


دست هایی که تمام دنیا تو را با دست هایت می شناسند، همان 
شـــرمـــنـــده دستان  پر سخاوت دریاست و تمام آب های دنیا  را 
کـــــــــنـــــــــد، خویش کرده است. هر که با دست  های تو بیعت 

دستان خدا را در آغوش گرفته است. 
به راستی دستانت، آیینه دستان پرپینه مردی است  که تمام هستی 
در دست والیت اوست، مردی که سالیان سال نان بینوایان را بر دوش 
نمک گیر  را  سفره ها ی شان  و  می برد  خانه های شان  در  بر  و  می گرفت 
خویش می کرد. تو فرزند دست های حیدرى؛ مردی که ذوالفقار را در 
دست داشت، ولی هرگز دانه جوی را به ستم از دهان موری باز نگرفت. 
پس از دستان او که نان آور خاک بود، دست های تو آب آور زمین شدند. 

دستان تو ساقی روزگارند.
دست هایت، برکت عشق را در سفره های عاشقان می نهند. اینک نان 

و خرما نه، که از تو آب حیات می طلبیم، آب مراد... .
 از تو عافیت می خواهیم. از دست های توانگرت، سعادت می خواهیم 
ای مرد! کاش دست های تو تمام ابرهای سیاه ستم را از آسمان دنیا 
فراری دهند. کاش دست هایت به یاری انسان برخیزد و او را وارث صلح 

و آشتی کند.
مهربانی که باشد یعنی خدا هست، امید هست، ایمان هست، مهربانی 

ستاره ای است در دل شب های تاریک، مهربانی خود خداست...
دستان  با  که  است  نیکوکاری  خیرین  خصلت  گذشت  و  مهربانی 
شادی  را  غمگین  دلهای  و  گرما  را  سرد  خانه های  گره گشایشان 

بخشند. می 
مهربانی و بخشش همچون بهاری است که با آمدنش سوز و سرمای 
زیباییهایش جلوه گری می کند  با همه  بهار  زمستان رخت می بندد و 

بهاری که فصل دوباره زندگی و طراوت و بخشش است.
بهار بی چشمداشت می بخشد و زنده می کند، بخشش جلوه ای از 

بهار طبیعت است پس ما هم مثل باران بهاری پر از سخاوت باشیم.
خداوند متعال را سپاس می گوییم که انجمن خیریه بهداشتی و درمانی 
حضرت ابوالفضل؟ع؟  که مزین به نام مقدس حضرت ابوالفضل؟ع؟ 
است توفیق خدمت و دستگیری از بیماران نیازمند کلیوی و قلبی را در 

همه زمینه ها به عهده دارد.

دســـتانگرهگشا
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آفریننده مهر، آن زمان که انسان را سرشت، محبت را در قلبش نوشت و ُمهر 
کرد راز قلب انسان را؛ قلبی که می تپد برای قلبی دیگر، قلبی که به درد می آید 
از رنج قلبی دیگر. قلبی که شادمان می شود از شعف قلبی دیگر. قلبی که 

می گذرد از تمام داشته هایش، برای قلبی دیگر. 
اســت و  امانت  انسانی که شایسته  انــســان؛  آفرینش  راز  اســت  ایــن  آری 
مسجود فرشتگان. انسانی که چونان خورشید هیچ گاه از بخشش ذره ذره 
تابندگی اش بی نور نخواهد شد؛ زیرا تمام قلبش سرشار از نور خداست. 
و  زد  آسمان طعنه خواهد  به سخاوت  که سخاوت دستانش،  انسانی 
تقسیم لبخندش، گره از چین پیشانی ها خواهد گشود. انسانی که برای 
استجابت آرزوهای انسانی دیگر، باران خواهد شد. انسانی که برای آسایش 
دلی بی آرامش،  پر از مهر خواهد شد تا در پناه چشمان مهربانش غم ها کوچ 
کنند. انسانی که در قطره قطره اشک کودکی بیمار غرق خواهد شد و با آه 

برخاسته از غربت و بیماری پیرمرد یا پیرزنی، آب. 
شما خیرین و نیکوکاران کالس مهر و صفا را دائر نمودید و استادانه درس 
عشق و صفا و گذشت را به ما آموختید که زندگی بدون شادی دیگران و 

دردمندان معنی ندارد.
ایــن افتخار ماست که پس از 6 ســال تــالش مــداوم به لطف خــداونــد و 
حمایت شما مردم شریف ساخت و تجهیز مرکز پزشکی تخصصی حضرت 
ابوالفضل؟ع؟ واقع در خیابان امام خمینی ؟هر؟  با 10 هزار متر مربع زیر بنا 
به پایان رسید و بهره برداری از آن و  ارائه خدمت در جهت  کاهش رنج و 
آالم بیماران آغاز گردید و همچنین به منظور توسعه خدمات به بیماران و 
رفع مشکالت روانشناختی آنان مرکز مشاوره و روانشناسی خیریه حضرت 
ابوالفضل؟ع؟در خیابان میرداماد،  با اخذ مجوز از سازمان نظام مشاوره و 

روانشناسی تاسیس و آغاز به کار نمود.
در راستای خدمت رسانی به بیماران و کمک به مراکز دیالیز استان نیز 
مفتخریم که توانسته ایم با کمک مردم شریف تعداد زیادی دستگاه دیالیز و 

RO به مراکزنیازمند اهداء نمائیم.
اکنون که علم، هنر، ابتکار و خالقیت سیر صعودی را طی می کند انتظار 
می رود بانوان و جوانان نیکوکار با انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت 
ابوالفضل ؟ع؟، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند تا با فرهنگ سازی 

در امور خیریه گامهای بلندتری در این زمینه برداشته شود. 

گفتم به خــرد،  ای بـه همه باال دســـت         
                                                                              بر گوی که هستی به چه باشد پا بست؟ 

او صفحه و خامه ای طلب کرد از من          
                                                                                            بنــوشــــت محــّبت و قـلــــــم را بشکـست  

از خداوند بزرگ برای همه افرادی که به نوعی با تاسی از نام مبارک حضرت 
ابوالفضل ؟ع؟ با این انجمن همکاری می نمایند برای دنیا سعادت و برای 

آخرت رستگاری را خواهانم.
ل

عام
یر 

مد
ن 

سخ

دستهایی
ازجنس
محبتو
مهربانی

مدیرعامل : 
احمد فامیل دردشتی
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در تاریخ 20 مــرداد ماه سال 97 جلسه انتخابات داخلی بــرای تعیین و 
مشخص شدن مسئولیت اعضای هیئت مدیره انجمن خیریه بهداشتی 

و درمانی حضرت ابوالفضل؟ع؟ با حضور اعضاء برگزار گردید.
در این جلسه مدیر عامل خیریه گزارشی از فعالیت های انجام شده خیریه 
ارائه نمودند و بر اساس رای اعضاء هیئت مدیره ، مسئولیت ها مشخص 
و اعالم گردید،اسامی و مسئولیت های محوله هیئت مدیره به شرح ذیل 

می باشد.                                                                                               

نریمانی)نائب  2-علیرضا  مــدیــره(  هیئت  رئیس  رجــالــی)  1-علی 
عامل(  دردشــتــی)مــدیــر  فامیل  3-احــمــد  مــدیــره(  هیئت  رئــیــس 

رحیمی)منشی( 5-عزیزاله   ) دار  نائینی)خزانه  ملك  4-جمال 

هیئت مدیره در سال 1398 تعداد 19جلسه برگزار نموده و 110 مصوبه 
داشته که به  اجرا  گذاشته شده است.

گزارشیكوتاهازانتخاباتداخلیوجلساتمستمرهیئتمدیرهانجمن

ره
دی

ت م
هیئ

ت 
سا

جل
ی و 

وم
عم

ع 
جم

ش م
زار

گ

پانزدهمین جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شنبه   پنج  روز  ابوالفضل؟ع؟  خیریه  عــادی  و 
مورخ  1397/5/11 ساعت 7:15 صبح در سالن 
حضرت  تخصصی  پزشکی  مــرکــز  اجتماعات 
ابوالفضل؟ع؟  با حضور اکثریت قاطع  اعضاء 
هیئت امنا برگزار شد. در  این جلسه  پس از ارائه 
ــازرس انجمن و انتخاب  ب ــزارش مدیرعامل،  گ
هیئت رئیسه سنی و ناظرین ، انتخابات اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین برگزار 

قرار  به  منتخبین  که  گردید 
ذیل می باشد.

-اعضاء اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره:

 1-احمد فامیل دردشتی
2-جمال ملك نائینی

3-علی رجالی
4-دکتر مهدی اذانی
5-احمد  کالهدوزان

6-محمـّد سیالنی
7-کریم بیگی

 8-علیرضا نریمانی
 9-حسینعلی صرافان

 10-  محمد گل احمر
11-سّیدمحّمدباقر حجازی

 12-عبدالرضا یوسفیان جزی
13-حسین ذنوبی
14-عزیزاله رحیمی

بهبها نی 15-مهدی 
16-مصطفی حجه فروش

17-حمید  عباسی
18 -محسن پوستی

-بازرسین:
1 -مسعود شهنام نیا

2-سّید مرتضی میرلوحی

گزارشیكوتاهاز
برگزاریجلسهمجمع
عمومیفوقالعاده
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لک

عم
ش 

زار
گ

هزینه پیوند کلیه بیماران دیالیزی 

شرح خدمات انجام شده )مبلغ به ریال(

کمک هزینه زندگی و کمک های درمانی و متفرقه  

کمک هزینه دارو و درمان بیماران کلیوی و قلبی  

کمک هزینه کاشت حلزون کودکان ناشنوا 

هزینه های خدمات فرهنگی و آموزشی بیماران  

هزینه وصول قبوض مشترکین توسط مامورین وصول  

هزینه های پرسنلی  

هزینه پیوند کلیه بیماران دیالیزی )سادات(

هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزی نیازمند 

کمک هزینه دارو و درمان سایر بیماران

کمک هزینه دارو ودرمان بیماران سادات  

توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند

هزینه های اداری و تدارکاتی  

اهدای دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی  

توزیع لوازم خانگی، بهداشتی و پوشاک بین بیماران نیازمند 

1

3

5

7

9

13

15

11

2

4

6

8

10

14

12

20,481,800,000

 11,369,574,141

 16,703,858,480

 2,286,000,000

 2,220,963,122

 1,547,223,171

 10,643,486,883

 1,255,340,449

 1,162,000,000

 15,278,215,079

 5,331,513,576

 3,804,619,598

 13,794,650,118

 6,152,831,032

132,586,821,096

132,586,821,096 جمع کل

جمع کل خدمات   

 20,554,745,447

گزارشعملکردمالیسال1397
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ش 
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گ

توزیع ارزاق بین بیماران نیازمند

 155,267,867

132,431,553,229

132,586,821,096 جمع کل

کسری اعانات دریافتی

جمع کل اعانات دریافتی بابت بیماران

  اعانات دریافتی از مشترکین 

شرح اعانات دریافتی  )مبلغ به ریال(

وجوه دریافتی بابت سهم سادات )تعهدات(

  نذورات دریافتی جهت ارزاق بیماران

سایر دریافتی ها جهت بیماران

  وجوه دریافتی بابت دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی

وجوه دریافتی بابت سهم سادات )پرداخت شده(

اعانات موردی دریافتی 

  نذورات دریافتی جهت لوازم خانگی و پوشاک

  سایر هدایا و نذورات دریافتی

اعانات دریافتی بابت پیوند کلیه

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

40,331,939,544

5,725,606,960

8,994,850,140

20,886,130,000

3,383,472,539

4,966,619,598

23,773,520,616

391,932,000

3,830,031,832

20,147,450,000
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1397

ت
الم

 س
حد

ش وا
زار

گ

دیالیزی
365نفر

حلزون گوش
41نفر

قلب بزرگساالن
336نفر

کلیوی
317نفر

مرگ مغزی 
3نفر

قلب کودکان 
229نفر

سایر بیماران
70نفر

جمع کل
1361نفر

گزارشپ︢یرشبیماران
درسال1397
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ی بر عملکرد سال 1397
مرور

1397

ت
الم

 س
حد

ش وا
زار

گ

آزمایشگاه

پیوند از
 زنده

بالغ بر 15 هزار 
بیمار 

بالغ بر  3300
بیمار 

1331  بیمار 

پیوند از
جمع کلمرگ مغزی 9151142

   تصویر برداری
)سونوگرافی |  گرافی | ام آرآی(

پزشکان

فیزیوتراپی

لوازم پزشکی

عین� سازی

دندانپزشکی

داروخانه

1019 نفر

164 نفر

96 نفر

86 نفر

28 نفر

77 نفر

126 نفر

108 نفر

خدمات︾یرن﹆دیپاراكلینیکیاراهشدهبهبیماران

تعدادپیوندكلیهبیماراندرسال1397

 خدمات درمانی و پاراکلینیکی که به صورت افتخاری
 و یا با درصد تخفیف قابل توجه به بیماران ارائه شده است:

1397 ســــــــــال  در 
تـــــســـــهـــــیـــــالت  از 
انــجــمــن  در  دارویـــــــی 
ــفــاده نــمــوده انــد اســت

1397 ســــــــــال  در 
مـــشـــمـــول دریــــافــــت 
کـــمـــ� هـــزیـــنـــه نــقــدی 

خیریه شده اند 

با هماهنگی خیریه در 
مــراکــز درمــانــی بستری 
هزینه  تــامــیــن  و  شـــده 
آنـــهـــا تـــوســـط انــجــمــن 

انجام گردید 
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آزمایشگاه

همودیا لیز

  دندانپزشکی

داروخانه

درمانگاه تخصصی
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سونو گرافی

رادیولوژی

ماموگرافی

سنجش تراکم استخوان

مركزپزشکیتخصصیحضرتابوالفضل)ع(
در راستای ارائه خدمات مطلوب، ویژه و همه جانبه به امور بیماران، انجمن خیریه بهداشتی و درمانی 
حضرت ابوالفضل؟ع؟ اقدام به احداث مرکز پزشکی تخصصی با رویکرد پیشگیری، تشخیص بهنگام 
و درمان کارآمد نموده است. مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟  وابسته به انجمن خیریه 
بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟  با کمك خیرین و مردم شهر اصفهان در سال 1397 در 
زمینی به مساحت حدود 2100 مترمربع و زیر بنای 10000مترمربع در 7طبقه  به بهره برداری رسیده 
است. یکی از ویژگی های این مجموعه طراحی دیالیز کیفیت محور و درمانگاه تخصصی با رویکرد 
پیشگیری مقدم بر درمان به منظور ارائه خدمات مطلوب و استاندارد برای کلیه نیازهای بیماران 
می باشد و امید است گامی هرچند ناچیز در درمان بیماران و کاهش رنج و آالم این عزیزان برداشته شود.
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 رادیوگرافی تمام دیجیتال ▪
گرافی های ساده از اندام ها 

انواع گرافی های رنگی سیستم گوارش، سیستم 
ادراری، ...

 Full( گرافی از تمام ستون فقرات در یک کلیشه
 )Spine

گرافی کامل از اندام تحتانی )از لگن تا مچ( در یک 
کلیشه

 سونوگرافی جنرال و اختصاصی ▪
سونوگرافی های عمومی )جنرال( ▪
سونوگرافی  کالرداپلر  ▪
سونوگرافی غربالگری جنین )NB, NT و...( ▪
▪ )TVS( سونوگرافی ترانس واژینال
سونوگرافی های پستان ▪

)BMD(سنجش تراکم استخوان
یک یا دو منطقه 

)Whole body( کل بدن
 ماموگرافی تمام دیجیتال  ▪

ماموگرافی دوبعدی 
ماموگرافی سه بعدی

▪ )OPG( رادیولوژی تمام دیجیتال دندان 
)OPG( پانورامیک

لترال سفال )سفالومتری(
)TMJ( گرافی از مفصل تمپورومندیبوالر

رادیولوژی و سونوگرافی : 
الزم به توضیح است رادیولوژی و سونوگرافی این مرکز با جدیدترین دستگاه های روز دنیا و تکنولوژی 

تمام دیجیتال و با کیفیت بسیار مطلوب درخدمت مراجعه کنندگان گرامی می باشد. 

خدماتمركزپزشکیتخصصیحضرتابوالفضل)ع(

بخش همودیالیز  :
مرکز شامل 4 سالن  این  بخش همودیالیز 
دیالیز  تخت   86 دارای  و  طبقه   2 در  مجزا 
دیالیزی  بیماران  نیاز  به  توجه  با  که  است 
و رســـالـــت انــجــمــن خــیــریــه بــهــداشــتــی و 
درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟  جهت ارائه 
کلیوی،  بیماران  بــه  بهتر  هرچه  خــدمــات 

آماده خدمت به این عزیزان می باشد.
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پلی کلینیک تخصصی :
تخصصی  پزشکی  مــرکــز  تخصصی  درمــانــگــاه 
حضرت ابوالفضل ؟ع؟در تخصص های داخلی، 
مجاری  و  کلیه  هــای  بیماری  ــروق،  عـ و  قلب 
ادراری، چشم پزشکی و فوق تخصص شبکیه، 
روانشناسی،  و  پزشکی  روان  اعــصــاب،  و  مغز 
مــشــاوره تــغــذیــه، رژیـــم درمــانــی و داروخــانــه 
و  پزشکی  خــدمــات  کلیه  ــــه  ارائ بــه  مشغول 

پرستاری می باشد .
ــلــب و عـــــروق و داخــلــی  واحـــــد تــخــصــصــی ق
ــه دســتــگــاهــهــای  ایــــن درمـــانـــگـــاه، مــجــهــز بـ
الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش 
و دستگاه اسپیرومتری ) تست ریه ( در خدمت 

بیماران می باشد.

بخش دندانپزشکی  :
و  یونیت هــای مجزا  با  ایــن مرکز  دندانپزشکی 
واحد گرافی تك دنــدان ، در زمینه ارائــه خدمات 
درمــانــی،  و  تخصصی  سطوح  در  دندانپزشکی 
پروتز  لثه،  جراحی  نهفته،  دندانهای  جراحی 
دندانی، ترمیم دندان ، درمان ریشه، دندانپزشکی 
کودکان و زیبایی دندان در حال ارائه خدمت به 

مراجعین محترم می باشد . 

بخش آزمایشگاه  :
آزمایشگاه این مرکز به منظور ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی بالینی به شکل تخصصی و 
فوق تخصصی و متعهد به رعایت اصول علمی است که منجر به ارائه بهترین خدمات آزمایشگاهی و 
مشاوره ای به پزشکان و مراجعه کنندگان شده است .آزمایشگاه شامل  بخشهای مختلف بیوشیمی 
بالینی خون و ادرار، هماتولوژی ، سرولوژی و ایمنولوژی بالینی، هورمون شناسی، باکتری شناسی 

پزشکی، انگل شناسی و انعقاد خون می باشد.
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تنظیم فشار خون دفع محصوالت زائد
شریانی 

تنظیم تعادل آب 
و الک�رولیت ها

ــد  ــع مــحــصــوالت زائـ ــ دف
اوره،  نظیر  مــتــابــولــیــک 
مواد شیمیایی خارجی ، 
داروهــا و متابولیت های 

هورمون ها 

بــا دفــع مقادیر  کلیه هــا 
متغیر سدیم و آب، نقش 
بارز در تنظیم بلند مدت 
فشار خون شریانی دارند.

و  آب  ــادل  ــعــ ــ ت تــنــظــیــم 
الکترولیت ها

آناتومی کلیه :
و  شکل  لوبیایی  عضو  جفت  یــک  هــا  کلیه 
در طرفین  کــه  بــاشــنــد  مــی  رنـــگ  ای  قــهــوه 
ستون فقرات و درموازات اصلی مهره  1 تا 3

کمری قرار دارند . 
کلیه ها هر 24 ساعت  جمعًا حدود 200 لیتر 
از مایعات بدن را تصفیه و به جریان خون باز 
می گردانند. حدود 2 لیتر مایع به صورت ادرار 
از بدن دفع می شود درحالی که باقی مانده آن 

به بدن بر می گردد.
آمار ابتال به بیماری های کلیوی :

ساالنه افراد بی شماری در سراسر جهان به بیماری 
حاد کلیه مبتال می شوند. همانند بیماری قلبی، 
خاموش  مشکالت  از  یکی  نیز  کلیوی  بیماری 
سالمتی است که هیچ عالئمی در مراحل اولیه 
ازخود بروز نمی دهد. نارسایی کلیوی تا حدودی 
خفته است زیرا فردی که دچار  اوره یا  فشار خون 

باال است امکان ابتال به بیماری کلیوی را دارد.

نحوه درمان بیماران کلیوی :
نحوه درمان این بیماران بستگی به درجه بیماری و میزان 

پیش رفتگی آن دارد. در مراحل اولیه با تجویز داروهایی 
خاص بیماری قابل کنترل و حتی می تواند قابل درمان 
باشد ، اما در مراحل پیشرفته نارسایی کلیه، این بیماران 
نیاز به درمانهای جایگزین کلیه نظیر دیالیز یا پیوند کلیه 

پیدا می کنند.

دیالیز :
 در دیالیز از دستگاهی استفاده می شود که محصوالت اضافی و 

فضوالت را  از خون بدن خارج و آن را تصفیه می کند. 

و︸ای︿كلیهها:

آن که اول  نوع  در  دارد،  دیالیز وجــود  نوع  دو 
هفته  بیمار  شــود،  می  نامیده  خونی  دیالیز 
ای سه مرتبه یا بیشتر باید به مرکز دیالیز برود 
و تا اتمام درمــان به ماشین مربوط به دیالیز 
از طریق  باشد. در دیالیز خونی، خون  وصل 
دستگاهی از بدن خارج شده و پس از خروج 

آب و مواد زائد مجدداً به بدن بر می گردد.
که  دارد  نام  صفاقی  دیالیز  دیالیز،  دوم  نوع 
بصورت روزانه و در منزل از طریق لوله ای که 
با عمل جراحی ساده در شکم بیمار گذاشته 
مخصوص  مایع  شــود.  می  انجام  شــود  می 
شکم  وارد  لوله  این  طریق  از  صفاقی  دیالیز 
بدن  در  که  ساعت  چند  طی  از  پس  و  شــده 
باقی ماند،  مواد زائد و آب اضافی وارد شکم 

شده و با مایع دیالیز از بدن خارج می شود.

یه
 کل

اره
درب

تهیه کننده و گردآورى: 
دکتر فیروزه معین زاده

فوق تخصص بیماریهاى کلیه بالغین(نفرولوژى) 
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ساخت  گلوکز  تعادل  تنظیم 
اسید و باز 

تنظیم تولید
 گویچه های سر� 

اریــتــروپــویــتــیــن  هــا  کلیه 
ترشح می کنند که تولید 
گویچه های سرخ از سلول 
هـــــای بـــنـــیـــادی خـــون 
را  استخوان  مغز  در  ســاز 

تحریک می کنند.

اسیدها  دفــع  با  ها  کلیه 
بـــازی  ذخـــایـــر  تنظیم  و 
ــعــات بــــدن، تــعــادل  مــای
اسید و باز را با همکاری 
"ریه ها"  تنظیم می کنند.

گرسنگی  در  هـــا  کــلــیــه 
از  مــــــــدت  طــــــوالنــــــی 
اسیدهای آمینه و سایر 
گلوکـــــــــز  ســازهــا،  پیش 

می سازد.

علل نارسایی کلیه :

بیماری مزمن کلیه بیماری خاموشی است که فرد 
ممکن است در طی مراجعه معمول به پزشک متوجه 
وجود آن شود. علل شایع بیماری مزمن کلیه دیابت و 

فشار خون باال  است.

به  ابــتــال  مــعــرض  نــفــر در  یــک  نــفــر   10 هــر  از 
بهداشت  داردکه  قرار  کلیوی  های  بیماری 
10 برابر این آمار،  تا  جهانی می گوید بین 5 
همین  به  دارد.  وجود  کلیه  خفته  بیماری 
آگاه  با  دارند  سعی  پزشکان  که  است  دلیل 
آن،  روند  و  بیماری  این  کردن مردم درباره 
بیماران مبتال به بیماری بی عالمت کلیه را 
آن  مرگبار  عوارض  بروز  از  تا  کنند  شناسایی 

کنند. جلوگیری 

یه
 کل

اره
درب



16

w
w

w
.a

b
o

lfa
z

l-
c

h
a

r
ity

.o
r

g
شماره ســـــیزدهــم     |     1398    |

؟ع؟
ل

ت ابوالفض
ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر

ی بر عملکرد سال 1397   انجم
مرور

شب عاشقان بیدل)ویژه برنامه شب یلدا در   راستای حمایت از بیماران کودک قلبی نیازمند(

حضور موثر تاکسی دیالیز در جهت تسهیل رفت و آمد بیماران

اطالع رسانی پیشگیری در سطح شهر با عنوان "   کلیه شهروندان مهم اند "

جلسه مجمع عمومی فوق العاده خیریه ابوالفضل؟ع؟

پازل مهربانی
جلساتی  در 
راستای حمایت 
از بیماران تحت 
پوشش

جلسه ماهانه 
پرسنل با 
مدیرعامل 
انجمن 

روز جهانی کلیه  با شعار سالمت کلیه برای همه در همه جا-گذر فرهنگی چهارباغ

تقدیر از محققین انجمن خیریه

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ
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جلسات کمیته بانوان

جشن میالد 
حضرت 

ابوالفضل؟ع؟ 
در مرکز پزشکی 

تخصصی حضرت  
ابوالفضل؟ع؟

جشن شاد و روحیه بخش بیماران دیالیزی تحت پوشش در تاالر رودکی ملک شهر

جشن روز 
پرستار و تجلیل 
از پرستاران 
بخش های 
دیالیز استان در 
مرکز پزشکی

آموزش ضمن خدمت پرسنل و مامورین وصول روز جهانی کودک-گذر فرهنگی چهارباغ

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ

گـزارش
تصویری

آموزش و  پیشگیری از بیماری ها در مجالس امام حسین؟ع؟
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بازدید وزیر محترم وقت بهداشت ،درمان ،آموزش پزشکی جناب آقای دکتر هاشمی از مرکز پزشکی تخصصی  حضرت ابوالفضل؟ع؟

بازدید وزیر محترم 
بهداشت ،درمان 
،آموزش پزشکی 

جناب آقای 
دکتر هاشمی 

از مرکز پزشکی 
تخصصی  حضرت 

ابوالفضل؟ع؟

بازدید حضرت آیت اهلل سّید جواد شهرستانی 
)نماینده محترم آیت اهلل سیستانی(  و هیئت همراه از 

مرکز پزشکی تخصصی  حضرت ابوالفضل؟ع؟

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر طاهره چنگیـز 
از مرکز پزشکی تخصصی  حضرت ابوالفضل؟ع؟

بازدید حضرت 
آیت اهلل 
سّید مرتضی 
مستجابی از 
مرکز پزشکی 
تخصصی  
حضرت 
ابوالفضل؟ع؟

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ
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ن
لبی

وط
 دا

ته
می

ک

داوطلبان یکی از بزرگ  ترین سرمایه های موسسات خیریه و ستون اصلی 
آن هستند که حضور و همراهی نیکوکارانۀ آنها در ارائه خدمات به نیازمندان 
و خانواده های تحت پوشش حرکتی بسیار راه گشاست.داوطلب، فرد 
نیکوکاریست که بر اساس تجربه و تخصص و با کمال میل بدون دریافت 
هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به انجمن را بر عهده می گیرد.
انگیزه این داوطلبان تمایالت فطری و احساسات پاک و وجــدان بیدار 
بشری آنان است. در سراسر دنیا، گروههای وسیعی از مردم وقت خود را 
صرف فعالیتهای داوطلبانه می کنند. انگیزه تمامی این افراد صرف نظر 
از نوع فعالیتشان، کمک به دیگران و در عین حال کسب منافع معنوی 
می باشد.کمک های داوطلبانه برای همکاری با خیریه مانند هر بنیاد مردم 

محور دیگری، هویت اجتماعیش را  از نیروهای داوطلبش کسب می کند.
نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی، ا نجمن را از استخدام نیروی 
موظف و به تبع آن صرف هزینه بی نیاز می گرداند.هرکدام از داوطلبین 
ا نجمن پس از مدتی، تبدیل به سفیر ا نجمن خیریه می شوند که پیام و 

رسالت انجمن را با خود در سطح جامعه گسترش می دهند.
نیز همچون  ابوالفضل؟ع؟  انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت 
موسسات خیریه دیگر، دست همیاری نیروهای داوطلب و عالقمند به 
خدمت را می فشارد و در این زمینه از مشارکت نیروهای داوطلب به ویژه 

جوانان عزیز در انجام فعالیت ها و امور مختلف انجمن استقبال می کند.
شایان ذکر است داوطلبین انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت 
ابوالفضل ؟ع؟  از سال 1397 همکاری خود را با این انجمن آغاز نمودند 
و در قسمتهای مختلف بسته بندی و توزیع ارزاق و ارسال آن به منزل 
مددجویان با وسیله شخصی و همکاری در همایش های خیریه و جشن 
بیماران دیالیزی و نشر اخبار در فضای مجازی و سایر فعالیت ها با خیریه 
خوب  حس  آن  نتیجه  که  اند.فعالیتی  داشته  توجهی  قابل  همکاری 
معنوی مشارکت در یک کار خیر است که به کودک یا انسانی دردمند زندگی 

می بخشد. 

فواید کمک های داوطلبانه
افــرادی که وقت و یا پول خود را صرف کمک های  بر طبق نظرسنجی 
داوطلبانه در جهت همکاری با موسسات خیریه اهــدا کــرده انــد، بیان 
داشتند که آرامش، رضایت خاطر و اشتیاقی که بدست آورده انــد بیش از 

هزینه زمانی و مالی است که پرداخت کرده اند.
فعالیت های داوطلبانه فواید زیــادی را برای داوطلب به دنبال خواهد 

داشت که عبارت است از:

کار داوطلبانه موجب می شود تا داوطلب فرد نیازمند را به خوبی  ▪
درک کند. 

کار داوطلبانه مهارت های جدیدی را به داوطلب می آموزد. ▪
قسمتی از منافعی که جامعه به او رسانده است را به جامعه برمی گرداند. ▪
 کار داوطلبانه می تواند به داوطلب در حل بعضی از مشکالتش کمک  ▪

کند.
کمک های داوطلبانه برای کمک به انجمن خیریه بهداشتی و درمانی 

حضرت ابوالفضل ؟ع؟:

نمایشی،  هنرهای  طراحی،  و  گرافیک  ادبیات،  شعرو  هنری:  همکاری 
مجری گری

همکاری رسانه ای: خبرنگاری، روزنامه نگاری، فضای مجازی، سینما، 
عکاسی، مستندسازی، نماهنگ و تیزر، عکاسی و فیلمبرداری

کارآفرینی،  اکتشاف،  و  اختراع  پژوهش،  و  مطالعات  علمی:  همکاری 
برنامه ریزی استراتژیک. 

همکاری آموزشی، مربی تربیتی، مربی هنری، مربی ورزشی، مربی قرآن، 
امور اداری

همکاری در زمینۀ توزیع ارزاق
همکاری درزمینه مددکاری، روانشناسی، کمک به برگزاری بازارچه های 

خیریه، حضور در سمینارها و همایش ها 

مهرداوطلبانه
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31 اردیبهشت، در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی اهدای عضو نام 
گرفته است، مناسبتی که یادآور پایانی است که یک خاموشی ساده نیست 
و تو ای اهداکننده، ادامه پیدا می کنی در جانهای دیگر... برای خیلی ها 
در یک لحظه اتفاق می افتد؛ زندگی و تمام تعلقاتش تمام می شود، آنقدر 

سریع که تا به خود بجنبی چیزی از انسانی که تو بودی، باقی نمی ماند. 

ولی عده ای هم متفاوت تر از بقیه این پایان زندگی را تجربه می کنند. پایانی 
که یک خاموشی ساده نیست و تو ادامه پیدا می کنی در جان های دیگر.

اهدای عضو همان هدیه است که هم به گیرنده و هم به اهداء کننده جانی 
دوبــاره می بخشد، گیرنده با گرفتن عضو می تواند به زندگی ادامــه دهد 
و اهداء کننده با اهدا کردن عضو زندگی معنوی اش ادامه پیدا می کند.

ضو
ء ع

دا
اه

اهدایعضو
پایانیكهادامهزندگیدیگرانمیشود
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هدیه دادن و هدیه گرفتن، همواره یکی از لذت بخش ترین لحظه های 
زندگی است و می تواند زیباترین لبخند ها را در پی داشته باشد.اهداء 
عضو موضوع پیچیده ای است. یعنی یک فرایند ساده ی بده بستان دو 
نفره نیست. وقتی صحبت از اهدای اعضای تن عزیزت می شود که باید به 
کسانی دیگر پیوند زده شود، فقط یک پروسه ی معمولی اتفاق نمی افتد. 
تمام خاطراتت مثل تصویرهای ممتد و تمام نشدنی صف می کشند در 
برابرت تا قدرت تو را محک بزنند. قدرت تویی که حاال باید تصمیم بگیری 
و زیر برگه ای را امضا کنی که می گوید حاضری اعضای بدن نزدیکترینت 
را ببخشی.تا او باز هم به تکرار و تکرار منتشر شود در دنیا. قلبش بزند، 
چشمانش بار دیگر زشتی ها و زیبایی های دنیا را مرور کنند، تک به تک 
اعضای بدنش زندگی ها ببخشند به  چشمان منتظری که در بیم و امید 
سرگردان اند.اهدا کنند گان عضو بخشندگان و سخاوتمندانی هستند که 
فریاد سکوت بیماران نیازمند را شنیده و دستها و دلهای پر از مهرشان با 

آنها همنوا شده و مرهمی بر زخم آنان می شود.

ترویج فرهنگ اهدای عضو:
هر ایرانی می تواند با افزایش آگاهی خود و دیگران، باالبردن سطح اطالعات 
جامعه در زمینه مرگ مغزی و اهدای عضو، گرفتن کارت اهدا و شرکت در 
طرح سفیران به ترویج فرهنگ اهدای عضو کمک کند.به گفته پزشکان 
اعضای قابل اهدای فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، 
لوزالمعده، کلیه ها و برخی بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، 

غضروف، استخوان و دریچه قلب است.

زندگی لبخندی است که دریغش نکنیم:
اهداء کنندگان عضو بخشندگان و سخاوتمندانی هستند که  فریاد سکوت 
بیماران نیازمند را شنیده و دست ها و دل های پر از مهرشان با آن ها همنوا 

شده و مرهمی بر زخم آنان می شوند.

ضو
ء ع

دا
اه

ترویج فرهنگ اهداء عضو توسط انجمن خیریه بهداشتی 
و درمانی حضرت ابوالفضل؟ع؟ با گرفتن کارت عضویت در 

دانشگاه ها ، ادارات و سازمان ها
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سابقه ی خانوادگی کم شنوایی 
حسی یا عصبی مادر زادی

عفونت های دوران نوزادی 

وزن کمتر از 1500 گرم نوزاد
هنگام تولد

زردی نوزاد به حدی که منجر 
به تعوی� خون شود

مننژیت  باک�ریایی 

مهمترینعللافزای︩خ︴ركمشنوایی
دردوراننوزادی

ش
 گو

ون
لز

 ح
ت

اش
ه ک

بار
در
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مصرف دوره ای و طوالنی مدت 
روی  منفی  اثر  که  داروهایی 

شنوایی دارند 

وجود نشانه های غیر طبیعی یا 
اختالال تی که با شنوایی در ارتباط 

باشند

نگهداری نوزاد در بخش مراقبت 
های ویژه نوزادان بیشتر از پنج روز 

تشخیص دیرهنگام ناشنوایی در 
کودکان

ناِشَنوایی:
در  شنوایی  ظرفیت  کامل  فــقــدان  یــا  کاهش 

عملکرد یک یا هر دو گو ش می باشد.
سه سالگی:

 آخرین فرصت برای حل مشکل کودکان ناشنوا 
می باشد وگرنه بــرای همیشه به تهدیدی در 

زندگی آن ها تبدیل خواهد شد.  
پروتز کاشت حلزونی:

 ابزار الکترونیکی می باشد که از طریق جراحی 
در گوش داخلی قرار گرفته و اطالعات صوتی را 
مستقیمًا به عصب شنوایی انتقال می دهد و 
توانایی شنیدن صدا را برای افراد ناشنوا یا کم 

شنوای عمیق که تا قبل از آن از سمعک استفاده 
می کردند، فراهم می کند. 

هیئت مدیره محترم انجمن خیریه بهداشتی 
این  ابوالفضل؟ع؟ درمــان  و درمــانــی حضرت 
عزیزان را در اولویت کار خود قرار داده و همه ی 
اقدامات درمانی الزم در این زمینه را از محل 
کمک های مردمی و همچنین نهادهای مردمی 
بهزیستی(  امــداد(و)ســازمــان  همچون)کمیته 

تامین می نماید.
 به یاری پروردگار در این راستا تا پایان سال 97
حلزون  کاشت  پروتز  پیوند  پنجاه  و  دویست 

شگوش انجام شده است. 
 گو

ون
لز

 ح
ت

اش
ه ک

بار
در
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؟ع؟
ل

ت ابوالفض
ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر

ی بر عملکرد سال 1397   انجم
مرور

1-غرق شدن در روابط : 
شادمانی، بیش از هر چیز دیگری حاصل با دیگران به سربردن و داشتن 
دوستانی است که فرد را می شناسند و برای او اهمیت قائل اند. افراد بسیار 
شاد سرمایه گذاری زیادی روی روابط می کنند و مدت زمان زیادی را با 

دیگران می گذرانند.

2- مرگ خود را درنظر داشتن :
بر اساس این اصل، هرلحظه امکان مرگ قریب الوقوع وجود دارد، پس 
باید کار مثبتی در زندگی انجام داده و سبک زندگی درستی را انتخاب 
کرد، چون این زندگی فقط یک بار به انسان داده می شود. بهبودکیفیت 
زندگی پیشنهاد می کند وقتی با فردی روبرو شدید که درباره ی هدف های 
زندگیش نامطمئن است و به احساس پوچی و درماندگی رسیده، از آن ها 
بخواهید مرگ خود را متصور شده و از خودی که دیگر زنده نیست سوال 

کنند که چگونه باید عمل کنند؟

3- اصل تغییر دادن تنفر  و خشم :
برخی افراد اغلب خشم خود را توجیه می کنند و 

نقش قربانی را می پذیرند و براین باور هستند 
که درمورد آن ها بیشترین خطا اعمال شده 
هستند  گناهکار  کمتر  آنها  خــود  و  اســت 
افراد با رها کردن خود از این نقش قربانی، 
فواید ز یادی کسب می کنند و به اهمیت 

جستجوی اهداف زندگی پی  می برند.

4-سود بانکی :
منظر  از  را  روابــط  زندگی  کیفیت  بهبود 

ــود بـــانـــکـــی، مـــتـــقـــابـــل و  ــ ــ س
دوجــانــبــه مــی دانـــد. 

ــاس هر  بــرایــن اس
یک  ای  رابــطــه 

مـــــــوجـــــــودی 
از  مــتــشــکــل 
احــســاســات 
خــوب بــرای 
افـــراد است 
ــث           ــاعـ بـ و 
مـــی شــود 
ــراد  ــ ــه اف کـ
بــــــــــــرای 

کنند.  ــذاری  گ سرمایه  خــود  همکاران  و  نزدیک  بستگان  و  دوستان 
هنگام کشمکش و تعارض معموال این موجودی حاصل از احساسات 
خوب کاهش می یابد و حساب بانکی خالی می شود .حل کشمکش 
ها و تعارض ها به ذخیره سازی و پس انداز کردن موجودی کمک می کند.

5 -رنگ ارغوانی:
 این اصل به افراد توصیه می کند به دنبال جستجوی زیبایی و خوبی ها 
درجهان باشند و این ها را احساس کنند، و هرکاری را که مشغول انجام آن 
هستند، برای لحظه ای متوقف سازند تازیبایی ها و خوبی ها را  که همه 
روزه با آن برخورد می کنند، احساس کرده و آن را مزه مزه کنند. صرف نظر 
از اینکه  افراد تا چه حد درد و ظلمت را درجهان خود مشاهده می کنند، 

بارقه هایی از زیبایی یا گل های ارغوانی، همه روزه وجود دارد .

6-اصل ردیف مرواریدها :
اصل ردیف یا زنجیر مرواریدها، حاکی از این است که مراقبت از تعامل ها و 
همه ی روابط اجتماعی هدف روزانه ی هر فرد است. فرد درهر رابطه ای باید 
درصدد باشد تا از لحاظ بدخلقی، رفتار بی ادبانه یا نادیده گرفتن دیگران، 
آسیب رساننده نباشد. لذا فرد، تعامل را مانند دانه ی مرواریدی ارزشمند 

برای گردنبند آن روز خود در نظر خواهد گرفت.
 

7- انجام امور به خاطر خود: 
زمزمه هایی که گاهی فرد با خودش دارد، مثل اینکه من آدم تنبلی هستم 
من هرگز به جایی نمیرسم معموال آزار دهنده است.گاهی شدت این افکار 
به حدی می رسد که به شکل عادت درمی آید.بر اساس نظریه کیفیت 
زندگی تاثیر این افکار بر سالمت انسان، مانند پرتاب نارنجک در خلوت 
به صورت  افکار  این  استراحتیم  آمــاده ی  که  زمانی  انسان است.یعنی 

تجاوزگرانه عمل می کند، انگار که یک عمل تروریستی رخ داده است.
 

حسن اسدزاده
روانشناس بالینی

بین شادی و زندگی 
مستقیم  ی  رابــطــه 
ــی  ــن ــع ــود دارد.ی ــ وج
کسی که درظــاهــر و 
بــاطــن شـــاد اســت.

چهره ای گشاده دارد 
امــیــدواری،پــویــایــی 
بر  تــفــکــر مــنــطــقــی  و 
وجـــــــــــودش حــکــم 
احساس  فرماست 
ــاد  ــ ــجـ ــ ــت،ایـ ــ ــبـ ــ ــثـ ــ مـ
فـــــــرصـــــــت بـــــــــرای 
صفات  و  دیــگــران 
پـــــســـــنـــــدیـــــده ی 
در  را  او  ــگــــرش  ــ دی
جــای  دیـــگـــران  دل 
مـــی دهــــد، شـــادی 
گـــیـــری را  ــم  ــصــمــی ت
تر  راحــــت  او  بــــرای 

می نماید .

اصولشادمانی:

ی
مان

اد
 ش

ول
اص



25

w
w

w
.a

b
o

lfa
z

l-
c

h
a

r
ity

.o
r

g
شماره ســـــیزدهــم     |     1398    |

؟ع؟
ل

ت ابوالفض
ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر

ی بر عملکرد سال 1397   انجم
مرور

ن
جم

ی ان
اس

شن
ن 

روا
ره 

او
ش

ز م
مرک

ش 
زار

گ

از آنجایی که درمان های روان شناختی در مراکز 
نوع  ایــن  و  دارد  گزافی  هزینه های  خصوصی 
ــان هــا تحت پوشش شرکت هــای بیمه  درمـ
ــزون  ــ روزاف نیاز  بــه  باتوجه  نیستندهمچنین 
جامعه و استقبال مددجویان از مرکز خدمات 
حضرت  خــیــریــه  شــنــاســی  روان  و  ــشـــاوره  مـ
کلینیک  تأسیس  بــه  ابــوالــفــضــل؟ع؟،ایــنــک 
همت  روان شــنــاخــتــی  زمینه  در  اختصاصی 

گماشت.
خدمات مرکز مشاوره و روان شناسی انجمن 
زمینه های  ابوالفضل؟ع؟در  حضرت  خیریه 
مختلف روان پزشکی، روان شناختی، مشاوره، 
ــان تمامی  ــ ــوزش شــامــل درم ــ مـــددکـــاری و آم
مــشــاوره  سنین،  تــمــام  در  بالینی  اخــتــالالت 
)مشاوره و راهنمایی فردی کودک و نوجوان، 
سالمند،  مــشــاوره  ازدواج،  از  پیش  مــشــاوره 

مشاوره تلفنی، مشاوره 
تــحــصــیــلــی، مـــشـــاوره 
زوج،مــــــــــــــشــــــــــــــاوره 
خـــانـــواده(،مـــددکـــاری 
گــــروهــــی،  و  فــــــــردی 
آموزش فردی و گروهی 

تحصیلی  زمینه های  در 
)ریاضی، فیزیک، زبان و ادبیات 

عرب، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی(. 
ماحصل تـــالش هـــای داوطــلــبــانــه و 
خیرخواهانه این گروه از متخصصین 

در سال 1397 به شرح زیر است:
با مشکالت  نفر مددجو  تعداد 398   

روانشناختی مختلف از جمله افسردگی، 
اضطراب، وسواس فکری و عملی، دوقطبی، 

ــــالالت طیف  ــت ــــالالت شــخــصــیــتــی، اخــ ــت اخــ
اتیسم، بیش فعالی، اعتیاد ، مشکالت زوجی 
، خانوادگی  و غیره تحت حمایت هــای مرکز 
خدمات مشاوره و روان شناسی خیریه حضرت 
از  مراجعان  ابوالفضل؟ع؟ قرار گرفته اند؛ این 
افراد خردسال  تا 70 سال بوده اند و هرکدام 
درمانی  خدمات  از  متعددی  جلسات  تعداد 
بهره مند شده اند که در مجموع تعداد 927 
جلسه درمانی برابر با 927 ساعت را شامل می 

شود.
مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی خیریه 

حضرت ابوالفضل؟ع؟ به تمام شهروندان 
عزیز خدمات روان شناختی با تعرفه های 

خیریه ای ارائه می نماید.
 برای رزرو وقت مشاوره در هر زمینه ای 

با شماره تلفن 3310 و یا شماره همراه 
09136835929 تماس حاصل فرمایید. 

آدرس: خیابان طیب، خیابان میرداماد، بعد 
از  کوچه شماره 7،مرکز خدمات مشاوره و روان 

شناسی خیریه حضرت ابوالفضل؟ع؟ 

مرد:147

زن:251
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جلسات سه شنبه های ابتدای هر ماه در راستای تقدیر از بانوان خیراندیش 
انجمن با حضور پزشکان و کارشناسان متخصص برگزارمی گردد. همچنین 
با هدف ارتقاء سالمت بانوان، غربالگری دیابت و سرطان سینه توسط تیم 

حرفه ایی اجرا می شود .

صبحهای
دوشنبه

مجالیبرای
هماندیشی
،آموزش
سلامتو
گرهگشایی

انجمن در سال 1397 در42 جلسه صبح دوشنبه میزبان خیرین، پزشکان و متخصصان گرامی بوده 
تا با همفکری و همدلی آنان درجهت خدمت رسانی بهتر به مددجویان این خیریه گام بردارند. در واقع 
تشکیل و ایجاد این جلسات، باعث ارتقا هّمت و تالش و اراده جمعی برای انسجام کارها و گره گشایی 

از مشکالت مددجویان می شود.
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اگرمهرباندلی
ِمهُرنانده

حمایت از دانش آموزان تحت پوشش خیریه
 با توزیع600 بسته لوازم التحریر

توزیع 4470 سبد کاالی ارزاق 
طی 2 مرحله ) نوروز  و  ماه مبارک رمضان (

بـــیـــن خـــــانـــــواده بـــیـــمـــاران تـــحـــت پــوشــش 
حضرت  درمــانــی  و  بهداشتی  خیریه  انجمن 

ابوالفضل؟ع؟ 

بویماهمهروتبسمكودكان
چشمبراه
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هم اکنون تعداد بالغ بر 47 هزار مشترک فعال، خیریه را در انجام امور حمایتی یاری می نمایند .
درسال 1397 تعداد 4537 مشترک به جمع حامیان خیریه پیوسته اند.

الزم به ذکر است اشتراک ماهیانه مشترکین سبب درآمد پایدار و مستمر می شود که در پرتو آن باعث 
استمرار یاری رسانی و خدمات انجمن می گردد.

واحد مشترکین عالوه بر ایجاد منابع مالی پایدار و مستمر برای انجمن با راه اندازی دفتر جذب و 
برقراری تماس توسط نیروهای آموزش دیده و مسلط،  شرایط ایجاد ارتباط مثبت و موثر را با اقشار 
مختلف جامعه به ویژه خیرین فراهم می آورد. این واحد  ضمن قدردانی و تشکر از مشترکین 

درصورت تمایل مقادیر کمک به خیریه و مددجویان را نیز افزایش می دهد . 

ْخــزاُه«، 
ُ
ا  أْنَفَقُه َعلی 

ّ
َحــٍد ِمْن ُدْنیاُه إال

َ
»َلْیَس ِل

نیست،  بـــهـــره ای  ــایــش  ــی دن از  را  هــیــچ کــس 
ــفــاق کــنــد.«  ــه بـــرای آخــرتــش ان مــگــر چــیــزی ک

امام علی؟ع؟

چه می شد اگر نبود دل بستگی ما آدم هــا به 
هم؟

ــر صــفــحــه هــای  ــم بــــــودن« را بـ ــا هـ ــ شـــایـــد »ب
بــودن« تلخ  فطرت مان نوشته اند که »بی هم 

است و تحمل ناپذیر.
از من تا تو فاصله ای نیست، جز برداشتن یک 

قدم به عشق.
زمستان سرد و ســوزان تنهایی را فقط به هم 
پیوستن دست های من و توست که گرم خواهد 

کرد.
زمین سرد است، اما  آتش مهر قلب های مؤمن 
نه تنها کلبه های خویش،که کلبه همسایگان را 

نیز برقرار و برافروخته نگاه خواهند داشت.
بر مدار وحدت دل های  آری، سیاره خاکی ما 
عــاشــق مـــی گـــردد؛ دل هـــــای زنــــده بـــه عشق 

انسانیت.
زمین، ملک همه فرزندان آدم است و این ملک 
با  پایید و  نــوع دوستی خواهد  با  تنها  مشاع، 

گذشت.
برایمان  سرزمین  این  در  را  زیستن  بهتر  آنچه 
فراهم می آورد، این است که همگی مان زیر یک 

سایبان بنشینیم؛ سایبان محبت و نیکی.
را در دست های  ــده ام که دستان خاکی ات  آم
مهربانی ام بگیرم تا روزهای سردت را خورشید 

امید، چراغان کند.
آمده ام تا آفتاب را بر سفره های عشق، قسمت 
کنیم.آدمی بنده محبت است و هر چه نتواند 
سنگ خارای قلبش را بگشاید، محبت خواهد 

توانست.
برگهای  همچون  دیگر،  لعاب  و  رنــگ  چه  هر 
پاییز می ریزند، ولی رنگ و بوی محبت، هرگز 
کهنه نخواهد شد و حافظه جهان، دست های 

نیکوکار  را  از یاد نخواهد برد.
امکان ندارد کسی خوب به اطرافش نگاه کند و 
نیاز مبرم به خیر و نیکی به دیگران را احساس 
نکند. بهانه های زیادی به وجود آمده که بهتر 
است نام آنها را واقعیت گذاشت. واقعیت های 
تلخی که دل هر انسانی را به درد خواهد آورد. از 
مصائب و مشکالت کودکان و سالمندان گرفته، 
تا درد و رنج ناشی از یک بیماری و بیمارانی که 
هر روز گویی فرصت زندگی را از دست می دهند. 
با وجــود تمام این دردهــا، هنوز وجدان های 
بیدار زیادی وجود دارند که حاضر هستند هرکار 

خیری بکنند تا دردی از کسی دوا شود. 
اکثر افراد تصور می کنند بخشندگی و کمک به 
انجمن خیریه باید به مقدار زیاد باشد تا موثر 
اگــر چه موسسات و انجمن های  واقــع شــود. 
خیریه به افراد بخشنده بزرگ هم نیاز دارند، ولی 
هر کسی می تواند بنا بر اقتضای مالی خود، دین 

خود را به جامعه ادا کند.
کــارهــای کوچکی فکر کنید که  بــه  کافی اســت 
به  شاید  که  مـــواردی  دهید؛  انجام  می توانید 
چشم شما مهم و تاثیرگذار نباشد ولی می تواند 

اثر بزرگی بر زندگی دیگران داشته باشد.
به  بــا کمک  و ســخــاوت  بــی شــک بخشندگی 
نتایج  ــرای هــر دو طــرف  بـ مــوســســات خیریه 
مثبتی به همراه خواهد داشت. شما با کمک 
و  آرامــش  به سازمان های خیریه، احساس 
شادی را به خود هدیه می دهید و با روحیه 
و قدرت بیشتری در جهت توسعه و بهره وری 

بیشتر کسب و کار خود تالش می کنید.
ــواع  ان از  یکی  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
انجمن های  و  موسسات  به  رایــج  کمک های 
خیریه می باشد. سازمان ها و موسسات خیریه 
کمک های نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده 
تحت  خانواده های  اساسی  نیازهای  صرف  را 

پوشش خود می کنند.
فراموش نکنید شما با کمک به انجمن خیریه، 
عالوه بر آنکه به آن ها در رسیدن به اهدافشان 
کمک می کنید، می توانید مسئولیت اجتماعی 
خود را نیز انجام دهید و از تاثیرات مثبت آن 

بهره مند شوید.

مهربانیاران
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شماره ســـــیزدهــم     |     1398    |

؟ع؟
ل

ت ابوالفض
ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر

ی بر عملکرد سال 1397   انجم
مرور

3218
کارت توسط 

مامورین 
وصول 

319
کارت در مرکز 

خیریه 

1000
کارت در ماه 

مبارک رمضان 

کارت های اشتراک گرفته شده در سال 1397

جمع کل کارت های گرفته شده  4537

باتعداد 
29000مــــــــشــــــــتــــــــرک 

تــمــاس گرفته شـــده وعـــالوه 
بــالــغ بر  ــر نــظــر سنجی مبلغی  ب
5/500/000/000ریــــــــال  افزایش 

کمک بــرای خیریه حاصل 
گردیده است. 

ن
رکی

شت
ر م

مو
ش ا

زار
گ

تیم زحمتکش مامورین وصول قبوض انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل؟ع؟



چهــرههـایمـاندگـار



0106090032002 ی:                                                
ّ

سیبا مل
6037 - 9911 - 9951 - 4682 بانک ملی:     ت ر کا ه  ر شما

IR700170000000106090032002                                                  :ی
ّ

مل شبا

کمک به  گاه پرداخت  کد" به وسیله تلفن همراه وارد در    QR "می توانید با اسکن
مددجویان تحت پوشش انجمن خیریه گردید  

0 1 0 3 1 2 3 3 1 2 0 0 سپهر بانکصادرات:                    6
بانک صادرات: 7278 - 9950 - 6911 - 6037 ت ر کا ه  ر شما
IR370190000000103123312006                                        :صادرات شبا

1 8 2 4 0 2 4 2 4 ت:                                  0
ّ

جام بانک مل

ت:    0965 - 7009 - 3377 - 6104
ّ

بانک مل ت ر کا ه  ر شما
IR290120000000001824024240                                                 :ت

ّ
مل شبا

      شماره حساب جهت کمک به تجهیز  مرکز پزشکی تخصصیحضرت ابوالفضل؟ع؟

ت:                                                 4027572472
ّ

جام مل
کارت مجازی:                                           6104-3377-7005-2338

IR070120000000004027572472                                                 :ت
ّ

مل شبا

ک مستمر      اشترا
عالقه مندان به پرداخت کمک های مستمر )ماهیانه، دوماهه و...( می توانند ضمن 
ک،  تماس با واحد امور مشترکین خیریه به شماره 1162 3310و تکمیل فرم اشترا
کمکهای خود را از طریق مراجعه حضوری ماموران وصول، به صورت مستمر به خیریه 

پرداخت نمایند و این انجمن را از حمایت خود بهره مند سازند.

تشکروقدردانیازیاورانهمیشگیخیریه

ماراحمایتكنید. باكداختصاصی

 هیئت امنا وهیئت مدیره انجمن خیریه بهداشتی و درمانی 
،کلیه  انجمن  محترم  پرسنل  از  ابوالفضل؟ع؟  حضرت 
سازمان ها، ادارات، نهاد ها، خیریه ها، بیمارستان 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 قدرانی می نماید و از خداوند متعال 

سالمت و سعادتمندی را برای همه عزیزان خواستار   است.

︩انجمن جهتحمایتازبیمارانتحتپوش



تلفن :                                                                 3310
نمابر :                                                                                33101225
کد پستی :                              8145853933

دفترمرکزی خیریه :
گذر پشت  اصفهان|خیابان استانداری | مقابل 
کوچه داروخانه امام سجاد؟ع؟  مطبخ | نبش 

مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل؟ع؟ :
اصفهــان | میــدان جمهــوری اســالمی | خیابــان امــام 
تأمیــن اجتماعــی مقابــل ســازمان   | خمینــی؟هر؟ 
تلفن :                                                                 3310

هزینـــه ایـــن نشـــریه از طریـــق کمـــک هـــای خیریـــن 
بـــه صـــورت ویـــژه تامیـــن گردیـــده و ازمحـــل کمـــک 

هزینـــه هـــای درمانـــی نمـــی باشـــد.

دستانیاریگرشمارا
درحمایتازبیمارانقلبیوكلیویمیفشاریم

خیریه  شناسی  روان  و  مشاوره  خدمات  مرکز 
حضرت ابوالفضل؟ع؟:

خیابان طیب| خیابان میرداماد| بعد از  کوچه شماره 7
تلفن :                                                                 3310
همراه :                                               09136835929


