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اهداف  جمعيت حمايت از بيماران ام اس استان زنجان 

1- اطالع رساني و آموزش بيماران و خانواده هاي آنها . 
2-  حمايت عاطفي و رواني از بيماران و خانواده هاي آنها در ابعاد معنوي و مادي 

3-كسب آمار بيماران از مبادي ذي ربط ، در راستاي دسترسي به موقع براي ارائه خدمات بهينه به 
بيماران. 

4-تعامل با ساير انجمن هاي M.s به منظور تبادل آخرين يافته هاي پزشكي براي كمك هر چه 
بيشتر به بيماران 

5-برگزاري كنفرانس هاي علمي و آموزشي و نشر مطالب جديد در مورد بيماري MS براي حرف 
پزشك و عموم مردم. 

6-انعكاس نيازهاي بيماران  MS استان زنجان به مسئولين و مجامع مربوطه ، خيرين ، ساير تشكل 
هاي مردم نهاد در راستاي رفع مشكالت بيماران و جلب كمك ها و مشاركت هاي عمومي 

7-تعامل و همكاري با دانشگاه علوم پزشكي زنجان ، سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره( 
 .

8-تعامل و همكاري با سازمان ها و ارگانهاي دولتي و غير انتفاعي كه به نحوي با اهداف انجمن 
در ارتباط باشند. 

9-انتشار نشريه اختصاصي انجمن پس از اخذ مجوزها از ارگان هاي مربوطه. 
10-توسعه و تجهيز خدمات پزشكي مورد نياز بيماران و ايجاد كلينيك اختصاصي MS با اخذ مجوز 

از دانشگاه علوم پزشكي زنجان. 
11- عقد قرار داد با كليه بيمه ها در راستاي ارائه خدمات مورد نياز بيماران. 

ديدار با آيت ا... سيد محمد حسينی زنجانی 
- ايجاد جمعيت ايده بسيار شايسته و متعاقب  دستورات شرع مقدس اسالم است 

تبريك تشكيل اينگونه خيريه ها 
- حل مشكالت مردم با فعاليت خودشان

- استفاده ازبخشی وجوهات شرعی  دراين زمينه 
- آنچه دراين راستا بتوانيم برای كمك به مردم وايجاد آگاهی واطالع رسانی انجام 

ميدهيم
- هماهنگی سخنرانی متخصصين درمساجد ازجمله: مسجد جامع 

جناب آقای دکتر بلوچی 
- معرفی نماينده تام االختيار جهت عضويت در كميته های پنجگانه جمعيت

- استفاده بيماران مبتال به ام اس از تسهيالت بهزيستی
- اطالع رسانی برنامه های جمعيت در سايت ونشريه داخلی بهزيستی

- دعوت از نماينده جمعيت درجلسات مرتبط با بيماران ام اس
- استفاده از فضاهای فيزيكی بهزيستی جهت  نيازهای انجمن با هماهنگی

- دستور صدور مجوز جمعيت ظرف مدت 48 ساعت
- كمك نقدی بالعوض جهت تجهيز دفتر جمعيت 

دیدار هیئت مدیره جمعیت ام. اس استان با مدیر عامل 
عامل جمع  مدير  اللهی  آيت  دكتر  با  ديدار  در  زنجان  استان  جمع خيرين سالمت 
مديره جمعيت  از طرف هيئت  ارائه گزارش  از  زنجان پس  استان  خيرين سالمت 
ام. اس، جناب آقای دكتر آيت اللهی ضمن اظهار خوشحالی از تشكيل جمعيت ام. 
اس استان در راستای رفع نيازهای بيماران ام. اس تاكيد داشت: در حوزه مؤسسات 
استان اضافه شده  به جمع خيرين  نيروی جديدی  خيريه و مشاركت های مردمی 
است و اميدواريم با اولويت بندی نيازهای حوزه سالمت بتوانيم با خدمات برجسته 
ای را به بيماران ارائه نماييم و با همياری و با برنامه ريزی های درست، خدمات را 

در دسترس بيماران خاص قرار دهيم.

جناب آقای دکتر سروری قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان زنجان 

- در اختیار قرار دادن مرکز همایشهای بین المللی روزبه حسب مورد برای اجرای برنامه های جمعیت
•- اختصاص صفحه ای ازسایت اطالع رسانی دانشگاه و برخورداری از آموزشهای مجازی

•- تامین بخشی از اقالم  مورد نیاز اداری دفتر
•-ایجاد کلینیک ام اس بصورت بومی در استان 

هيات امناء           
جلسه هيات امناء با دعوت از هشتادو دو نفر از  شخصيت هاي نيكوكار و خير انديش، مسؤلين، خيرين، واقفين، معتمدين 
و حرف پزشكي و پزشكان متخصص از طرف هيات مؤسس در مورخه ي 88/4/22 در محل سالن دارالقرآن الكريم زنجان 

تشكيل و اساسنامه تصويب و هيات مديره و بازرسين به شرح ذيل انتخاب گرديدند. 

دكتر فرهاد گلي پور
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره

دكتر صدیقه دهنائي
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره

مهندس اصغر وثوق
عضو هیئت موسس

حاج مختار محرمي
عضو هیئت موسس

اسماعیل رحمانی
عضو هیئت موسس و مدیر عامل

حاج داود وفا
عضو هیئت مدیره

دكتر فریدون طاهری
عضو هیئت مدیره

اكبر حسین زاده اردكانی
بازرس

حاج جمال وثوق
عضو هیئت مدیره

مهندس محسن جاویدان
عضو هیئت مدیره و نائب رئیس

دكتر علی هشترودی
رئیس هیئت امناء

حاج احمد شکوریان
رئیس هیئت مدیره

كامیار اسکندریون
عضو هیئت مدیره

جواد گرانمایه
عضو هیئت موسس

رقیه نصرتي
عضو هیئت موسس و بازرس

رباب عندلیبی
عضو هیئت موسس و هیئت مدیره

دیدار با استاندار زنجان
- حمایت ازجمعیت باکمکهای مالی ومعنوی

بخشی  اختصاص  و  بیماران خاص  ویژه  کلینیک تخصصی  برتاسیس  تاکید   -
ازآن به بیماران ام اس 

- تقديروتشكرازايجاد جمعيت وجدی ومصمم بودن اعضاء در رسيدگی به امور 
نيازمندان

- حمايت ازجمعيت باكمكهای مالی ومعنوی
- تاكيد برتاسيس كلينيك تخصصی ويژه بيماران خاص و اختصاص بخشی ازآن 

به بيماران ام اس 

اركان جمعيت حمايت از بيماران مبتال به ام اس استان زنجان
هیات مؤسس ، هیات امنا ء هیات مدیره ، بازرسین ، مدیر عامل ، کمیته هاي پنج گانه

چارت سازمانی
 

پنج گانه و زير گروه هاي مربوطه در مورخه نامه ي كميته هاي تخصصي    چارت سازماني و آين 
 88/5/26 به شرح زير به تصويب رسيد كميته پزشكي ، كميته ي برنامه ريزي  كميته فرهنگي ورزشي

 و جوانان كميته ي امداد ورفاه ، كميته ي امور مالي و جذب كمك هاي مردمي

نشست هیئت مدیره جمعیت ام اس زنجان با اعضای اتحادیه صنف 
طالفروشان زنجان برگزار شد

های  برنامه  راستای  در  صبح،   10/30 ساعت   89/10/17 مورخ  جمعه  روز  زنجان،  در  خبرنگار,وبدا  گزارش  به 
هم انديشی و جلب مشاركت های مردمی جمعيت ام. اس، جلسه مشترک هيات مديره با اعضای اتحاديه صنف 

طالفروشان زنجان در محل سالن اجتماعات مجمع صنفی زنجان برگزار گرديد.
در اين برنامه ضمن تقدير و تشكر از عزيزان حاضر در روز جمعه كه متعلق به امام عصر )عج( می باشد در جلسه 
شركت نمودند، ابتدا تاريخچه و فعاليت های جمعيت در حوزه های مختلف و امور پزشكی بيماری توضيح داده 
شد و حاضرين با طرح سواالت خود از هيئت مديره پاسخ های الزم را دريافت نمودند و در جمع بندی مطالب، 
اعضای اتحاديه صنفی طالفروشان آمادگی خود را برای تامين و اهداء يك واحد آپارتمان به جمعيت اعالم داشتند 
كه با عنوان اهدائی اتحاديه صنف طالفروشان زنجان به جمعيت ام. اس منظور شود. در خاتمه اعضای هيات مديره 
جمعيت ام. اس از مساعدت و مشاركت عزيزان در رفع نيازهای بيماران ام. اس و جمعيت تقدير و تشكر نمودند.

ام اس چيست ؟

)Multiple sclerasis(

  مالتيپل اسكلروزيس )MS( ام اس                                                  
می  نخاع  و  مغز  يعنی  مركزی  اعصاب  دستگاه  مزمن  بيماری  يك   

باشد.
عالئم شايع بيماري ام اس 

اختالالت حسی ، اختالالت بينايی ، خستگی ، اختالالت جسمي و  
حركتی ، اختالالت تعادلی ، اختالالت روده و مثانه ، مشكالت جنسی 

، درد ، افسردگی ، فلج ، 

علل بیماري ام اس :
علت مشخصي معرفي نشده و دانشمندان  احتمال مجموعه ي عوامل  را در بروز بیماري ام اس 

مؤثر مي دانند 

بیماري خود ایمني  )تحریک سیستم ایمني بدن برعلیه سیستم  عصبي مرکزي بویژه میلین

ديدار با آيت اله واعظی نماينده ولی فقيه و امام جمعه زنجان

هيئت  اعضا   ، دانشگاه  رئيس   90 هفته سالمت سال  مناسبت  به 
متخصصان  و  پزشكان   ، علمی  هيئت  اعضای   ، ،مديران  رئيسه 
با  استان  حوزه سالمت  خيرين  و  زنجان  پزشكی  علوم  دانشگاه 
حضرت آيت اله واعظی امام جمعه زنجان ديدار كردند. در اين 
ديدار نماينده ولی فقيه در استان ضمن ابراز خرسندی و تقدير و 
تشكر در خصوص موفقيت حوزه سالمت مديريت جناب دكتر 
سروری رهنمود هايی در خوزه سالمت و استفاده از فرصت های 
موجود برای جلب امتيازات و ظرفيت های جديد و حمايت از 
خيريه ها و همكاری و مشاركت های مردمی ارائه نمودند. در اين 
برنامه دكتر سروری قائم مقام وزير و رئيس دانشگاه علوم پزشكی 
و  دانشگاه  های  برنامه  و  ها  موفقيت  و  ها  توانمندی  به  زنجان 
ظرفيت های ايجاد شده در حوزه های مختلف پرداخت همچنين 
سركار خانم رستگار رئيس انجمن دندان پزشكان شاخه زنجان و 
عضو هيئت مديره نظام پزشكی زنجان در خصوص پيگيری ها و 

همت بلند مسئولين محترم در اخذ مجوز و راه اندازی دانشكده 
ادامه  در  نمود.  تشكر  و  تقدير  دكتر سروری  از  ويژه  به  پزشكی 
اين برنامه حاج آقا شكوريان رئيس هيئت مديره جمعيت ام اس 
با تقدير و تشكر از نماينده محترم ولی فقيه در استان و مسئولين 
نظام سالمت به ويژه جناب دكتر سروری كه اقدامات زير بنايی 
استان  سطح  در  پزشكی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  بخش  در 
ارائه  را  ام اس  برنامه های جمعيت  از  ، گزارشی  اند  داده  انجام 
در  محترم  حضار  و  مسئولين  و  محترم  جمعه  امام  از  و  نمودند 
را  ها  خيريه  به  نسبت  معنوی   ، ،مادی  فكری  حمايت  خواست 
با امضا حضرت  برنامه لوح تقدير مشترک  اين  پايان  داشتند. در 
آيت اله واعظی و دكتر سروری به خيريه های حوزه سالمت از 
جمله مجمع خيرين سالمت استان ، ديابتی ، كليوی ، تاالسمی ، 

سل و جزام ، هموفيلی ، سرطانی و ام اس اهدا نمودند.

انجمن ام اس استان زنجان 
در يک نگاه
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توسعه و ترويج و تعميق فرهنگ مشاركت هاي مردمي و همكاري هاي بين 
بخشي در راستاي تحقق اهداف نظام جامع سالمت

1-پرداخت فرانشيز دارويی به بيماران 110 مورد 
2- عيادت از بيماران در منزل 14 مورد و در بيمارستان 5 مورد 
3- توزيع سبدهای غذايی 8 نوبت و غذای آماده در ماه مبارک 

رمضان 2 نوبت و در ماه محرم يك نوبت 
 4 بيماران طی  از  نفر   15 برای  روانشناسی  تشكيل كالس   -4

جلسه 
5- تشكيل كالس مهارت های زندگی برای 15 نفر از بيماران 

به صورت پرسش و پاسخ طی 8 جلسه 
 3000 در  اس  ام.  و  ورزش  بروشور  تكثير  و  چاپ  تهيه،   -6

نسخه 
 3000 در  اس  ام.  و  تغذيه  بروشور  تكثير  و  چاپ  تهيه،   -7

نسخه
www. ms-zanjan. 8-راه اندازی سايت جمعيت به آدرس

ir
تعداد  به  »ام اس چيست؟«  بروشور  تكثير  تهيه و چاپ و   -9

6000 نسخه 
12 ترم يك  15 نفره طی  2 سری  10-تشكيل كالس يوگا در 

ماهه كه در حال حاضر نيز ادامه دارد
20 عدد كارگران،  از سه استخر جداگانه،  11-تهيه كارت شنا 

100 مورد وليعصر
12-برگزاری جشن اعياد شعبانيه در باغ يكی از خيرين همراه 

با پذيرايی و شام برای 120 بيمار و مهمان
13-تشكيل جلسات هفتگی هيئت مديره برای بررسی و تقويت 

كيفيت كاری جمعيت كه تاكنون 54 جلسه تشكيل شده است
14-ارتباط و مكاتبه با مؤسسات، ادارات و انجمن های خيريه 

به تقريب 4 مورد 
15- ديدار با شخصيت های سياسی و اداری استان در 15 مورد 
16- دعوت از متخصصين و خيرين و مديران به جلسات هيئت 

مديره در 18 مورد
17- شركت در نمايشگاه های مختلف در 4 مورد 

18- شركت در جشن بزرگ پرستار و ديدار با كادر بيمارستان 
وليعصر يك مورد 

فاقد مسكن  بيماران  از  تعدادی  معرفی  و  پرونده  تشكيل   -19
انجمن خيرين مسكن ساز در 6 مورد

20- ديدار با هيئت امنای مسجد حسينيه اعظم و مسجد زينبيه 
اعظم برای جلب همكاری و حمايت 

اعظم  حسينيه  از  دريافتی  تبرک  گوشت  حواله  توزيع   -21
حدود 200 مورد 

 120 بيماران عضو جمعيت  22- صدور كارت عضويت برای 
مورد 

در  واقع   3 شماره  درمانگاه  در  اس  ام.  كلنيك  افتتاح   -23
بيمارستان وليعصر )عج(

دريافت خدمات  برای  اس  ام.  كلنيك  به  بيماران  معرفی   -24
 MRI پزشكی رايگان و با تخفيف كلی از جمله استفاده از

دريافت  منظور  به  فيزيوتراپی  مراكز  به  بيماران  معرفی   -25
خدمات فيزيوتراپی رايگان 

برای  تهران  مقيم  متخصص  پزشكان  به  بيماران  معرفی   -26
جراحی رايگان در 2 مورد 

27- عقد قرارداد همكاری با داروخانه تخصصی شهيد رجائی 
برای دريافت داروی رايگان 

جلد   35 تعداد  با  جمعيت  برای  كوچك  كتابخانه  ايجاد   -28
كتاب خريداری شده و يا اهدايی

اعضاء  برای حل مشكل حقوقی  به وكيل حقوقی  ارجاع   -29
در سه مورد

30- خريد يك دستگاه دوربين عكسبرداری و فيلم برداری و 
يك دستگاه تلويزيون و تلفن برای دفتر جمعيت 

31- تشكيل كالس های خطاطی برای 8 نفر، كالس هنر برای 
7 نفر و كالس روانشناسی سری دوم برای سه بيمار 

ارتباط  دفتر جمعيت جهت  برای   SMS پنل  اندازی  راه   -32
بيشتر با هيئت مديره و پزشكان

33- تهيه، چاپ و تكثير بروشور حاملگی و ام. اس به تعداد 
1000 نسخه 

34- استفاده از سينمای رايگان در 2 مورد به تعداد 105 نفر
در  بيماران  برای  شادی  تئاتر  رايگان  بليت  توزيع   -35

فرهنگسرای امام خمينی )ره( 90 مورد
36- تهيه و توزيع عيدانه برای بيماران در عيد نوروز به تعداد 
در  كفش  حواله  و  شيرينی، شكالت  آجيل،  شامل:  مورد   100

دو مرحله 
37- برگزاری همايش با شركت بيماران و متخصصی و خيرين
38- تهيه و تحويل پوشينه برای بيماران بستری در منزل و يا 

بيمارستان برای 4 بيمار، هر كدام 9 بسته درهر ماه 
جهت  بيماران  باال(  معدل  )با  فرزندان  از  نفر   7 معرفی   -39

دريافت كمك هزينه تحصيلی همه ماهه از بنياد جميلی 
40- شركت در سمينارهای مربوط به ام. اس كه در شهرهای 

تبريز و تهران برگزار گرديده بود 

41- معرفی بيماران ام. اس به سازمان هالل احمر برای دريافت 
دكتر  آقای  هماهنگی  با  مورد   15 در  نقدی  مالی  های  كمك 

عزيزی، مدير كل محترم هالل احمر
42- تهيه چارت، بنرها و پوسترهای مختلف برای استفاده در 

برنامه های مختلف
اعانات  قبض وصول  و  های عضويت  فرم  و چاپ  تهيه   -43

برای دريافت كمك های مردمی با همكاری كميته مالی 
44- تهيه، تنظيم و تدوين كتابچه خاص بيماری ام. اس كه به 

زودی منتشر خواهد شد 
دانشجويان  از  جمعی  باشركت  جوانان  كميته  تشكيل   -45
از  جمعيت  گروهی  های  برنامه  تمامی  در  كه  خير  وجوانان 
قبيل انتشارات، تبليغات، برگزاری نمايشگاه ها و همايش ها به 

شكل فعال همكاری داشتند 
اين  در  متعدد  جلسات  برگزاری  و  بانوان  كميته  تشكيل   -46
زمينه با شركت جمعی از بانوان خير و فعال استان كه در امور 

خيريه اقدامات وسيعی داشته اند
جهت  بيماران  عضويت  پرسشنامه  تكميل  و  مصاحبه   -47

تشكيل پرونده در 175 مورد 
48- تهيه بنر دسته گل به تعداد 7 مورد

رايگان  انجام  جهت  بوعلی  آزمايشگاه  با  هماهنگی   -49
آزمايشات اعضا

50- تهيه و تدوين خبرنامه به تيراژ 2000 نسخه 
51- برگزاری دو همايش علمی، فرهنگی و فوق برنامه   

حاج آقا باقری مدیر کل اوقاف وامورخیریه 
- مهم برشمردن سالمتی بعنوان يك نعمت الهی وتقويت روحيه
- انجام اقدامات الزم جهت معرفی جمعيت به خيرين و واقفين 

- انعكاس نيازمنديهای بيماران وجمعيت به خيرين و واقفين
- اقدام وهماهنگی الزم جهت موقوفات معرفی شده  توسط جمعيت  

- معرفی نماينده تام االختيار جهت شركت درجلسات جمعيت
- اعالم انتظارات جمعيت به خيرين 

دیدار با آقاي رحمانی مدیر کل محترم 
تربیت بدني استان 

- نقش ورزش درسالمت روحی وجسمی
- حمایت تربیت بدنی ازخیریه ها

- دراختیار قراردادن امکانات وفضاهای ورزشی جهت استفاده بیماران ام اس ازجمله : 
سالن یوگا ، سالن

جانبازان ، سالن معلولین ، سالن شنا وپایگاه قهرمانی
- حمایت وتعامل همه جانبه درراستای تحقق اهداف سازمان تربیت بدنی وجمعیت

- تربیت بدنی خودراعضوی ازجمعیتهای خیریه میداند 

دیدار با مدیر عامل شهرکهاي صنعتي استان زنجان 
- مهم برشمردن جایگاه و اهمیت تشکلهای مردمی دررفع مشکالت نیازمندان

- معرفی رابط و نماینده تام االختیار برای شركت دركمیته های پنجگانه جمعیت
- استفاده ازسایت اطالع رسانی وتابلوهای تبلیغاتی

- هدایت كمکهای داوطلبین بسوی جمعیت
- كمک شهركهای صنعتی درچارچوب قانون

ديدار اعضاي هيات مديره جمعيت حمايت از بيماران ام 
اس استان با مدير كل  بهزيستي استان زنجان 

حاج آقا خلدي مدير كل محترم بهزيستي ضمن تشكر از حضور 
هيات مديره جمعيت ام . اس نسبت به معر في ساختار سازماني 
،معاونتها و رسالتها و خط مشي هاي بهزيستي در خدمت به مدد 
جويان اظهار داشتند ما خوشحاليم كه خداوند توفيق خدمت در 
استان واليت مدار زنجان را به ما داده است و عزيزان مثل شما 
كه در امور خيريه با عشق و عالقه به جامعه هدف فعاليت مي 
نمايند در واقع معامله براي آخرت و باقيات صالحات كرده اند 
. و قطعا اگر بتوانيم در حوزه جلب مشاركتهاي مردمي وخيرين 

برنامه ريزي كنيم مردم با جان و دل كمك خواهند كرد . 

درحوزه حفظ وتامين سالمت مردم همكاري هاي بين بخشي و مشاركت هاي مردمي دو ركن اساسي هستند در محور مشاركت هاي 
مردمي فراي حمايت هاي دولتي موضوع موئسسات خيريه مطرح وبا توجه به آمار باالي بيماران صعب العالج ،خاص ،نوپديد و نيازمند 

به حمايت هاي درماني دارويي ومالي و مراقبتي ، 
هزينه هاي باالي دارويي و پاراكلينيكي ، مشكالت حاشيه اي  اجتماعي و اقتصادي مثل تامين ضروريات زندگي ،و مسكن ، تغذيه 
وعوارض ناشي از بيماري ضرورت شكل گيري ايده ايجاد موئسسات خيريه را فراهم مي سازد كه اين مهم بزرگترين كمك به اقتصاد 
سالمت مي باشد كه بهبود اقتصاد سالمت نتيجتا موجب داشتن انسان هاي سالم در جامعه مي گردد وداشتن انسان هاي سالم خود 

موجب توسعه پايدار مي گردد.  
و از طرفي  با برخورداري از جامعه و كانون هاي اجتماعي  مختلف در سطح آن براي سالمتي بيماران امور مربوطه را سازم- مساجد 
و روحانيون – سازمانهاي غير دولتي و مردم نهاد – فرهنگ سراها – شوراي اسالمي – اصحاب فرهنگ و رسانه –صنايع و اصناف 
- معتمدين  و خيرين  واقفين )كه از ارزش و اعتبار معنوي خاصي در جامعه بر  خورد دارند و از كانون هاي مهم اجتماعي هستند ( 

-  بنابراين امر سالمت نياز به عزم و بسيج عمومي دارد و ما نيازمند نهضت سالمت هستيم سالمت يك 
حوزه ي فرا بخشي ايست و تامين آن يك مسئوليت همگاني است كه همه چه دستگاه هاي دولت و مردم  و هر شهروندي در قبال 

آن مسئول است 
اندهي كنيم و با فرآيند هاي تعاملي و برقراري  ارتباطات الزم با آن ها  ،ديناميك حفظ و ارتقا سالمت را توسعه ببخشيم. 

• در راستاي ارتقاء كيفيت زندگي وسطح اميد به زندگي با هم نيرو زايي و هم افزايی و ايجاد صندوق مشترک با ساماندهي امور مربوطه درسطح 
كالن مانند : تشكيل شبكه همياري سالمت

• ارگان هاي دولتي در مواردي كه ضرورت مي يابد خيريه ها با آنان ارتباط اداري داشته باشند در امور مربوط تسريع و تسهيل نمايند
• ايجاد تهسيالت الزم براي برنامه ريزي هاي فرهنگي و فوق برنامه خيريه ها..

هماهنگي عملياتی نمودن ماده 172 وجوه پرداختي به موسسات خيريه و عام المنفعه از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت و از منبع   •
مالياتي منتخب مودي كسر خواهد شد. 

• هدايت كمك ها و منابع خير جامعه به سمت تحقق اهداف خيريه هاي حوزه سالمت.
• پيشنهاد انجام پايان نامه هاي پزشكي و اجتماعي در رابطه با بيماران خاص و نوپديد بطوريكه حداقل يك تحقيق در هريك از استان ها در هريك 

از بيمارها داشته باشيم.
• پيشنهاد عضويت نماينده موسسات خيريه استان در شوراي اداري، شوراي برنامه ريزي استان و شوراي سالمت و امنيت غذايی استان و كار گروه 

های مربوطه.       
باهم و سازمانها  انجمن ها و جمعيت ها  ارتباط شبكه اي  به طور سراسري و  بيماران خاص  ثبت اطالعات و مشخصات  ايجاد فرمت يكسان   •

سياستگذار. 
• هماهنگي آموزش همگاني مضاعف در رابطه با بيماران خاص و نوپديد.

• رفع مشكالت بيمه اي مربوط به بيماران.
• تجميع خدمات تخصصی خيريه ها و ايجاد مجتمع موسسات خيريه .

• بازنگري در آئين نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه با هدف ايجاد فضايی مناسب براي خيرين تابه سهولت نيات نيكوكارانه خود را عمل نمايند.
• برگزاري دوره هاي مدون آموزشي با موضوعات مربوط به بيمايهاي خاص و نوپديد.

• توجه به سياستگذاري هاي كالن و حساس سازي مسولين در رابطه با بيماران خاص در تامين بودجه و يارانه ها در بودجه كل كشور . 
• انجام اطالع رسانی ويژه در خصوص خيريه های حوزه سالمت در رسانه های گروهی به ويژه صدا و سيما با توجه به اهميت سالمتی آهاد مردم.

انجمن ام اس استان زنجان در يک نگاه

انتظارات

گوشه هايی از عملكرد جمعيت خيريه حمايت از بيماران ام. اس استان زنجان در يک سال گذشته 

به نام آنکه هستی را آفرید
فرم عضویت و همکار افتخاری

سرود زندگی را سر خواهیم داد
به استحضار كلیه همشهریان محترم می رساند، با استعانت از خداوند منان، جمعیت حمایت از بیماران ام. اس استان زنجان به منظور 
كمک رسانی به بیماران عزیز ام. اس تشکیل و در این راستا چشم به راه و نیازمند مساعدت های بشر دوستانه شما بزرگواران می باشد.

در صورت تمایل به همکاری فرم زیر را تکمیل فرموده و به آدرس ذیل ارسال فرمایید.
نام ونام خانوادگی:............................تاریخ تولد:.......................میزان تحصیالت:...............................

رشته تحصیلی:...........................شغل:...........................تلفن همراه:..............................................
شماره :فکس:........................................ایمیل:.............................................................................

آدرس محل كار:....................................................................تلفن محل كار:..................................
آدرس منزل:.........................................................................تلفن منزل:.......................................

1-شركت در انجام فعالیت داوطلبانه در كمیته های ذیل:
كمیته پزشکی:واحد آموزش                  واحد علمی                      واحد توسعه و تجهیز خدمات پزشکی        
كمیته فرهنگی ورزشی و جوانان:واحد روابط بین الملل          تبلیغات           واحد بانوان          انتشارات          

 اطالع رسانی        همایش و امور هنری      
كمیته برنامه ریزی    

كمیته امداد و رفاه:مددكاری                 خدمات پرستاری                  آمار                  خدمات مشاوره ای                          
 برآورد نیاز بیماران      

كمیته اداری مالی و جذب كمک های مردمی:واحد درآمد و جذب كمک های مردمی                   
واحد هزینه و حسابداری                واحد اداری و خدمات    

2- نحوه مشاركت در كمیته های اجرایی..................................................................................... 
3- لطفا چنانچه افراد خیری را كه بتوانند انجمن را در نیل به اهداف خیر یاری نمایند معرفی فرمایید 

3-1 نام و شماره تلفن:...........................................................................................................

3-2 نام و شماره تلفن:...........................................................................................................
3-3- نام و شماره تلفن:...........................................................................................................
3-4- نام و شماره تلفن:...........................................................................................................

4- سایر كمک های احتمالی و انواع همکاری های دیگر در هر زمینه را مرقوم فرمایید.
....................................................................................................................................................................................................

....
جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس استان زنجان

شماره تماس:4271028
شماره حساب ملی جاری سیبا: 0106149372004                                                                            بانک پاسارگاد شعبه زنجان:1515150

 
  

جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس استان زنجان
»فرم در خواست عضویت«

»خو شبخت کسی است که شکوه رفتارش آفریننده لبخند مهربانی در چهره دیگران باشد«
بانام و یاد خداوند مهربان

همشهریان گرامی با استعانت از خداوند منان جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام اس استان زنجان به منظور حمایت مادی و معنوی 
راه  به  راستا چشم  این  است در  ثبت رسیده  وبه   1389 398 مورخ  تشکیل گردیده وتحت شماره  یبیماران عزیز  به  وكمک رسانی 

مساعدت های بشر دوستانه شما بزر گواران هستیم .
خواهشمندیم در صورت تمایل به عضویت در این جمعیت و پرداخت كمکهای نقدی مستمر فرم زیر را تکمیل فرمایید.

نام ونام خانوادگی:................................تاریخ تولد:...........................میزان تحصیالت:..........................
رشته تحصیلی:.....................................شغل:.................................تلفن همراه:...................................

شماره فکس:.........................................ایمیل:................................................................................
آدرس محل كار:..................................................................تلفن محل كار:........................................

آدرس منزل:........................................................................تلفن منزل:...........................................
-قبول عضویت مالی:

مایلم كمک نقدی به مبلغ...........................................ریال      ماهانه     ساالنه       موردی      پرداخت نمایم.
-تعهد هزینه درمان

مایلم هزینه درمانی یک بیمار در یک سال را تقبل نمایم.
-خرید تجهیزات پزشکی

مایلم در خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و بیماران كمک نمایم.)فهرست نیاز ها در دفتر جمیت خیریه حمایت از بیماران ام اس 
می باشد.(

-به خرید دستگاه های مور د نیاز كمک نمایم.   میزان كمک.........................................ریال
-احداث ساختمان داروخانه تخصصی

مایلم در ساختمان دارو خانه مبلغ..........ریال را تقبل نمایم.
-لطفا چنا ن چه افراد خیری را كه بتوانند جمعیت را در نیل به اهداف خیر یاری نمایند معرفی نمایید

1-نام وشماره تلفن:.....................................................................................................
2-نام وشماره تلفن:......................................................................................................
3-نام وشماره تلفن:......................................................................................................
4-نام وشماره تلفن:......................................................................................................

-سایر كمک های احتمالی و همکاری های دیگر در هر زمینه را مر قوم فرمایید.
....................................................................................................................................................................................................

....
جمعیت خیریه از بیماران ام اس استان زنجان

شماره تماس:4271028
شماره حساب ملی جاری سیبا:0106149372004                                                                      بانک پاسار گاد شعبه زنجان:1515150

زندگی با ام اس را بيا موزيم
اختالالت پيش گفت نا اميد كننده و تمام جنبه های زندگی را تغييرميدهندو بيماران  رنج می برند )تاسف 

خوردن ، ترک تحصيل می كنند ، عصبانی می شود و افسرده ومنزوی می شوند(.
- اعتماد به نفس خود بيمار يك عامل بسيار مهم در باال بردن كيفيت زندگي است 

- خانواده بيمار  خود را بايد با يك زندگی  همراه با يك بيمار ام اس هماهنگ كنند.
- داشتن روحيه مثبت مهمترين عامل كنار آمدن با اين بيماری است

- گروه های حمايتی بايد افكار منفی را از بيمار دور كنند.
- ارتباط بين بيمار و پزشك نقش بسيار مهمی برای يك زندگی خوب برای بيمار ام اس دارد. 

- تقويت ارتباطات شخصی 
- به فعاليت های روزمره و طبيعی خود ادامه دهند.

- ورزش كنند، در بستر نمانند و از زخم بستر پيشگيری كنند. 
- فعاليت هاي روزانه در حفظ قدرت حركتي تاثير دارند. 

- خواندن داستان و برنامه هاي سرگرم كننده در تقويت روحيه و جلو گري از افسردگي و گوشه گيري مؤثر 
است .

- مالقات با بيماران ديگر باعث انتقال تجارب به يكديگر شده و بيماران مي آموزند كه چگونه با بيماري كنار 
بيايند و توانمند با بيماري همزيستي مي كنند. 

- ترغيب بيماران به فعاليت هاي اجتماعي و ايجاد كسب و كار خانگي و طرح هاي خود اشتغالي 

تقدیر و تشکر
با كمك های  تاكنون   از كليه خيرين و عزيزانی كه 
استان ام اس  ، مادی و معنوی خود جمعيت   فكری 
 زنجان را ياری نموده اند تقديير و تشكر نموده و اميد
 است بر تعداد اين عزيزان در راستای رسيدگی به امور

بيماران ام اس روز به روز افزوده شود

جمعیت حمایت ازبیماران ام اس استان 
زنجان

خط مشی ها
 به یاري خداوند متعال اهداف ، سیاستها و خط مشي ها و برنامه هاي اجرایي جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام.اس استان زنجان موضوع مصوبه مورخ

. 88/12/15 به شرح زیر تصویب شد كه انشاءا... در سال 1389 به مرحله اجرا در خواهد آمد
اولویت اصلي )دارو و درمان(  بیماران  به  ارائه خدمات پزشکي  استان زنجان  ام.اس  بیماران  از  اساسنامه جمعیت خیریه حمایت  : در چهارچوب   هدف 

. جمعیت تعیین گردید
: سیاستها و خط مشي هاي جمعیت در سال 1389 به شرح زیر تعیین گردید

تحت پوشش بردن كامل بیماران به خدمات بیمه اي )پایه و تکمیلي( براي كلیه بیماران
ارائه خدمات پزشکي )دارو و درمان( به بیماران نیازمند بصورت رایگان با تشخیص كمیته امداد و رفاه

 ارائه خدمات رایگان فیزیوتراپي ، روان درماني ، مشاوره حقوقي و ورزش درماني از طریق همکاران افتخاري جمعیت خیریه حمایت از بیماران ام.اس
استان زنجان

تشکیل گروههاي همسانان از بیماران و انجام اقدامات حمایتي
 انجام سایر اقدامات رفاهي به بیماران و خانواده هاي آنان صرفا از طریق نهادهاي دولتي و عمومي غیردولتي )بهزیستي ، كمیته امداد و .... ( انجام میگیرد و

 . انجمن پس از تایید كمیته هاي ذیربط موضوع را از نهادهاي مذكور پیگیري خواهد نمود

در رابطه با مشکالت بیماران ام اس مي توان به موارد 
ذیل اشاره کرد

- به لحاظ ماهيت  بيماري و عوارض آن بيماران در شرايط ويژه اي از نظر درمان ، 
اجتماعي و اقتصادي بسر مي برند

- با توجه به مشكالت  متعددي كه در اثر اين بيماري در نتيجه ي كاهش سرعت 
انتقال پيام عصبي در عملكرد اجتماعي و خانوادگي ، جسماني و رواني و اقتصادي 

بيمار ايجاد مي شود در يك بررسي و مطالعه كه   از 700 بيمار ام اس ، 134 نفر به 
صورت تصادفي  انتخاب شده اند نشان مي دهد :   

- 9/ 17در صد مشكالت جسماني شديد
 - 38/8 در صد مشكالت شديد اجتماعي

- 11/2در صد افسردگي شديد 
- 14/9در صد  اضطراب شديد

- ايجاد معلوليت ماندگار 
 )....MRI( هزينه هاي باالي آزمايشات پاراكلينكي و تشخيصي  مثل -

گران بودن دارو ها – نبود مراكز توانبخشي و بازتواني  - نداشتن مركز مشاوره 
قوي  وجود مشكالت   خانوادگي مالي – عدم حمايت همراهان بيمار – نبود 

كلينك تخصصي جامع براي مطالعه وخدمات دهي
فيزيوتراپي ، مشاوره ، بخش درمان بستري ، بخش هاي پاراكلينيكي – كالس هاي 

آموزشي – كتابخانه – كانون فرهنگي و ورزشي 
- بيكاري و  مشكالت مالي و اقتصادي 


