماهیانه،  های  کمک  پرداخت  به  مندان  عالقه 
و تکمیل فرم اشتراك، 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.abo l faz l charity@gmail.com

   با پرداخت هزینه
)) مراسم شب هفت، چهلم و سال (( 

چه می شود کرد ؟
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