


دستت را بردار و پشتوانه دریاها کن تا بر موج ها بیاشوبند و شجاعتت را 
به پیشانی صخره ها بکوبند.

دستت را بردار و پشتوانه مردانی کن که شجاعت را از دستان تو، به ارث 
برده اند.

بگذار،  اقیانوس ها  لبان  بر  را  خشکت  دهان  دنیا!  آب هــای  آه،عموی 
از آن چه نتوانستی به سه ساله هایی چشم به راه،  تا سیرابشان کنی 
بنوشانی. آب ها زمانی طراوت گرفتند که تو یک مشت آب را از آستانه 
بر  آب  مشتی  هرکه  ایــن،  از  ریختی؛بعد  زمین  بر  آورده،  پائین  لبانت 

می دارد، بوی دستان تو سیرابش می کند.
ــســت ایــن چــنــیــن ســر بــه صــخــره کــوبــیــدن آب هــــا، زمــزمــه  کــه مــی دان
عاشقانه هایی است که یک روز تو در گوش موج ها نجوا کردی. دریاها 
نمی توانند ببینند تو در مقابل نیلوفرانت، شرمنده قطره ها باشی که در 
چشم هایشان عموعمو می کند. می د انم دست هایت توان نداشتند، و 

گرنه خارها را دانه دانه از پای گل هایت در می آوردی.
چشم هایت هنوز آرزو دارند که فرش راهی شوند که نازدانه هایت پابرهنه 

از آن می گذرند.
زانو نزن، بگذار تا جان در رگ هایت جاری است، ایستاده باشی؛ قامتت، 
ستونی است استوار برای امید حسین. زانو نزن تا دشمنان، هلهله زانو 
زدنت را به گور ببرند. آه، دوباره صدای توست که در بیابان های نینوا 

پیچیده است و هنوز بوی عشق می دهد.
»قسمت این بود که با عشق تو پرواز کنم  

                                                        و خدا خواست که بی دست و سر آغاز کنم« 
سربلندی، از شانه های تو وام می گیرد.

لبخند نازنین! دستی که از شانه های تو افتاده، سال هاست َعَلمی به پا 
خاسته که افتادنش را هزاران یزید، به گور برده اند.

به راستی َعَلمت را بر کدامین قّله به اهتزاز درآوردی که بعد از سال ها، 
هنوز تمام کوه های عالم به این بیرق همیشه سرخ، سوگند می خورند؟

عمویآبها
سربلندیازتوواممیگیرد
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؟ع؟

ل
ت ابوالفض

ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر
ی بر عملکرد سال 1398   انجم

مرور

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، خوشبختی لذت بردن از داشته هاست.
با استعانت از درگاه خداوند بزرگ و عنایات حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟ سردار رشید کربال و تشکر 
از همه خیرین و نیکوکارانی که با دستان گرمابخش خویش جهت رفع آالم بیماران تحت پوشش 
این انجمن، هیئت مدیره را کمک و یاری نمودند تا در مدت سی سال از آغاز تأسیس خیریه سفره ی 
احســان این انجمن برای مددجویان عزیز گســترده بماند و امروز همچنان بهره مندی از برکات آن 

جاریست، برای همگان عزت و سربلندی از خداوند متعال آرزو داریم.

 چه خوش گفت عاصم اصفهانی:

ـــه روان مـــی گـــذرد ـــی ک ـــب آب ـــر ل خـــوش نشـــین ب
می فهمـــی چنیـــن  آب  گـــذر  صـــدای  از 
گل بدیـــن شـــوق خـــود انداخـــت در آب و آتـــش
غـــرق شـــدن می گـــردد ســـنگین ســـبب  بـــار 
می گـــردد جـــدا  ناچـــار  بـــه  شـــاخه  از  میـــوه 
کنیـــد کار  خـــدا  بهـــر  زمـــان  داریـــد  کـــه  تـــا 
ایـــام گذشـــت  کـــه  ندانـــد  داراســـت  آنکـــه 
طـــراق مکـــن اُ آِب هـــوس  لـــِب  بـــر  "عاصمـــا" 

تـــا کـــه احســـاس کنـــی عمـــر چـــه ســـان مـــی گـــذرد
می گـــذرد عمـــر  گـــران  آب روان  ز  تندتـــر 
چـــون گالبـــش همـــه جـــا عطرفشـــان مـــی گـــذرد
می گـــذرد امـــان  بـــه  زدنیـــا  بـــار  ســـبک  هـــر 
می گـــذرد نگـــران  دل  زجهـــان  هـــم  آدمـــی 
چـــون بخواهیـــد و نخواهیـــد زمـــان می گـــذرد
می گـــذرد گـــران  ندارنـــد  کـــه  کســـانی   بـــر 
بیـــن چـــه ســـان پیـــر جهان دیـــده از آن می گـــذرد

ل
عام

یر 
مد

ن 
سخ

خوشبختیلذتبردنازداشتههااست

مدیرعامل: 
احمد فامیل دردشتی

حرف هایی از جنس محبت
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ی بر عملکرد سال 1398   انجم

مرور

جلســه مجمــع عمومــی عــادی انجمــن خیریــه بهداشــتی و درمانــی حضــرت ابوالفضــل ؟ع؟ در 
روز پنج شــنبه مــورخ 98/10/12 ســاعت 7:15صبــح در ســالن اجتماعــات مرکــز پزشــکی تخصصی 
حضرت ابوالفضل ؟ع؟ با حضور اکثریت قاطع اعضاء هیئت امنا برگزار گردید. در  این جلســه پس از 
ارائه گزارش مدیرعامل، بازرس انجمن و انتخاب هیئت رئیسه سنی و ناظرین، انتخابات اعضای 

اصلی و علی البدل بازرسین برگزار شد و منتخبین به قرار ذیل می باشند.

1-  مسعود شهنام نیا به عنوان بازرس اصلی
2-  سّید مرتضی میرلوحی به عنوان بازرس علی البدل

هیئت مدیره در سال 1398بــا احتساب برگزاری 21جلسه 
146 مصوبه خود را به اجرا  گذاشت.

ره
دی

ت م
هیئ

ت 
سا

جل
ی و 

وم
عم

ع 
جم

ش م
زار

گ

گذریکوتاهبر
انتخاباتمجمععمومیعادیسالیانه

وجلساتهیئتمدیره

دیدار اعضای هیئت مدیره با حّجت االسالم
 حاج سّید مهدی فقیه امامی رئیس هیئت امنای  انجمن
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ت ابوالفض
ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر
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مرور

ی بر عملکرد سال 1398
مرور

1398

ی
مال

رد 
لک

عم
ش 

زار
شرح خدمات انجام شده )مبل� به ریال(گ

کمک هزینه پیوند 
بیماران دیالیزی 

کمک هزینه دارو و 
درمان بیماران کلیوی، 

قلبی و سایر بیماران

هزینه ایاب و 
ذهاب بیماران 

کلیوی و سایر 
بیماران

پرداخت های 
حمایتی به بیماران 

سادات نیازمند

توزیع مواد غذایی 
بین بیماران تحت 

پوشش نیازمند

هزینه های وصول 
قبوض مشترکین 

هزینه های 
پرسنلی

کمک هزینه پیوند 
بیماران دیالیزی 

)سادات(

کمک هزینه 
ماهیانه بیماران 

کلیوی، قلبی و 
سایربیماران

سایر خدمات 
و حمایت های 

متفرقه

کمک هزینه 
کاشت حلزون 

گوش کودکان 
ناشنوا

توزیع لوازم خانگی، 
پوشاک، لوازم التحریر و 

مواد بهداشتی 

هزینه های اداری 
و تدارکاتی

خدمات فرهنگی و آموزشی 
و پیشگیری

اهدای دستگاه 
دیالیز و تجهیزات 

پزشکی به مراکز 
درمانی 

1

3

5

7

9

13

15

11

2

4

6

8

10

14

12

8,530,000,000

29,566,547,293

14,974,958,285

5,443,174,187

18,083,373,551

3,818,675,520

17,828,691,775

10,335,565,238

300,000,000

2,468,600,000

24,857,545,607

2,775,000,000

2,522,658,073

4,830,567,175

۱۴۷,۴۲۵,۰۲۵,۶۶۴

۶,۸۹۴,۸۱۷,۷۱۳

۱۵۴,۳۱۹,۸۴۳,۳۷۷ جمعکل

جمعکل
خدمات

تعهدات

1,089,668,960

گزارشعملکردمالیدفترمرکزیانجمن
سال۱۳۹۸
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1398

ی
مال

رد 
لک

عم
ش 

زار
گ

شرح کمک های دریافتی  )مبل� به ریال(

3,242,895,299

۱۵۴,۳۱۹,۸۴۳,۳۷۷ جمعکل

منابع دریافتی 
غیرعملیاتی 

وجوه دریافتی بابت
 پیوند بیماران دیالیزی

وجوه دریافتی 
بابت سهم سادات 

)پرداخت شده( 

وجوه دریافتی
وجوه دریافتی بابت  بابت ارزاق بیماران 

خدمات فرهنگی آموزشی و 
پیشگیری و همایش ها

وجوه دریافتی بابت خرید
 دستگاه دیالیز و تجهیزات پزشکی 

وجوه دریافتی 
از مشترکین

وجوه دریافتی 
بابت سهم سادات 

)تعهدات(

وجوه  دریافتی 
بابت لوازم خانگی، 

پوشاک و 
لوازم التحریر

وجوه دریافتی 
بابت دارو و درمان 
و سایر کمک ها به 

بیماران

سایر هدایا و 
وجوهات دریافتی

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

11

8,412,600,000

5,743,174,187

11,507,245,600

13,575,490,000

957,279,718

46,906,261,506

1,556,159,394

1,287,050,000

59,764,781,365

1,366,906,308
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1398

ت
ام

 س
حد

ش وا
زار

گ

دیالیزی            255نفر

حلزون گوش           59نفر

قلب بزرگساالن    348نفر

کلیوی           182نفر

مرگ مغزی            7نفر

قلب کودکان          172نفر

سایر بیماران             46نفر

جمع کل          1069نفر

گزارشپذیرشبیماراندرسال١٣٩٨
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ارائهخدمات�یرنقدیپارا�لینیکیبهبیماران
 خدمات درمانی و پاراݡکلینیکی که به صورت رایگان

 یا با تخفیف ویژه به بیماران ارائه شده است:

آزمایشگاه

   تصویر برداری
)سونوگرافی |رادیولوژی | ام آرآی(

پزشکان

فیزیوتراپی

لوازم پزشکی

خدمات چشم پزشکی

دندانپزشکی

خدمات داروئی

957 نفر

296 نفر

33 نفر

25 نفر

16 نفر

45 نفر

114 نفر

44 نفر

تعداد"پیوندکلیه"بیماراندرسال۱۳۹۸

پیوند از
فرد زنده

پیوند از
مرگ مغزی

جمع کل

363470

بال� بر 17 هزار 
خدمت

بال� بر  2528
1767  بیمار بیمار 

در ســــــــــــــــــــــــال 1398
بـــــــــــــه عـــــــــــــنـــــــــــــوان 
کــمــک هــزیــنــه داروئــی 
ارائــه  مددجویان  به 

شده است

در سال 1398 مشمول 
دریــــــــــافــــــــــت کـــمـــک 
خیریه  از  هزینه نقدی 

شده اند 

با هماهنگی خیریه در 
مــراکــز درمــانــی بستری 
از  بـــخـــشـــی  و  شــــــده 
توسط  آنــهــا  هــزیــنــه ی 
ــت  ــ ــرداخـ ــ ــن پـ ــ ــم ــ ــج ــ ان

گردیده است 

ت
ام

 س
حد

ش وا
زار

گ
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ص

ص
تخ

ی 
شک

 پز
رکز

م

آزمایشگاه
همودیا لیز

  دندانپزشکی

رادیولوژی
) OPG( رادیوگرافی پانورامیک 

ماموگرافی
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ی
ص

ص
تخ

ی 
شک

 پز
رکز

م

سونو گرافی

داروخانه

درمانگاه تخصصی

سنجش تراݡکم استخوان

مرکزپزشکیتخصصیحضرتابوالفضل؟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 کمک 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 با 86 تخت دیالیز در 4 سالن و 
درمانگاه تخصصی با رویکرد پیشگیری مقدم بر درمــان به منظور ارائــه 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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ه

همــت  بــه  می شــنوم"  تــو  "بــا  همایــش 
انجمــن خیریــه بهداشــتی و درمانــی حضــرت 
ابوالفضل؟ع؟ ویژه بیماران ناشنوا و کم شنوا در 
تاالر مشاهیر اصفهان برگزار شد. در این همایش 
جناب آقای پروفسور خرسندی آشتیانی حضور 
داشــتند. ایشــان با بیان این مطلب که زندگی 
همچــون مدرسه ایســت و هرلحظــه مطلبــی 
جدید بــرای آموزش دارد؛ افزودند: هر انســانی 
کــه بتواند تلخی انســانی را شــیرین کند زندگی 
بشــر  ذات  در  خداونــد  چــون  کرده اســت. 
خیرخواهی را به امانت گذاشــته است با کمک 
بــه هم نــوع خــود احســاس آرامــش می کنــد. 
ایشــان خاطرنشــان کردند تکنولــوژی زندگی را 
بــرای ما راحــت کرده اســت اما زمانــی آرامش را 
بدست می آوریم که به فکر همنوع خود باشیم.

ایشــان افزودنــد: برای یک پزشــک هیچ چیز 
دردناکتــر از این نیســت کــه یک مریــض وارد 
مطــب او شــود و هیــچ کاری نتوانــد بــرای او 
انجام دهد این داستان ما بود با مریض هایی 
کــه یا ناشــنوایی داشــتند یا گوششــان ضعیف 
بود و هیچ کاری نمی توانستیم برای آنها انجام 
دهیم و باید با همان مشکل زندگی می کردند تا 
اینکه دستگاه پروتز گوش ساخته و به سیستم 

پزشکی وارد شد.
و  یک میلیــون  ســالیانه  اینکــه  بــه  باتوجــه 
پانصدهزار نوزاد در ایران به دنیا می آیند و از این 
تعداد نزدیک به 1500 نفر به عارضه ناشــنوایی 
دچــار هســتند کــه ایــن هزینــه زیــادی را بــرای 

خانواده و دولت به همراه دارد.

سالیانههزار
وپانصدنوزاد

ناشنوادرایران
بهدنیامیآید

پروفسور خرسندی آشتیانی:
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در طوالنی تریــن شــب ســال بــا ضیافتــی کــه 
از نیــاکان مــا بــه ارث رســیده و نویــد نــور، امید 
و زندگــی اســت، میزبــان کودکانــی بودیــم کــه 
تپش قلب و نفس زندگیشان به گرمای دستان 
شــما گره خــورده بــود تــا آغــاز فصلــی جدیــد بر 

دلشان باشید. 
در ایــن راســتا همایــش ویژه ای جهــت تأمین 
هزینــه جراحــی قلب کــودکان در آذرمــاه 1398 

برگزار شد.

در ایــن همایــش به همــت خیریــن جایگاهی 
ساخته شد مملو از مهر و عشق تا مفهوم یکدلی 
را پر رنگ تر نموده و تصویرگر امید باشید برای 
مددجویانــی کــه در بــوم پــر نقش ونــگار زندگی 

چشم به راه خیرین هستند.

همایش
"یلدایامسال
تپشمهربانی"

همایش
"دیالیزینشویم"
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قلب
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هان
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ی ن

ها
گ 

مر

تهیه کننده و گردآوری: 
دکتر سید احمد رضا خیام نکوئی

بورد تخصصی قلب و عروق

تعریف: (SCD(نوعی از فوت به دلیل علل قلبی می باشــد که با ازدســت دادن هوشــیاری طی یک 
ساعت از شروع عالئم حاد مشخص می شود. بیماری قلبی ممکن است از قبل وجود داشته باشد 
و یا نه ولی زمان و نوع مرگ غیر منتظره است، یعنی روزها تا هفته ها ممکن است عالمت های غیر 
اختصاصی قلب مثل دردقفســه ســینه  تپش قلب- تنگی نفس یا خســتگی مفرط وجود داشــته 
باشــد ولی در زمانی که تغیرناگهانی وضعیت عمومی شــامل آریتمی، افت فشــار خون، درد شــدید 

قفسه سینه و ... رخ می دهد طی یک ساعت منجر به افت هوشیاری و نهایتًا مرگ می شود.
آمــار:12تــا 15 درصد همه مرگهای طبیعی ناگهانی Sudden اســت که از این مــوارد 90 درصد بخاطر 

علل قلبی Sudden cardiac است و در 75 درصد موارد می توان سکته قلبی قبلی را شناسایی کرد.
از جنبه دیگر 50 درصد کل مرگ های قلبی نیز ناگهانی  Sudden است. 

از کل SCD، یک ســوم موارد به عنوان اولین حادثه روی می دهد یعنی ســابقه بیمار ی قلبی اصاًل 
وجود نداشــته اســت و از موارد دیگر نیز یک ســوم در افراد کم خطر و تنها یک ســوم در افراد پر خطر 

روی می دهد.
زمینه های خطر یا ریسک فاکتورها

SCD-1 در صبح ها، روزهای بعد تعطیلی و ماه های زمستان بیشتر گزارش شده است. 
2- سن بروز 2 پیک دارد یکی بین تولد تا 6 ماهگی و دومی بین ۴5 تا 75 سالگی.

3- در مردان خیلی بیشتر از زنان گزارش شده است و در خانم ها دوره یائسگی شایعتر است.
4- در مواردی زمینه ارثی مطرح است، مثل سندروم بروگادا

5-نکتــه مهــم اینکه نصف همــه SCD بین 10 درصــد جمعیت که باالترین دهک ریســک یا خطر 
بیماری های کرونری قلب را دارند روی می دهد این ریسک فاکتورها شامل موارد ذیل است:

الف- پرفشاری خون
ب- سیگار )منجربه افرایش2 تا 3 برابری خطر SCD درهر دهه زندگی می شود(

 ج-چاقی
د- استرسورهای روانی حاد

•  قویترین پیش آگاهی دهنده یا پره دیکتور SCD، کاهش بارز قدرت انقباضی قلب ) LVEF  کمتر 
یا مساوی 30 درصد( است

علل: بیماری های عروق کرونری قلب علت 80% موارد SCD و 15% دیگر نیز به خاطر کاردیومیوپاتی ها 
(CMPs( می باشد که بیماری های درگیر کننده عضله قلبی است.

• ورزش منظم به طور بارز خطر SCD را کاهش می دهد.
عائم بالینی: 

1-مقدماتی: درد قفسه سینه، ضعف یا خستگی، تپش قلب، سنکوپ و .... ممکن است روز ها تا 
هفته ها قبل رخ دهد.

2- شروع حادثه نهایی: دوره بین تغییرات حاد در وضعیت قلبی عروقی تا ارست قلبی را می گویند 

که شــامل افزایش ضربــان قلب، آریتمــی، درد 
شدید قفسه سینه و ... می باشد

ناگهانــی  رفتــن  دســت  از  قلبــی:  ارســت   -3
ســطح هوشیاری به علت فقدان جریان خون 
کافــی مغزی را گویند کــه به علل مختلفی مثل 
فیرپالســیون بطنــی )VF( آسیســتول، بــرادی 
کاردی مداوم ،تاکی کاردی بطنی )VT( مداوم، 

پارگی بطنی قلب .... رخ می دهد.
*پیش آگاهی در افراد پیر بسیار بدتر از جوانترها 

می باشد.
4-مــرگ: طی ۴ الی 6 دقیقــه که جریان خون 
مغــزی قطــع شــود آســیب غیــر قابــل برگشــت 

شروع شده و فرد به سمت مرگ می رود.
درمان:

و  اورژانــس  سیســتم  بــه  درمانــی  مــوارد 
بیمارســتانی مربــوط اســت بنابرایــن اهمیــت 
طــرح موضوع در این نکته اســت که اگــر فرد در 
زمان عالیم مقدماتی یا پرودرمال به متخصص 
قلب و عروق مراجعه نماید و بررســی های الزم 
انجام دهد شــاید بتــوان از این مــوارد مرگهای 
ناگهانــی SCD کــه در جامعــه مــا رو بــه افزایش 

است جلوگیری کرد.

منبع :
1-  کتاب برانوالد 2018 بیماری های قلبی

 )Braunwald’s Heart Disease)
  Sudden cardiac deaths )Ivana( 2-  کتاب

Vranic
3-  مقاالت علمی

Sudden cardiac deaths
) SCD(
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دکتر اذانی با بیان این مطلب که از عمر انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ سی بهار 
گذشته است و خداوند به ما توفیق داده است به غیر از حمایت از بیماران قلبی و کلیوی بتوانیم از 
دیگر بیماران مثل بیماران سرطانی، حلزون گوش، قلب کودکان و ... حمایت کرده و دردهای روحی 
و جسمی آنان را نیز التیام بخشیم، ایشان افزود: همراهان عزیز قریب 30سال است که انجمن 
خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ تأسیس شده است و بیشتر عزیزان بنیانگذار این 
خیریه، حاضر در جلسه خادمین این خیریه بوده و هستند و با همت این عزیزان سنگ بنای اصلی 

این خیریه نهاده شد.
دکتر اذانی گفت: هرگامی که شما در محیط خانه حضرت ابوالفضل ؟ع؟ در راه حفظ آرامش و سالمت 
بر می دارید و هرگونه تالشی که در جهت سالمت جسمی و روحی افراد خانواده می کنید اثرات مثبت 
خود را بدون شک روی جامعه می گذارد و روی  هدف های متعالی جامعه تاثیرات مثبت خود را در 
سطح کشور متجّلی می سازد و اقدامات سازنده و انسان دوستانه هر کشور ی تاثیرات مثبت خود را در 
سطح جهانی نمودار می سازد پس می بینیم، که همه راه ها به گونه ای اجتناب ناپذیر و شگفت انگیز از 
ما شروع و به ما ختم می شود پس از همین امروز تصمیم بگیریم که حتی در حد یک قدم هم که شده 
وظیفه انسانی و اجتماعی خود را در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد عالی و انسانی به انجام رسانیم. 

جناب  آقای دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان: 
از سال 1376 که مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را عهده دار گشتم با این چهره خدوم 

ــزی جز  ــی ــچ چ ــی ــنـــا شــــدم و هـــیـــچ وقـــت ه آشـ
تبریک  و  ندیدیم  ایشان  از  خدمت  خلوص 
عرض می نمایم و اگر امروز دوستان در این جلسه 
جمع می شوند و از شما تشکر می نمایند به خاطر 
خداوند  انــشــااهلل  شماست  صادقانه  خدمات 
ذخیره آخرت شما قرار دهدو همیشه پاینده و 
سالمت باشید که بتوانید به خانواده خودتان، 

مردم  و بیماران عزیز بیشتر خدمت کنید.

علی رجالی  رییس هیأت مدیره انجمن خیریه 
بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ :

دکتر اذانـــی نمونه بـــارز و چــهــره ای مــانــدگــار و 
بــزرگــوار، پیشکسوت در بخش  و  استادی عزیز 
در  را  خویش  برکت  خیر  پر  عمر  که  نفرولوژی 
راه خدمت رسانی به افراد نیازمند و بی نیاز که 
محتاج به ارائه سرویس های پزشکی مخصوصًا 
در امر کلیه و دیالیز این شهر و استان بدون وقفه 
و دور از درآمدهای مادی و خالصانه بیش از 45 
سال است که در این شهر به معالجه و مداوا 
مراجعین مشغول  و چون پدری مهربان و بزرگوار 
طوری با مراجعین برخورد می کنند که گویا یکی 
از آشنایان خود می باشد  چه بسا مریض با این 
طرز برخورد مقدار زیادی از آالم و دردهای خود 

را فراموش می کند.

ی
ذان

ی ا
هد

ر م
دکت

ار 
دگ

مان
ره 

چه
ت 

اش
ود

نک

اوبرایبیمارانهمچونپدریمهرباناست
تجلیل از بنیانگذار دیالیز استان اصفهان
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تجلیل از محققین انجمن در  مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

برپایی جشن میالد حضرت ابوالفضل ؟ع؟ در مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

بازدید خادمان امام رضا ؟ع؟ از مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

بسته بندی و توزیع ارزاق بین مددجویان تحت پوشش انجمن

بازدید استاندار محترم جناب آقای دکتر رضایی و هیئت همراه به مناسبت عید غدیر از مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

نشست صمیمانه پرسنل مرکز پزشکی حضرت ابوالفضل ؟ع؟به مناسبت روز کارمند

بازدید  مدیرکل آموزش و پرورش و هیئت همراه از  مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

جلسه هم اندیشی خیرین  در هتل آسمان جهت کمک به سیل زدگان کشور

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ

افتتاحیه و آغاز به کار مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی خیریه حضرت ابوالفضل ؟ع؟
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بازدید جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی از مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

جذب مشارکت های مردمی

بازدید 
خیر بزرگوار 
مرحوم 
حاج اصغر 
وفایی 
به اتفاق 
خانواده 
محترم از 
مرکز پزشکی  
تخصصی 
حضرت
 ابوالفضل
 ؟ع؟

بازدید رئیس 
مجمع خیرین 
کشور  از مرکز 
پزشکی حضرت 
ابوالفضل ؟ع؟

جلسه ماهیانه بانوان  انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟بازدید شورای شهر وتعدادی از معتمدین رهنان از مرکز پزشکی  تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ

گـزارش
تصویری

تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر جمشید شهریاری)چشم پزشک(

نصب 
پوسترهای 

تبلیغا تی 
در راستای 

پیشگیری در 
اتوبوس های 

شهری

توزیع پک تحصیلی )کیف و لوازم التحریر ( 
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ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ

سلسله جشن های بزرگ ویژه خانواده های بیماران تحت پوشش انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ 

جلسات صمیمانه با باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان حامی  انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟  

جلسه 
پرسنل با 
مدیرعامل 
انجمن 

بازدید خانواده محترم خیر بزرگوار مرحوم حاج مهدی معتمدی از مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل ؟ع؟

برگزاری جشن تولد برای کودکان دیالیزی

ی
ویر

ص
ش ت

زار
گ
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ن
لبی

وط
 دا

ته
می

ک

درمانی  و  بهداشتی  خیریه  انجمن  داوطلبان  کمیته 
حضرت ابوالفضل ؟ع؟با توجه به تاݡکید هیأت مدیره انجمن با هدف 
سازماندهی و انسجام بیشتر و بهتر فعالیت ها و خدمات داوطلبان 

به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر تشکیل گردیده است.
این کمیته از بدو تاسیس در زمینه ی انجام امور خیریه و ارائه ی خدمات 
عمومــی به بیماران تحت پوشــش فعالیت نمــوده و خدمــات ارزنده ای 
چون: توزیع ارزاق به درب منازل بیماران، کمک به برگزاری جشن ها، 
جمع آوری کمک های مردمی برای آســیب دیدگان ارائه نموده است.

داوطلب:
فــردی اســت پایبنــد بــه اساســنامه و قوانیــن انجمــن کــه بــدون هیــچ 
چشمداشــتی و بــا ارائــه ی خدمــات داوطلبانه بــه روش هــای گوناگون و 

براساس تخصص، توان و عالقه  مندی خود،  انجمن را یاری می کند.
خدمت داوطلبانه

 خدمتــی اســت کــه فــرد داوطلــب آن را بــا میــل و اختیارخــود انجــام 
ــه  ــه علــت عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی ک ــه ب می دهــد ن
بــر او تحمیــل شــده و هــدف از انجــام آن ارائــه خدمــات بــه بیمــاران 

تحــت پوشــش انجمــن اســت نــه کســب منافــع مــادی.

هدف از تشکیل کمیته داوطلبان
در  ســهولت  مرتبــط،  مهارت هــای  برحســب  داوطلبــان  ســازماندهی 
دسترســی بــه اعضــای هر گــروه و تیم هــای زیــر مجموعــه ی آن در مواقع 
عادی یا هنگام بروز حوادث و سوانح، ایجاد نظم در تقسیم کار برحسب 
وظایف داوطلب و توانمندی های هر یک از اعضاء در چهار گروه: حمایت، 

هدایت، مهارت و مشارکت دسته بندی می شوند:
گروه حمایت

داوطلبانــی کــه بــا توجــه بــه توانمندی هــای اقتصــادی خود بــه منظور 
پشتیبانی و تامین منابع مالی انجمن خدمات مالی و مادی الزم را ارائه 

می کنند.

گروه هدایت
داوطلبانــی کــه بــا توجــه بــه تخصص هــا و تجربیــات و توانمندی هــای 
علمــی و فکری خــود، در راســتای ارتقای دانش، آگاهی و افزایش ســطح 
کارآمدی و توان کارشناسی انجمن، خدمات فکری، مشورتی، مدیریتی 

و برنامه ریزی ارائه می کنند.
گروه مهارت

داوطلبانی که با توجه به تخصص ها، تجربیات و حرفه ی خود به هنگام 
نیــاز مشــاوره های پزشــکی، روانشناســی و تخصــص ویژه ای در راســتای 

رشته ی مهارتی ارائه می دهند.
گروه مشارکت

داوطلبانی که با توجه به تجربه و توانایی هایشان وظایف اجرایی انجمن 
را به عهده می   گیرند.

اهداف انجمن:
• تقویــت زیرســاخت ها  بــه منظور انجــام اقدامات مانــدگار و زودبــازده و 

اثربخش در حوزه خدمت رسانی
• تــالش برای جــذب و بکارگیری نیروهای توانمند داوطلب در راســتای 

خدمات داوطلبانه
• احیــا و ترویــج  همبســتگی های اجتماعــی و حفظ هم گرایــی در میان 

داوطلبان 
• بسترســازی مناســب جهــت تعامــالت موثــر و ســازنده بــا ســازمان ها و 

نهادهای متکی به مشارکت های مردمی و منابع اختصاصی
• زمینه ســازی برای جذب، آموزش و ســازمان دهی داوطلبان به عنوان 

نیروهای پشتیبان انجمن

مجموعه برنامه های کمیته داوطلبان
• مشاوره های روانشناسی

• توزیع ارزاق
• همیاری و همکاری در برگزاری جشن ها و همایش ها

• بروزرسانی آدرس و مشخصات مددجویان 
• حمایت های رسانه ای در فضای مجازی

کمیتهداوطلبان
تقویتوافزایشظرفیتارائهخدماتبهمددجویان
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ضو
ء ع

دا
مرگمغزیاه

وفرآینداهداءعضو
مغزانســان یکــی از پیچیده تریــن خلقت های 
الهی اســت کــه همانند یــک فرمانــده باتجربه 
و آگاه بــه تمــام مســائل پیرامونــش، بادریافت 
دســتور  ودرون،  بیــرون  محیــط  کنش هــای 

فراکنش های مناسب با آن راصادر می کند.
سـر،  بـه  آسـیب هامانندضربه  برخـی 
عـروق  شـدن  پـاره  از  ناشـی  خونریزی مغـزی 
مغـزی ،سـکته و تومور مغزی موجـب باالرفتن 
قابـل  غیـر  دلیـل  وبـه  شـده  مغـز  فشـارداخل 
ایـن   جمجمـه،  اسـتخوان های  بـودن  اتسـاع 
مغـز  عـروق  شـدن  بسـته  موجـب  فشـارباال 

. د می شـو
فشــار داخــل مغــز منجر بــه قطع خون رســانی 
و حتــی تخریــب کامــل ســلول ها و ســاقه مغــز 

می گردد.
بــه دلیــل تخریــب کامــل ســلول ها، امــکان 
بازگشت عملکرد سلول ها و بازگشت بیمار 
بــه زندگی به هیچ عنوان وجودندارد که این 

تفاوت اصلی مرگ مغزی باکما است.
فرد مرگ مغزی درظاهرشبیه به بیمار با کمای 

عمیق است.
درکماساختمان سلول تخریب نشده وفقط 

عملکرد این سلول ها مختل می شود
این عملکرد مختل ممکن اســت پس ازمدتی 
طوالنی مجددا برقرارشودوبیمار هوشیار گردد 
امــا درمرگ مغزی به دلیل تخریب ســلول ها 

هیچ برگشتی وجود نخواهدداشت.
درســاقه ی  تنفــس  مرکــز  اینکــه  دلیــل  بــه 
مغزقرارداردبابــروز مــرگ مغــزی تنفــس قطــع 
می شــود و قلب که دارای باتری خودکار اســت 
درصورت رســیدن اکســیژن برای چندســاعت 
می دهداگــر  خودادامــه  تپــش  بــه  روز  تاچنــد 
درفاصلــه ی زمانــی کوتــاه پــس از  آســیبی کــه 
منجربه مرگ مغزی شــده است )چنددقیقه( 
بیمار به دســتگاه تنفس مصنوعی وصل شود 
بــا ادامــه اکســیژن رســانی بــا دســتگاه  تنفــس 
مصنوعــی، ضربان قلب ادامــه می یابد و خون 
رسانی اعضا واحشای بدن برای مدت کوتاهی
 14روز( حفــظ می شــود 

ً
) ازیــک روز تــا نهایتــا

تادرصورت رضایــت خانــواده بــه اهــدای عضو 
موجبات نجات جان بیماران نیازمند به پیوند 
را ازمــرگ حتمی فراهم کــرد. درغیراین صورت 

پــس از گذشــت این زمان ایســت قلبی یا مرگ متعارف عارض می شــود.اعضای قابــل اهدا، قلب، 
ریه ها، کبد، لوزالمعده و کلیه هامی باشند.

عالوه براین اعضا برخی ازبافت های بدن نیز قابل پیوند می باشد. با اهدای قرنیه می توان بینایی 
رابه فردی که دچارصدمه شدید به چشم شده باز گرداند.

تاندون و غضروف باعث بازسازی اعضای آسیب دیده مربوطه می شودو پیونداستخوان می تواند 
مانع قطع عضو درسرطان استخوان گردد.

دریچــه قلــب بــرای کودکان بــا بیماری مــادرزادی دریچه ای و بزرگســاالن با دریچه آســیب دیده به 
کارمی رود.

پیوندپوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید می باشد. پیوندمغز استخوان تنها درمان 
ممکن دربعضی از بیماری های سلول های خونی می باشد.

برخــاف عضــو، بافــت می تواند تا 24یاحتی 48 ســاعت بعداز ایســت قلبی اهدا شــودوحتی 
می توان آن رابرای مدت طوالنی نگهداری کرد.

خاصه آن که هر  فرد مرگ مغزی می تواند با اهدای اعضای حیاتی خود جان 1 تا 8نفر را ازمرگ 
حتمی نجات داده وبا اهدای بافت و نسوج خود تا 53نفر  را از معلولیت رهایی بخشد.

تهیه کننده و گردآوری: 
سرکارخانم دکتر مریم خلیفه سلطانی

پزشک عمومی/ مسئول محترم اداره پیوند



21

w
w

w
.a

b
o

lfa
z

l-c
h

a
rity

.o
rg

شماره چهاردهــم     |     1399    |
؟ع؟

ل
ت ابوالفض

ن خیریه بهداشتی و درما نی حضر
ی بر عملکرد سال 1398   انجم

مرور

ــرد  ــه عملکـ ــه بـ ــا توجـ ــال 1398 بـ ــه در سـ ــی خیریـ روابـــط عمومـ
درخشـــان خـــود در حوزه هـــای اجتماعـــی در ســـطح کشـــور و 

ــد: ــر شـ ــای زیـ ــام فعالیت هـ ــه انجـ ــق بـ ــتان موفـ اسـ
• شــرکت در همایــش مّلــی و اولیــن همایــش بیــن المللــی تجلیــل 
از برگزیــدگان حــوزه مســئولیت اجتماعــی و حضــور در نمایشــگاه 

سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه 
تهران / برج میالد / دی ماه 1398

• حضور در کنفرانس ملی رویکرد نوین روابط عمومی ایران و دریافت 
لوح تقدیر  / دی ماه 1398

• حضور در همایش بزرگداشت روز بین المللی کارداوطلبانه و دریافت 
لوح و تندیس همایش تهران / سالن همایش های برج میالد/ آذر ماه 1398 

• حضــور در چهاردهمیــن جشــنواره روابــط عمومــی اســتان اصفهــان ودریافت رتبه ســرآمدی و 
تندیس جشنواره و لوح سپاس اتاق بازرگانی/اردیبهشت 1398

• حضور در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و شرکت در جشنواره رویدادهای 
تجربه محور روابط عمومی ایران و دریافت لوح تندیس نوع دوستی و مسئولیت اجتماعی 

تهران / سالن همایش های مدیریت صنعتی کشور / دی ماه 1398
•عضویت در شــبکه مّلی پیشگیری 

بیماری های غیر واگیردار
• عضویت در شــبکه ملی موسسات 

نیکوکاری و خیریه
کارهــای  دبیرخانــه  در  عضویــت   •

داوطلبانه کشور

جلسات و تفاهم نامه های همکاری
• جلســه تعامل و انعقــاد تفاهم نامه با خیریه 

بخشش تهران 
• جلســه تعامل و انعقــاد تفاهم نامه با خیریه 

بین المللی زنجیره امید تهران
• تعامل و همکاری با شرکت صباویژن

) آپارات( 
• جلســه همــکاری و و انعقــاد تفاهم نامــه بــا 
صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران مرکز 

اصفهان
• جلســه همــکاری و تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی 

استان اصفهان در راستای اطالع رسانی
• جلســه همکاری و تعامل با مرکز بین المللی 

همایش ها و نمایشگاههای استان اصفهان

ی
وم

عم
ط 

واب
ر

روابطعمومیخیریه
قلبتپــندهانجمــــن

دریافت لوح و تندیس 
نوع دوستی و 

مسئولیت اجتماعی در 
شانزدهمین کنفرانس 

بین المللی روابط 
عمومی ایران

ــدی و  ــ ــرآم ــ ــبـــه س ــت رتـ ــ ــاف ــ دری
لــوح  ــواره و  ــنـ ــشـ تــنــدیــس جـ
ــن  ــ ــی ــ ــم ــ ــارده ــ ــه ــ ــاس چ ــ ــ ــپ ــ ــ س
ــواره روابــــــط عــمــومــی  ــنـ ــشـ جـ

استان اصفهان
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اجرایطرحبررسی
میزانشیوعبیماریمزمنکلیهدراصفهان

یه
 کل

ن
زم

ی م
مار

ع بی
یو

برنامه ریزی برای اجرای طرح بررسی میزان شیوع بیماری مزمن کلیه در شهر اصفهان با همکاری و ش
مشارکت خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل ؟ع؟ آغاز  شد.

بر این اســاس چندین کارگاه با حضور مسئوالن طرح و مدیران خیریه تشکیل شد که منجر به 
شکل گیری تیم های پرسشگر شد.

بر اساس تصمیم گیری های انجام شده، چندین جلسه آموزشی برای اعضای تیم های پرسشگر با 
موضوع نحوه تکمیل فرم ها و معاینه شرکت کنندگان برگزار شد.

مشارکت  ــرای  ب درمـــان  معاونت  و  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  هماهنگی  بعد  مرحله  در 
مراکز بهداشت در شهر اصفهان انجام شد و غربالگری این طرح 13 بهمن ماه 1397 در مرکز بهداشت 

ابن سینا  کلید خورد و مرحله نخست تا اسفندماه ادامه داشت.
مرحله دوم طرح از 2۴ اسفندماه همان سال از مرکز شهید فدایی آغاز شد و تا  16 اردیبهشت ماه 98 

ادامه داشت.
مرحله سوم این طرح در 18 خرداد سال 1398 با انجام غربالگری انجام شد و در نهایت نمونه گیری ها 

تا  31 تیرماه در مرکز امیرحمزه به پایان رسید.

این طرح با تالش سرکارخانم دکتر فیروزه معین زاده مجری اول طرح و همکاری اعضای هیأت علمی 
نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع و در این غربالگری 4087 نفر شرکت نمودند و 3346 
نفر جهت آزمایشات اولیه  به آزمایشگاه معرفی شدند و 376 نفر از این افراد توسط متخصص کلیه 

ویزیت شدند و 269 نفر  برای آزمایش مجدد  ارجاع داده شدند.
و در پایان 160 نفر جهت انجام مرحله دوم آزمایشات مورد نظر انتخاب که در 5 نوبت در خیریه و مراݡکز 
بهداشتی مشاوره و ۴0 نفر هم به صورت مستقیم به پزشکان مربوطه مراجعه کردند. در مرحله بعد 

اطالعات ثبت شده برای آنالیز و ارائه نتایج، جمع آوری و بررسی شد.

فرم ها  تکمیل  تیم های پرسشگر در حال   
بررسی  طــرح  در  شرکت کنندگان  معاینه  و 

میزان شیوع بیماری مزمن کلیه
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تغـــذیــه
وفشــارخــون

ون
 خ

شار
و ف

یه 
غذ

ت
 فشار خون باال یا بیماری کشنده خاموش 
در  بهداشتی  مشکات  بزرگترین  از  یکی 
به گونه ای  می باشد،  امــروز  ایــران  و  جهان 
ــاالی بیست  ب افـــراد  ــد  کــه بیش از 20 درص
ســال ازایـــن بــیــمــاری رنــج مــی بــرنــد. البته 
هرچه سن باالتر رود احتمال ابتاء به این 
بیماری افزایش می یابد به نحوی که در افراد 
باالی 60 سال احتمال ابتا به فشارخون 
باال تقریبا به 50 درصد هم می رسد. فشار 
خون باال یکی از عوامل بیماری های کلیوی 

می باشد.

گرچــه امــروزه داروهــای بســیار زیــادی جهــت 
کنتــرل فشــارخون در دســترس می باشــد ولی 
هیــچ یک از ایــن داروها بدون عــوارض جانبی 
نمی باشــد و در بســیاری از موارد افزایش مالیم 
فشــار خون، عوارض جانبی این داروها کمتر از 
عــوارض خود بیماری نمی باشــد. در این مورد 
تغذیه از اهمیت خاصی بر خوردار است و بدون 
هیچ گونه عارضه می تواند باعث بهبود کامل یا 

کاهش نیاز به دارو شود.
یادمان باشد هر 5 میلیمتر جیوه کاهش فشار 
خــون در ســطح جامعــه می توانــد 1۴ درصــد 
سکته های مغزی و 9 درصد سکته های قلبی 
را کاهش دهد. با رعایت یکســری از دســتورات 
تغذیــه ای می تــوان تا حتی30  میلی متر جیوه 

فشار خون را کاهش داد.

مهمتریــن عوامــل تغذیــه ای موثــر بــر فشــار 
خون به شرح زیر می باشد.

1- چاقی
بــه تغذیــه  چاقــی مهمتریــن عامــل وابســته 
حــدود  می باشــد،  فشــارخون  افزایــش  در 
60% هایپرتنســیوها ) افــراد بــا فشــار خون باال( 
وزنــی بیــش از 20% وزن نرمــال دارنــد. شــانس 
افزایــش فشــارخون در چاق ها 2 تــا 6 برابرافراد 
عادی ســت فقط بد نیســت بدانیم که به ازای 
هــر نیــم کیلــو اضافــه وزن320کیلومتــر مویرگ 
جدیــد الزم اســت!. البتــه درایــن میــان نقش 
چاقی شکمی بسیار قوی تر از سایر انواع چاقی 

می باشد. 
 هریک کیلو کاهش وزن ≈ یک میلی متر جیوه 

کاهش فشار خون 
2 - نمک

25-15 درصــد افــراد نرمــال و 50-30 درصــد با 
فشــار خــون باال حســاس به تغییــرات دریافت 
نمک هستند. فعاًل توصیه می شود که مصرف 
نمک به کمتر از6 گرم )2300میلی گرم ســدیم( 
)یک قاشق چایخوری نمک( برای افراد عادی 

وبــه کمتــر از ۴ گــرم  )1500 میلــی گرم ســدیم( بــرای افراد با فشــار خون بــاال  در روز کاهش یابــد. افراد 
سالمند، افراد با پوست تیره و افراد چاق به تغییرات دریافت نمک حساس ترند.

بحث هایــی در مــورد مفیــد بــودن  نمــک دریا، نمک آبــی و... در فشــار خون فاقد پشــتوانه علمی 
می باشد.

3 - پتاسیم
پتاســیم به صورت کاماًل اثبات شــده ای موجب کاهش فشــار خون، مخصوصًا در افراد حساس به 
ســدیم )افرادی که با خوردن نمک فشــار خون شــان باال می رود( می شــود. در غذاهای طبیعی که 
بدون هیچ تغییری به صورت خام یا پخته مصرف می شوند، پتاسیم چندین برابر سدیم )نمک( 
می باشد. بگونه ای که در گوشت قبل از پختن پتاسیم 7 برابر سدیم می باشد ولی در  فرآورده های 
گوشتی)مثال سوسیس( سدیم 22 برابر پتاسیم می باشد و این یعنی بیش از 1۴0 برابر به هم خوردن 
تعادل طبیعی. در گندم پتاســیم 100 برابر ســدیم می باشــد ولی در نان سفید سدیم 2 برابر پتاسیم 
می باشــد)به دلیل گرفتن ســبوس و اضافــه کردن نمک( و این یعنی 200 برابــر به هم خوردن تعادل 
طبیعی. واین ها یعنی افزایش غیر طبیعی فشــار خون، البته دلیل این تغییرات شــدید، از دســت 

رفتن پتاسیم و اضافه کردن نمک در غذاهای صنعتی می باشد.
میوه ها وغالت کامل، بهترین منابع پتاسیم می باشند.

اگر افراد با فشار خون باال مشکل قند )دیابت( ندارند می توانند به وفور از میوه های تازه فصل 
استفاده کنند مخصوصا طالبی در این فصل و مرکبات در پاییز و زمستان.

4 - کلسیم
اثر کلسیم در کاهش فشار خون به اندازه پتاسیم مورد تأیید نمی باشد ولی شواهد بسیاری دال بر 
کاهش فشــار خون در اثر دریافت کلســیم غذایی )نه مکمل( می باشند و این امر مخصوصًا در افراد 
حســاس بــه نمــک و افرادی که کمتــر از 600میلی گرم کلســیم دریافت می کنند صادق اســت. برای 
دریافت کلسیم کافی حداقل 2 جایگزین از گروه شیر )دو لیوان شیر یا ماست کم چربی( باید در شبانه 
روز مصرف شود و برای جذب کافی کلسیم مناسب است روزی 30 دقیقه پیاده روی کنیم که بهتر 

است مچ دست و صورت در معر ض نور خورشید باشد.
5 -چربی ها

چربی های غیراشباع مخصوصًا امگا 3 با تغییر ساخت ترومبوکسان ها و ممانعت از تکثیر سلول های 
صاف ماهیچه ای ســبب کاهش فشــار خون می شــوند. گوشــت ماهــی و کاًل فرآورده هــای دریایی، 

روغن کانوال و گردو منابع خوبی ازاین نوع از چربی ها می باشند.
مصرف مکمل های امگا 3 الزامی نیست و اگر هم تجویز شود بهتر است از روزی 500 میلی گرم ) یک 

قرص( بیشتر نباشد.
6- پرو تئین ها 

پروتئین های شــیرکم چرب، ســویا و ســایر پروتئین های گیاهی )گردو، پســته،حبوبات و...(باعث 
کاهش فشار خون می شوند.

اگر کم خونی ندارید مصرف گوشت ها مخصوصا گوشت قرمز را کاهش دهید.
جمــع بنــدی تمامی مــوارد فوق در رژیمی غذایــی بنام رژیم غذایی کاهش فشــار خون خاصه 

می شود ودر این رژیم: 
میوه هــا، ســبزی ها ،لبنیــات کم چــرب و غالت کامــل در اولویت قــرار دارند و روزی چندیــن بار باید 
مصرف شــوند در مورد میوه و ســبزی در بســیاری از افراد حداقل قرار می دهیم ولی حد اکثر ندارد، 

یعنی مصرف میوه و سبزی به صورت نا محدود آزاد است.
میوه های رنگی و میوه هایی مثل طالبی، پرتقال و... در این رژیم جایگاه خاص دارد و انگورقرمز با 

کاهش مستقیم فشار خون جایگاهی خاص تری دارد
در ایــن رژیــم ماهــی، مــرغ و مغزیجات وجود دارند ولی گوشــت قرمز، شــیرینی ها و نوشــیدنی های 

شیرین وچربی های جامد گیاهی و جانوری خیلی کم می باشد.
در نتیجه:

این رژیم غذایی غنی از پتاسیم، کلسیم، پروتئین و چربی های امگا 3 است که فشار خون را کاهش 
می دهند.

اما این رژیم غذایی عاری از سدیم ) کم نمک(، کلسترول، چربی های اشباع و... است که فشار خون 
 این رژیم مانع چاقی می شود که خود از دالیل اصلی افزایش فشار خون 

ً
را افزایش می دهند.ضمنا

است.

دکتر محّمد حسن انتظاری
متخصص تغذیه و رژیم درمانی و 

رئیس دانشکده تغذیه دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان
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مرور

اجازه بدهید این گونه آغازشــود 
که پس از توافق طرفین 
انجــام دادن  از  بعــد  و 
و  مراحل شــرعی 

قانونی یــک خانم و 
آقا با هم ازدواج 
و  می کننــد 

خانواده  تشــکیل 
می دهنــد. هر یک 

از ایــن دو در محیط 
خانوادگی متفاوت 
با شــیوه آمــوزش و 

تربیت گوناݡگون متولد 
و بــزرگ شــده اند. از نظــر زیســتی از پــدر و 

مادری متفاوت و با ویژگی های ژنتیکی خاص 
متولد و خصوصیات ایشان را به ارث برده اند. 
ایــن زوج و زوجــه در محیط هــای خانوادگــی 
متفــاوت، با اطرافیانــی مختلف، تغذیه های 
مدرســه هایی  بــه  شــده اند،  بــزرگ  متمایــز 
بــا ســطوح آموزشــی غیــر یکســان رفتــه انــد و 
بــا معلمــان و دانــش آمــوزان زیــادی ســر و کار 
داشــته اند. در موقعیــت اقتصــادی، دخــل و 
خرج، فرهنگ و سبک های ناهماهنگ روزگار 
ســپری کرده انــد و در جریــان زندگــی، کســب 
اطالعــات و دانــش بــا عالیــق، احساســات و 

شیوه های رفتاری مختلفی را تجربه کرده اند
مهم تــر این کــه زن و مرد از دو جنس متفاوت 
با سرشــتی واحد آفریده شده اند و بر حسب 
نیازهــای روحــی و روانی و جنســی و بر اســاس 
ســنت الهــی و توصیــه اولیــای دین بــا یکدیگر 
پیمــان زناشــویی بســته اند و به زبان ســاده تر 
می خواهند به وســیله ازدواج، نیمه گمشده و 
مکمــل خــود را بیابند و با تشــکیل خانواده به 
کمال برسند و خوشبختی را در زندگی مشترک 
تجربــه کننــد عشــق و ازدواج، هدیــه ای الهــی 
و محصــول تعامــل و توافــق، تفاهم و اشــتراک 
بین زن و مردی اســت که با وجود تشابهات از 
تفاوت هایی نیز برخوردارند. عشق زن و شوهر 
وقتــی تداوم می یابــد که آنها در جریــان زندگی 
بیم ها، نگرانی ها و امیدها،آرزوها و آرمان های 
خــود را با یکدیگر در میان بگذارنــد، دو دلجو، 
مهربان با هم و سینه هر یک از آنها صندوقچه 
اســرار دیگری باشــد و کلیــد آن هرگز به دســت 
نفرســوم نیفتــد. طبیعــی اســت که ایــن دو در 

مــواردی بــا هم اختالف داشــته باشــند 
زیرا مطالعات علمی نشان می دهد همسرانی 
کــه اختالف را تجربه نمی کننــد زمینه طالق یا 
تبدیل شدن اختالف ها و تعارض ها به اختالل 

اضطرابی و افسردگی را دارند.
اختاف می تواند نقش سازنده ای در تحکیم 
روابط و تجربه زناشویی موفق را در بر داشته 
باشد به شرط آنکه زن و شوهر بدانند چگونه 
اختــالف را مدیریــت کننــد مدیریــت تعــارض 
در خانــواده اختالفــات و علــل آنهــا در زندگــی 
مشــترک زناشــویی: علــت اصلی تعارضــات در 
زندگــی مشــترک زناشــویی پاســخ نــدادن بــه 
انتظــارات و نیازهــای اساســی شــریک زندگــی 
اســت. نیازهایی ماننــد: درک و فهم متقابل، 
پذیرفتــن یکدیگر و احترام بــه عقاید، عالیق و 
ســالیق دو طرف، پاسخگو بودن به انتظارات 
اقتصــادی و نیازهــای فرهنگــی  اجتماعــی و 
تالش عاقالنه و به دور از تحقیر و سرکوفت زدن 
همدیگر برای برطرف نمودن عیوب احتمالی 
طرفین، درخواست های عاطفی، تولید مثل، 
تجربه ی مادر و پدر شدن و به دنیا آوردن فرزند 

است.
در این متن بر دو نیاز اصلی: 

الف - احساس ارزشمندی و پذیرفته شدن
ب - دوست داشته شدن و دوست داشتن

به عنوان نیازهای روحی و روانی تأکید بیشتری 
خواهــد شــد در روابــِط ســالم، ایــن دو نیــاز به 
خوبــی تأمیــن می شــود. همســران در زندگــی 
مشــترک احســاس ارزشــمندی و عــزت نفس 
می کنند، پاســخگویی به انتظارات اقتصادی 
درروزگار فعلــی بســیار مهــم اســت و اگــر دو نیا ز 

احســاس ارزشمندی و دوست 
داشتن همسر به طور مناسب 
و عمیق برآورده نشــود 
مشکالت اقتصادی 
بیــش از حد واقعی، 
تحمل ناپذیــری 
و دشــواری خود 
نشــان  را 
داد.  خواهــد 
بــر ایــن  مــردان 
اساس عالوه بر 
کسب مهارت 
توانمنــدی  و 
و  زندگــی، معیشــت  تأمیــن مخــارج  بــرای 
نفقه ی همسر و فرزندان خود باید به نیازهای 
عاطفــی و روحــی همســر و اوالد خویــش بــه 
طور مناســب و شایســته پاســخ دهند، با آنان 
همدلــی کنند و فرزندان و شــریک زندگی خود 
را هنــگام رویــاروی با مشــکالت و رنج ها بهتر از 

گذشته درک کنند 
بانوان همچنین در روزهای ســخت و دشوار 
زندگــی یــار و یــاور همســر خویش باشــند به 
طــوری کــه مرد احســاس کنــد کــه او در گردش 
چــرخ زندگــی تنهــا نیســت و همــدم زندگــی او 
در هــر وضعی و حالی و بــه صورت همه جانبه 

پشتیبان مطمئن و تکیه گاه محکم اوست
پدر خانواده نیز در کشاکش دهر و در گیر و دار 
تحمل فشار چرخ سنگین آسیاب زندگی، در 
نامالیمات طاقت فرســای زمانه، در رنج و غم 
دنیای ناســازگار و در روزهــای خوش و روزگاری 
کــه ایــام بــر وفــق مرادســت، احســاس کنــد که 
همســر و هــم بالینــش اســتوار و وفــادار همــراه 

همیشگی و در کنار اوست
رفتار نامناسب همسران و نداشتن اعتماد، 
همدلــی، هم کوشــی و همــکاری بیــن آنــان 
موجب تشدید تعارضات زناشویی می شود 
و ایــن کشــمکش و اختالفات هنگامــی به اوج 
خــود می رســد کــه همســر،آن مــرد احســاس 
کنــد کــه او در گــردش چرخ زندگی تنها نیســت 
و همــدم زندگــی او در هــر وضعــی و حالــی و به 
صورت همه جانبه پشــتیبان مطمئن و تکیه 
گاه محکم اوست. پدر خانواده نیز در کشاکش 
دهــر و در گیــرودار تحمــل فشــار چرخ ســنگین 
آســیاب زندگی، در نامالیمات طاقت فرســای 

خانواده ی بدون تعارض وجود ندارد

مدیریتتعارضدرخانواده
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زمانه، در رنج و غم دنیای ناسازگار و در روزهای 
خــوش و روزگاری کــه ایــام بــر وفــق مرادســت، 
احســاس کند که همســر و هم بالینش اســتوار 
و وفادار همراه همیشــگی و درکنار اوست رفتار 
نامناسب همسران و نداشتن اعتماد، همدلی، 
همکوشی و همکاری بین آنان موجب تشدید 
تعارضات زناشــویی می شــود و این کشــمکش 

و اختالفــات هنگامــی به اوج خود می رســد که 
همســران بخواهند یکدیگــر را در زندگی کنترل 
کنند یا به دنبال مچ گیری از همسر خود باشند
بهتر اســت به جای کنترل سخت یکدیگر به 
نظــارت همدالنــه، همفکــری و مســاعدت 
عاقانــه ی یکدیگــر بپردازنــد تــا ارزشــمندی 
و عــزت نفــس همســران حفــظ شــود. نظارت 

همدالنه موجب می شود که همسر او حس کند 
شــریک و همــدم زندگیــش او را دوســت دارد و 
داشــتن چشم انداز روشــن برای آینده و تداوم 
زندگی شــیرین مشترکشــان با اهمیت اســت و 
ایــن نظــارت، همدالنــه و همراهــی بــه منظور 
رشــد و تعالی اوست خانواده ای سالم ،پایدار و 

با نشاط و معنویت گرا داشته باشیم.

از آنجا که درمان های روانشناختی در مراکز خصوصی هزینه های گزافی دارد و این نوع درمان ها 
تحت پوشش شرکت های بیمه نیستند، همچنین با توجه به نیاز روز افزون جامعه و استقبال 
مددجویان از مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی خیریه حضرت ابوالفضل ؟ع؟، این مرکز به تمام 

شهروندان عزیز خدمات روانشناختی با تعرفه های خیریه ای ارایه می نماید.  
خدمات مرکز مشاوره و روان شناسی انجمن خیریه حضرت ابوالفضل ؟ع؟ در زمینه های مختلف 
روان پزشکی، روان شناختی، مشاوره، مددکاری و آموزش شامل درمان تمامی اختالالت بالینی 
در تمام سنین، مشاوره در خصوص) راهنمایی فردی کودک و نوجوان، پیش از ازدواج، سالمند، ، 
تحصیلی، زوجین، خانواده و مشاوره تلفنی( مددکاری فردی و گروهی ،آموزش فردی و گروهی در 
زمینه های تحصیلی ) ریاضی، فیزیک،زبان و  ادبیات عرب ،ادبیات فارسی و زبان انگلیسی( نتیجه ی 

تالش های داوطلبانه و خیر خواهانه این گروه از متخصصین در سال 1398 به شرح زیر است :
تعداد562 نفر مددجو که 356 نفرآنها زن و 206نفر مرد بوده اند با مشکالت روانشناختی مختلف از 
جمله افسردگی، اضطراب، وسواس فکری و عملی، دوقطبی، اختالالت شخصیتی، اختالالت اتیسم، 
بیش فعالی، اعتیاد، مشکالت خانوادگی، مشکالت تحصیلی و غیره تحت حمایت های مرکز  خدمات 
مشاوره و روانشناسی خیریه حضرت ابوالفضل ؟ع؟ قرار گرفته اند؛ این مراجعان از افراد خردسال تا 70 
سال بوده و هر کدام تعداد جلسات متعددی از خدمات درمانی بهره مند شده اند که در مجموع تعداد 
139۴ جلسه درمانی برابر با 139۴ساعت را شامل می شود .این مرکز به تمام شهروندان عزیز خدمات 

روانشناختی با تعرفه های خیریه ای ارایه می نماید.

برای هماهنگی و تعیین وقت مشاوره  با شماره تلفن های 3310
 و 09136835929 تماس حاصل فرمایید.

آدرس:
 خیابان طیب، خیابان میرداماد، بعد از کوچه 

شماره 7
 مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی حضرت 

ابوالفضل ؟ع؟.
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ان
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ب ک
قل

1-شیوع بیماری های مادرزادی قلب به چه 
میزان است؟ 

1( به اندازه هر 1000 تولد حداقل 10 نفر با بیماری 
قلبی به دنیا می آیند. 

PDA 2(شــیوع بیماری باز بودن کانال شریانی
و ASD در دخترها شایع تر است 

3(شــیوع بیماری ابشــتاین آنومالــی و آنومالی 
تنگــی آئــورت و کوارکتاســیون آئورت در پســرها 

شایع تر است. 
قلبــی  بیمــاری  ایجــاد  در  موثــر  عوامــل   -2

مادرزادی چیست؟ 
A(علــل محیطی: که در حین حاملگی ممکن 
است باعث اختالل در رشد جنین شده موارد 

مهم شامل زیر بوده. 
1( مصــرف داروهــا در طی حاملگــی مخصوصًا 
داروهــای  مهــم  داروهــا  از  کــه  اول  ســه ماه 
روان  داروهــای  و  لیتیــوم  مثــل  روان پزشــکی 

گردان و مصرف الکل 
2( عفونت هــا که از عفونت شــایع ســرخچه که 
در ســه ماهه اول باعث نقــص جنین و افزایش 
احتمــال PDA ،VSD و گرفتگــی دریچه ریوی 

شد. 
3(عفونت های زنانه در طی حاملگی هم باعث 

شیوع نقص قلبی جنین شده 
۴( ســوء تغذیــه مــادر و عــدم دریافت مناســب 

ویتامین ها
5(در معــرض قرارگرفتــن بــا اشــعه ها یونیــزان 

x مخصوصًا
B( علــل ژنتیکــی که می توانــد در یک فامیل 
یک بیماری بیشــتر بوده و یــا علل کرموزمی 

که بعضی نکات به شرح زیر می باشد. 
1( ســن مادر در بروز بیماری ژنتیکی موثر بوده 
سن حاملگی باال تر از 35 سال احتمال سندرم 

کرموزومی سندرم دان را افزایش می دهد.  

2(نــوزادان ســندرم دان عالوه بر عقب ماندگی 
ذهنــی احتمــال AVSD )نقــص دیــوار بطنــی 

دهلیزی( به شدت باال رفته. 
به جــای ۴6 کــه  زادی  مــادر  بیمــاری  در   )3

کرموزوم شامل ۴5 کرموزم بود و به نام سندرم 
ترنر نامیده شده )فرد در کروموزم جنسی فقط 
یــک x دارد ( احتمــال کوارکتاســیون و تنگــی 

شریان آئورت باالتر بوده.

بیماری هــای  از  جلوگیــری  3-راه هــای 
مادر زادی قلب کدام است؟

1(بیمــاران بــا ســابقه بیمــاری قلبــی و قبــل از 
حاملگی باید به پزشک مراجعه و بررسی های 

کامل جهت حاملگی انجام شود. 
2(مادرانی که ســابقه زایمان و فرزند با بیماری 
قلبــی را دارنــد باید حتمًا تحت مشــاور ژنتیک 

قرار گیرند)قبل از حاملگی بعدی( 
3( قطع مصرف داروها، حتی مسکن ها در طی 

حاملگی مخصوصًا درسه ماهه اول حاملگی
۴(ســن حاملگی مادران کمتر از زیر 35 سالگی 

باشد. 

5( رفع هرگونه عفونت زنان قبل از بارداری 
6( ایجاد یک پروتکل مناســب تغذیه در حین 
حاملگی مخوصًا مصرف ویتامین های ضروری 

C و Bمثل
7( مراقبــت و پیشــگیری از در معــرض اشــعه 
قرار گرفتن حتی در مواردی که احتمال حاملگی 
مطرح اســت. ) هفته هــای اول حاملگی گاهی 

مشخص نمی شود( 
8( برنامــه ریزی جهت بارداری و پیشــگیری از 

حاملگی های ناخواسته. 
4- عائم شــایع بیماری مادرزادی قلب در 

اطفال چیست ؟
1( تنگی نفس و سریع تنفس کردن 

2( کاهش توانائی برای ورزش 
3( کبودی در پوست، ناخن و لب ها 

۴( خستگی سریع 
5( تعریق حین شیرخوردن 

6( عدم وزن گیری و رشد مناسب 
7( عفونت های مکرر ریوی 

8( کاهش اشتها 
9( تجمع مایع در پاها و تورم اندام ها 

شیوعوعللبیماریهای
دکتر حمید بیگدلیانمادرزادیقلب

فوق تخصص جراحی قلب و عروق
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دالیل افزایش شیوع بیماری قلبي در بارداری
مهمترين علل افزايش شيوع بيماري قلبي در بارداري عبارتند از :

1- افزايش چاقي
2- فشار خون باال و ديابت در بزرگساالن و جوانان

3- افزايش سن زنان باردار و تاخير در شروع بارداري
4- افزايش بقا در زنان مبتال به بيماري مادرزادي قلبي تا سن بزرگسالي به دليل پيشرفت در 

درمان هاي طبي و جراحي
5- افزايش تشخيص بيماري قلبي در بارداري به دليل اينكه بسياري بيماريها از پيش بارداري 
بدون عالمت بوده و با افزيش بارقلب در حاملگی تشديد و حتی در مواردی برای اولين بار تشخيص 

داده می شوند.
شناسایي خانم مبتال به بیماری قلبي در بارداری

1-تغييرات فيزيولوژيك حاملگي طبيعي ممكن است عالئم و يافته هاي باليني را ايجاد كنند كه 
شباهت به بيماري قلبي داشته باشند.

2-اين مواردكه در بارداري ميتوانند بطور طبيعي يافت شوند عبارتند از:
افزايش ضربان قلب )حداكثر 15 -10 ضربه بيشتر از زمان پيش از بارداری(

3-نبض پر
4- افزايش شدت صداي اول قلب

5- شنيدن سوفل سيستوليك با شدت 2/6 يا كمتر
6- شنيدن صداي سوم

)hum venus( سوفل مداوم و خفيف وريدي موسوم به ونوس
7- سوفل مداوم پستاني

8- ضربان قابل لمس بطن راست
9- ادم خفيف اندام تحتاني و همچنين ضربانات زودرس و زودگذر

نکته: سوفل هاي طبيعي دوران بارداري با فشار ماليم گوشي پزشكي در محل 
سمع از بين می روند، در حالي كه سوفلهاي مداوم غير طبيعي نظير سوفل 
مجراي شرياني باز)PDA( همچنان با فشار گوشی پا برجا و قابل سمع می باشد.

به ازای هر 1000 تولد حداقل 10 نفر با 
بیماری قلبی به دنیا می آیند
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جلسات صبح دوشنبه 
روابــط عمومــی و اداره توســعه مشــارکت های مردمی خیریه در راســتای 
اطالع رســانی بهتر، اعتماد سازی سطوح مختلف جامعه و پیشگیری با 
راه اندازی جلســات صبح دوشــنبه از ابتدای تأســیس تا ݡکنون توانسته 
است با برگزاری 1300جلسه و دعوت از خیرین و پزشکان فوق تخصص و 
متخصص در زمینه های مختلف پزشکی در راستای پیشگیری از بیماری 

و ایجاد همبستگی بین خیریه های مختلف استان اقدام نماید.

در ایــن جلســات ضمــن تالوت قــرآن مجید و تفســیر نهج البالغــه و ارائه 
گزارش از خیریه ها و سخنرانی پزشکی تعدادی از پرونده های مددجویان 
تحت پوشش انجمن که در ابعاد مختلف زندگی دچار مشکالت عدیده ای 

هستند مطرح و توسط حاضرین تأمین اعتبار می گردد.

پازل مهربانی
روابط عمومی و اداره جذب مشــارکت های مردمی این خیریه تالش می کند در راســتای ترویج امر 
خیــر و فرهنگ نیکوکاری با برگزاری جلســاتی تحت عنوان پــازل مهربانی از اصناف مختلف دعوت 
و با تشــکیل قطعه های پازل یکی از بیماران تحت پوشــش خود اندوه او را به لبخندی زیبا تبدیل 
و حس اعتماد و نوع دوســتی را در جامعه بیشــتر نماید و مشــکالت بیشتری از مددجویان مرتفع و 

نیکوکاران عزیز با این قشر آسیب دیده بیشتر آشنا شوند.

جلسات بانوان 
ایــن خیریــه در تــالش اســت همانگونــه کــه از 
در  زنــان  تاکنــون،  اســالمی  انقــالب  ابتــدای 
مــردان در عرصه هــای مختلــف حضــور  کنــار 
ســازنده ای داشــته اند و ایــن نشــان از توســعه 
یافتگــی یــک کشــور اســت و حضــور ایــن قشــر 
و  توســعه  در  بســیاری  تاثیــر  پــرکار  و  مهربــان 
افزایش کمی و کیفی نیروهای انســانی دارد هر 
چند کــه زن مســئولیت های خانوادگی زیادی 
بــر دوش دارد و مســئولیت امور داخلی خانه را 
می تــوان اشــاره نمود ولی به این معنا نیســت 
که مســئولیت اجتماعی از دوش آنها برداشــته 
شــود. تیــم پایش ســالمت زنان کــه همگی به 
صورت داوطلبانه حضور دارند تشکیل و ضمن 
اســتفاده از مطالب تخصصی پزشــکی و اطالع 
از چگونگی ســالمت جســمی خــود گزارشــی از 
مجموعــه بــه ســمع و نظرشــان رســانده و در 

جریان امور خیر نیز قرار می گیرند.
ایــن امر باعث شــده خانواده هــای مختلف به 
صــورت کامــل کناریکدیگــر و دوشــادوش هــم 

نسبت به رفع مشکل بیماران تالش نمایند.
به

شن
دو

ی 
ها

ح 
صب
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راه
اد

 در سال 1398 تعداد 1940 حامی
به جامعه خیرین افزوده شده است

مشــارکت های مردمی  جــذب  و  توســعه  اداره 
انجمــن بــه عنــوان متولی بــر قــراری ارتبــاط بین 
مددکاران نیکــوکاران، داوطلبیــن در کمیته های 
مختلف و بیماران تحت پوشش با رعایت اصول 
حفظ عزت نفس و کرامت بیماران و تحقق نیت 

خیرین و مددکاران شکل گرفته است.
زمینه هــای  نمــودن  فراهــم  بــا  بخــش  ایــن 
بالقــوه  امکانــات  اســاس  بــر  اجرایــی  مختلــف 
ایجــاد  قالــب  در  و  جامعــه  ســطح  در  وبالفعــل 
همایش هــا، کمپین ســاالنه و تبلیغاتــی متعــدد، 
پزشــکی  کارگاه های آموزشــی  جلســات فرهنگی، 
ســطح  در  مختلــف  خیریه هــای  بــا  تعامــل  و 

اســتان و کشــور درصــدد ترویــج و احیــاء فرهنــگ 
راســتای  در  و  اســت  دوســتی  نــوع  و  احســان 
جــذب کمک هــای خیریــن تــالش می کنــد بــا ارائــه 
نشــریه خدمــات خــود )بیــالن( به صورت ســالیانه 

اعتماد ســازی  نمایــد.
بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه بودجــه ایــن انجمــن 
می باشــد  کمک های مردمــی  محــل  از   

ً
صرفــا

اســت  امیــد  نــدارد؛  دولتــی  اعتبــار  هیچ گونــه  و 
21000بیمــار  از  بیــش  حمایــت  در راســتای 
تحت پوشــش خــود مــردم عزیــز و فهیــم کشــور 

باشــند. مــا  یاری رســان  همچنــان 

ادارهتوسعهوجذبمشارکتهایمردمی

جلسه مامورین وصول انجمن خیریه بهداشتی و درمانی 
حضرت ابوالفضل ؟ع؟  
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ک مستمر      اشترا
عالقهمندان 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
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