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اهدای خون؛

اهدای زندگی دوباره
علی اکبر فرقانی

اهمیت اهدای خون
خون ماده ای ارزشــمند اســت کــه تنها از
منابع انســانی تأمین میشود و با وجود همه
پیشرفتهای علمیتاکنون جایگزین مناسب
دیگری برای آن ساخته نشده است.
به نقل از اداره کل انتقال خون استان تهران؛
انسانهاییکهداوطلبانهوبیهیچچشمداشتی
خون خود را برای کمــک به همنوعان اهدا
میکننــد ،افرادی متمایز بوده و در این میان
افرادی نیز هســتند که به طور مستمر خون
اهدا میکنند که به آنها «اهداکننده مستمر
خون» میگویند .اهداکننده مســتمر خون
کسی است که حداقل  2بار در سال اقدام به
اهدای خون میکند ،این اهداکنندگان بهترین
و قابــل اتکاترین منبع تأمین خون مورد نیاز
بیمارانمیباشند.

اهمیتمشاوره
پیش از ازدواج
آفتاب یزد در گفتگو با روانپزشك بررسی كرد
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سادهترین راه برای
تشخیصبسیاری
از اختالالت خونی
انجام یك آزمایش
 CBCاست

آفتاب یزد در گفتگو با متخصص پاتولوژی بررسی كرد:

از آزمایش خون این گونه سردربیاورید

كم خونی علل
مختلفی دارد كه
شامل :فقر آهن،
كمبود  ،B12كمبود
اسید فولیك است كه
در این صورت امكان
دارد فرد به بیماری
تاالسمی مینور مبتال
باشد كه درصد آن
هم توسط آزمایشات
تكمیلیمشخص
میشود

وی درابتدا گفت :ســادهترین و ســریعترین راه
برای تشخیص بســیاری از اختالالت خونی انجام
یك آزمایش شــمارش كامل خون یا  CBCاست.
سی بی سی جزوآزمایشهای متداول و مهم خون
میباشــد كه اكثر افراد برای درمان بیماریهای
مختلف وقتی به پزشك مراجعه میكنند ،پزشك
آزمایش ســی بی سی را درخواســت میكند تا
بیماری را تشخیص دهد.
دكتر تاجدار با بیــان اینكه " برای انجام آزمایش
سی بی سی نیاز به آمادگی قبلی نیست" ،عنوان
كرد :تستهای سی بی سی یكی از پركاربردترین
تســتهای خونی آزمایشگاهی اســت كه در آن
وضعیت تمام ســلولهای خونی از جمله شمارش
گلبولهای ســفید ،گلبولهای قرمــز ،محتوای
هموگلوبیــن خون ،انــدازه گلبولهــای قرمز و

آفتاب یزد  -نجمه حمزه نیا :حتما برای شما هم اتفاق افتاده كه پس از انجام آزمایش خون و گرفتن آن از آزمایشگاه ،میخواهید اطالع داشته باشید
مفهوم این همه عدد در برگه آزمایش چیست و به اشخاصی كه در این زمینه اطالعاتی دارند ،رجوع كرده و از آنها كمك خواستهاید .با توجه به
اینكه آزمایش خون میتواند بیماریهای مهمی نظیر كم خونی و . . .را شناسایی كند  ،در این زمینه با دكتر حسین تاجدار ،متخصص پاتولوژی گفتگو
كردهایم كه در ادامه میخوانید:
ســی بی سی تعداد گلبول قرمز یا هموگلوبین در
كه تعداد گلبولهای ســفید از حد طبیعی باالتر
شمارش پالكتها و تعداد انواع كامل گلبولهای
بدن فرد از حد طبیعی پایینتر باشد پزشك برای
باشد پزشك به داشتن عفونت در بدن بیمار شك
قرمــز خون و ...معلوم میشــود و با توجه به این
اینكــه علت كم خونی را پیــدا كند آزمایشهای
کرده و آزمایش تكمیلی را درخواســت میكند تا
آزمایش ،پزشــك بیماری را تشــخیص و مراحل
تكمیلی را درخواســت میكند.كــم خونی علل
براســاس اینكه كدامیك از گلبولهای سفید باال
درمان را آغاز میكند.
مختلفی دارد كه شــامل :فقر آهن ،كمبود ،B12
رفته پی به این موضوع ببرد كه عفونت ویروســی
این متخصص پاتولوژی اظهاركرد :در صورتی كه
كمبود اسید فولیك است كه در این صورت امكان
اســت یا میكروبــی (باكتریایــی) و برمبنای آن
در آزمایــش خون انجام شــده اختالالت پالكت
دارد فرد به بیماری تاالسمی مینور مبتال باشد كه
مراحــل درمان را آغاز كند و در صورتی كه تعداد
خونریزی دهنده خود به خودی مشــاهده شــود
درصد آن هم توسط آزمایشات تكمیلی مشخص
گلبولهای ســفید از  50و  60هزار باالتر باشــد
پزشك به بیماریهای عفونی ،كم خونی و سرطان
میشود كه شــدید یا خفیف است و براساس آن
پزشك به داشتن سرطان خون در بیمار مشكوك
خون شك كرده و آزمایش تكمیلی دقیق تری را
فرد بیمار مراحل درمان را آغاز كند.
شده و برای بررسی تكمیلی نمونه برداری از مغز
درخواست میكند تا بیماری اصلی را تشخیص و
این متخصص پاتولوژی در مورد مشكالتی كه در
استخوان را برای گرفتن تصمیم نهایی برای درمان
مراحل درمان را آغاز كند.
پالكت خون افراد به وجــود میآید ،عنوان كرد:
بیمار تجویز میكند.
وی با بیان اینكه بررســی تعداد گلبول سفید نیز
وقتی فردی دچار خونریزی خود به خودی اســت
دكتر تاجدار ادامه داد :در صورتی كه در آزمایش
بسیار دارای اهمیت میباشــد ،گفت :در صورتی

در صورتی كه تعداد
گلبولهای سفید از
حد طبیعی باالتر باشد
پزشك به داشتن
عفونت در بدن بیمار
شك کرده و آزمایش
تكمیلی را درخواست
میكند تا براساس
اینكه كدامیك از
گلبولهایسفید
باال رفته پی به این
موضوع ببرد كه
عفونت ویروسی
است یا میكروبی
(باكتریایی) و
برمبنای آن مراحل
درمان را آغاز كند

و یــا در بدن فرد وقتی بــرش كوچكی به وجود
میآید ،خونریزی قطع نمیشود .امكان این وجود
دارد كه در خون فرد پالكت كافی وجود ندارد و یا
اینكه پالكتها درست كار نمیكنند كه آزمایش
سی بی سی یا شــمارش كامل خون آن را نشان
میدهد و پزشــک برای درمــان اقدامات الزم را
انجام میدهد.
وی در پایان گفت :تســت سی بی سی یا همان
شــمارش كامل خون در طی یك ویزیت پزشكی،
با هدف درمان بیماری و یا تنها با هدف بررســی
وضعیت ســامتی فرد درخواست میشود  ،اولین
ابزاری است كه پزشك بعد از معاینه بالینی بیمار
بــه كارمیگیرد و به افرادی هم كه ســابقه ارثی
بیماریهای خونی دارند انجام این آزمایش توصیه
میشود.

مراقب باشید؛ برخی نشانهها خبر از وجود «لخته خون» در بدن شما دارند
وجود یک لخته خون در بدن به تنهایی مضر نیست
اما اگر به ســمت قلب و ریهها برود ،گاهی خطرناک
شده و منجر به بروز مشکالت جبرانناپذیری میشود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ؛ لخته خون از حالت
مایــع به حالت ژل مانند یا نیمه جامد تغییر کرده و

یشود .لخته شدن یک فرآیند
اغلب در ساق پا دیده م 
ضروری اســت که برای از دست ندادن بیش از حد
خون ایجاد میشود ،اما زمانی که یک لخته در داخل
یک رگ باشــد ،بسیار مضر اســت.در ذیل برخی از
نشانههایی که وجود لخته خون در بدن را مشخص

میکنند ،آمده است:
تغییر رنگ پوست
تغییر رنگ در پوســت مانند کبودی شدید ،احتماال
ناشــی از لخته خون است .عالوه بر این ممکن است
منجر به قرمزی و احساس گرما در دست و پا نیز شود.

درد بازو یا درد پا
درد هم میتواند از نشانههای لخته خون در بدن باشد.
ورم
از دیگر نشانههای معمول لخته شدن خون ،تورم در
پاها یا بازوهاست.

مشکل در تنفس
وجود لخته خون در ریه ،اکسیژنرســانی را مشکل
میکند و منجر به تنگی نفس میشود .اگر در تنفس
عمیق با مشکل مواجه هستید ،احتماال نشانه وجود
لخته خون در بدنتان است.

اهداکنندگان مستمر خون
1ـ یاوران همیشگی بیماران نیازمند به خون
هستند که به محض تماس و درخواست از آنها
میتوان امیدوار بود در اسرع وقت برای اهدای
خون مراجعه میکنند.
2ـ براساس زمانبندی و برنامه اعالمیاز سوی
مراکز انتقال خون میتوان از آنها تقاضا کرد تا
با توجه به نیاز مراکز درمانی برای اهدای خون
مراجعه کنند؛ این مراجعه مستمر از یک سو
باعث اطمینان خاطر بیماران نیازمند به خون
شده و از دیگر سو مانع از انباشت فرآوردههای
خونی (با توجه به زمــان نگهداری محدود)
بیش از نیاز در بعضی از ایام سال میگردد.
3ـ اهداکننــدگان مســتمر خون بــا هر بار
مراجعه ،اطالعات بیشتری در زمینه اهمیت
ســامت خون ،پرهیــز از رفتارهای پرخطر
و صداقت در پاســخگویی به پرســشهای
مصاحبه قبل از اهدا کسب میکنند؛ و به این
ترتیب ضریب اطمینان به خون های اهدایی
به باالترین حد ممکن میرسد.
اهدای خون داوطلبانه
در کشــور ما اهداکننــدگان خون به صورت
داوطلبانه ،بــدون هیچ گونه چشمداشــت
و براســاس انگیزههای انســانی برای اهدای
خون اقــدام میکنند .براســاس تجربیات و
پژوهشهای جهانی اهــدای خون داوطلبانه
توصیــه شــده تریــن راه تأمیــن خون و
فرآوردههای خونی اســت .تا آنجا که سازمان
جهانی بهداشــت رســیدن به اهدای خون
صددرصد داوطلبانه را برای تمامیکشــورها
مورد تأکید قــرار داده اســت .مایه مباهات
است که کشــور ما در کنار سایر کشورهای
توسعهیافته با مشارکت هموطنان نوع دوست
و عزیز سالها پیش تر از چشم انداز سازمان
جهانی بهداشت به شاخص صددرصد اهدای
خون داوطلبانه دســت یافته و ارائه خدمات
بهتر را برای بیماران به ارمغان آورده است.
توصیههای قبل از اهدای خون
روز قبل از اهدا و در روز اهدا وعدههای غذایی
مقوی و کامل میکنید.شب قبل از اهدای خون
خوب بخوابید.قبل از اهدا  1الی  2لیوان آب یا
آبمیوه بنوشید .با این کار سیستم گردش خون
میتواند آبی را که بدن طی فرآیند اهدای خون
از دست داده ،بالفاصله از بافتهای اطراف به
دست آورد.در زمان انتظار از صندلیهای سالن
برای نشســتن استفاده کنید و از ایستادن به
مدت طوالنی بپرهیزید.از موقععیتها و شرایط
اســترس زا مانند مکالمــات تلفنی تنش زا
صرفنظر کنید.حین اهدا از نگه داشتن مواد
خوراکی مثل آدامس در دهان پرهیز کنید و
در صورت استفاده از عینک آن را حین اهدای
خون از چشمان خود بردارید.
موارد بعد از اهدای خون
بازوی خود را چند دقیقه باال نگه داشــته و
روی محل ورود سوزن به بازو را فشار دهید.
در حالت درازکش و سپس نشسته چند دقیقه
استراحت کنید .برای بلند شدن از وارد کردن
فشــار به بازویی که از آن خود اهدا کرده اید،
بپرهیزید .بالفاصله با مایعاتی مانند آبمیوه و
مقداری خوراکی سبک که در اختیارتان قرار
میگیرد از خود پذیرایی کنید .چســب روی
محل ورود سوزن را تا  2ساعت برندارید .برای
برداشــتن یا حمل کیف و مانند آن از بازوی
اهدا استفاده نکنید 4.الی  5ساعت از مصرف
دخانیات بپرهیزید .تا  24ساعت از ورزشهای
سنگین و رفتن به ارتفاع خودداری کنید.
در صورت احساس سبکی در سر فورا ً بنشینید.
طی روزهای بعد از وعدههایخوراکی مقوی و
مایعات فراوان استفاده کنید.
ادامه در صفحه 14

