આ િત્રમાિસક સમય દરિમયાન મળે લ દાનની િવગત
ુ ય દાતાઓ
�ખ્

નમ્ર ફાઈનાન્સ �લિમટ� ડ, અમદાવાદ
સંવેદના ફાઉન્ડ�શન, વડોદરા
શ્રી નવલભાઈ એન્ડ હ�રાબા ચેર�ટ� બલ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ
ધી કા�ુ�રુ કોમિશ�યલ કો-ઓપર�ટ�વ બ�ક �લિમટ� ડ, અમદાવાદ

અન્ય દાતાઓ

ફ�ુઅલ ફન�સ મેન્�ુફ�ક્ચરસર્, વડોદરા
શ્રી ગૌરાંગભાઈ �. ભટ્ટ, અમદાવાદ
શ્રી મહ�શભાઈ સી. સંઘવી, અમદાવાદ
શ્રી વધર્માન ચેર�ટ� બલ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ
તાશ્કન્ત ઓઈલ કં પની �લિમટ� ડ, વડોદરા

�.
�.
�.
�.

૧,૦૦,૦૦૦
૧,૦૦,૦૦૦
૧,૦૦,૦૦૦
૧,૦૦,૦૦૦
�. ૨૫,૦૦૧
�. ૨૫,૦૦૦
�. ૧૪,૦૦૦
�. ૭,૦૦૦
�. ૫,૦૦૦

આ�વન સભ્યપદ (�. ૫,૦૦૦)

શ્રી આત્મારામભાઈ એ. પટ� લ, મહ�સાણા

કાયર્ક્રમના દતાશ્રીઓ

અમદાવાદ

લાયન્સ ક્લબ ઓફ સંવેદના, શ્રી ર�શ્મકાંતભાઈ શાહ, અમદાવાદ
શ્રી પ્રકાશ જલગાઉકર

�. ૯૬,૦૦૦
�. ૧,૫૦૦

શ્રી ડાહ્યાભાઈ િશવલાલ જોશી
શ્રી યોગે શભાઈ એસ. વેલાણી
વડ�લ િવસામો ચેર�ટ� બલ ટ્રસ્ટ
શ્રી �ુપેન્દ્રભાઈ દ�ાણી
શ્રી પ્રિતકભાઈ પટ� લ
શ્રી જનકભાઈ પી. પર�ખ
શ્રી સંજયભાઈ ડ�. ભટ્ટ
શ્રી ભરતભાઈ ડ�. ભટ્ટ
શ્રીમતી મીનાક્ષીબેન બી. ઠાકર
શ્રીમતી મ�ુબેન પટ� લ

�. ૫૦,૦૦૦
�. ૨૧,૦૦૦
�. ૫,૧૦૦
�. ૫,૦૦૧
�. ૫,૦૦૦
�. ૨,૫૦૧
�. ૨,૦૦૦
�. ૧,૫૦૦
�. ૧,૫૦૦
�. ૧,૧૦૦

ગીલોન ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ

�. ૧૫,૦૦૦

વડોદરા

�રુ ત

�. ૧૦૦૧ દાન આપનાર દાતાશ્રીઓ

શ્રીમતી બીનાબેન ક�. ઠાકર, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ કોટ� ચા, શ્રી ર�શ્મબેન પી. કોટ� ચા, શ્રી પ્ર�ુદાસ ઓ. કોટ� ચા, શ્રીમતી �ુષ્પાબેન આર. કોટ� ચા,
શ્રીમતી ઇન્દ�રાબેન આર. નાણાવટ�, ડો. સી.ડ�. પટ� લ, શ્રી નર� ન્દ્રભાઈ અમરતલાલ મહ�તા , શ્રી ચી�ુભાઈ દોશી, શ્રીમતી શ�ુ બેન એ. પટ� લ

કાયર્ક્રમના અન્ય દાતાશ્રીઓ
શ્રી રિવન્દ્રભાઈ એસ. અધ્વ�ુ,ર્ શ્રી વસંતભાઈ એ. શાહ, શ્રી રા�ન્દ્ર�ુ માર આર. શાહ, શ્રીમતી ધિમ�ષ્ઠાબેન આર. શાહ, શ્રી �ુર�શચન્દ્ર એ.
શાહ, શ્રી અલ્ક�શભાઈ દ� સાઈ, શ્રી મોહનભાઈ એચ. બારોટ, શ્રી િવ�ુલભાઈ એસ. શેઠ, શ્રી �ુભાષચંદ્ર આર. મોદ�, શ્રી �ુષ્યંતભાઈ એન.
પર�ખ, શ્રી ગોપાલભાઈ આર. શેઠ, શ્રીમતી પ્રજ્ઞાબેન પી. જસદ�, શ્રીમતી િપ્રતીબેન આર. દ� સાઈ, શ્રીમતી છાયાબેન બી. પટ� લ, શ્રીમતી
પ્રભાબેન �. પંચાલ, શ્રી નટવરલાલ ક�. લખતર�યા, શ્રી ભીખાભાઈ આર. પરમાર શ્રીમતી ઇ�ન્દરાબેન �. શાહ, શ્રીમતી સરોજબેન
એસ. શાહ, શ્રીમતી જનકબેન સી. પટ� લ, શ્રીમતી �ુ�સ્મતાબેન ડ�. શાહ, શ્રીમતી જયાબેન એન પટ� લ, શ્રી �કશન�ુ માર સી. ગાંધી,
શ્રીમતી જશોદાબેન ડ�. ભટ્ટ, શ્રીમતી મં�ુલાબેન એ. પટ� લ, શ્રીમતી દક્ષાબેન ક�. ચોરડવાલા, શ્રીમતી જયશ્રીબેન એમ. ઠાકોર, શ્રીમતી
િમનાક્ષી બેન ક�. શાહ, શ્રી ક�ુભાઈ ડ�. શાહ, શ્રી � ૃ�ુલાબેન એમ. પંડ�ા, શ્રી હ�રશભાઈ ભટ્ટ, ડો. સી. ડ�. પટ� લ, શ્રી ધીરજલાલ ઓ.
કોટ� ચા, શ્રીમતી �ુહાસબેન ડ�. ક�લકર

Oasis નો આ �ક સા�હત્ય �દ્રુ ણાલય પ્રા. �લ. ના સહયોગથી પ્રકાિશત થયો છે .

ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શન�ુ િત્રમાિસક �ુખપત્ર
�ક ૬૪: �ન્�ુઆર� - માચર્ ૨૦૧૮
િપ્રય િમત્રો,
ક્રોિનક �કડની રોગ િવષે સમાજને ��ૃત કરવાના ધ્યેયને પ�ર� ૂણર્ કરવા અને તે થક� ક્રોિનક �કડની રોગની રોકથામ િવષે લોકોને
િશ�ક્ષત કરવા તેમજ �કડનીના રોગોથી પ્રભાિવત હ�રો લોકો�ુ �વન વ�ુ સા�ુ બનાવવાના હ�� ુથી ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શન
(આઈ.આર.એફ.) પોતાના કાયર્કાળના ૧૭ માં વષર્માં ઉત્સાહ� ૂવર્ક સતત કાયર્શીલ છે . �કડનીના રોગો િવષે ��ૃિત લાવવાના ઉદ્દે શથી
� ૂણર્કાલીન કામ કરતી સમગ્ર દ� શમાં આ એકમાત્ર સંસ્થા છે . છે લ્લા ૧૬ વષ�માં અમે આયોજનબદ્ધ ર�તે �ુજરાતના દર� ક � ૂણે પહ�ચી
શ�ા છ�એ. આપે ��ુ હશે ક� અમે છે લ્લા ક�ટલાક વષ�થી ગ્રાિમણ િવસ્તારોમાં �કડનીના રોગો િવષે ��ૃિત લાવવા પર વ�ુ ધ્યાન
ક��ન્દ્રત કર� રહ્યા છ�એ.
સંસ્થા દ્વારા ૮ મી માચર્, ‘િવ� �કડની �દવસ’ ના રોજ જ�ર� ફ�રફારો સાથે નવી બનાવેલી સંસ્થાની વેબસાઇટનો �કડની સંબિં ધત રોગો
િવષેની તમામ મા�હતીની સાથે �ુભઆરં ભ કરવામાં આવ્યો � અહ� ર�ૂ કરતા અમે �ુશી અ�ુભવીએ છે . �થી કોઈપણ વ્ય�ક્ત
ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી www.indiarenalfoundation.org ની �ુલાકાત લઈને �કડની સંબિં ધત રોગો િવષેની જોઈતી મા�હતી મેળવી શક� છે .
વષર્ ૨૦૧૮ માં ‘�કડની અને મ�હલાઓ�ું સ્વાસ્થ્ય’ ના િવષય સાથે ‘િવ� �કડની �દવસ’ ઉજવવામાં આવ્યો. આ મહત્વના િવષય પર
ઝાયડસ ક��ડલા હો�સ્પટલના નેફ્રૉલો�સ્ટ ડૉ. �હમાં� ુ પટ� લ દ્વારા લખાયેલા લેખને આ જ �કમાં પ્રકાિશત કરવામાં આવ્યો છે .
�કડની અને મ�હલા સ્વાસ્થ્યના િવષયને ધ્યાનમાં રાખીને અમે પણ રા�યભરમાં મ�હલાઓ માટ� ઘણા ��ૃિત કાયર્ક્રમો
અને િનદાન ક�મ્પ યો�યા હતા. �માં �યોિતસંઘ, સેવા, સાથ ચે�રટ� બલ ટ્રસ્ટ �વી મ�હલાઓ માટ� કામ કરતી
સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે . આ સંસ્થાઓમાં અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ સેિમનાર અને અન્ય પ્ર� ૃિ�ઓની
હાજર રહ�નાર દર� ક વ્ય�ક્તએ પ્રસંશા કર� હતી તેમજ આ ક્ષેત્રમાં સંસ્થાની મહત્વની � ૂિમકાને �બરદાવી હતી.
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અમદાવાદ

૧. શ્રીમતી િપ્રતી અદાણી
૨. પદ્મશ્રી ડો. �ુ મારપાલ દ� સાઈ
આ િત્રમાિસક સમય દરિમયાન અમે ચાર �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમો�ુ પણ આયોજન ક�ુ� હ�.ંુ � અમદાવાદ,
૩. શ્રી િત્રલોકભાઈ પર�ખ
�ુરત, રાજકોટ અને ભાવનગરમાં ખાતે યો�યા હતા. આ કાયર્ક્રમોમાં � તે શહ�રના િનષ્ણાત તબીબોને
૪. શ્રી ર�શ્મકાન્તભાઈ શાહ
તેમના િવષયને લગતી મા�હતી આપવા માટ� આમંિત્રત કરાયા હતા. કાયર્ક્રમોમાં મોટ� સંખ્યામાં
૫. શ્રીમતી ર� ખા ચોના
૬. શ્રી હ�મત
ં શાહ
શહ�રના નાગ�રકોએ ભાગ લીધો હતો. શ્રોતાઓને �કડની સંબિં ધત જ્ઞાન અને મા�હતી આપીને
૭. શ્રીમતી જયશ્રીબેન મહ�તા
અમાર� પ્ર� ૃિ�ઓમાં મદદ કરનાર િવદ્વાન તબીબોનો અમે �દય� ૂવર્ક આભાર માનીએ છ�એ.
૮. શ્રી �ુભાંગ શાહ
૯. શ્રી િનલેશ દ� સાઈ
૧૦. શ્રી ભરતભાઈ મોદ�
અમે અમારા મહ�સાણા ચેપ્ટરની સલાહકાર સિમિતના સ્થાપક સભ્ય, સ્વ.શ્રી અિનલભાઈ
૧૧. શ્રી રમેશભાઈ પટ� લ
ુ
ુ

પટ�લના િનધનની અહ� ન�ધ લઈએ છ�એ. તેઓશ્રી એ મહ�સાણા અને તેની આ�બા�ના
િવસ્તારોમાં સંસ્થાની પ્ર� ૃિ�ઓ ફ�લાવવામાં � ૂબ મદદ કર� હતી. પરમ �ૃપા� પરમાત્મા
સદગતના પિવત્ર આત્માને શાંિત આપે તેવી પ્રાથર્ના.
આ િત્રમાિસક સમય દરિમયાન ફાઉન્ડ�શનને નીચે �ુજબ�ુ દાન પ્રાપ્ત થ�ુ હ� ુ.
નમ્ર ફાઇનાન્સ �લિમટ� ડ, અમદાવાદ
સંવેદના ફાઉન્ડ�શન, વડોદરા
શ્રી નવલભાઈ એન્ડ હ�રાબા ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ
િધ કા�ુ�રુ કોમિશ�યલ કો-ઓપર� �ટવ બેન્ક �લિમટ�ડ, અમદાવાદ
લાયન્સ ક્લબ ઓફ સંવેદના, શ્રી ર�શ્મકાંતભાઈ શાહ, અમદાવાદ
શ્રી ડાહ્યાભાઇ િશવાલાલ જોષી, વડોદરા

�.૧,૦૦,૦૦૦
�.૧,૦૦,૦૦૦
�.૧,૦૦,૦૦૦
�.૧,૦૦,૦૦૦
�. ૯૬,૦૦૦
�. ૫૦,૦૦૦

અમે અમારા બધા જ દાતાઓ અને સહયોગીઓનો આભાર માનીએ છ�એ �ઓ આ સેવાક�ય
પ્ર� ૃિ�ઓમાં ભાગીદાર બની આ ઉદ્દે શને ફ�લાવવામાં સતત અમાર� પડખે ઊભા રહ� અમારો ઉત્સાહ
વધાય� છે .
�ુભેચ્છાઓ સહ,

A-૧૦૧૦, ઇન્ફ�િનટ�, ઔડા ગાડર્ નની પાસે, ઓફ. કોપ�ર� ટ રોડ, પ્રહલાદનગર-૩૮૦૦૧૫. ફો.-૦૭૯ ૪૦૦૨ ૭૮૮૪ વડોદરા - ૯૨૨૭૧ ૦૧૭૬૨
�ુરત – ૯૨૨૭૯ ૨૧૦૬૧ રાજકોટ – ૯૨૨૭૨ ૫૧૫૮૫ મહ�સાણા – ૮૫૧૧૧ ૧૪૨૫૬ ભાવનગર – ૮૫૧૧૧ ૧૪૨૫૭ �ુજ – ૮૫૧૧૧ ૪૮૨૨૮

સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો

ચી�ુભાઈ આર. શાહ
ચેરમેન

વડોદરા
૧. રાજમાતા �ુભાંગીની રા� ગાયકવાડ
૨. શ્રી �.ડ� �લાણી
૩. શ્રી કરણ ગ્રોવર
૪. શ્રી મહ�શ શાહ
૫. શ્રી �લ પટ� લ
૬. શ્રી યોગે શ વેલાણી
૭. શ્રી મ�ુ મહ�તા
૮. શ્રી �ું જલ પટ� લ
૯. શ્રી રો�હત પર�ખ
�ુરત
૧. શ્રી શરદ કાપ�ડયા
૨. શ્રી આઈ. �. દ� સાઈ
૩. શ્રી રજનીકાંત ક�. મારફિતયા
૪. શ્રી રા�ન્દ્ર ચોખાવાળા
૫. ડો. મીના માંડલેવાલા
૬. ડો. પ્ર�લ િશરોયા
૭. શ્રી ભરતભાઈ શાહ
૮. શ્રી રો�હત મહ�તા
૯. શ્રી કમલેશ યા�જ્ઞક
૧૦. શ્રી પ્ર�દપ કલક�ાવાલા
૧૧. શ્રી �તેન્દ્ર દાલીયા
૧૨. શ્રી િધર� ન થરનાર�
૧૩. ડો. પ્ર�દપ અટોદર�યા

1

�કડની અને મ�હલાઓ� ંુ સ્વાસ્થ્ય
ક્રોિનક �કડની રોગએ િવ�વ્યાપી �હ�ર આરોગ્યલક્ષી સમસ્યા છે . �ના કારણે �કડની િનષ્ફળતાની �બમાર� તેમજ અકાળે � ૃત્�ુનો દર
વધ્યો છે . િવ�ભરમાં �દા� ૧૯.૫ કરોડ �ીઓને ક્રોિનક �કડની રોગની �બમાર� છે અને આ રોગને મ�હલાઓના � ૃત્�ુ માટ� જવાબદાર
કારણોમાં ૮ ક્રમે � ૂકવામાં આવે છે �ના કારણે દર વષ� લગભગ ૬,૦૦,૦૦૦ �ીઓના � ૃત્�ુ થાય છે .
ક્રોિનક �કડની રોગ થવા�ુ જોખમ �ટ�ું �ુ�ુષોમાં છે એટ�ુ જ �ીઓમાં છે . સર� રાશ ૧૪% �ીઓમાં અને ૧૨% �ુ�ુષોમાં આ રોગ
જોવા મળે છે . તેમ છતાં, �ુ�ુષોની સરખામણીમાં ડાયા�લસીસની સારવાર લેતી હોય એવી મ�હલાઓની સંખ્યા �ુ�ુષો કરતા ઓછ�
છે �ના હમણાં �ુધી ત્રણ �ુખ્ય કારણો �ણવા મળ્યા છે .

ગભાર્વસ્થા ઘણા રોગોનોે ઉપદ્રવ કર� છે અથવા વધાર� દ� છે . પ્રિત�ળ
ૂ ગભાર્વસ્થા પ�રણમવા અને પ્રજનન શ�ક્ત ઘટાડવા માટ� ક્રોિનક
�કડની રોગને જોખમી પ�રબળ ગણવામાં આવે છે . ક્રોિનક �કડની રોગ ધરાવતી �ીઓમાં, માતા અને બાળક બ�ે માટ� નકારાત્મક
પ�રણામ�ું જોખમ હોય છે .
ગભાર્વસ્થા દરિમયાન ઉદભવતી સમસ્યાઓ �કડની રોગ�ું જોખમ વધાર� છે ; �મ ક� િપ્ર-એકલેમ્પિસયા, આ એક એવો રોગ �ના કારણે
સામાન્ય �કડનીને અસર થાય છે અને હાયપરટ� ન્શન અને પ્રોટ�ન્�ુ�રયા �વા રોગો થઇ છે � ગભર્સ્થ મ�હલાઓના � ૃત્�ુ પાછળ
જવાબદાર ત્રણમા�ું એક કારણ છે . પ્રીક્લેમ્પિસયા, સે�પ્ટક ગભર્પાત (પ્લેસેન્ટાનો ચેપ) અને પોસ્ટ-પાટર્ મ હ�મર� જ (જન્મ આપ્યા પછ�
થતો રક્તસ્રાવ) એ �ુવા મ�હલાઓમાં એ�ુટ �કડની િનષ્ફળતા (ARF) થવાના અગ્રણી કારણો છે અને તેનો ઈલાજ કરાવેલ લોકોમાં
ભિવષ્યમાં ક્રોિનક �કડની રોગ થવાની સંભાવના રહ�લી છે .

૧. ક્રોિનક �કડની રોગ �ુ�ુષો કરતા મ�હલાઓમાં ધીમે-ધીમે આગળ વધે છે

ગભાર્વસ્થા દરિમયાન પેશાબની નળ�માં ચેપ લાગવાથી �કડનીમાં ચેપ (એ�ુટ પાયેલોનેફ્રાઈટ�સ) લાગવાની શ�તા ૨૦-૪૦%
વધાર� છે , �નાથી એ�ુટ �કડની િનષ્ફળતા (AKF) થઇ શક� છે અને તેના કારણે ભિવષ્યમાં ક્રોિનક �કડની રોગ પણ થઇ શક� છે .

૨. માનિસક, સામા�જક અને આિથ�ક કારણો આડખીલી�પ બને છે �ના કારણે ડાયા�લસીસની સારવાર મોડ� શ� થાય છે અથવા તો

િવકાસશીલ દ� શોમાં મ�હલાઓમાં ગભાર્વસ્થા સંબિં ધત સમસ્યાઓ વધાર� પ્રમાણમાં જોવા મળે છે . �ના ત્રણ કારણો છે

�બલ�ુ લ મળતી નથી.
૩. અિનયિમત કાળ�
આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સમાજને �ુિશ�ક્ષત અને ��ૃત કરવાની જ�ર છે �થી મ�હલાઓ પણ સમયસર સારવાર મેળવી શક�
અને બહ�તર સ્વાસ્થ્યલક્ષી પ�રણામ મેળવી શકાય.
મ�હલાઓમાં ક્રોિનક �કડની રોગ થવાના �ુખ્ય ત્રણ કારણો
૧. �ુપસ નેફ્રોપથી (Lupus Nephropathy)
૨. ગભાર્વસ્થા સાથે સંકળાયેલ �કડનીની સમસ્યાઓ. (Pregnancy associated Kidney Problems.)
૩. ક્રોિનક પાયેલોફ્રાટ�સ તરફ દોર� જતો વારં વાર � ૂત્રમાગર્ માં થતો ચેપ (Recurrent Urinary Tract Infections leading to Chronic
Pyelonephritis)

ુ સ નેફ્રોપથી : (Lupus Nephropathy)
૧. �પ
િસસ્ટ� મે�ટક �ુપસ એર�થમેટોસસ (SLE), � સામાન્ય ર�તે �ુપસ તર�ક� જ ઓળખાય છે , આ એક સ્વયંપ્રિતરક્ષા રોગ (Autoimmune
Disease) છે ક� �માં આપણાં શર�રની રોગપ્રિતકારક શ�ક્ત � ૂલથી આપણાં જ શર�રના �ુદા �ુદા ભાગોમાં તં�ુરસ્ત પેશી પર �ુમલો
કર� છે .
તેમાં સામાન્ય ર�તે સાંધાઓ (સાંધામાં સોજો), ચામડ� (ચામડ� પર ફોલ્લીઓ, સામાન્ય ર�તે ચહ�રા પર), વાળ (વાળ ખરવા),
મ� (વારં વાર મ�મા ચાંદા) �કડની (�ુપસ નેફ્રાટ�સ તરફ દોર� �ય છે – �ના કારણે ક્રોિનક �કડની રોગ થઇ શક�) અને
અન્ય �ગોને સીધી ક� આડકતર� ર�તે અસર કર� છે .
સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો
રાજકોટ
૧. શ્રી રમેશભાઈ પટ� લ
૨. શ્રી ચં�ુભાઈ િવરાણી
૩. શ્રી હર� શભાઈ વોરા
ુ ાઈ પરસાણા
૪. શ્રી શં�ભ
૫. શ્રી �ુધીર ભીમાણી
૬. શ્રી કમલેશ જોષી�ુરા
૭. શ્રી �કશોરભાઈ કોટક
૮. શ્રી િમ�લ ખેતાણી
૯. શ્રી રજનીભાઈ પટ� લ

૧. પ્ર�ુિત પહ�લા મળતી સાવર્િત્રક અને સમયસર સંભાળનો અભાવ
૨. ગભાર્વસ્થા દરિમયાન થ� ંુ હાઈપરટ� ન્સન�ું અિનયિમત િનયમન
૩. ડાયા�લસીસની સારવારનો અભાવ ક્રોિનક �કડની રોગ�ું કારણ બને છે .
માત્ર ��ૃિત અને િનયિમત તપાસ - બ્લડ પ્રેસર તપાસ અને િનયિમત પેશાબના પર�ક્ષણોથી �ીઓમાં થતી મોટાભાગની તકલીફો
અટકાવી શકાય છે .

૩. પેશાબની નળ�ઓમાં વારં વાર થતો ચેપ (Recurrent Urinary Tract Infections)
મ�હલાઓમાં � ૂત્રમાગર્ માં ચેપ લાગવાની શ�તાઓ વ�ુ છે કારણ ક� મ�હલાઓનો � ૂત્રમાગર્ �ૂંકો હોય છે . �થી કર�ને બેક્ટ� �રયા
� ૂત્રાશયના માગર્ થી ઝડપથી �કડની �ુધી પહોચે છે . સંભોગ કયાર્ પછ� પણ પેશાબની નળ�ઓમાં બેક્ટ� �રયા દાખલ થતા હોય છે . �માં
સૌથી સામાન્ય બેક્ટ� �રયા ઇ.કોલાઈ છે � આપણા જઠરાંિત્રય નળ�માંથી જ બને છે .
વારં વાર લગતો ચેપ - જો વષર્માં ત્રણ વખતથી વધાર� વાર � ૂત્રમાગર્ માં ચેપની સમસ્યા હોય તો આવા જ�ટલ ક�સમાં સં� ૂણર્ તપાસ
કરાવવી જ�ર� છે . (આવી મ�હલાઓમાં ક્રોિનક �કડની રોગ થવાની શ�તા વધાર� રહ� છે .)
સમયસર િનદાન અને ક્રોિનક �કડની રોગની મા�હતી- ગભાર્વસ્થા દરિમયાન તો ખર� જ પરં � ુ રો�ન્દા �વનની પણ આવશ્યકતા
છે .

ડૉ. �હમાં� ુ પટ�લ
નેફ્રોલો�સ્ટ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ �ફ�ઝિશયન
ઝાયડસ ક��ડલા હો�સ્પટલ

�ુપસ સામાન્ય ર�તે �ીઓમાં ગભાર્વસ્થા ધારણ કરવાની ઉમર (૧૫ - ૪૫ વષર્) દરિમયાન જોવા મળે છે . �
�ુ�ુષો કરતા નવ વખત વધાર� કહ� શકાય. ગભાર્વસ્થા સામાન્ય ર�તે �ુપસને ઉ�ેજન આપે છે અથવા
ઉ�ે�જત કર� છે . દર ૧,૦૦,૦૦૦ લોકોએ 20 થી ૭0 લોકોમાં �ુપસ જોવા મળે છે . આ �ક િવિવધ દ� શો વચ્ચે
બદલાય છે .

સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો
મહ�સાણા

�કડનીમાં �ુપસ થ�ું એ ભયંકર �બમાર� છે . �ુપસ નેફ્ર�ટ�સનો અથર્ છે ગ્લોમો�ુલસ (�કડનીના �ફલ્ટસર્) માં
બળતરા � ક્રોિનક �કડની િનષ્ફળતા તરફ દોર� �ય છે . સમયસર િનદાન અને ��ૃિતથી �કડની અને �વન
બચાવી શકાય છે .

૧. શ્રી શરદભાઈ પી. શાહ
૨. શ્રી ચં�ુભાઈ આઈ. પટ� લ
૩. શ્રી અ�તભાઈ આઈ. પટ� લ
૪. શ્રી �ુર�ન્દ્રભાઈ બી. પર�ખ
૫. ડો. શ્રી �ુક�શભાઈ એમ. ચૌધર�
૬. ડો. શ્રી પી.ડ�. પટ� લ
૭. શ્રી સં�દપભાઈ ક�. શેઠ

૨. �કડની રોગ અને ગભાર્વસ્થા (Kidney Disease and Pregnancy)
ગભાર્વસ્થા એક રોગ નથી પરં � ુ તે શાર��રક �ક્રયાઓ�ું (Physiology) પ�રવતર્ન છે . બાહ્ય �વની સ્વી�ૃિત
અને તેના માટ� સ�હષ્�ુતા એ ગભાર્વસ્થાનો પયાર્ય છે . જો તે� ંુ સાર� ર�તે પાલનપોષણ ન થાય તો
ગભર્પાત થઇ શક�.

Pl. like us on
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િવ� �કડની �દવસ

તમાર� �કડની બરાબર કામ કર� છે ? આવા પ્ર� સાથે િવ� �કડની �દવસ સૌપ્રથમવાર ૨૦૦૬ માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો.
�કડની સ્વાસ્થ્યના મહત્વ િવશે િવ�ને િશ�ક્ષત કરવાની અને �કડની રોગ અને તેમની સાથે સંકળાયેલ અન્ય સ્વાસ્થ્ય સબંધી
તકલીફોને ઓછ� કરવા માટ� ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટ� ઓફ નેફ્રોલો� અને ઇન્ટરનેશનલ ફ�ડર� શન ઓફ �કડની ફાઉન્ડ�શને, િવ�
�કડની �દવસની ઉજવણી કરવાની પહ�લ કર�.

�કડની ��ૃિત કાયર્ક્રમો: તમાર� �કડની અને તમે
અમારા રો�જ�દા �કડની ��ૃિત કાયર્ક્રમો � અમે સમગ્ર રા�યમાં િવિવધ સંસ્થાઓ માટ� તેમના પોતાના કાયર્સ્થળ ઉપર જઈને કર�એ
છ�એ, તે ઉપરાંત આ ત્રણ મ�હના દરિમયાન ચાર �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમો અમદાવાદ, ભાવનગર, �ુરત અને રાજકોટ ખાતે સંસ્થા
દ્વારા યોજવામાં આવ્યા હતા. આ િત્રમાિસકગાળા દરિમયાન �ુ લ ૧૬૬ ��ૃિત કાયર્ક્રમો કરવામાં આવ્યા.

અમદાવાદ ખાતે �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમ

શર�રમાં �કડની �ું કાયર્ કર� છે અને �યાર� તે યોગ્ય ર�તે કામ ના કર� ત્યાર� �ું થાય તેના િવષે �ગ�કતા ફ�લાવવી એ �ુખ્ય ધ્યેય
છે . �કડનીને બગાડવા માટ� જવાબદાર જોખમી પ�રબળો અને ક્રોિનક �કડની રોગ�ું જોખમ ધરાવતા લોકોમાં વહ�� ં ુ િનદાન થાય
અને િશક્ષણ દ્વારા તેમના જોખમી પ�રબળોને િનયંત્રણમાં રાખી આ રોગને થતો અટકાવવો તે ઉદ્દે શ સાથે િવ� �કડની �દવસની
ઉજવણી કરવામાં આવે છે ..
િવ�ભરમાં, અલગ અલગ પ્રકાર� તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે , �માં મફત િનદાનથી લઈને �મ્બા મેર�થોન્સ �વા કાયર્ક્રમો
કરવામાં આવે છે .
વષર્ ૨0૧૮ ની ઉજવણીનો િવષય છે : �કડની અને મ�હલાઓ�ું સ્વાસ્થ્ય
અમે, ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શન, સતત ��ૃિત લાવવાનો પ્રયત્ન કર�એ છ�એ. વષર્ 2002, �ન્�ુઆર�થી �કડની રોગોની રોકથામ
�ગે લોક��ૃિત માટ� સંસ્થા કામ કર� રહ� છે . સંસ્થા દ્વારા માચર્ મ�હનાના બી� અઠવા�ડયા દરિમયાન રા�યભરમાં મ�હલાઓ
માટ� �કડની ��ૃિત કાયર્ક્રમ અને િનદાન ક�મ્પ�ું આયોજન કરવામાં આવ્�ુ હ� ુ.
મ�હલાઓ માટ� કરવામાં આવેલા �કડની ��ૃિત કાયર્ક્રમો અને િનદાન ક�મ્પ ની એક ઝલક

શ્રોતાઓને મા�હતી આપતા ડૉ. અભય ખાંડ�કર

૬ �ન્�ુઆર�ના રોજ િસિનયર િસ�ટઝન્સ ક્લબ, મ�ણનગર સાથે આ કાયર્ક્રમ�ું આયોજન
કરવામાં આવ્�ું હ�.ંુ �માં ડૉ. અભય ખાંડ�કરને (�ુરોલો�સ્ટ) આમંિત્રત કરવામાં આવ્યા
હતા તેમણે મ�હલાઓમાં � ૂત્રમાગર્ ના ચેપ અને અને �ુ�ુષોમાં થતી પ્રોસ્ટ� ટની સમસ્યાઓ
િવષે સમજ આપી હતી. અમે ડૉ. અભય ખાંડ�કરનો તેમના યોગદાન બદલ તેમજ
િસિનયર િસ�ટઝન્સ ક્લબ, મ�ણનગરના પ્ર�ુખ શ્રી �ચમનભાઈ પટ� લનો આભાર માનીએ
છ�એ.

ભાવનગર ખાતે �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમ

આ કાયર્ક્રમ ઈ�ન્ડયન મે�ડકલ એસોિસયેશન, ભાવનગર શાખા અને સરકાર� મે�ડકલ
ુ ર�ના રોજ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ
કોલેજના સં�ક્ુ ત ઉપક્રમે તાર�ખ ૪ ફ��આ
કાયર્ક્રમમાં શહ�રના પ્રખ્યાત તબીબો ડૉ. મિનષ િવસનગરા (�ુરોલો�જસ્ટ) અને ડૉ.
�દપક સા� ૂ (નેફ્રૉલો�જસ્ટ) ને આમંિત્રત કરવામાં આવ્યા હતા �મણે અ�ુક્રમેે �કડનીની
પથર�ની, ડાયા�બટ�સ અને હાઇપરટ� ન્શનની �કડની પર થતી અસરો િવશે શ્રોતાઓને
િવસ્� ૃત મા�હતી આપી હતી. આ પ્રસંગે ભાવનગરના મેયર શ્રીમતી િન�ુબેન
શ્રી જનાદર્ નભાઈ ભટ્ટ, શ્રીમતી િન�ુબેન બાંભણીયા,
બાંભણીયાને �ુખ્ય મહ�માન તર�ક� કાયર્ક્રમમાં ઉપ�સ્થત રહ્યા હતા તેમજ શહ�રની ડૉ. શ્રી સી.બી. િત્રપાઠ�,ડૉ. �દપક સા� ૂ અને ડૉ. મિનષ િવસનગરા
સરકાર� મેડ�કલ કોલેજના ડ�ન શ્રી સી.બી. િત્રપાઠ�એ આ કાયર્ક્રમ�ું ઉદઘાટન ક�ુ� હ�.ંુ
સંસ્થાના સ્થાિનક એડવાઇઝર� બોડર્ ના ચેરમેન શ્રી જનાદર્ નભાઈ ભટ્ટ, દ્વારા આવકાર પ્રવચન આપવામાં આવ્�ું હ�.ંુ કાયર્ક્રમમાં
ઉપ�સ્થત રહ�નાર શ્રોતાગણને �કડનીના પ્રાથિમક ટ� સ્ટ િવના� ૂલ્યે કર� આપવામાં આવ્યા હતા.

રાજકોટ ખાતે �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમ

�યોિતસંઘ, વાડજ, અમદાવાદ

�વનતીથર્ લોકસેવા ક�ન્દ્ર, વાડજ

મ્�ુિનિસપલ કોપ�ર� શન ખાતે ભવાઈ પ્રોગ્રામ,
વડોદરા

પોલીસ સ્ટ� શન,
ભાવનગર

�ગણવાડ� તાલીમ ક�ન્દ્ર,
મહ�સાણા

મ�હલા સ્વસહાય �ૂથ,
��ુ� િસમેન્ટ ફાઉન્ડ�શન, સાણંદ

રાજકોટમાં શ્રી અરિવ�દભાઈ મ�ણયાર હૉલ ખાતે ૧૭ માચર્ના રોજ બોલબાલા ટ્રસ્ટના
સહયોગથી �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. રાજકોટ શહ�રના �ણીતા
તબીબો ડૉ. સંજય પંડ�ા (નેફ્રૉલો�સ્ટ), ડૉ. �બર�ુ મોર� (ડાયા�બટોલૉ�સ્ટ) અને ડૉ.
જયેશ મહ�તા (�ુરોલો�સ્ટ) ને આમંિત્રત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્રણેય તબીબોએ
અ�ુક્રમે �કડનીને અસર કરતા પ�રબળો
�વા ક� હાઇપરટ� ન્શન, ડાયા�બટ�સ અને
�કડનીની
પથર�
િવષે
શ્રોતાઓને
શ્રી જયેશભાઇ ઉપાધ્યાય, ડૉ. સંજય પંડ�ા, ડૉ. �બર�ુ મોર�
અને ડૉ. જયેશ મહ�તા
મા�હતીસભર વક્તવ્ય આપ્યા હતા. આ
કાયર્ક્રમમાં શહ�રના ૮૦૦ થી પણ વ�ુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો.
અમે તબીબોનો પોતાનો �ક�મતી સમય આપવા બદલ અને આ કાયર્ક્રમના આયોજનમાં
સહયોગ આપવા બદલ બોલબાલા ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટ�, શ્રી જયેશભાઇ ઉપાધ્યાયનો �દય� ૂવર્ક
શ્રોતાગણ
અભાર માનીએ.

�રુ ત ખાતે �હ�ર ��ૃિત કાયર્ક્રમ

વલ્ડર્ �કડની �દવસના અ�ુસધ
ં ાનમાં આ કાયર્ક્રમ ૮ માચર્ના રોજ દ�ક્ષણ �ુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ ખાતે ઇ�ન્ડયન
મે�ડકલ એસોિસએશન, �ુરત શાખા ના સં�ક્ુ ત ઉપક્રમે યોજવામાં આવ્યો હતો. આ કાયર્ક્રમમાં ડૉ અિનલ પટ� લ (નેફ્રૉલો�જસ્ટ) એ
�કડનીના રોગોને અટકાવવા િવષેની મા�હતી આપી હતી.
આ સમગ્ર સમયગાળા દરિમયાન અમે � ��ૃિત કાયર્ક્રમો�ું આયોજન ક�ુ� તેમાં ૨0000 થી વ�ુ લોકોને લાભ થયો. આ ��ૃિત

કાયર્ક્રમો દરિમયાન કાયર્ક્રમમાં ભાગ લેનારા લોકોનો હકારાત્મક અ�ભગમ અમને ઊ�ર્ અને પ્રેરણા � ૂર� પાડ� છે કારણ ક� આ ફક્ત

�કડનીની �બમાર� �ગે જ ન�હ પરં � ુ એક તં�ુરસ્ત સમાજ સ�વા�ું ધ્યેય છે .
રોકથામની સમજ આપતા પોસ્ટસર્� ંુ પ્રદશર્ન,
ભાવનગર

વ્યસ્ત ચાર રસ્તાઓ પર હ�ન્ડઆઉટ�ું િવતરણ,
�ુરત

રોકથામની સમજ આપતા પોસ્ટસર્� ંુ પ્રદશર્ન,
રાજકોટ

આવો, આપ પણ આ ધ્યેયને ગિતશીલ અને અસરકારક બનાવવાની અમાર� કામગીર�માં ભાગીદાર બનો!

Pl. like us on
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ુ બ �કડનીને સ્વસ્થ રાખવાના ૮ સોનેર� � ૂચનો.
Worldkidneyday.org �જ
�કડનીનો રોગ એક શાંત રોગ છે , � મોટ� ભાગે તમારા �વનની �ુણવ�ાને અસર કર� છે . �કડની રોગને આવતો અટકાવવાના
ક�ટલાક સરળ િનયમો અહ� ર�ૂ કરવામાં આવ્યા છે
.

૧. સ્વસ્થ અને સ�ક્રય રહો

સ્વસ્થ અને સ�ક્રય રહ�વાથી તમારા બ્લડ પ્રેશરને ની�ુ રાખવામાં મદદ કર� છે અને તેથી ક્રોિનક �કડની રોગ�ુ જોખમ ઘટાડ� છે .

ુ ર) િનયિમત િનયંત્રણમાં રાખો
૨. તમારા લોહ�માં શકર્ રા� ુ સ્તર (બ્લડ �ગ
મ�ુપ્રમેહ (ડાયા�બટ�સ) થી પીડાતા લગભગ ૫૦ ટકા લોકોમાં �કડનીને �ુકસાન થાય છે , તેથી મ�ુપ્રમેહવાળા દદ�ઓએ �કડની�ુ
કાયર્ ચકાસવા માટ� િનયિમત પર�ક્ષણો કરાવવા તે �હતાવહ છે . મ�ુપ્રમેહથી થ� ુ �કડની�ું �ુકસાન ઘટાડ� અથવા અટકાવી શકાય
છે જો તે� ુ વહ�� ં ુ િનદાન થાય. લોહ�માં શકર્ રાના સ્તર�ુ િનયંત્રણ રાખ�ુ � ૂબ જ અગત્ય�ુ છે .

૩. તમારા બ્લડ પ્રેશર� ંુ િનયમન કરો

ઘણા લોકો �ણતા હોય છે ક� હાઈ બ્લડ પ્રેશર સ્ટ્રોક અથવા હાટર્ એટ� ક તરફ દોર� શક� છે પરં � ુ બ�ુજ ઓછા લોકોને ખબર છે ક� હાઈ
બ્લડપ્રેશર �કડનીને �ુકસાન પહોચાડવા�ું �ુખ્ય કારણ છે . સામાન્ય બ્લડ પ્રેશર�ુ માપ ૧૨૦/૮૦ છે . જો આ માપ ૧૩૯/૮૯ ની વચ્ચે
હોય તો તેને પ્રી- હાયપરટ� ન્શન કહ�વામાં આવે છે . આ પર��સ્થિતમાં �વનશૈલી અને ખોરાકમાં ફ�રફાર કરવો � ૂબજ આવશ્યક છે .
જો આ માપ ૧૪૦/૯૦ અને તેના ઉપર �ય ત્યાર� તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ અને એના જોખમી પ�રબળોની ચચાર્ કરવી
જોઈએ તેમજ બ્લડ પ્રેશર િનયિમતપણે માપીને િનયંત્રણમાં રાખ�ુ જોઈએ.

૪. સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને તાજો ખોરાક ખાવ અને વજન કા� ૂમાં રાખો
આમ કરવાથી ડાયા�બટ�સ, �દય રોગ અને ક્રોિનક �કડની રોગ સાથે સંકળાયેલી અન્ય પાસાઓને અટકાવવામાં મદદ�પ થશે
.

૫. શ� તેટ� ુ પ્રવાહ� લો.

‘પ્રેરણા’, ઓક્ટોબર ૨૦૦૨ થી �કડનીના દદ�ઓ માટ� સંસ્થા દ્વારા ચલાવવામાં આવતો �ુન:વસર્ન કાયર્ક્રમ છે .

અમદાવાદ
તાર�ખ ૩ માચર્ના �દવસે પ્રેરણા સભ્યો માટ� એક �ુદ
ં ર કાયર્ક્રમ�ું આયોજન
કરવામાં આવ્�ું હ�.ંુ �માં શ્રી મહ�શભાઈ સંઘવી (ક� સર-એ-�હન્દ િમલના
� ૂત� ૂવર્ એમ.ડ�) એ સભ્યોે સાથે '�વન દશર્ન' િવષય પર ચચાર્ કર� હતી
તેમણે �ુખી �વન �વવાની ચાર ચાવીઓની � ૂબ જ સરળ ભાષામાં
ર�ૂઆત કર� હતી.
૧.
૨.
૩.
૪.

સંયોગોનો સહજ સ્વાકાર
�ુણ ગ્રાહક સ્વાભાવ
અિન�દક સ્વાભાવ
અક� ૃત્વ ભાવ

કાયર્ક્રમ � ૂરો થયા બાદ દર� ક પ્રેરણા િમત્રના ચહ�રા ઉપર એક અનેરો
આનંદ અને હકારાત્મકતા અમે જોઈ શ�ા હતા અને શ્રી મહ�શભાઈને ફર�
સાંભળવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કર� હતી.

પ્રેરણા સભ્યોને સંબોધતા શ્રી મહ�શભાઈ સંઘવી

અમે તેમના અ� ૂલ્ય યોગદાન માટ� શ્રી મહ�શભાઈનો આભાર વ્યક્ત કર�એ છ�એ. બધા જ દદ� િમત્રોને હકારાત્મકતાથી છલકાતા
જોઇને અમને � ૂબ જ આનંદ થયો.

ભાવનગર

પાણી પાણી પાણી !!! હમેશા પાણી પીતા રહ�� ંુ એ ચામડ� માટ� અને �કડની માટ� સા�ુ છે . �ુષ્કળ પ્રવાહ� લેવાથી શર�રમાં રહ�લા
ક્ષારો અને ઝેર� પદાથ� �વા ક� �ુ�રયા વગે ર� શર�રમાંથી બહાર ફ�કાઈ �ય છે અને પથર� થવાની શ�તા રહ�તી નથી. દર� ક
વ્ય�ક્તએ ઓછામાં ઓ� ૧.૫ થી ૨ લીટર પાણી પી�ુ જોઈએ.

૨૬ માચ� શ્રી ક�. આર. દોશી મે�ડકલ કોલેજના સહયોગથી ભાવનગર ખાતે
પ્રેરણા સભ્યો માટ� તેમને લેવી પડતી ડાયા�લસીસની સારવાર િવષે
મા�હતી આપતા એક શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમ�ું આયોજન કરવામાં આવ્�ું હ�.ંુ આ
કાયર્ક્રમમાં સરકાર� મે�ડકલ કોલેજ, ભાવનગરના પ્રોફ�સર ડૉ. નર� ન્દ્ર
પાલીવાલ અને શ્રી જયેશ �ધાર�યા (�હમોડાય�લસીસ ટ� કિનિશયન) દ્વારા
�હમોડાય�લસીસ સારવાર િવષે િવસ્� ૃત મા�હતી આપવામાં આવી હતી.

ુ પાન ના કરો
૬. �મ્ર
� ૂમ્રપાનથી �કડનીને મળતા લોહ�નો પ્રવાહ ધીમો પડ� છે �થી �કડનીને ઓ�ં લોહ� પહ�ચે છે , તેથી તેની યોગ્ય ર�તે કામ કરવાની
ક્ષમતા નબળ� પડ� છે . �ુમ્રપાનથી �કડનીના ક�ન્સર�ુ આશર� ૫૦ ટકા �ટ�ુ જોખમ વધે છે .

૭. દવાઓનો અિતર� ક ટાળો (ઓવર ધ કાઉન્ટર મળતી દવાઓ િનયિમત ધોરણે ન લો)
સામાન્ય દવાઓ �મ ક� આઇ�ુપ્રોફ�ન �વી નોન-સ્ટ�રોઈડલ દવાઓ લાંબા સમય માટ� િનયિમત ર�તે લેવાય તો
�કડનીને �ુકસાન પહ�ચાડ� છે .
સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો
ભાવનગર
૧. શ્રી જનાદર્ નભાઈ ભટ્ટ
૨. શ્રી �ુિનલભાઈ વડોદર�યા
૩. ડૉ. શ્રી સી. બી. િત્રપાઠ�
૪. શ્રી અશેષભાઇ િત્રવેદ�
૫. શ્રી ચેતન કામદાર
૬. શ્રી રા�ુભાઈ બક્ષી

૮. જો તમે નીચે દશાર્વેલ કોઈપણ જોખમી પ�રબળો પૈક� એક અથવા વ� ુ ધરાવતા
હોય તો �કડનીની િનયિમત તપાસ કરવો.
• ડાયા�બટ�સ

ડૉ. નર� ન્દ્ર પાલીવાલ, શ્રી જયેશ �ધા�રયા
અને અન્ય સ્વયંસેવકો

�રુ ત
૨૧ મી �ન્�ુઆર�ના રોજ �ુરત ખાતે એક િપકિનકના કાયર્ક્રમ�ું આયોજન
કરવામાં આવ્�ું હ� ુ. પ્રેરણા સભ્યોએ એકબી� સાથે ધમાલ મસ્તી કર�ને
અને િવિવધ રમતો રમીને આખો �દવસ સાથે માણ્યો હતો. આ િપકિનકનો
તેમજ ઇનામનો તમામ ખચર્ અમારા સ્વયંસેવક શ્રી પરબતભાઈ હાચ�ડયા
તરફથી સ્પોન્સર કરવામા આવ્યો હતો.

• હાયપરટ� ન્શન
• મેદસ્વીપ�ુ

અમે તમામ દાતાશ્રીઓનો અને સ્વયંસેવકોનો તેમના અિવરત સહયોગ
બદલ અભાર માનીએ છ�એ.

િપકિનકની મ� માણતા પ્રેરણા સભ્યો
Pl. like us on
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