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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

لبسقاي تشنه لب تشنه سقاي

در هم آن حرم كودكان خواسته اجابت
كارى خون و آتش و شمشيرها هياهوى
كه بود شگرف خودگذشتى از و بزرگ بس
همچون مردى بزرگ دستان از تنها و تنها
دستانش تقديم با او . آمد برمى ابوالفضل(ع)
در توان مى كه گشود همه فراسوى را راهى
نياز ايثار و انفاق و خودگذشتى از با عمر همه

كرد. اجابت را ديگران
آموخت شرايط ترين سخت در ابوالفضل(ع)
، هيچ كه دست خيرخواهى و ايثار راه در كه
سوى آن زيرا نمود فدا توان مى را خود جان

است پروردگار رضايت به رسيدن راه اين
در جوانمردان عيار تمام الگوى (ع) .ابوالفضل
او از تاسى با خيرخواهان تا است تاريخ همه
و بفشارند شفقت و مهر با را افتادگان دست
شده جدا دستان شك بى . باشند آنها گر يارى
كه بود خواهد دستانى گر يارى ابوالفضل(ع)
بلند نيازمندان آالم رفع مسير در خيرخواهانه
در قدم ابوالفضل(ع) گفتنيا با ...پس شود مى
در ابوالفضل(ع) مواليمان كه گذاريم مسيرى

... نهاد گام آن

آيينهتمامنماى ابوالفضل(ع)
ازخودگذشتگىوايثار

يادياززندهيادحضرت
آيتاهللاحاجسيدحسن

فقيهامامي(ره)

: ارادتبهاهلبيت(عليهمالسالم)
ائمه و رسالت خاندان به شديدي ارادت ايشان
به احوال تمام در . داشت السالم) (عليهم هدي
اقوالش و افعال همه در و جست مي توسل آنها
انوار آن الهي تعاليم از و نمود مي پيروي آنها از
خصوص به ايشان . گرفت مي بهره مقدسه
و عليها) ا... (سالم طاهره صديقه حضرت به
تابناكواليتحضرتعليابن هشتمينستاره
داشت اي ويژه توجه السالم) (عليه الرضا موسي
منازلباالو بهمرحلهو بزرگوار معرفتآندو با و

شامخينائلآمدهبود.

است. فقرا و مستمندان دوستي بهشت كليد و است كليدي را چيزي هر فرمود: (ص) اكرم پيامبر



5

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

مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

مديرعاملگفت وگو با مديرعامل با گفتوگو

انسان آمد و رفت است؛ آمد و رفت محل دنيا
خداوند آزمايش بوته در آمدنشان با كه هايى
اين از جوانى و پيرى در و گرفتند قرار متعال
شدند. آخرت ديار راهى و بربستند رخت دنيا
زدن ورق با توان مى راحتى به ميان اين در
رسيد نتيجه اين به ديگران زندگى از برگى
نيكوست نام  و خير كار ماند مى آنچه كه
نزد عالى هاي مقام حد سر تا را آدمى كه
هميشه براى و برد مى باال متعال خداوند
نيكوى نام و خير كار كند؛ مى ماندگار
و ايثار محبت، با كه خداجويى هاى انسان
زندگى نثار را اميد و عشق ازخودگذشتگى،
معنوى و مادى طريق از و كنند مى ديگران
زندگى به را شادى خود، هاى بهترين از و
خود همنوعان ساير و نيازمندان مددجويان،
اين در زمينى فرشتگان مانند و بخشند مى

كنند. مى زندگى دنيا
هم (ع) ابوالفضل حضرت خيريه خوشبختانه
رفت محل و گر نظاره گذشته سال 26 طى
چنين اين همدلى و يارى مشاركت، آمد، و
بوده ارزشمندى و گرانقدر عزيز، هاى انسان
هزينه و زمان ادعا بى و مّنت بى كه است
اختيار در را خود بزرگ و كوچك هاى
آالم در را خود و گذاشتند دردمند بيماران

دانستند. شريك ها آن

تخصصى درمانى مركز ساخت اهميت »
(ع)» ابوالفضل حضرت تخصصى فوق و

هاى سال همچون 95 سال خوشبختانه
خيريه براى  بركتى و خير پر سال گذشته
گام سال اين در و بود (ع) ابوالفضل حضرت
اموركلينيكي درخصوص خوبى و موثر هاى
نرم هاى سامانه كارگيري به پاراكلينيكي، و
راهبردي سند افزاري،تهيه وسخت افزاري
و شفافيت ايجاد و اعتمادسازي همچنين و
باهمكاري مددكاران و مددجويان به اكرام
و مخصوصا مديره هيئت عزيز، خيرين همه
در شد. برداشته انجمن پرسنل و همكاران
و كليوى بيماران افزايش به توجه با ميان اين
فوق و تخصصى درمانى مركز ساخت دياليزى،
بودن دارا با (ع) ابوالفضل حضرت تخصصى
آزمايشگاه،مركزتصويربرداري،راديولوژي،
، فيزيوتراپي كلينيك،پيشگيري، پلي بخش
چهاربخش همچنين و دندانپزشكي داروخانه،
از يكي بعنوان تخت، 88 بودن دارا با دياليز
به درماني مراكز ترين وتخصصي مجهزترين
همه طاليى نقطه كليوي، بيماران جهت ويژه
كه است بوده 95 سال در خيريه اين اقدامات
بهره به زودى به خداوند يارى با و انشاءاله

رسيد. خواهند بردارى

مديون (ع) ابوالفضل حضرت خيريه »
خيرينبزرگوار»

داخلي پزشكان همه از تا دانم مى الزم
و وحلق گوش و قلب اعصاب، و مغز كليه،
آزمايشگاه پزشك، چشم جراح، بيني،ارتوپد،

در و ها داروخانه و درماني مراكز مديران ها،
مشتركين و  بزرگوار خيرين همه مجموع
ارائه با گذشته سال 26 طى كه عزيز
يارى و حمايت همچنين و خود تجربيات
حضرت خيريه تا شدند باعث خود دريغ بى
قبولي قابل  شرايط در امروز (ع) ابوالفضل
آينده در خود روشن هاى افق به و باشد
از و كرده قدردانى و تشكر صميمانه بيانديشد
بركتى و خير پر زندگى متعال خداوند درگاه
بزرگواران اين همه براى سالمتى با همراه را

كنم. مسئلت

دردشتى فاميل احمد
درماني و بهداشتي خيريه انجمن عامل مدير
(ع) ابوالفضل حضرت

و گامهاىاستوار

خدماتدرماني خيريه

حضرتابوالفضل(ع)

درسال95



6

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

شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

گزارشامور مشتركينگزارش امور مشتركين

نقدى هاى كمك يكى از شيوه هاى جذب
 ( همياران ) مشتركين جذب شهروندان
تكميل است كه كمك هاى خود را پس از
ميزان  و مشخصات ذكر و مربوطه فرم
... و ماهه دو ماهيانه، صورت به نقدى كمك

ماموران فرآيند اين در كنند. پرداخت مى
شده  انتخاب زمانى  فاصله  براساس  وصول 
كار  محل به ( هميار ) مشتركين سوى از
كارت ارائه با  و  مراجعه وى سكونت يا و
را نظر مورد و رسيد كمك، وجه شناسايى

ايجاد بر . اين شيوه عالوه كنند مى وصول
خيريه، براي مستمر و پايدار مالى منابع
مختلف اقشار با  ارتباط  برقرارى  شرايط 

آورد. مى فراهم نيز را جامعه
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

تاريخچهتاريخچه

تاريخچه27سالهخيريهبهداشتيودرمانيحضرتابوالفضل(ع)

درسال
شكلگيريو 1372

ثبتانجمنبهشماره
496

درتاريخ
1368/3/7

اوليننشستهيئت 
مؤسسانجمن

در
سال1367
اولينمشاورهو

راهنماييبيمار
دياليزي

در
تاريخ1369/10/15

اوليندفتركارانجمندر
آزمايشگاهمهديهدريك

اتاق 5*4

در
تاريخ1371/2/10

اولينخريدمحلكار
انجمنيكمنزل205

متريدرخيابان
حافظباهمت
نيكوكاران

در
آذرماه

اولينبيالن 1371
وعملكردساليانه

انجمنوكمكبه72بيمار
دياليزيجهتپيوند كليه

در
اولين سال1374

حركتبرايبيماران
قلبيوقلبكودكانبا

مصوبههيئتامناء

درسال
اولين 1383

مشاركت خيريه
كاشتحلزون جهت

گوشكودك

درتاريخ
1369/10/18اولين
جذبمشاركتهاي

مردميبصورت
ماهيانهتوسط
تحصيلداران

درسال
اهداءاولين 1375

دستگاههمودياليزبه
مركزدرماني

در
شهريور

1370برگزاري
اولينجلسهاطالع
رسانيصبحهاي

دوشنبهوسخنراني
پزشكانمتخصص

درتاريخ
1367/1/5اولين

پيوندكليهدربيمارستان 
طالقانياروميهتوسط

هيأتموسس خيريه
انجامشد

در
سال

اهداء 1385
زمينواقعدر

خياباناستانداري
محلفعليانجمن

توسطمرحوم
استادسّيدعباس

صدرعاملي

در
سال1388

افتتاحساختمان
واقعدرخيابان

استانداريباحضور
رياستهيئتامناءمرحوم
حاجسيدحسنفقيه

امامي

در
اولين سال1390

گامجهتساخت
مركزدرمانيتخصصيو

فوقتخصصيحضرت
ابوالفضل(ع)

در
سال1389

برگزارياولين
بازارچهخيريهبه

نفعبيمارانكليوي
وقلبي

شود. مى بارور خداوند نزد صدقه، : (ع) على امام
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

مالىگزارش امور مالى امور گزارش

شرحخدماتاختصاصيانجامشدهبهبيمارانوهزينههايانجمنخيريهبهداشتيودرمانيحضرتابوالفضل(ع)
درسال1395 ومركزدرمانيتخصصيوفوقتخصصيحضرتابوالفضل(ع)

ريال) به شده(مبلغ انجام خدمات شرح
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

مالىگزارش امور مالى امور گزارش

ريال) به دريافتي(مبلغ اعانات شرح
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

سالمتامور سالمت امور

آموزشوپيشگيريازبيماريهايكليويوقلبيازاهدافراهبرديواحدسالمت

1395 سال در مددجويان پذيرش تعداد

ارائهآموزشهايپيشگيريازبيماريهايكليوي
وقلبيازاهدافراهبرديواحدسالمتميباشد
از قلبي و كليوي بيماران سالمت سطح ارتقاء
انجمن خيريه سالمت واحد مهم هاي فعاليت
نظراتپزشكان مندياز بهره با اينواحد استو
ريزي برنامه عروقي – قلبي و نفرولوژ متخصص
است نموده اجرا و تدوين راستا اين در مدوني
هاي فعاليت و اقدامات از مختصري بخش كه

پيشگيريبهشرحذيلميباشد: آموزشو

قند ، فشارخون غربالگري هاي تست انجام -1
بازارچه در اي مشاوره خدمات وزن، قد، خون،

هايخيريه
مراسم در متخصص پزشكان سخنراني -2
سوگواريماههايمحرموصفروبيانراهكارهاي

پيشگيريازبيماريها
مركز همكاري با كليه جهاني روز برگزاري -3
تحقيقاتكليهودانشگاهعلومپزشكياصفهانو

انجامتستهايمختلف

جلسات در متخصص پزشكان سخنراني -4
روزهاي سال، طول در كه خيرين انديشي هم
دوشنبهصبحدرمحلانجمنبرگزارميشود.

5-سخنرانيپزشكانمتخصصدرنشستهاي
طول در كه خيريه انجمن فرهنگي ، علمي
و مغرب نماز از بعد آخرماه هاي شنبه سه سال،

. برگزارميشود عشاء

11395 سال در دياليزي بيماران به ذهاب و اياب هزينه ريالكمك 5/927/365/000

نفرتعدادبيماراندياليزيكهازكمكهزينهايابوذهاباستفادهمينماينددرسال21395 4999

31395 سال در دياليزي بيماران ذهاب و اياب سرويس از استفاده ريالهزينه 5/794/390/000

41395 سال در نمايند مي استفاده ذهاب و اياب سرويس از كه دياليزي بيماران نفرتعداد 5387
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

مديرهگزارش جلسات هيئت مديره هيئت جلسات گزارش

98مصوبهماحصلجلساتاعضاىهياتمديره

خيريهحضرتابوالفضل(ع)درسال95
داخلى انتخابات جلسه 95 سال ماه مرداد 23
مسئوليت شدن مشخص و تعيين براى
درمانى بهداشتى خيريه مديره هيئت اعضاى
منتخب اعضا حضور با (ع) ابوالفضل حضرت
جلسه اين در . شد برگزار اسمان هتل در
بر و كردند ارايه گزارشى خيريه مديرعامل
مشخص ها مسئوليت حاضران راى اساس
1395 سال در شود مى يادآور شد. اعالم و
98 كه كردند برگزار جلسه مديره21 هيات
بوده جلسات اين نتيجه و ماحصل مصوبه
مركز در نيز جلسات اين از تعدادى . است
حضرت تخصصى فوق و تخصصى درماني

است ساخت دست در كه (ع) ابوالفضل
نزديك از مديره هيات اعضاى و شد برگزار

. كردند بررسى را پروژه پيشرفت روند
مديره هيئت محوله هاي مسئوليت و اسامي

باشد: مي ذيل قرار به
)2-محمد مديره هيأت رجالي(رئيس 1-علي
)3-احمد مديره هيأت رئيس سيالني(نائب
ملك جمال -4( عامل دردشتي(مدير فاميل
رحيمي(منشى )5-عزيزاله دار نائيني(خزانه
سّيد -7 اصلي) اذاني(عضو مهدي دكتر -6(

حسين  -8 اصلي) (عضو حجازي باقر محمد
صرافان حسينعلي -9 اصلي) (عضو ذنوبي

(عضو كالهدوزان اكبر -10 اصلي) (عضو
اصلي) (عضو احمر گل محمد -11 اصلي)
-13 اصلي) (عضو نريماني عليرضا -12
14-مصطفي اصلي) (عضو عبدالرضايوسفيان
(عضو) بيگي كريم -15 (عضو) فروش حجه
شهنام 17-مسعود (عضو) حميدعباسي -16
ميرلوحي مرتضي سّيد - 18 (بازرس) نيا

البدل). علي (بازرس
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

مديرهپيام رئيس هيئت مديره هيئت رئيس پيام

حضرت درماني و بهداشتي خيريه
استعانت با كه است ابوالفضل(ع) چند سالي

كنار  در تا كرده تالش متعال خداوند از 
و  بهداشت حوزه در خود اقدامات ديگر
مركز ساخت راه در گذاشتن قدم با درمان،

حضرت  تخصصي فوق و تخصصي درماني
خدمت ديگر اى گونه به ابوالفضل(ع)
بر  باشد. عزيز  مددجويان  و  بيماران رسان
و پشتيبانى با و 1390 سال از اساس همين
بزرگوار، خيرين و شريف مردم هاى حمايت
عزيز، همكاران همه و گرامى مشتركين
كرده آغاز را تخصصى مركز اين  ساخت 
مراحل  به متعال يارى خداوند  با  كه  است 
برنامه  طبق و شويم مى نزديك آن پايانى
بهره به زودى به شده انجام هاى  ريزى 

رسيد.  خواهد بردارى
ساخت تا شده تالش كه است ذكر شايان
استانداردهاى جهانى بر منطبق مركزدرماني
در كارشناسان و متخصصان نظر اساس بر و
اجرا پزشكى و مهندسى فنى هاى حوزه
حضرت آقا شأن خور در مركزي انشااله شودتا
تا گيرد قرار برداري بهره مورد (ع) ابوالفضل
و ضعيف طبقه ويژه به جامعه اقشار همه

عطف نقطه هميشه كه جامعه پذير آسيب
هيئت و عامل مدير هاي نگراني و تالش
(ع) ابوالفضل حضرت خيريه بزرگوار مديره
اين الهي قوه و حول به و گيرد قرار اند، بوده
ساز، و ساخت در نمونه مراكز از يكي به مركز
آموزشي، درماني، هاي برنامه و تجهيزات
حوزه در ارائه قابل خدمات ساير و پيشگيري
افراد و جعين مرا به و شود تبديل سالمت

شود. تقديم خيريه پوشش تحت
و مددجويان همه خير دعاي آنكه اميد
همه راه بدرقه مركز به كنندگان مراجعه
مورد ناقابل خدمت اين و بوده دوستان
حضرت آقا باالخص معصومين ائمه تاييد
آخرت ذخيره و بگيرد قرار (ع) ابوالفضل
و نوع هر به كه باشد كساني همه براي
اين به كوچكى حتى خدمت توان حد در

اند. داده ارائه مركز
سراى دو هر به بيند نيك كسى

خداى خلق به رساند نيكى كه
توفيق اهللا من و

رجالي علي
انجمن مديره هيئت رئيس

نيمنگاهىبهساختمركزدرمانيتخصصي
وفوقتخصصيحضرتابوالفضل(ع)

جذب و توسعه واحد
مشاركتهايمردمي

خدمات ارائه و خيريه اهداف تحقق درجهت
بهترومطلوبتربهجامعهبيماراننيازمندتحت
واحد انساني و الهي تكليف يك انجام و پوشش
توسعهوجذبمشاركتهايمردميخيريهايجاد
زمينهگسترشمشاركتهايمردمي تا گرديد
راهكارها، اهداف، راستا اين در . سازد فراهم را
استراتژيواهمفعاليتهايدفترمشاركتهاي

ميگردد: عنوان ذيل شرح به مردمي

از مردم آگاهي افزايش جهت اطالعرساني -1
به آنها مشاركت ضرورت و انجمن هاي فعاليت

منزلهيكوظيفهانساني
بستر ايجاد و مشاركت فرهنگ توسعه -2

مناسبجهتمشاركتاقشارمختلفجامعه
هاي حمايت جذب و خير افراد شناسايي -3

معنوي ماليو
4-تشويقوقدردانيازخيرينبهمناسبتهاي
بيشتر هرچه جلب منظور به و مختلف
مشاركتهايمردميوايجادانگيزههايانساني
ارائهطرحهايمتنوعدرزمينهافزايش منابع -5

ماليانجمن
6-تشكيلبانكاطالعاتيازخيرينونيكوكاران

المنفعه وموسساتعام
حاميان سوي از اهدائي كاالهاي دريافت -7
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

وخرد جان خداوند نام به
نگذرد بر انديشه برتر اين كز
اساتيد استان، اين خير و خوب انسانهاى
باوفا ياران گرامى، همكاران و فرهيخته
ورود از سال 26 به نزديك صميمى ودوستان
حضرت درماني و بهداشتي خيريه انجمن
به قلبي و كليوي بيماران ويژه ابوالفضل(ع)

گذرد. مى پيشگيرى طب و سالمت عرصه
متعال خداوند به اتكاء با انجمن اين در خيرين
روزى شبانه تالش و كارى وجدان تعهد، با و
همنوعان به را سالمتى بزرگ موهبت خويش،
آوران پيام حقيقت در و نمايند مى هديه خود
محسوبمىشوند. اميدوهستىبراىبيماران
تمام عناصر كه است ارتباطى پل عشق ، آرى
محترم اعضاء و كند مى نزديك هم به را دنيا
اين قدرت انجمنخيريهحضرتابوالفضل(ع)،
اينانرژى و اند نتايجزيباىآنديده در عشقرا
به كمك خميرمايه را ها انسان به عشق نهفته

اند. داده قرار نيازمند بيماران
ضرورت يك بيمارى به ابتالء از پيشگيرى
كامل صورت به مهم اين اگر و است اساسى
مى نصف به بيماران شمار يافت مى تحقق

تاخير به ها مرگ سوم يك كم دست و رسيد
. افتاد مى

به در خطر عوامل متخصصان، ديدگاه بنابر اما
: هستند دسته دو كليه نارسائى آمدن وجود

استرس، مانند اجتماعى عوامل نخست
عواملى دوم و ريز درون غدد نارسائى و اضطراب
كم رسانى اطالع اما است، بيسوادى فقر، مانند
ازخطراتبهداشتىبعضىرفتارها،سنباالودر
دارند سروكار سمى مواد با كه مشاغلى نهايت
كمك آن شيوع و كليه نارسايى به تواند مى نيز

. كند
پيشگيرى گرم يك دانيد مى كه طور همان

است. درمان كيلوگرم يك از بهتر
براى الزم هاى بينى پيش و تدبيرها اما
اعمال گذارى قانون طريق از نه موثر بهداشت
رسمى هاى مقام جانب از نه و شود مى
شيوه است. پذير امكان عمومى بهداشت
فراغت، اوقات گذراندن روش غذاخوردن،
به تواند مى بار زيان محصوالت نكردن مصرف
باشد موثر سالمت حفظ در گسترده صورت
تحصيل حتى يا و مادران و پدران متأسفانه كه
به نسبت يا و خبرند بى آن از يا ها، كرده

به افراد اگر و كنند مى توجهى بى آن رعايت
قندخون و ها كليه عملكرد از ساالنه، صورت
اندازه را خود فشارخون و باشند باخبر خود
آغاز صورت در آسانى به توانند مى بگيرند،
كليه به كه هائى بيمارى يا بيمارى هرگونه
به درمان براى و شوند آگاه زنند، مى آسيب

كنند. اقدام موقع
بيماركليوى به40هزار نزديك حاضر حال در
ادامه با كه دارند وجود كشور در شده شناخته
بيماران آينده، سال 10 طول در كنونى روند

يافت. افزايشخواهند برابر كليوىبهسه
دستانخويش با كه آنهايى درودمىفرستمبه
است برومندى درخت اكنون كه كاشتند نهالى
بسيارى اش ثمره از تالش ها سال از بعد كه
بهداشتيو نامخيريه اكنونبا اندو برده ها بهره
به رسان خدمت (ع) ابوالفضل حضرت درمانى

بيماراننيازمنداست.

علمىعلمى

دكترمهدىاذانى
متخصصداخلىوفوقتخصصكليهو
مجارىادراروبنيانگذاردياليزدراستان

اصفهانوعضوهيئتمديرهانجمن خيريه
بهداشتيودرمانيحضرتابوالفضل(ع)

ضرورتاساسىاست پيشگيرىازابتالءبهبيمارىيك

است. اخالق زينت و آور محبّت سخاوت، : (ع) على امام
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

گوگفت و گو و گفت

سن در او . دارد سن سال 27 ما قصه مريم
و شد كليه نارسايى به مبتال سالگى 13
مداوم صورت به ماه هشت و سال يك حدود
ديگر روى آن ها سختى .اما شد مى همودياليز
كه زمان آن داد. نشان مريم به نيز را خود
و متاسفانه كرد عفونت دستش دياليز حين
در مريم شد. او مهربان دست قطع به منجر
حضرت خيريه حمايتهاى و كمك با 83 سال
به موفق نيكوكاران خيرخواهى و ابوالفضل(ع)
مسير در زمان اين در او و شد كليه پيوند
را هايى موفقيت و نهاد گام قهرمانى ورزش

. كرد كسب
يك وقوع سال رحمانى مريم براى سال95 اما
او شده پيوند كليه متاسفانه بود. عجيب اتفاق
ماه 4 مدت به و هم باز شد مجبور او و زد پس

مريم تالش و اميد اما . دهد شدن دياليز به تن
هاى حمايت با ديگر بار او و نبود شدنى تمام
توانست و داد انجام كليه مجدد پيوند خيريه
درس .مريم آورد دست به را خود سالمت
مى شرايط بدترين در كه داد همه به بزرگى
را اميد اگر و ساخت را موقعيت بهترين توان
سخت در توانيم مى نكنيم فراموش زندگى در

. كنيم پيدا را راه بهترين شرايط ترين
عالى تحصيالت بودن دارا بر عالوه امروز مريم
حسابدارى، رشته ارشد كارشناسى مقطع در
شهرمان موفق قهرمانان و ورزشكاران از يكى
رقابت و مسابقه در توانسته كنون تا كه است
كسب بسيارى رنگين هاى مدال مختلف هاى

. كند

((مريمرحمانى))
را سختترينشرايط بااميد،

بهبهترينموقعيتتبديلكرد

ياديازمرحومحاجسّيدكمالسنبلستان

خّيـــرآســـماني

شمسى 1327 سال در سنبلستان كمال سيد
كارخانه در جوانى در او شد. متولد اصفهان در
در و شد كار به مشغول بافندگى و ريسندگى
چادر شغل به صنفى واحد يك افتتاح با ادامه

. شد مشغول دوزى
خواه خير و نيكوكار بسيار، سجاياي داراي
قدم پيش مردم مشكالت رفع در هميشه و
كه اوست هاى ويژگى از نفس وعزت شد مي
نسبت خاصي عالقه او كنند. مى ياد او از همه
انسانهاي به و داشت زايي اشتغال و توليد به

. كرد مي كمك مخفي صورت به نيازمند
اين با خيريه فعاليت اوائل از سنبلستان كمال
مديره هيئت فعال اعضاء از و شد آشنا انجمن
150 خيريه مديره 1375هيئت سال در بود.
و پينارت و قهجاورستان در ويالئي مسكن
و نمود خريداري مسكن بنياد از اصفهانك
نيازمند افراد و مددجويان به را ها خانه اين
آن واحد 45 وى ) كرد واگذار پوشش تحت
بي بضاعت خانواده 45 به و كرد خريداري را

( نمود اهداء
الحسنه قرض ايجاد در انديش نيك خير اين
ارزشمندى فعاليت نيازمندان به وام اعطاى و

. داشت
روضه مراسم شب 12 برگزارى با سال هر او
را بيت(ع) اهل به خود عالقه اطعام، و خواني

. داد مى نشان
و نقاهت زمان در سنبلستان مرحوم خانواده
از تاسى با و گذشته مانند به ايشان بيماري
به خود ي ها كمك از خيرانديش، اين شيوه

ديگراندريغنكردند. انجمنو
يادوخاطرهمرحومسنبلستانراگرامىمىداريم

آوريد. دست به است ماندنى را آنچه عوض در تا ببخشيد رود مى بين از را آنچه : (ع) على امام
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

مقالهعلمىمقاله علمى

گياهان مصرف معتقدند جامعه افراد بيشتر
و خطر بى شيميايى داروهاى خالف بر دارويي
دارويى گياهان كه حالى در است. عارضه بى
بيماران خصوصاً افراد همه براى است ممكن
گاه بيماران اين در باشند. آور زيان كليوى
ساز و سوخت از حاصل مواد دفع به قادر كليه،
مصرف بنابراين و نيست ادرار طريق از گياه
بيشتر آسيب موجب تواند مى گياهان برخى

شود. بيماران از گروه اين در كليه
نكته اين به بايد گياهى داروهاى خصوص در
مقدار نظر از داروها اين گاهى كه داشت توجه
خلوص درصد نيز و دارو محتواى مجاز، مصرف
نشده تأييد علمى نظارتى نهادهاى توسط آن
با موادى حاوى است ممكن گياهان برخى اند.
aristolochic acid مثل كليوى سميت
گياهى داروهاى  از برخى همچنين باشند.

فلزاتسنگينباشند. به ممكناستآلوده
آنها بودن عارضه بى و گياهان دارويى خواص
اما شود تأييد علمى مطالعات توسط است الزم
بى و موثر روى كمى بسيار مطالعات متاسفانه
انجام كليوى بيماران در گياهان بودن خطر

است. شده
دارويى گياهان مصرف در كه ديگرى نكته
با گاهى گياهان كه است اين دارد اهميت
بيماران براى شده تجويز شيميايى داروهاى
اثر كاهش يا افزايش موجب و دارند تداخل
براى شوند. مى بدن در شيميايى داروهاى
زنجبيل و سير سنگ، جين جينكو، مثال
تداخل شيميايى داروهاى اثر با است ممكن

خصوصاً گياهان اين مصرف لذا باشند داشته
اين شود. محدود بايد كليه پيوند بيماران در
مشكالت كه افرادى در همچنين گياهان
هاى واكنش سابقه يا دارند انعقادى و خونريزى
زنان و كودكان در نيز و اند داشته حساسيتى
مصرف پزشك نظر با حتماً بايد شيرده و باردار

شوند.
غذايى روزانه رژيم در كه دياليزى بيماران در
مصرف دارند پتاسيم مصرف محدوديت
مانند هستند پتاسيم از غنى كه گياهانى
گاوى، بابونه مغربى، گل خارشتر، يونجه،
و گشنيز كاسنى، برگ آبى، نيلوفر زردچوبه،
برخى مصرف شود. محدود بايد قاصدك گل
بيان، شيرين گون، پونه، زرشك، مانند گياهان
بيماران تمام در است بهتر نيز گزنه و اسب دم
كليه پيوند و دياليزى بيماران خصوصاً كليوى
خالف بر گياهان، گفت بايد نهايتاً شود. محدود
نيستند خطر بى و عارضه بى مردم، عموم باور
با بايد فقط كليوى بيماران در آنها مصرف و

تأييدپزشكحاذقصورتگيرد.

مصرفگياهانداروييدربيمارانكليوى

دكترمريمياورى
پزشكمتخصصطبسنتي

عضوهيئتعلمىدانشگاهعلومپزشكىاصفهان

دياليز ازخانهتا
همراهياتميكنم

حضرت درمانى و بهداشتى خيريه انجمن
اقداممنحصربهفرد ابوالفضل(ع)اصفهاندريك
طرح كشور در اساستفكرخيرخواهانه بر نو و
از بارى تا كرد اجرا و اندازى راه را دياليز تاكسى

دوشخانوادههاىبيماراندياليزىكمكند.
كمك پرداخت بهجاى اينطرحسعىشده در
درعمليارىرسانآنها مالىبهبيماراننيازمند

باشيم.
كه دياليزى بيمار 500 حدود حاضر درحال
هستندوازاينخدمات تحتپوششاينانجمن
حدود60دستگاه استفادهمىكنند.دراينطرح
تاكسيرانى، شركت با داد قرار اساس بر تاكسى
بيمارستان محل تا منزل درب از را بيماران
آموزشهاىامداد اينافراد و همراهىمىكنند
و تنها بيمارانىكه وكمكهاىاوليهديدهاندتا

كنند. بدونهمراههستندراكمك

بيمارستانهاى اكثر اينطرحدر درحالحاضر
خورشيد، جمله از اصفهان دياليز بخش داراي
اهللا آيت حجتيه، مرضيه، الزهرا،امين،زهراي
بيمارستان و شريعتي ناصري، اهللا آيت صدوقي،
گلديسشاهينشهر...اجرامىشود.خيريهبراى
كهبراىترددنياز بيمارانناتوان(مانندنابينايان)

پرداختميكند. دارندهزينههمراه بههمراه
ميليونتومان حدود57 ماه اينطرحدر هزينه
همكارى با خيريه سوى از هزينه اين كه است
مى تامين استان در فعال خيرين مشاركت و

. شود
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

تخّصصىمركز درماني  تخّصصى و فوق تخّصصى فوق و تخّصصى درماني مركز

و مطلوب هنگام، به خدمات ارائه راستاي در
انجمن دياليزي، همهجانبهبهبيمارانكليويو
خيريهبهداشتيدرمانيحضرتابوالفضل(عليه
فوق و تخصصي درماني مركز احداث السالم)
با را السالم) (عليه ابوالفضل حضرت تخصصي
متخصصين و پزشكان نظرات از گيري بهره
آغاز بيماران اين آالم رفع جهت مجرب و حاذق

نمودهاست.
مركزدرمانيتخصصيوفوقتخصصيحضرت

طبقهشامل: در7 السالم) ابوالفضل(عليه
و اداري-آموزشي طبقه 1 درماني، طبقه 4
فضاهاي پاركينگ، شامل پشتيباني طبقه 2
10000 مساحت با تاسيساتي و خدماتي
تختهمودياليزميباشد. با88 بنا مترمربعزير
رعايتاستانداردهايمطلوب بر اينمركزعالوه
صورتي به كاربردي و كلي انسجام با پزشكي
رساني خدمت مراجعان و بيماران به مستقل

بيمار 500 از بيش پذيرش امكان نموده،
بازتوانى، امكانات و داشته را همودياليزي
براي را دياليز از بعد و حين ورزش فيزيوتراپى،

بيمارانفراهمخواهدنمود.
خدمات كليه شامل مركز اين كلينيك پلي
نفرولوژي، هاي تخصص جمله از پزشكي
مشاورههاي پزشكي، چشم قلب، غدد، داخلي،
بوده ديابت كلينيك و روانشناسي تغذيه،
درمان، از بهتر پيشگيري شعار براساس كه
هاي بخش داراي همچنين است. شده طراحي
بازتواني و فيزيوتراپي تصويربرداري، آزمايشگاه،
مركز دندانپزشكيو داروخانه، بيماراندياليزي،

باشد. مي بيماران به سالمت آموزش
كيفيت طراحي مجموعه اين ممتاز ويژگي
ارائهخدماتمطلوبواستاندارد محوربهمنظور
همه تامين با همودياليز زمينه در خصوصا

نيازهايكاربرانميباشد.

نازك و ساختماني كارهاي اتمام با مركز اين
اجراي حال در تاسيساتي امور و داخلي كاري
و پريزها و كليد روشنايي، نصب و نقاشي
و مطالعات همچنين باشد. مي سازي محوطه
و شده آغاز پزشكي تجهيزات خريد مقدمات
خريددستگاههايبخشهايخدماتيازجمله

است. شده انجام زباله امحا و لندري
عنايات و متعال خداوند ياري به است اميد
راه شاهد جاري سال در (ع)، ابوالفضل حضرت
به خدمات ارائه جهت مركز اين افتتاح و اندازي
باشدكهگاميهرچندناچيزدر بيمارانباشيم،
عزيزان اين آالم و رنج كاهش و بيماران درمان

برداشتهشود.
سرانجام به و مقدس راه اين ادامه براي اينك
شما مساعدت و ياري نيازمند مقصود، رساندن

نيكوكارانعزيزميباشيم. نيكانديشانو

شمارشمعكوسبرايبهرهبرداريازمركزدرمانىآغازشد
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تخّصصىمركز درماني  تخّصصى و فوق تخّصصى فوق و تخّصصى درماني مركز

درمانيخيريه مركز از مجمعخيرينسالمتايران بنيانگذار و امامخمينى(ره) امداد نيريسرپرستسابقكميته بازديدمرحومحاجسّيدرضا

خيريه درماني مركز از درمان معاونت ارشد مديران و دانشگاه درمان معاون بازديد

درمانيخيريه مركز سالندياليز چهار يكياز نمايياز

درمانيخيريه مركز بازديدصنفمصنوعاتچوبياصفهاناز

حضوردرنمايشگاهتجهيزاتپزشكياصفهان

درمانيخيريه مركز اصفهاناز اعضايكميتهسالمتشورايشهر بازديد
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مشاورهگزارش واحد مشاوره واحد گزارش

با كليه مزمن نارسايى به مبتاليان از بسياري
وصفاقى) (خونى همودياليز روش دو به دياليز،
نتايج از  اغلب پزشكان اما شوند، مى درمان
اينرومحققين از ندارند؛ درمانرضايتكافىرا
بر اجتماعى روانى- عوامل تأثير بررسى به اقدام
بيماران نمودند. دياليزي بيماران درمان نتايج
بيمارانى ازجمله كليه پيشرفته نارسايى با
زندگى، درسبك تغيير دليل به هستندكه
زاهاي تنش با اغلب درمان، شيوه و بيماري
گريبان به دست زيادي اجتماعى – روانى
بههميندليلافسردگىيكىازشايع هستندو
باشد، مى آنان روانشناختى مشكالت ترين
بيماران درصد گزارش20 بنابه كه طوري به
و داشتند روانشناختى مشكالت همودياليزي
43درصدمبتالبهافسردگىبودند؛درمطالعاتى
است، شده استفاده افسردگى ازپرسشنامه كه
تا دوم يك اندكه ذكرنموده طورمشابهى به
از درجاتى حداقل دياليزي بيماران سوم يك
همكاران و يورگنسون اند؛ داشته را افسردگى
ازآزمونافسردگىبكگزارشكردند استفاده با
به دياليزي بيماران از نيمى تا سوم يك كه
هستند مبتال باال به متوسط شدت با افسردگى
وجود ازنظر وقتى نيز آنها از درصد 85 و
افسردگىبوسيلهيكروانپزشكارزيابىشدند،

رانشان افسردگى اختالل براي كافى معيارهاي
بررسىبيماراندياليزيگزارش استيلبا دادند؛
بودن بامناسب درمقايسه افسردگى كه كرد
زندگى كيفيت با قويتري ارتباط دياليز روش
در مطالعات با دارد؛همسو همودياليزى بيماران
ايراننيز در تحقيقاتانجامشده خارجازكشور،
بيماران فراوانىبااليافسردگىدر نشاندهندة
نورمحمدي و صالحى ازجمله است؛ دياليزي
فراوانى بررسى جهت اي درمطالعه كه سراب
استفاده با افسردگىدربيمارانهمودياليزيكه
از نيمى كه كردند شد،گزارش انجام BDI از
با مطابق دارند؛ افسردگى مطالعه مورد بيماران
دفتر آمار ، ايران در شده تهيه آمار و جهانى آمار
مشاورهانجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرت
افسردگى كه دهد مى نشان نيز ابوالفضل(ع)
موثر سايكلوژيك فاكتورهاى شايعترين از يكى
مذكور مطالب باشد، مى همودياليز بيماران بر
علمى راهكارهاي يافتن لزوم و اهميت نشانگر
بامشكالت مناسب برخورد جهت وعملى
بيماران در افسردگى خصوصا و روانپزشكى
است؛درمطالعاتسايركشورها،شيوعافسردگى
دربيمارانهمودياليزيبطورقابلتوجهىكمتر
مختلف شيوعي مطالعات بطوريكه است، بوده
اند؛شيوع گزارشكرده تا 38/7درصدرا بين28

به توان مى را بيماران اين در افسردگى كمتر
صافى كاربرد به وابسته همودياليز باالتر كفايت
و شبانه همودياليز تجويز بهتر، باكارايى هايى
انجام درتداوم بيماران بيشتر همكاري و آگاهى
بهره به موارد اين ى همه از تر مهم و همودياليز
دسترس در و كافى خدمات از بيماران مندى
داد، نسبت مشاوره و روانشناسى روانپزشكى،
مختلف ازپژوهشهاي حاصله نتايج به باتوجه
راستا اين در ذكرشد، ازآنها برخى نتايج كه
پرداخته غربالگرى مشاوره به صبح نوبت در
هدف با مدتى كوتاه مشاوره ، زمان اين در كه
اصلى مشكل تشخيص و بالينى مصاحبه انجام
اختالالت تشخيص همچنين و كننده مراجعه
به ارجاع و انجمن عضو بيماران روانشناختى
بعدازظهرصورت كادر روانشناسمتخصصدر
تا تاريخ1394/3/1 از آن آمار ؛كه است پذيرفته
345 :حدود است بوده شرح بدين 1396/2/1

به  و شده غربالگرى صبح مشاوران توسط نفر
اينتعداد از اندكه معرفىشده ظهر از بعد كادر
مراجعه اند. بوده مرد نفر 105 و زن نفر 240
بوده سال 83 تا 3 سنى محدوده در كنندگان

: است مشاهده قابل زير جدول در كه

فراوانىافسردگىدربيماران
همودياليزوعواملمرتبطباآن

مردزننوعبيمارى جسمى

8425كليوى

82قلبى-عروقى

31كبدى

بيمار 15064خانواده

كليه كننده 17اهدا

تا7483تا6978تا6473تا5968تا5463تا4958تا4453تا3948تا3443تا2938تا2433تا1928تا1423تا918تا313تا8سن 79

1210171223294220133319100000زن

716610141494104531101مرد

بين از اى عده كننده، مراجعه تعداد اين در
كبدى يا قلبى-عروق ، كليوى بيماران خود
بيماران اين خانواده بين از نيز تعدادى و بوده
به كه اند كرده مراجعه كليه كنندگان اهدا يا

: است زير شرح
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

مشاورهگزارش واحد مشاوره واحد گزارش

روانشناختى هاى آزمون كه است ذكر شايان
و (NEO) نئو شخصيت تحليل آزمون مانند
سوتا مينه بالينى اختالالت تشخيص آزمون
انجامآزمونتشخيصبيش فعالى و (MMPI)
مراجعين از نفر 1 و 2،2 براى ترتيب به نيز
راستاى در و شده تفسير و گذارى نمره اجرا،
برده اقداماتدرمانىازنتايجآنبهره تشخيصو
از نفر شش تعداد براى همچنين است؛ شده

در مراجعيننيزمشاورهتلفنىانجامشدهاست.
محل (در مشاوره دفتر كار ساعات حاضر حال
روزهاى جهتانجامطرحغربالگرىدر انجمن)
بعدازظهر الى13 ساعت8 از صبح تعطيل غير
از درمانى روان و مشاوره خدمات ارايه براى و
وقت تعيين با عصر 7 الى ظهر از بعد 3 ساعت

قبلىمىباشد.

جهت مشاوره دفتر اختصاصى تلفن
تنظيموقت:09136835929

1. Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL, Simmens SJ, Alleynes S, Cruz L, et al.Multiple measurements of depression predict mortality in a longitudinal study of
chronic hemodialysis in a longitudinal study of chronic hemodialysis outpatients. Kidney Int. 2008;57(5): 2093-8.
2.Hailey BJo, Moss SB, Street R, Gersh HA, Calabrese AA, Campbell C. Mental Health Services in an outpatient dialysis practice Dialysis & Transplantation
. 2001; 30(11):732-739
3.Jeurgenson, P. H., Wuerth, D. B.4. Juergensen, D. M, Finkelstein S. H., Steele, T. E., Kliger, A. S., & Finkelstein, F. O. Psychosocial factors and clinical2007
outcome on CAPD. Advances in Peritoneal Dialysis, 13, 121-124.
4. Steele, T. E., Baltimore, D., Finkelstein, S. 5.H., Jurgensen, P. H.,Kliger, A. S., & Finkestein, F. (2006). Quality of life in peritoneal dialysis patients. Journal of
Nervous and Mental Disease, 184, 368-374.
5.al. Characteristics of depression in 7 hemodialysis patients:symptoms, quality of life and mortality risk. Gen Hosp Psychiatry 2006; 28(4):306-12. 23. Wilson B.
6.Journal of North Khorasan University of Medical Sciences2013;5(Student Research Committe Supplementary):1023-1029.

اختالل يا مشكل نوع
روانشناختى

مردزن

9234افسردگى

6730اضطراب

264وسواس

26بيشفعالى

265مشكلارتباطي

3116تعارضاتزناشويي

115اعتياد

خانواده سيستم به مربوط 224مشكالت

115اعتياد

ازدواج از پيش مشاوره به 86نياز

خواب 165اختالالت

1115مشكالتتحصيلى

11بدبينى(پارانوييد)

32ترس(فوبيا)

20وابستگى

31مشكالتجنسى

خشم كنترل 53عدم

273پرخاشگرى

نفس عزت و اعتماد 132عدم

تعداداقداماتدرمانى

(CBT) –درمانى شناختى رويكرد 42اجراى

(ACT) تعهد و پذيرش بر مبتنى درمانى رويكرد 11اجراى

(BT) رفتارى هاى مهارت 58آموزش

زمان مديريت 11آموزش

پرورى فرزند هاى مهارت 6آموزش

ارتباطى مهارتهاى 22آموزش

فردى بين و اجتماعى مهارتهاى 2آموزش

14مشاورهتحصيلى

ازدواج از پيش 10مشاوره

كودك 10مشاوره

درمانى 14زوج

درمانى 9خانواده

( Problem Solving) مسئله حل 7آموزش

زندگى كيفيت و سبك در تغيير 5آموزش

راهنمايى و 80مشاوره

11مصاحبهانگيزشى

روانپزشك به 23ارجاع

(Meditation & Relaxation) آرامى تن هاى تكنيك 6آموزش

نوعبيمارىروانشناختىمراجعهكنندگانواقداماتدرمانىانجامشدهذيلالذكراست:
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عضواهداء عضو اهداء

علمي نگاه از مغزي مرگ
و رساني خون برگشت قابل غير و كامل قطع
توجه با گويند. مي مغزي مرگ را مغز عملكرد
اعضايبدنبهجريان ادامهحياتتمام اينكه به
باعث رساني خون قطع ، دارد بستگي خون
به بازگشت و شده مغز سلولهاي رفتن بين از
مرگ دنبال به سازد. مي ممكن غير را حيات
قلب و شده متوقف نيز تنفس ، مغز هاي سلول
دهد. مي ادامه خود بكار محدودي مدت براي
از هرگز ولي بوده بيني پيش قابل غير زمان اين
ممكن لحظه هر و بود نخواهد بيشتر روز چند

شود. ايجاد قلبي ايست كه است
داروهاي تنفسمصنوعيو ازدستگاه استفاده با
و كبد ها، كليه محدود مدت اين در مختلف
به فعاليت است ممكن ديگر اعضاي از بعضي
به پيوند براي استفاده قابل و داده ادامه خود

بيماراننيازمندباشند.

جسد نوعي مغزي، مرگ فرد علمي نظر از
برايش مجدد حيات امكان و بوده (كاداور)
گزارش دنيا در تاكنون و است غيرممكن
حيات به مغزي مرگ يك حتي كه است نشده

بازگشتهباشد.

منظرقانون از مغزي مرگ
در مغزي مرگ فرد اعضاي از استفاده قانون
1379/1/17 مورخ چهارشنبه روز جلسه
گرديد تصويب و مطرح اسالمي شوراي مجلس
در مورخ1381/2/25 در آن اجرايي نامه آيين و

. گرديد ابالغ و مصوب دولت هيئت

؟ چيست كما و مغزي مرگ تفاوت
با باشد مي كما در كه بيماري ظاهري نظر از
دو هر و است مشابه كامال مغزي مرگ فرد
باشند مي متصل مصنوعي تنفس دستگاه به

تمام حيات ادامه شد اشاره قبال كه همانطور .
كما دارد. بستگي خون جريان به بدن اعضاي
رساني خون ولي بوده مغز عملكرد در اختالل
ممكن آنان از برخي بنابراين دارد ادامه آن به
بمانند. باقي وضعيت اين در سال چندين است
به رساني خون كامل توقف اثر در مغزي مرگ
امكان بنابراين و شده ايجاد سلولها مرگ و مغز
. ندارد وجود عنوان هيچ به حيات به بازگشت

اهـدايعضو
ايثارماندگـار

اجتماعي و اخالقي ، ديني منظر از عضو اهداء ضرورت
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عضواهداء عضو اهداء

داده تشخيص مغزي مرگ از كما چگونه
؟ شود مي

مغزي مرگ به معالج پزشك كه هنگامي
آوري فراهم مركز به گردد مي مشكوك بيمار
شود مي داده اطالع دانشگاه پيوندي اعضاي
كرده معاينه را بيمار مركز اين پزشكي تيم .
مرگ تاييد براي را الزم تشخيصي اقدامات و
تشخيص اثبات از پس دهند. مي انجام مغزي
تخصصي تيم به آوري، فراهم مركز براي
درمان و بهداشت وزارت طرف از شده تاييد
بيهوشي، اعصاب، جراحي متخصصين شامل
شود. مي داده اطالع داخلي و اعصاب داخلي
قوانين طبق متدين و مجرب متخصصين اين
كرده معاينه را فرد جداگانه صورت به و موجود
در كنند. مي امضاء را مغزي مرگ تاييد برگ و
معاينات از پس قانوني پزشكي متخصص پايان
قبلي شده طي مراحل و فرد مغزي مرگ الزم،

تاييدنهاييمينمايد. را
مي و است معجزه ما ديني اعتقادات از يكي
كاري هر انجام به قادر متعال خداوند كه دانيم
برخي معجزه مرده كردن زنده باشد. مي
از كه همانطور ولي است بوده الهي پيامبران
و ثابت قوانين خداوند آيد، مي بر ديني مفاهيم
است. نموده وضع دنيا در را تغييري قابل غير
نشده خود اموات شدن زنده و معجزه منتظر ما
باال در كه همانطور . كنيم مي دفن را آنها و
مرده علمي نظر از مغزي مرگ فرد شده گفته

محسوبميشود.
از بعضي انحصاري و قطعي درمان اعضاء پيوند
كبدي،كليوي قلبي، نارسايي جمله از بيماريها
در آن بموقع انجام عدم صورت در و است ... و

. است قطعي آنها مرگ بيماران، برخي

كس هر مائده سوره 32 آيه مفهوم طبق بر
كه است آن مانند دهد نجات را انساني جان

است. حياتبخشيده را انسانها تمام
انسان بخوبي يك جان نجات موضوع اهميت
نظر در با و ديگر منظر از گردد. مي مشخص
انسانها درصد يك تنها كه موضوع اين گرفتن
خداوند شوند، مي ( جسد نوعي ) مغزي مرگ
را توفيق اين انسانها از معدودي تعداد به تنها
خود اعضاي شدن، دفن از قبل كه كرده عنايت

نجات عظمت به ثوابي و خير و كرده اهداء را
و خود آخرت راه توشه را انسانها تمام

بازماندگانگردانند.
كدام هر و است خداوند دست در انسانها تقدير
كه شويم بيماريي به مبتال است ممكن ما از
اين اگر بنابراين باشد. پيوند آن درمان راه تنها
زمان در كه يابد ترويج جامعه در فرهنگ
گذاري سرمايه عضو اهداي به رضايت حيات
مي مفهوم است جامعه سالمت براي مطمئن

كه هركس : فرمايند مي (ص) پيامبر . بخشيم
بدان مرگش از پس كه بگذارد نكويي سنت
به هم و دارد را خودش اجر هم ، شود عمل
به كنند مي عمل آن به كه كساني اجر اندازه

. دهند مي اجر او
بنيآدماعضاييكديگرندكهدرآفرينشزيكگوهرند
دگرعضوهارانماندقرار چوعضويبدردآوردروزگار

: زيرا طالست زمان
فرد عضو اهداي براي تصميم در تاخير
يك پيشگيري قابل مرگ = مغزي مرگ

انسان
خون  قطع از پس كه شويم مي يادآور پايان در
و محدود بسيار زمان مدت در قلب مغز، رساني
داده ادامه خود فعاليت به بيني پيش قابل غير
. دارد وجود آن ايست احتمال لحظه هر و
جهت گيري تصميم براي زمان بنابراين
مغزي مرگ فرد اعضاي اهداء به رضايت

. است برگشت قابل غير و محدود

منبع:
ايرانيان: سايتانجمناهدايعضو

www.ehda.center
تلفندريافتاطالعاتبيشتر:

031-36701517
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اطالعات گزارش امور ادارى و فن آوري اطالعات  آوري فن و ادارى امور گزارش

واحدفناورياطالعات:
به اطالعات و فناوري پيشرفت امروز دنياي در
است ممكن آن از پوشي چشم كه است حدي
سازماني جامعه به ناپذيري جبران خسارات
كاركردها از بسياري ها، سازمان در سازد. وارد
اساسي تغييرات دچار سازماني فعاليتهاي و
بهچيزي سازمانها امروزه كه آنجا تا اند، گرديده
بهنيروي آنتوجه دارندو تكنولوژينياز از فراتر
استراتژي آنهاست. نگرشهايجديدبه انسانيو
ارتقا باعث تنها نه سازمانها، براي مناسب
بلكه گردد مي سازمان هاي فعاليت اثربخشي
كاري زندگي كيفيت روي بر مستقيم طور به
مراجعيننيز كيفيتبه ارائه در بهبود پرسنلو
انجمن خيريه مورد در امر اين و است گذار اثر
عليه ابوالفضل حضرت درماني و بهداشتي

السالممستثنينميباشد.

ارتباطات:
*آمادهسازيبسترارتباطيبيندفترمركزيو

فوقتخصصي مركزدرمانيتخصصيو
تجهيزات و سرور اتاق سازي استاندارد *

افزاري سخت

اطالعات:
صرف مديران روزانه كار درصد هشتاد از بيش
اطالعات، دريافت جمله از ميشود اطالعات
در اطالعات از استفاده و ارتباط برقراري
كه آنجايي از لذا مختلف؛ امور از وسيعي طيف
سازمان يك فعاليتهاي تمام مبناي اطالعات
مستثني قاعده اين از نيز خيريه انجمن است،
نيمه صورت به ) را هايي سيستم و نبوده
را اطالعات تا نموده سازي پياده ( سفارشي

توليدومديريتكنند.

نرمافزار:
از 90درصد از بيش نمودن مكانيزه افتخار
پيادهسازي انجمنبا فرآيندهايشناساييشده

كاربردي: افزارهاي نرم توسعه و
اداري افزار نرم *

افزارصورتجلسات *نرم
ارزاق افزار نرم *

نيكوكاران افزار نرم *
درمان افزار نرم *

انساني نيروي جذب سايت وب *
غربالگري افزار نرم *

سختافزار:
تكنولوژى و علم سريع پيشرفت به توجه با
ايجاد انجمن، در اطالعات فناورى اهميت و
رسيدن جهت مناسب، افزاري سخت بستر
نرم و افزاري سخت مختلف هاي خواسته به
واحد اين لذا است؛ ناپذير اجتناب امري افزاري،
زيرساخت انجمن كالن سياستهاي براساس

دهد. مي توسعه را افزاري سخت هاي

فناورياطالعاتبازيرساختهاينوين

سالمت
منابعانساني

مختلف وظايف ميان از انساني، منابع واحد
خط و فعاليتها كليه مسئوليت مديريتي،
عهده بر انجمنرا كاركنان مشيهايمربوطبه
جديد، همكاران جذب دقيقتر، طور به دارد.
كاركنان عملكرد ارزيابي همكاران، آموزش
ايجاد خالصه طور به و آنها به دادن پاداش و
اصلي برايكاركناناز منصفانه محيطيسالمو

ترينفعاليتهاياينواحداست.
در انجمن، تا انسانيكمكميكند منابع واحد
باكمترينهزينه،حداكثر افقزمانيبلندمدت،
راستاي در حركت براي كاركنان از را كارايي

اهدافاستراتژيكخودكسبنمايد.
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و غيرواگير بيمارى مهمترين چاقى
به باشد. مى جهان تمام در گير همه
مردان درصد الي27 10 حدود طوريكه
كشورهاى در زنان درصد 38 و
اثرات هستند. چاقى به مبتال اروپايى
از بيش انسانها مير و مرگ بر چاقى
مى شده شناخته كه است سال 2000
در ناگهانى مرگ طوريكه به باشد.
الغر افراد از شايعتر بسيار چاق افراد

اتفاقمىافتد.

چاقى تشخيص براى درست معيار
چيست؟

نام به معيارى اساس بر چاقى بندى تقسيم
BMIانجام اختصار به يا بدنى ى توده شاخص
وزن كردن تقسيم با شاخص اين شود. مى
مى دست به (متر) قد مجذور بر بدن(كيلوگرم)

آيد.
قد و كيلوگرم 70 شما وزن اگر مثال عنوان به

باشد سانتىمتر 170
BMI =70(1/7*1/7) =24/22 kg/m2

هستيد؟ چاق آياشما : است اين سوال
و بدنى ى توده شاخص ى محاسبه از پس
بندى دسته كدام در ببينيد بايد آن، عدد تعين

مىگيريد: قرار

سهولت محاسبه و راحتى دليل به فرمول اين
چاقى وضعيت تعيين فرمول ترين دسترس در
فرد يك كه ايد ديده حال اين با باشد. مى فرد
" اصطالح به ولى ندارد بااليى وزن وزنى نظر از
چربى ميزان فرد اين واقع در دارد. شكم
اين ى محاسبه براى دارد. بااليى احشايى

شود مى استفاده ترى دقيق روشهاى از چربى
چين ضخامت گيرى اندازه آن مهمترين كه
مچ دور بين نسبت گيرى اندازه يا بازو پوستى

است. كمر دور به دست

مى بدن بر سوئى تاثيرات چه چاقى
گذارد؟

عوارض مهمترين گفت بتوان جرأت به شايد
باشد. فشارخون افزايش و ديابت به ابتال چاقى،
غير و مستقيم صورت به تواند مى چاقى ولى
مثال عنوان به بگذارد. اثر كليه بر هم مستقيم
ى نشانه كه خطرناك هاى عالمت از يكى
مى پروتئين دفع است ها كليه بودن بيمار
ولى باشد مى متنوع پروتئين دفع علل باشد.
اسكلروز بيمارى آن مهم هاى علت از يكى
در باشد. مى FSGS يا پيشرونده گلومرولى
با همراه پروتئين شديد دفع بيمارى اين
دارد وجود كليه عملكرد ى پيشرونده كاهش
شود. مى كليه نارسايى به منجر نهايت در كه
FSGS بروز باعث كه عواملى مهمترين از يكى

است. چاقى شود مى
و كاكائو در كه اى ماده – اگزاالت دفع دليل به
اسيد سديم، شود- مى يافت وفور به چاى
افراد در كليه سنگ شيوع فسفات و اوريك
دانيد مى كه همانطور و يابد مى افزايش چاق
نارسايى باعث نهايت در تواند مى كليه سنگ

شود. كليهها
شد ذكر قسمت اين ابتداى در كه همانطور
مهمترين از  باال فشارخون و ديابت ايجاد
دليل به ديابت به ابتال است. چاقى عوارض
و دارد پروتئين دفع بر كه مستقيمى تاثير
بافت به خون ورود ميزان افزايش همچنين
نارسا شدت به را كليه ديابت، ابتداى در كليه
چربى افزايش و باال خون فشار كرد. خواهد

بر وارده فشار ميزان افزايش علت به نيز خون
خواهد مزمن نارسايى به مبتال را ،كليه كليه

كرد.

درمان:
كاهش طريق از وزن كاهش است بديهى
افزايش و باال كالرى با غذايى مواد دريافت
نارسايى پيشرفت سير تواند مى بدنى فعاليت
ابتدايى موارد در حتى يا دهد كاهش را كليه
بهحالتطبيعىبازگرداند. را آنوضعيتكليه

شود مى صحبت آن از روزها اين در آنچه
اشتها ى دهنده كاهش داروهاى از استفاده
موارد تنها داروها اين مورد در كه است
دارند. شده اثبات اثر كه هستند محدودى
داروهاى بخصوص داروها اين بيشتر وگرنه
اى شده اثبات و مشخص اثر و منبع كه گياهى
نارسايى به مستعد افراد در تواند مى ندارند
شود. ناپذيرى جبران خطرات باعث كليه،
مى قرار استفاده مورد هم جراحى روشهاى
با بيماران به محدود آنها كاربرد كه گيرند
(35 از باالتر BMI يعنى ) شديد بسيار چاقى

است.

معينزاده دكترفيروزه
عضوهيئتعلمىنفرولوژى

دانشكدهپزشكيدانشگاهعلومپزشكيوخدمات
بهداشتيودرمانياصفهان

بدنىوضعيتبدن ى توده شاخص
Kg/m۲(BMI)

20الغر از كمتر

25-20طبيعى

وزن 30-25اضافه

30چاق از بيشتر

سالمتكليه
وچاقي

مقالهعلميمقاله علمي

درد بخيل، غذاى و داروست سخاوتمند،  پيامبر(ص):غذاى
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

گزارشتصويرىگزارش تصويرى

درمانياستاناصفهان بهداشتيو خدماتانجمنهايخيريه تجليلاز اوليننكوداشتو

آتشنشانان خيرينبا ابرازهمدرديجمعياز

عضو كننده اهداء خانواده تجليلاز

جشنميالدحضرتابوالفضل(ع)درمركزدرمانيتخصصيوفوقتخصصي
حضرتابوالفضل(ع)

جلسهمامورينوصولانجمن

جذبمشاركتهايمردميدرورزشگاهنقشجهاناصفهاناهداءرايگانكتابهايآموزشيبهبيمارانتحتپوششانجمن

ارزاقبينمددجويان توزيع

بهداشتي تجليلازخدماتانجمنهايخيريه اوليننكوداشتو
درمانياستاناصفهان و

جلسهمشاورينانجمن

مرادي شهيدمدافعحرمشهيدحميدرضا خانواده از تقدير

حضورانجمندرهشتمينهمايشبينالملليبيماريهاينادر

تبريكسالنوميالديبهارامنهمحترماستاناصفهان
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

گزارشتصويرىگزارش تصويرى

انجمن تاكسيدياليز گزارششبكهسراسرياز

جلسهمحققينانجمنخيريه

استان پرستارانبخشدياليز تجليلاز

تجليلازپرستارانبخشدياليزاستاندرمركزدرمانيتخصصيوفوقتخصصيحضرتابوالفضل(ع)

بهمناسبتشهدايحادثهپالسكوحضوردرهمايشسراسريانجمندندانپزشكيكودكان مديريتآتشنشانياصفهان) هيئتمديرهخيريهدردفترآتشبدبزرگزاد( حضورجمعيازخيرينو

اصفهان گزسكه از اعضايهيئتمديره بازديد

انجمن در بهداشت وزارت اجتماعى امور معاون ايازى دكتر حضور

جلساتعلمي،فرهنگيسهشنبههايآخرماهدرانجمن

كليه هاي بيماري و ديابت با آموزان دانش آشنايي

جذبكمكهايمردميدرايامماهمحرم

جذبمشاركتهايمردمي(اتاقبازرگانياصفهان)

سالتحصيليجديدبهمددجويان التحريردر لوازم هديه

درد بخيل، غذاى و داروست سخاوتمند، علي(ع):غذاى حضرت
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

حضورانجمندرنمايشگاهدستاوردهاى
سازمانهاىمردمنهاداستاناصفهان

گزارشتصويري
سيزدهمينبازارچه خيريه

همنمايشگاه سمن ها و بازارچه سيزد هم سيزد بازارچه و ها سمن نمايشگاه
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

برگزارىروزجهانىكليه
بامحوريتشهروندان

پزشكي علوم دانشگاه كليه تحقيقات مركز
درماني و بهداشتي خيريه انجمن و اصفهان
اسفند در19 حضرتابوالفضل(ع)سالگذشته
روز مراسم ، است بوده مارس 9 با مصادف كه
چاقى و كليه ((بيمارى شعار با را كليه جهاني
ارتقاء هدف با مردمى برنامه اين . كرد برگزار ((
جامعه مختلف اقشار رسانى اطالع و آگاهى
هاي بيماري از پيشگيري و آموزش راستاي در
مهمترينبرنامههايويژه از ، كليويبرگزارشد
: روزجهانيكليهمىتوانبهمواردزيراشارهكرد
مراسم تكميلكارتسالمتبراىحاضراندر -
وزن، و قد هاى شاخص گيرى اندازه و ثبت و
آموزش و مشاوره ارائه همچنين و خون فشار

بهمردم
بيماريهاىكليهبهصورترايگان باره در

((تغذيه عنوان با آموزشى هاى كتاب -توزيع
دكتر نويسندگى به كليوى)) بيماران در سالم
مريخىو((زندگيباكليهپيوندي))بهقلمدكتر

قدمي.
، باليني راهنماي )) عنوان با كتابى ارائه -
به كليه)) مزمن نارسايي با بيماران و ها خانواده
نويسندگىمولويزاده،حسينيودكترشهيدي.
مباحثى شامل  آموزشى، هاى جزوه توزيع -
ديابت، و كليه ، باال خون فشار با زندگى چون

بيماريهاىمزمنكليهو...
طب هاي آموزش و تغذيه هاي مشاوره ارائه -

ورزشيوبهداشت
با كننده سرگرم و ويژه هاي نمايش اجراي -

موضوعچاقيوسالمتكليه
برگزاريبازيهايميداني -

كليهگزارش روز جهانى كليه جهانى روز گزارش
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شمارهيازدهم/1396
مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

انديشيجلسات هم انديشي هم جلسات

گردهمايىصبحگاهىخيرينومتخصصيندرخيريهابوالفضل(ع)
زندگيباكليهپيوندي

(پيوندكليهتولديتازه)

انتشاركتابىباهمكارىخيريهابوالفضل(ع)براى
بيمارانپيوندى

((پيوندكليهتولديتازه))

از كه هستند روزي آرزوي در دياليزى بيماران
گروه به و يافته رهايي فرسا طاقت وضعيت اين
اين نويسنده شوند. ملحق شده پيوند بيماران
همراهى در ساله چندين تجربه باكسب كتاب
جمع براى تحقيق انجام و شده پيوند بيماران با
برنامه كه رسيده باور اين به آنان نيازهاي آورى
، كليه پيوند موفق مديريت براى جاري هاي
كه آنجايي از است. وچالشى مبهم نقاط داراي
بيمارانپيوندكليهنيازمندمراقبتمستمربودهو
توانا پيوند از بعد خود زندگي مديريت در بايد
مورد در آنها به آگاهي افزايش نيازمند باشند،
از ترخيص حين ازخود مراقبت اصول چگونگي

بيمارستانهستيم.
بيماران براي تواند مي كتاب اين مطالب
هستند كليه پيوند انجام نوبت در كه دياليزي
اينكتابكهباهمكاريانجمن در مفيدباشد. ،
خيريهبهداشتيودرمانيحضرتابوالفضل(ع)و
و محققيندانشگاهعلومپزشكياصفهانتدوين
زبانساده مطالببا چاپشدهاست،تالششده
گيرد. قرار همگان ي استفاده مورد تا گردد بيان
منبع تواند مي حاضر كتاب بيماران، بر عالوه
اتاقعملو كمكدرسيدانشجويانپرستاري،

پرسنلپرستاريبخشپيوندكليهباشد.
احمدقدميوشكوهسجادي دكتر اينكتابرا
درماني و بهداشتي خيريه انجمن همكاري با
اند كرده نگارش و تدوين (ع) ابوالفضل حضرت
به نسخه 1000 تيراژ با و صفحه 120 در كه

است. چاپرسيده

نويسندگان:
با سجادي شكوه و قدمي احمد دكتر
همكاريانجمنخيريهبهداشتيودرماني

حضرتابوالفضل(ع)

بررسى بر عالوه و شوند مى جمع هم دور گردهمايى يك در خيرين هفته هر دوشنبه هاى صبح
هر كه شوند مى متخصصانى و پزشكان پذيراى خود جمع در آنها مشكل حل و مددجو چند پرونده
دوشنبه هاى صبح خيريه، كنند. مى سخنرانى پركاربرد و علمى خاص موضوع يك درباره هفته
داده قرار خود كار دستور در ميهمان يك از دعوت با را خيرين عمومى اطالعات شاخص ارتقاى
تا ايده چنين اجراى آغاز از و است شده تشكيل جلسه 44 پنج، و نود سال در راستا اين در است.
. است شده برپا خيرين خوب استقبال با دوشنبه هاى صبح در جلسه تعداد1227 سال95 پايان

نويسد. مى او براى حسنه هفتصد ،خداوند بدهد خدا راه در درهم يك كسى هر فرمود: (ص) اكرم پيامبر
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)
شمارهيازدهم/1396

عياجتما عي اجتما

حسين(ع) امام و حسن(ع) امام كه هنگامي
مالقات به خدا(ص) پيامبر روزي بودند، بيمار
جهت است خوب فرمود: علي(ع) به و آمد آنها
علي(ع)فرمود:من سالمتيفرزندانتنذرنمايي.
يابند،سهروز بهبود چنانچهايندو نذرميكنم،
سپس بدارم. روزه خداوند از تشكر جهت به را
بود، آنها كنيز كه فضه همچنين و فاطمه(س)
لباس متعال خداي و كردند تكرار را نذر همين
نيز ايشان و پوشاند امام دو آن اندام به را عافيت
ازهمينروايتپيداستكهنذرمى روزهگرفتند.
آشنايى براى باشد. داشته مختلفى انواع تواند
گفتگوى سالمتى، نذر و موضوع اين با بيشتر
محمد دكتر با داشتيم كوتاهى و صميمانه

زيرمىخوانيد. كهدر .......... هاشمى،
جامعه از عضوى عنوان به شما ديدگاه از

پزشكى،نذرچگونهتعريفمىشود؟
واقعنذرآناستكهانسانبرخودواجبكند در
كارى يا و آورد جا به خدا براى را خيرى كار كه
ترك خدا براى است بهتر آن ندادن انجام كه
بايدبپذيريمكهفرهنگ البتهاينموضوعرا كند.
بهمحض استو نيفتاده خوبجا بينما در نذر
ميانمىآيدهمهذهنشان به نذر آنكهسخناز
متمركزدرخوراكىهامىشودحالآنكهنذرغذا
داشته دنبال به است ممكن كه مضراتى همه با
نذر روزه، نذر مانند نذر انواع از يكى تنها باشد،
يك نكردندر گناه نذر دادن، نذرصدقه صلوات،
بيش ها آن ثواب و تاثير بسا چه كه است و... روز
نذرها، انواع همه ميان در باشد. مى غذا نذر از
نذرسالمتىيكىازنذرهاىارزشمندىاستكه
انجامآنبيشازهرزمانديگرى شايداينروزها
يكسرمايه احساسمىشودچراكهمىتوانبا
مثال عنوان به و كرد ايجاد بزرگى موج اندك،
هاى مراسم در سالمتى هاى پويش اجراى با
مختلفازجملهمراسمهاىمذهبىودرراستاى
پيشگيرىازبيمارىهاىمختلف،ازصرفهزينه
كه ديگري موارد و درمان براي هنگفت هاي

آيد وجود به نفر يك رفتن دست از با تواند مي
جلوگيريكرد.

هاى پويش اجراى به تنها سالمتى نذر آيا
سالمتىخالصهمىشود؟

هاى پويش ايجاد به فقط سالمتى نذر خير.
براى اقدامىكه هر و نمىشود سالمتىخالصه
سالمتىماوديگرانموثرباشدبخشىازايننظر
غذايي مواد كردن جايگزين شود. مى محسوب
و نوعيتوزيعنذر به فصلپاييز در سالممثلانار
همچنينمي سالمتيبهصورتهمزماناست.
توانبهعنوانمثالباتشويقديگرانبهدوچرخه
وسايلنقليهشخصيو از كمتر استفاده سواري،
اينگونهاقداماتگامهايدرظاهركوچكي انجام
درگاه در ديگرانبرداشتو و برايسالمتيخود
خداوندبرايسالمتينذركرد.ضمناينكهبهاين
كردن نذر براي مالي توان كه هم افرادي صورت
و كنند نذر خداوند درگاه به توانند مي ندارند،
انجاماينگونهاقداماتپيشگيرانهبرايجامعه با

خودبهميزانميلياردهاتومانموثرباشند.
انجام سمت به را ديگران توان مى چگونه
واقع در و تشويق نذرهايى چنين اين

فرهنگسازىكرد؟
آموزش و ارائهسخنرانيها راحتيبا به ايناقدام
مراسم در ها آن توجيه و مردم به مختلف هاي
هاىمختلفازجملهمراسمهاىمذهبىامكان
دانيم مي ما همه كه همانطور چراكه است پذير
نجاتجانيكانساننجاتهمهانسانهاستو
به تواند مى درمان هايهنگفت طرفيهزينه از
بهكفرمنجرشود. پيامبر(ص) بهفرموده فقرو

چه راستا اين در نهاد مردم هاى سازمان
نقشىرابرعهدهدارند؟

و الگو ارائه هايي، طرح چنين اين اجراي الزمه
آموزش و ها سخنراني با مردم فرهنگ افزايش
هاي سازمان از ميان اين در است. مختلف هاي
(ع) ابوالفضل حضرت خيريه مانند نهادي مردم
انتظارميرودكهدراجرايروشهايپيشگيرانه

و پيشقدم است آن از بخشي سالمتي نذر كه
باشند. الگو

آيابهنظرشمااينسازمانهاداراىامكانات
هاى طرح ديگر و طرح اين اجراى براى الزم
بدون آيا واقع در و هستند پيشگيرانه
راه اين در توانند مى بيرونى هاى حمايت

موفقباشند؟
براي سيما و صدا مانند تبليغاتي امكانات البته
بيشتر كالم نفوذ منظور به و ها سازمان اينگونه
كه است برخوردار خاصي اهميت از مردم بر
طرفي از هستند. ضعيف بعد اين از متاسفانه
تبليغاتنيازبههزينهداردكهخوشبختانه خيريه
در و تأمين جهت اين از (ع) ابوالفضل حضرت
اساسنامهآنهمبهاقداماتپيشگيرانهاشارهشده
اين در بايد كه آنچنان گفت توان مى اما است.
آموزشي مطالب ارائه به چراكه برنداشته گام راه
انجام از حدى تا و كرده بسنده خصوص اين در
واقع در است. مانده دور تر عملياتي اقدامات
خود توانمندي به توجه با تواند مي خيريه اين
كه نهادهايي و ها سازمان حمايت و همكاري با
هاي گام كنند مي فعاليت پيشگيري زمينه در

اينخصوصبردارد. مهميدر
سازمان مسئوالن، همدلى و تالش با اميدوارم
عملى و موثرتر هاى گام مردم و نهاد مردم هاى
تر سالم اى جامعه به رسيدن جهت در ترى
اقدامپيشگيرانهاى بدونشكهر برداشتهشود.
خواهد هموارتر هدف اين به رسيدن براى را راه
عنوان به (ع) ابوالفضل حضرت خيريه كه كرد
محور سالمت هاى خيريه ترين مهم از يكى
اصفهانمىتواندمانندسايرفعاليتهايشنقش

مهمىدراينزمينهايفاكند.

دكترسّيدمحّمدهاشمي
متخصصقلبوعروق

نذرسالمتىراهكارىبراى
پيشگيرىازبيمارىها
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مرورىبرعملكردسال1395انجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

در سالمت عرصه خيرين صميمانه نشست
و ساخت به كمك موضوع با 95 ماه بهمن
تخصصي فوق و تخصصي درماني مركز تجهيز
شد برگزار آسمان هتل در ابوالفضل(ع) حضرت
در خيريه مديره هيات عضو اذاني دكتر آقاي .
سخت شرايط و مشكالت بيان به سخنانى
گزارشى ادامه در پرداخت. دياليزي بيماران
ساخت موضوع در خيريه عملكرد از تصويرى
وتجهيزمركزدرمانيتخصصيوفوقتخصصي
حضرتابوالفضل(ع)ارائهشد.يكىازبرنامههاى
جالبدراينگردهمايىاجراىنمايشباموضوع
بيماراندياليزىبودكهبااستقبالحاضرانروبرو
به هدايت خادمي مهندس آقاي ادامه در . شد
ساخت پروژه اجراى روند درباره گزارشى ارائه

بيماراندياليزيبا تئاتر ادامه در پرداختو مركز
امادرنهايت هنرنماييكودكخردسالاجراشد.
(ع) ابوالفضل حضرت خيريه انجمن مديرعامل
احمدفاميلدردشتيدرجمعخيرين سخنانى
اندازه تاچه اينكه بر تاكيد با او و داشت بيان را
است برانگيز چالش و سخت مددجويان شرايط
ارائه و خيريه ساله فعاليت26 شك بى : گفت
بدون نيازمند هزارخانوادهوبيمار خدماتبه16
و ممكن غير انجمن حاميان و خيرين كمك
انجامنشدنىبودهاست.اينگردهمايى صميمانه
از ديگر زريني برگ خيرانديشان حمايت و
حضرت درماني و بهداشتي خيريه افتخارات

ثبتوجاودانهشد. بودكه ابوالفضل(ع)

گردهمايىخيرينبراى
كمكبه((ساختوتجهيز

مركزتخصصيوفوقتخصصى
حضرتابوالفضل(ع)))

سالمتهما يش خيرين عرصه سالمت عرصه خيرين يش هما
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عموميچهارد همين مجمع عمومي مجمع همين چهارد

گزارشيكوتاهازبرگزاري

جلسهمجمععموميفوقالعاده

خيريه العاده  فوق عمومي مجمع جلسه
1395/5/15 مورخ جمعه روز (ع) ابوالفضل
حضور78 محلانجمنبا صبحدر ساعت7/30
اينجلسه در برگزارشد. اعضاءهيئتامنا از نفر
اين كه شد اصالح اساسنامه مواد از مورد چند
هيئت اعضاء تعداد در تغيير شامل اصالحات
و مديره هيئت اختيارات حدود تعيين امناء،

اينجلسه  همچنيندر اهدافانجمنميباشد.
امنا هيئت اعضاء به نفر 5 شد گرفته تصميم

اعضاء كل تعداد افزايش اين با كه شوند اضافه
رسيد. نفر به105 امنا هيئت

ادامه در نيز عادي عمومي مجمع جلسه
صبح 8/15 ساعت راس العاده فوق جلسه
اعضاء جلسه اين در گيري راي طي و شروع
امنا هيئت ميان از بازرسين و مديره هيئت
مي ذيل قرار به آنها اسامي شدند.كه انتخاب
سيالني3-احمد رجالي2-محمد باشد:1-علي
فاميلدردشتي4-جمالملكنائيني5-عزيزاله

رحيمي6-دكترمهدياذاني7-سّيدمحمدباقر
ذنوبي9-حسينعليصرافان  حجازي8-حسين
احمر12- گل محمد كالهدوزان11- 10-اكبر
نريماني13-عبدالرضايوسفيان14- عليرضا
بيگي16- فروش15-كريم  حجه مصطفي
سّيد - 18 نيا شهنام حميدعباسي17-مسعود

مرتضيميرلوحي.

مؤسسينوبنيانگذارانانجمنخيريهبهداشتىودرمانىحضرتابوالفضل(ع)

مرحومسّيداحمدفاميلدردشتى
صادقطباطبايى

مرحوممهندساصغركالهدوزان
حسيناخوانسيگارى
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مقالهعلميمقاله علمي

آن بدون حيات و بدن عضله ترين مهم قلب
و احساسات مردم تصور به است. غيرممكن
گيرد مى نشات بدن عضو اين از انسان عواطف
مى تپش به هيجان و ترس زمان در چراكه
احساسات و ترس زمان در قلب واقع در اما افتد.
سرعت مغز فرمان به و است مغز فرمانبردار
طرفى از البته دهد. مى افزايش را خود ضربان
ارادي غير ماهيچه يك قلب كه گفت توان مى
نمي انسان لذا نميگيرد دستور مغز از و است
كند. زياد يا كم را قلب ضربان خود اراده با تواند
كرد تند را قلب ضربان ميتوان فعاليت با البته
با تواند نمي كس هيچ استراحت حال در اما
اساس همين بر كند. زياد را ضربانش خود اراده
قلب كاركرد و شكل با كه نيست لطف از خالى

آشناشويم.

قلب مختلف هاى بخش
هاي نام به دهليز دو دارد؛ حفره چهار قلب
نامهاي به كه بطن دو و چپ و راست دهليز
بطنچپناميدهشود.دهليزخون بطنراستو
راستخونوريدييا دهليز دريافتميكند. را
از و كند مي آوري جمع را بدن تمام سياهرگي
طريقدريچهايبهنامتريكوسپيدكهحدفاصل
را خون اين دارد قرار راست بطن و راست دهليز
خون چپ دهليز راند. مي راست بطن داخل به
چهار طريق از را ها ريه توسط شده اكسيژنه
از پس و كرده دريافت ريوي يا ششي سياهرگ
چپ دهليز حدفاصل كه ميترال دريچه از عبور
مصرف براي آئورت داخل به است چپ بطن و

كند. مي پمپ بدن هاي سلول
يك چپ قلب و راست قلب بين همچنين
يا بطن بين ديواره بنام قوي عضالني ديواره

اين طريق از داردكه قرار بطني بين سپتوم
قلب (در بطن دو بين ارتباطي هيچ ديواره

ندارد. وجود سالم)

آناتومىقلب
وارونه گالبي يك شكل قلب آناتوميكي نظر از
تر پهن قسمت و پايين در آن راس كه است
استوان فاصل حد و ريه دو بين و باال در آن
همين و است واقع پشتي فقرات ستون و جناغ
قرارگرفتنآناتوميكيآنمانعازآسيبجديبا

شود. مي آن به معمول هاي ضربه

تپد؟ مى چگونه قلب
دو عبارتي به يا دوگانه پمپ يك واقع در قلب
خون راست، قلب است. پمپ يك در پمپ
ازدوسياهرگبزرگبدنميگيرد سياهرگيرا
اكسيژنه خون تا ميكند پمپ ريه داخل به و
داخل به را اكسيژنه خون اين چپ، بشود.قلب
مي پمپ بدن اصلي سرخرگ همان يا آئورت

رسد. مي بدن تمامي به خون و كند

باورنكردنى ارقام و اعداد و قلب
او بسته مشت اندازه به تقريبا انسان هر قلب
زند مي دقيقه در بار متوسط70 طور به و است
100 روز يك در و بار 4200 ساعت يك در كه
به را خون ضربان هر با كه دارد ضربان بار هزار
و ميكند وارد چپ ريوي شريان و آئورت داخل
مجددا قلب بعدي ضربه يا ضربه هر فواصل در
پرميشود.همچنينقلبدرسال365ميليون
اگر اساس همين بر كند. مي پمپاژ خون بار
او زندگي طول در كند، زندگي سال 80 فردي

دارد. ضربان بار بيليون قلبش30
ليتر 7500 روز هر در انسان قلب طرفى از
پمپميكند.اينحجمعظيمخونكه خونرا
به هايي رگ توسط شود مي پمپاژ قلب توسط
اين مساحت اگر كه رسد مي بدن هاي سلول
با توان مي بدانيم بخواهيم را ها رگ يا عروق
الزم كرد. مفروش را زمين كره سطح دوبار آنها
سلول هر به خون اينكه براي كه است ذكر به

دارد. نياز زمان ثانيه به20 فقط برسد بدن
برخى در كه انسان قلب با آشنايى شك بدون
مى ياد بدن موتور يا پادشاه نام با آن از موارد
آن ارزش و قدر بيشتر تا شود مى باعث شود،
داشتن نگه سالمت در قبل از بيش و بدانيم را

باشيم. آنكوشا

سلطانبدنرابيشتر بشناسيم

دكترمحسنميرمحّمدصادقى
فوقتخصصقلبوعروق
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بيماريكليهبعنوانقاتلخاموشعملمىكند
بنابراينتأثيرعميقىرويكيفيتزندگىفرد و

دارد.
زير موارد كليه بيماري پيشرفت كاهش جهت

توصيهمىشود:
بهوزنمناسبخودبرسيد: (1

به چاقى از پرهيز و مناسب وزن به رسيدن
بيماريمزمن كاهشخطر كاهشفشارخونو

كليهكمكمىكند.
2)كنترلدقيقومنظمقندخون:

دچار تخريب دارند ديابت كه مردمى از نيمى
بافتكليهمىشوندبنابراينافرادديابتىبايستى

بهطورمنظمعملكردكليهشانراچككنند.
3)كنترلپرفشاريخون:

باعث خون پرفشاري كه آگاهند مردم از خيلى
ولى شود مى قلبى ي حمله و مغزي ي سكته
روي بر باال خون فشار مخرب اثرات از كمى عده

كليهاطالعدارند.
فشارخوننرمالكمتراز120/80ميلىترجيوه

است.
كمتر و بيشتر130/80- فشارخون
است خون پرفشاري از قبل از140/90مرحله
اصالح و غذايى رژيم رعايت به توصيه كه
و باالتر خون فشار شود. مى زندگى شيوه
و داشته پزشك به مراجعه مساوي140/90نياز
سطحفشارخونبايستىبطورمنظممانيتورشود
بيماريقند همراه پرفشاريخونبخصوصاگر
باشد عروقى قلبى بيماري يا چربى افزايش يا و

باعثآسيببيشتركليهمىشود.
4)غذاهايسالمبخوريد:

جلوگيري به وزن كنترل و سالم غذاي مصرف
و كند مى كمك قلبى بيماري و قند بيماري از
مى بهبود را كليه مزمن بيماري همراه شرايط
5g/dLميزاننمكمصرفىتوصيهشده بخشد.
كهبهاندازهييكقاشقچايخوريدرشبانهروز
مصرف از االمكان حتى شود مى توصيه است.
پرهيزشود FastFootآماده غذاهايرستوران،

نشود. آورده نمكدانبهسرسفرهيغذا و
5)مصرفآبآشاميدنىسالم:

اگر جهتحفظسالمتكليهآبسالمبنوشيد.
مصرف مايعات بقدري داريد كليه سنگ سابقه
داشتهباشيد. ادرار ليتر روزانهبيشاز2 كنيدتا

6)سيگارنكشيد:
لذا كند مى آهسته را كليه خون جريان سيگار
سيگار طرفى از و يابد مى كاهش كليه عملكرد
ريسكسرطانكليهرا5درصدافزايشمىدهد.
بدون تجويز دارو رويه بى مصرف از (7

پزشكپرهيزكنيد:
توانند مى ها مسكن مثل ها قرص از تعدادي
از االمكان حتى لذا شوند. كليه آسيب باعث

مصرفداروهابدونتجويزپزشكپرهيزكنيد.
داريد را زير خطر عامل دو تا يك اگر (8
چك منظم بطور را خود كليه عملكرد

كنيد:
ج)چاقى خون ب)پرفشاري الف)ديابت

د)سابقهبيماريكليهدرفاميل

مقالهعلميمقاله علمي

توزيعارزاقبين
مددجويان

حضرت درماني و بهداشتي خيريه انجمن
ابوالفضل(ع)دركنارحمايتهاىدرمانىبهبيماران
در نيز را آنها هاى خانواده معيشت به توجه ،
توان در كه جايى تا و است داده قرار كار دستور
در ضرورى مايحتاج و ارزاق توزيع با باشد داشته

است. كمكرسانآنها ها مياناينخانواده
را اقالم اين نوبت دو در سال طول در خيريه
عيد در يكى كه رساند مى ها خانواده دست به
بر است. رمضان مبارك ماه در ديگرى و نوروز
به اسفندماه و رمضان ماه نوبت دو در اساس اين
سوى از ارزاق 2309بسته و تعداد2400 ترتيب
تحت مددجويان هاي خانواده ميان در انجمن

پوششتوزيعشد.

هشتراهكاربرايمحافظتازكليه

دكترمژگانمرتضوي
دانشياردانشگاهعلومپزشكىاصفهان
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نيكوكارييادى از پيش كسوتان نيكوكاري كسوتان پيش از يادى

چهـرههـايمـانـدگـار

. است آتش برابر در سپرى ، صدقه : (ع) على امام



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

شمارهكارتمجازىخيريهدرشبكهشتاب

6104 - 3377 - 7009 - 0965 ملت: بانك
6037 - 9911 - 9951 - 4682 ملى: بانك
6037 - 6911 - 9950 - 7278 صادرات: بانك

پرداختغيرحضورى
آنها طرق از نقدى هاى كمك واريز كه خيريه بانكى حسابهاى شماره

باشد مى ذيل شرح به است پذير امكان

01060-9003-2002 مّلى: سيبا
01031-2331-2006 صادرات: سپهر
1824024240 مّلت: جام
1302-8100-1046-33701 پاسارگاد:

مركزدرمانيتخصصى شمارهحسابويژهساختوتجهيز
وفوقتخصصيحضرتابوالفضل(ع)

4027572472 جامملت:
6104-3377-7005-2338 كارتمجازى:

مستمر اشتراك

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

وقدردانياز تشكر
ياورانهميشگى خيريه

درمانى و بهداشتى خّيريه انجمن مديره وهيئت امنا هيئت
حضرتابوالفضل(ع)ازپرسنلمحترمانجمن،كليهسازمانها،
ادارات،نهادها،خيريهها،بيمارستانها،مراكزدرمانى،اشخاص
حقيقىوحقوقىكهدرسالگذشتههمراهودرراستاىخدمت
بهبيماراننيازمنديارىرسانمابودندصميمانهتشكروقدراني
مىنمايدوازخداوندمتعالسالمتوسعادتمندىرابراىهمه

عزيزانخواستاراست.



10002234872 : پيامك سامانه
031-32234872-3 : تلفن
031-32220225 : عمومى روابط
031-32220662 : نمابر
8145853933 : پستى كد

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

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

هاى كمك طريق از نشريه اين هزينه
و گرديده تامين ويژه صورت به خيرين
ازمحلكمكهزينههاىدرمانىنمىباشد.
031 - 32339009 زريـن چـاپ مجموعه


