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   سال                                                                                 شمـــاره  

   

مرداد 1400       

عدالت در خدمت رسانی همودیالیز
سخن   نخست

دکتر توحید عزیزی

در ســند باالدســتی »نقشــۀ جامــع علمــی ســامت« ایــران کــه در 
ــی و وزارت  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــط ش ــاه 1398 توس آذرم
ــه  ــار کرامــت انســانی( ب ــت« )در کن بهداشــت منتشــر شــد، »عدال

ــن  ــران، تعیی ــامت ای ــام س ــی نظ ــی ارزش ــی از مبان ــوان یک عن
شــده اســت.

و  تمامــی چشــم اندازها  کــه  اســت  معنــی  بــدان  ایــن 
بــر  بایــد  مــا  ســامت  نظــام  قوانیــن  و  ماموریت هــا 

ــن و نگاشــته شــوند. ــت در ســامت تدوی ــای عدال مبن
عدالــت در حوزۀ ســامت را می توان به دو وجه 

تقســیم نمــود: 1 ـ عدالت توزیعی، 
یعنی رعایــت انصاف در توزیع 

خدمات ســامت؛ و 2 
ـ عدالــت تطبیقی، 

یعنــی رعایت انصاف 
ارایۀ خدمات  در 

به افــراد، منطبق با 
فرد. هر  شرایط 

ســخن در مــورد »عدالــت 
مجــال  دیالیــز  در  تطبیقــی« 

و مقــال دیگــری می طلبــد امــا 
ــی را در  ــا الزم اســت نکات در اینج

ــز  ــی« در دیالی ــت توزیع ــه »عدال ــل ب ــورد نی م
ــم. ــر کنی ذک

ایــران  ســامت  نظــام  کــه  می دهــد  نشــان  آمــار  چــه  اگــر 
ــای  ــال تخت ه ــرای مث ــته )ب ــز داش ــه همودیالی ــژه ای ب ــه وی توج
ــت(،  ــده اس ــر ش ــا 5 براب ــته تقریب ــال گذش ــز در 25 س همودیالی
ــرای  ــت. ب ــرده اس ــل ک ــون عم ــی، ناهمگ ــت توزیع ــاظ عدال از لح
مثــال در بعضــی از مناطــق کشــور نســبت افــراد تحــت همودیالیــز 
بــه تخت هــای دیالیــز 7 بــه 1 اســت و در برخــی مناطــق در 

ــه 1.  ــدود 3 ب ح
ــی  ــز در بعض ــت دیالی ــاران تح ــه بیم ــتار ب ــبت پرس ــن نس همچنی
از اســتان های کشــور باالتــر از 1 بــه 10 اســت در حالــی کــه 

ــود. ــراورد می ش ــه 6 ب ــدود 1 ب ــبت در ح ــن نس ــق ای ــی مناط در بعض
مشــخص اســت کــه عوامــل متعــدد سیاســی ـ اقتصــادی ـ اجتماعــی بــر 
ــۀ خدمــات بهداشــتی دخیــل هســتند کــه بســیاری  روی توزیــع عادالن
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــرار می گیرن از آنهــا خــارج از حــوزۀ ســامت ق
ــدن،  ــی ش ــق، صنعت ــی مناط ــت در بعض ــم جمعی تراک
مــواردی  شــهری  بیــن  راه هــای  توســعۀ  و 
هســتند کــه بــر روی توزیــع خدمــات 
رفاهــی و ســامتی تاثیــر دارنــد، امــا 
ــامت  ــام س ــت نظ ــوذ مدیری ــت نف تح

ــد. ــرار ندارن ق
بــا این حــال، راه حل هایی در اختیار 
سیاســتگذاران نظام سامت 
وجود دارد کــه می تواند به 
پیاده ســازی عدالت توزیعی در 
همودیالیــز کمــک کند. برای مثال 
ــتر و توسعۀ  سرمایه گذاری بیش
برنامه هــای پیشــگیری و غربالگری 
در مناطــق محروم و اولویت دادن 
به روش هــای جایگزین دیگر 
)پیونــد کلیــه و دیالیز صفاقی( 
در آن مناطــق، می توانــد از بــار همودیالیز بکاهد.
ــز در مناطــق  ــۀ دیالی ــه تعرف ــزودن جــزء تشــویقی ب ــر ســو، اف از دیگ
ــا ــراد و بنی ــق بیمه هــای ســامت( و تشــویق اف کــم برخــوردار )از طری
ــر  ــزودن ب ــا اف ــا ی ــی بخش ه ــرای برپای ــی ب ــه و خصوص ــای خیری n ه
ــی  ــگان آموزش ــای رای ــزاری کاس ه ــن برگ ــز، همچنی ــای دیالی تخت ه
متخصــص  پرســتار  نیــروی  تربیــت  منظــور  بــه  مناطــق  ایــن  در 
ــد  ــر خواه ــز منج ــت همودیالی ــود خدم ــعه و بهب ــه توس ــز، ب همودیالی

شــد.
ــه  ــا توجــه بیشــتر ب ــران، ب ــم سیاســتگذاران نظــام ســامت ای امیدواری
ــی ارزشــی تبییــن شــده در ســند نقشــۀ جامــع علمــی ســامت و  مبان
ــت«  ــی، موجــب اجــرای هــر چــه بیشــتر »عدال ــۀ راهکارهــای عمل ارای

در ایــن حــوزه شــوند، ان شــا اهلل.
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چرا دچار کاهش حافظه می شویم؟ ۹ علت غیر منتظرهزندگی

ایرنــا- بســیاری از ایــن نــوع فراموشــی هــا جــدی نیســتند. کمبــود خــواب، 
برخــی داروهــا، حتــی اســترس مــی تواننــد باعــث ضربــه کوتــاه مــدت بــه 
حافظــه شــوند. ولــی خوشــبختانه مغــز انعطــاف پذیــر اســت و ایــن شــرایط 

را تغییــر و بهبــود مــی بخشــد.
ــل تعجــب آور کاهــش  ــد برخــی عل ــد مــی توان مداخــات ســاده و قدرتمن

ســطح حافظــه را رفــع کنــد.
ــدارد امــا  ــد: اگرچــه تیروئیــد نقــش خاصــی در مغــز ن ــد ناکارآم تیروئی
از دســت دادن حافظــه بــا متوقــف شــدن کارکــرد طبیعــی تیروئیــد اتفــاق 
مــی افتــد. ایــن غــده پروانــه ای شــکل تقریبــا حاکــم بــر تمــام فرایندهــای 
متابولیــک بــدن شــما اســت. اگــر مشــکاتی در ســطح حافظــه خــود داریــد، 
یــک آزمایــش ســاده تیروئیــد مــی توانــد تغییــن کنــد کــه تیروئیــد شــما 

کــم کار اســت یــا پــرکار.
گــر گرفتگــی: گرگرفتگــی بخصــوص در دوران یائســگی عــاوه بــر 
افســردگی، خســتگی، بــی حوصلگــی و افزایــش تحریــک پذیــری، بــا کاهــش 
ســطح حافظــه و ســطح کارایــی فــرد همــراه اســت. خبــر خــوب ایــن اســت 
کــه ایــن عارضــه یائســگی بــه هیــچ وجــه بــه مغــز آســیب نمــی زنــد و بعــد 
از فروکــش کــردن آن حافظــه بهبــود مــی یابــد. بــی خوابــی و آپنــه خــواب 

ــه دنبــال دارد. دوران یائســگی کاهــش ســطح حافظــه در ایــن دوران را ب
ــار  ــواب دچ ــت از خ ــاالت محرومی ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــواب: اف ــود خ کمب
خســتگی در طــول روز، اختــال در توجــه، و کاهــش ســطح حافظه هســتند. 
توصیــه اســتاندارد بــر هشــت ســاعت خــواب شــبانه روزی متمرکــز اســت. 
امــا ایــن میــزان خــواب شــاید بــرای همــه کافــی نباشــد. اگــر شــما هنــگام 
ــواب  ــول روز خ ــواب همیشــه خســته هســتید، و در ط ــدار شــدن از خ بی

ــه بیشــتر از 8 ســاعت خــواب شــبانه  ــد، ممکــن اســت ب ناخواســته داری
ــد باشــید. روزی نیازمن

اضطراب و افسردگی: شواهد قوی نشان 
می دهد که اضطراب، افسردگی، 

و بیماری های دو قطبی 
مدارهای عصبی درگیر 

در توسعه و بازیابی 
خاطرات را مختل 

می کند. افسردگی 
شدید اغلب به 
همراه از دست 

دادن حافظه 
است. در مدت 
زمان طوالنی 

استرس روزمره 
باعث افزایش سطح 

کورتیزول در مغز می 
شود که همین امر از 

دست دادن سیناپس در 
سلول های مغزی را به همراه 

دارد که نتیجه آن ایجاد اشکال در 
بازیابی خاطرات است. خبر خوب این است که از دست دادن حافظه ناشی از 

اختاالت خلقی برگشت پذیر است و آن هم با بهبود خلق و خو.
ــزی: بســیاری از داروهــای تجویــزی شــما را فراموشــکار  ــای تجوی داروه
مــی کنــد. زاناکــس، والیــوم، و داروهــای ضــد افســردگی دارای ایــن اثــرات 
ــا،  ــای بت ــا و مســدودکننده ه ــد اســتاتین ه ــی مانن ــای قلب هســتند. داروه
ــل  ــد بنادری ــی مانن ــتامین های ــی هیس ــی آنت ــدر، و حت ــای مخ ــکن ه مس
اثــرات مشــابه دارنــد. اگــر فکــر مــی کنیــد بــا مصــرف ایــن داروهــا دچــار 

ــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد. فراموشــی موقــت مــی شــوید حتمــا ب
ســیگار کشــیدن: ســیگار فراینــد حافظــه را دچــار خطــا مــی کنــد و آن 
هــم بــا مختــل کــردن جریــان خــون مغــز. کســانی کــه ســیگار مــی کشــند 
ــر عملکــرد  ــش ســن دچــار کاهــش ســریع ت ــا افزای ــه دیگــران ب نســبت ب

مغــز مــی شــوند. عــاوه بــر ایــن ســیگار تجمــع پروتئیــن غیــر طبیعــی مــی 
شــود کــه توانایــی مغــز را بــرای پــردازش و انتقــال اطاعــات مختــل مــی 
کنــد. پــس اگــر مــی خواهیــد آســیبی بــه حافظــه خــود نرســانید، ســیگار را 

همیــن حــاال کنــار بگذاریــد.
رژیم غذایی پرچرب: این رژیم تنها برای قلب مضر نیست بلکه عوارضی نیز 
روی حافظه دارد. مطالعات نشان می دهد که رژیم غذایی حاوی چربی، شکر 
و غذاهای فرآوری شده، به مرور زمان مغز را فرسوده می کنند. مصرف شکر 
به اندازه ای در کاهش حافظه و قابلیت تفکر موثر است که محققان آلزایمر 

را دیابت نوع 3نامیده اند که مستقیما با نوع تغذیه مرتبط است. بهترین 
رژیم برای محافظت از مغز، رژیم مدیترانه ای، شامل چربی های مفید، میوه، 

سبزیجات، آجیل و ماهی است.
گیاهخواران در معرض خطر کمبود ویتامین ب ۱۲: 

کمبود هستند. باالتری از این 
ب 12 در ویتامین 

غذاهای 
حیوانی 
مانند 

گوشت، 
مرغ، 
تخم 
مرغ، 

فراورده های 
لبنی و... موجود 

است. عاوه بر خستگی، از 
دست دادن اشتها، یبوست، از 
دست دادن وزن و...کمبود این 
ویتامین می تواند منجر به 

مشکات حافظه شود. اگر 
شما گیاه خوار هستید از 
نظر کمبود ویتامین ب 

12 باید حتما تحت 
آزمایش قرار بگیرید. 
مکمل های ویتامین 
ب 12 شاید مورد 
نیاز باشند. زنان 

باردار، سالمندان، 
افراد کم خون، 

مبتایان به اختاالت گوارشی مانند سلیاک و بیماری کرون به این مکمل 
نیاز دارند.

ــس  ــد هرپ ــا مانن ــرض برخــی میکروب ه ــه در مع ــرادی ک ــا: اف میکروب ه
ــتند، بــا احتمــال  ــیمپلکس نــوع 1 یــا همــان ویــروس تبخــال هس س
ــرای  ــچ واکســنی ب ــار مشــکل حافظــه می شــوند. اگرچــه هی بیشــتری دچ
ویــروس تبخــال وجــود نــدارد، واکسیناســیون دوران کودکــی در برابــر دیگــر 
ویروس هــا مــی توانــد بــه جلوگیــری از مشــکات بعــدی در زندگــی کمــک 
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــرد را از ق ــم ف ــن ورزش منظ ــر ای ــاوه ب ــد. ع کن

عفونت هــای مکــرر دور می کنــد.
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عالیمی که ممکن است نشان ابتال به بیماری کلیوی باشد
بنیاد ملی کلیه – مترجم هدیه حق شناسمقاله تخصصی

تخمیــن زده می شــود بیــش از 850 میلیــون نفــر در دنیــا دچــار بیمــاری 
کلیــوی باشــند ولــی اکثــر آنهــا از بیمــاری خــود اطــاع ندارنــد. بیمــاری 
ــد،  ــاد می کن ــی را ایج ــر اختصاص ــمی غی ــم جس ــی از عای ــوی بعض کلی
امــا افــراد بیمــار غالبــاً آنهــا را بــه بیماری هــای دیگــر نســبت می دهنــد. 
همچنیــن، کســانی کــه مبتــا بــه بیمــاری کلیــوی هســتند تــا زمانــی کــه 
عملکــرد کلیه هــا بــه طــور کامــل متوقــف نشــود یــا زمانــی کــه مقادیــر 
ــود  ــی را از خ ــچ عایم ــد هی ــع نکنن ــود دف ــن در ادرار خ ــادی پروتئی زی
ــط 10 درصــد  ــه فق ــی اســت ک ــی از دالیل ــن یک ــد. ای نشــان نمــی دهن
ــه آن مبتــا  ــه بیمــاری مزمــن کلیــه مــی داننــد کــه ب ــراد مبتــا ب از اف

هســتند.
ــوی،  ــاری کلی ــتن بیم ــان از داش ــرای اطمین ــا راه ب ــه تنه ــی ک در حال
آزمایــش دادن اســت.10  نشــانۀ احتمالــی ابتــا بــه بیمــاری کلیــوی را در 
ــه بیمــاری  ــا ب ــر در معــرض خطــر ابت ــم. اگ ــرار می دهی ــار شــما ق اختی
ــت، ســابقۀ  ــاال، دیاب ــه فشــار خــون ب ــرادی ک ــد اف ــوی هســتید، مانن کلی
خانوادگــی نارســایی کلیــه دارنــد یــا اگــر بیــش از 60 ســال داریــد مهــم 
ــه  ــد. هرگون ــش دهی ــوی آزمای ــاری کلی ــر بیم ــاالنه از نظ ــه س ــت ک اس
عایمــی را کــه تجربــه می کنیــد حتمــاً بــه پزشــک خــود اطــاع دهیــد.

عالیم بیماری کلیوی
ــز مشــکل  ــا در تمرک ــد ی ــری داری ــرژی کمت ــتید، ان ــته تر هس ۱. خس
داریــد.  کاهــش شــدید عملکــرد کلیــه می توانــد منجــر بــه تجمــع ســموم 
و ناخالصی هــا در خــون شــود. ایــن امــر می توانــد باعــث احســاس 
خســتگی و ضعــف در افــراد شــود و تمرکــز را دشــوار کنــد. یکــی دیگــر از 
عــوارض بیمــاری کلیــه، کــم خونــی اســت کــه مــی توانــد باعــث ضعــف 

و خســتگی شــود.
۲. در بــه خــواب رفتــن مشــکل داریــد. وقتــی کلیه هــا بــه درســتی 

ــق ادرار،  ــدن از طری ــروج از ب ــای خ ــه ج ــموم ب ــد، س ــل نمی کنن عم
در خــون تجمــع می یابــد. ایــن حالــت می توانــد خوابیــدن 

ــوی  ــی و بیمــاری کلی ــن بیــن چاق ــد. همچنی را دشــوار کن
مزمــن ارتبــاط وجــود دارد و آپنــه خــواب در کســانی کــه 

ــا جمعیــت  بیمــاری مزمــن کلیــه دارنــد در مقایســه ب
عمومــی بیشــتر اســت.

3. پوستی خشک و خارش دار دارید. 
کلیه های سالم کارهای مهم بسیاری 

را انجام می دهند. آنها مواد زاید و 
مایعات اضافی را از بدن شما پاک 

می کنند، به ساخت گلبول های قرمز 
خون کمک می کنند، باعث استحکام 

استخوان ها می شوند و برای حفظ مقدار 
مناسب مواد معدنی در خون ضروری هستند. 

خشکی و خارش پوست می تواند نشانه ای 
از بیماری های مرتبط با مواد معدنی و 

استخوانی باشد که اغلب همراه با 
بیماری پیشرفته کلیه است، در این 

حالت کلیه ها دیگر قادر به حفظ 
تعادل مناسب مواد معدنی و مواد 

مغذی در خون شما نیستند.
4. احساس می کنید که 

دچار تکرر ادرار هستید. اگر 
به دفعات زیاد ادرار می کنید، به 

خصوص در شب، این مساله می تواند 
نشانه ای از بیماری کلیوی باشد. وقتی 

عملکرد فیلتراسیون کلیه آسیب می بیند، می تواند 
باعث افزایش تمایل به ادرار شود. گاهی اوقات این حالت 

می تواند نشانه ای از عفونت ادراری یا بزرگ شدن پروستات در 

مردان باشد.
ــه طــور  ــای ســالم ب ــد. کلیه ه ــاهده می کنی ــود مش ــون در ادرار خ 5. خ
معمــول مانــع وارد شــدن ســلول های خونــی بــدن بــه داخــل ادرار می شــود، امــا 
ــد  ــی می توانن ــلول های خون ــن س ــد ، ای ــیب دیده ان ــه آس ــای کلی ــی فیلتره وقت
ــر نشــان دادن بیمــاری  ــاوه ب ــد. خــون در ادرار ع ــه داخــل ادرار نشــت کنن ب

کلیــه، می توانــد نشــان دهنــدۀ تومــور، ســنگ کلیــه، یــا عفونــت باشــد.
6. ادرار شــما کــف دار اســت. حبــاب بیــش از حــد در ادرار ـ بــه خصــوص 
حباب هایــی کــه قبــل از از بیــن رفتــن نیــاز بــه چندیــن بــار شستشــو دارنــد 
ـ نشــان دهنــدۀ پروتئیــن در ادرار اســت. ایــن کــف ممکــن اســت ماننــد کفــی 
ــرا اگــر  ــد، زی ــرغ مشــاهده می کنی ــوط کــردن تخــم م ــگام مخل باشــد کــه هن
ــه  ــت ک ــن اس ــوع آلبومی ــوالً از ن ــد، معم ــته باش ــود داش ــن در ادرار وج پروتئی

همــان پروتئیــن موجــود در تخــم مــرغ اســت.
ــداوم  ــورم م ــی و ت ــف کردگ ــت پ ــود حال ــم خ ــراف چش 7. در اط
ــی  ــیب دیدگ ــۀ آس ــت اولی ــن در ادرار عام ــد.  پروتئی ــی کنی ــه م را تجرب
فیلترهــای کلیــه اســت کــه باعــث می شــود پروتئیــن بــه ادرار نشــت کنــد.  پــف 
دور چشــم شــما می توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه کلیه هــای شــما بــه جــای 
نگــه داشــتن پروتئیــن در بــدن، مقــدار زیــادی از آن را در ادرار نشــت میدهنــد.
8. مــچ پــا و پاهــای شــما متــورم اســت. کاهــش عملکــرد کلیــه می توانــد 
ــورم  ــود. ت ــا ش ــچ پ ــا و م ــورم پ ــث ت ــود و باع ــدیم ش ــاس س ــه احتب ــر ب منج
ــا  ــدی، ی ــاری کب ــی، بیم ــاری قلب ــانه ای از بیم ــد نش ــی می توان ــدام تحتان در ان

مشــکات مزمــن وریــد پــا نیــز باشــد.
۹. اشــتهای شــما کــم اســت. ایــن یــک عامــت بســیار کلــی اســت، امــا 
ــل آن  ــد یکــی از دالی ــه می توان تجمــع ســموم ناشــی از کاهــش عملکــرد کلی

باشــد.
ــد  ــت می توان ــادل الکترولی ــدم تع ــد. ع ــی دارن ــما گرفتگ ــالت ش ۱0. عض
ــه عنــوان مثــال، ســطح پاییــن  در نتیجــۀ اختــال در عملکــرد کلیــه باشــد. ب
ــش  ــات نق ــی عض ــت در گرفتگ ــن اس ــده ممک ــرل نش ــفر کنت ــیم و فس کلس

داشــته باشــد.
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اگــر مــی خواهیــم احســاس ارزشــمندی یــا بــه اصطــاح عــزت نفســمان را بــاال ببریــم 
ــت  ــم اس ــان مه ــرای خودم ــه ب ــی را ک ــا و چارچوب های ــول و ارزش ه ــت اص الزم اس
ــم و هدف گــذاری  ــر اســاس آن هــا انتخــاب کنیــم و تصمیــم بگیری شناســایی کنیــم و ب
کنیــم و مــاک ارزشــمند بودنمــان را همســو بــودن بــا همــان اصــول و ارزش هــا بدانیــم!

تــا زماني کــه مــاک ارزشــمندیمان تعریــف و تمجیــد و تاییــد دیگــران باشــد، بــه دلیــل 
ــد  ــود دارن ــرادی وج ــواره اف ــان ها هم ــی انس ــای ارزش ــخصیتی و ماک ه ــای ش تفاوت ه
کــه مــا را تاییــد نخواهنــد کــرد؛ و همیــن موجبــات احســاس عــدم ارزش و شکســت مــا 
را فراهــم می کنــد و باعــث می شــود کــه بــا دســت کــم گرفتــن خودمــان انگیــزۀ کافــی 

بــرای حرکــت کــردن بــه ســمت رشــد و اهدافمــان را از دســت بدهیــم!
مــا بــه واســطۀ چهارچوب هــای ارزشــي خودمــان و تبعیــت از آن هــا صاحــب ارزش هــای 
انســانی هســتیم و خطاهــای احتمالــی و عــدم تاییــد دیگــران تاثیــری بــر ارزشــمندی مــا 

نخواهنــد داشــت!
مهــم ایــن اســت کــه خطــا را کاری بدانیــم کــه مطابــق اصــول ارزشــیمان نیســت و بــه 

ــا پذیــرش مســوولیت در پــی رفــع آن هــا برآییــم!  دیگــران آســیب می رســاند و ب
ــی را بشــنود و  ــای احتمال ــه انتقاده ــود ک ــد ب ــر خواه ــردی موفق ت ــان ف ــن می در ای

اگــر بــا اصــول ارزشــي خــودش مطابقــت داشــت بــرای رفــع آن هــا اقــدام کنــد!
ــی  ــه حت ــودن منجــر می شــود ک ــر ب ــاد پذی ــه انتق ــر اســت ک ــل ذک قاب

گاهــی بــا تصمیــم و انتخــاب خودمــان اصــول ارزشــیمان را بــه روز 
ــا انســان هســتیم  رســانی کنیــم و تغییــر دهیــم چــرا کــه م

و امــکان دارد کــه مســایلی از دیــد مــا دور مانــده باشــد!
و البتــه تاکیــد می کنــم کــه شــنیدن انتقــاد بــه هیــچ 

وجــه بــه معنــی پذیــرش کورکورانــه نیســت!
ــم  ــرار مي گیری ــاد ق ــورد انتق ــي م ــا وقت ــتر م بیش
ــب  ــورد مناس ــت بازخ ــارت الزم را جه ــون مه چ

به هــم  روحــی  لحــاظ  از  شــدت  بــه  نداریــم 
ــد  ــازنده، مي توان ــاد س ــه انتق ــل از اینک ــم غاف مي ریزی

ــد. ــده باش ــد دهن ــیار رش بس
ــر  ــر را در نظ ــکات زی ــه هســتید ن ــاد مواج ــا انتق ــه ب ــي ک ــاً در زمان لطف

ــد : بگیری
ــه اي  ــوگیري و جبه ــچ س ــدون هی ــز ب ــر چی ــل از ه ۱- قب
حرف هــاي منتقــد را بــه خوبــي و بــدون اینکــه مابیــن حــرف 

او بپریــم و بخواهیــم مخالفــت و توجیــه کنیــم بــه طــور کامــل 
ــم . ــوش مي دهی گ

۲-الزم اســت توجــه کنیــم کــه آیــا فــرد منتقــد صالحیــت الزم را 
ــان  ــکالت خودش ــف و مش ــاط ضع ــوگیري و از روي نق ــا س ــا ب دارد و ی

ــد. ــورد مي کنن ــا برخ ــا م ــد ب دارن
ولــي الزم بــه ذکــر اســت کــه حتــي در مــورد ایــن افــراد هــم، لحــن کام را از موضــوع 



انتقــاد جــدا کنیــم و بــه موضــوع توجــه کــرده و آن را در مــورد خودمــان بررســي کنیــم.
از طرفــي حتــي اگــر فــردي بنــا بــه مشــکات درونــي خــودش حرفــي مي زنــد و مــا را آشــفته می کنــد، در واقــع 
نشــانگر ضعفــی در وجــود مــا راجــع بــه آن موضــوع اســت کــه بــاز هــم بایــد مــورد بررســي قــرار بدهیــم و آن 

را برطــرف کنیــم کــه برایمــان بســیار رشــد دهنــده اســت.
3- اگر از نظر ما فرد منتقد صالحیت الزم را دارد: 

• الزم اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم کــه ممکــن اســت کــه انتقــاد ایشــان علیرغــم میــل 
باطنــي مــا، بــه دلیــل تفاوت هــاي فــردي مــورد نظــر مــا، نباشــد در ایــن حالــت از ایشــان زمــان 
ــه توجیــه  ــه مرضــوع مــورد بحــث فکــر کنیــم و از هــر گون بیشــتری می خواهیــم کــه راجــع ب

ــم.  ــودداري مي کنی خ
ــه  ــر، ب ــي را خی ــتیم و بخش ــول داش ــان را قب ــر ایش ــي از نظ ــه بخش ــي در صورتي ک • ول
منتقــد بازخــورد مي دهیــم کــه بــا ایــن بخــش از صحبــت شــما موافــق هســتم امــا راجــع 

بــه بقیــۀ آن فکــر خواهــم کــرد.
• و در نهایــت اگــر بــا نظــر ایشــان همســو بودیــم از او بــه پــاس تذکــر بــه جایــش 

ــم. ــي مي کنی ــکر و قدردان تش
انتقادپذیري از صفات انسان هاي با عزت نفس باالست.

فــرد بــا عــزت نفــس بــاال بــا نظــرات مخالــف خــودش، بــا احتــرام درونــي برخــورد 
مي کنــد.

شنیدن انتقاد به معنی پذیرش کورکورانه نیست! روانشناسی
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گزارش ویژه
سواالت رایج در مورد پیوند کلیه

بنیاد ملی کلیه

ــود،  ــال شــدید مواجــه می ش ــا اخت ــما ب ــۀ ش ــرد کلی ــه عملک ــی ک هنگام
ــرای  ــه طــور کلــی دو روش درمانــی ب ــه درمــان خواهیــد داشــت؛ ب نیــاز ب
ــراد  ــه. بســیاری از اف ــد کلی ــز و پیون ــاده وجــود دارد: دیالی ــۀ از کار افت کلی
پیونــد کلیــه را روش بهتــری می داننــد زیــرا بــه نظــر آن هــا ایــن کار آزادی 
عمــل بیشــتری داشــته و محدودیــت کمتــری بــرای بیمــار ایجــاد خواهــد 
کــرد. بــرای تصمیــم گیــری در مــورد روش درمانــی مناســب، بهتــر اســت 
ــای  ــا اعض ــک ی ــته اند، پزش ــه را داش ــد کلی ــۀ پیون ــه تجرب ــرادی ک ــا اف ب
ــی  ــه بررس ــه ب ــد. در ادام ــورت کنی ــه مش ــن زمین ــود در ای ــوادۀ خ خان
رایج تریــن ســواالتی کــه در مــورد پیونــد کلیــه وجــود دارنــد و پاســخ بــه 

آن هــا خواهیــم پرداخــت:

چه افرادی شرایط پیوند کلیه را دارند؟
ــالمندان،  ــا س ــودکان ت ــنین، از ک ــی س ــرای تمام ــد ب ــه می توان ــد کلی پیون
انجــام شــود. در ابتــدا شــما بایــد از ســامت کافــی بــرای انجــام ایــن عمــل 
برخــوردار باشــید؛ همچنیــن نبایــد بــه ســرطان یــا عفونــت مبتــا باشــید. 
ــواع معاینــات پزشــکی  ــد، ان ــد کلیــه را دارن افــرادی کــه قصــد انجــام پیون
ــت  ــرای دریاف ــا ب ــودن آن ه ــب ب ــا از مناس ــد ت ــی را می گذرانن و روانشناس
عضــو اطمینــان حاصــل شــود. معاینــات پیــش از عمــل، مشــکات موجــود 
ــام  ــان انج ــا زم ــوان ت ــه می ت ــد ک ــایی می کنن ــار را شناس ــدن بیم در ب
پیونــد، آن هــا را برطــرف کــرد. بــه طــور کلــی بــرای اکثــر افــراد مبتــا بــه 

عارضــۀ کلیــوی، پیونــد کلیــه گزینــه مناســبی بــرای درمــان اســت.

در صــورت بــاال بــودن ســن یــا وجــود عارضــه ای خــاص در بــدن 
چــه کنیــم؟

در بســیاری از مــوارد، افــرادی کــه ســالخورده اند یــا بــه عارضــه ای خــاص 
ماننــد دیابــت مبتــا هســتند، می تواننــد عمــل پیونــد کلیــه موفقــی داشــته 
باشــند. بــرای انجــام پیونــد موفــق در ایــن شــرایط، بایــد معاینــات دقیقــی 
ــکان  ــد ام ــا ح ــی را ت ــرات احتمال ــد خط ــک بتوان ــا پزش ــود ت ــام ش انج
کاهــش دهــد. همچنیــن ممکــن اســت پزشــک از شــما بخواهــد کارهایــی 
انجــام دهیــد کــه بــه کاهــش خطــر و افزایــش شــانس پیونــد موفــق کمــک 
ــه  ــد ک ــال ممکــن اســت پزشــک از شــما بخواه ــوان مث ــه عن ــد؛ ب می کنن
ــیگار، مصــرف آن را  ــا در صــورت کشــیدن س ــد ی ــش دهی ــان را کاه وزنت

تــرک کنیــد.
ــد  ــه دیابــت مبتــا هســتید، ممکــن اســت بتوانیــد پیون در صورتــی کــه ب
پانکــراس نیــز انجــام دهیــد. بــرای انجــام ایــن کار، بایــد بــا پزشــک خــود 

در مــورد انجــام  پیونــد پانکــراس در کنــار پیونــد کلیــه مشــورت کنیــد.

چگونه از پس زده شدن کلیه توسط بدن جلوگیری کنیم؟
یکــی از اتفاقاتــی شــما و تیــم پزشــکیتان، پــس از عمــل پیونــد بایــد مراقب 
ــم  ــدون عای آن باشــید، پــس زده شــدن کلیــه اســت. پــس زدن کلیــه، ب
خاصــی اتفــاق افتــاده و حتــی پــس از گذشــت مدتــی از عمــل نیــز امــکان 

رخ دادن آن وجــود دارد.
امــروزه، بــه لطــف پیشــرفته شــدن داروهــای ضــد رد پیونــد، احتمــال پــس 
ــد احتمــال  ــه اســت؛ هرچن ــدی بســیار کاهــش یافت زده شــدن ارگان پیون
وقــوع ایــن مســاله در افــراد مختلــف، متفــاوت اســت. بــرای اکثــر افــراد، در 
صــورت اســتفاده از داروی ضــد رد پیونــد خاصــی عمــل پــس زدن می توانــد 
متوقــف گــردد. بــه طــور کلــی، بهتریــن کار بــرای پیشــگیری از وقــوع ایــن 
ــم از  ــن کار، ه ــا انجــام ای ــه ب ــات منظــم اســت ک ــاق، چــکاپ و معاین اتف
ــه توســط  ــزدن کلی ــس ن ــد خــود و هــم از پ ــه جدی ــح کلی عملکــرد صحی

بــدن مطمئــن خواهیــد شــد.

چه زمان می توانیم فعالیت کاری خود را شروع کنیم؟
اینکــه چــه زمــان می توانیــد کار خــود را شــروع کنیــد، بــه نحــوۀ بهبــود، 
شــغل شــما و شــرایط پزشــکیتان بســتگی دارد. بســیاری از افراد، با گذشــت 
حــدود هشــت مــاه یــا بیشــتر از عمــل پیونــد خــود، می تواننــد کارکــردن را 

شــروع کننــد. در ایــن زمینــه، تیــم پزشــکی بــه شــما در تصمیــم گیــری بــرای 
بازگشــت بــه کار مشــورت خواهــد داد.

تاثیر عمل پیوند روی فعالیت جنسی به چه صورت است؟
ــی  ــت بخش ــی رضای ــط جنس ــوی، رواب ــۀ کلی ــل عارض ــه دلی ــه ب ــرادی ک اف
نداشــتند، همزمــان بــا گذشــت دوران بهبــود متوجــه تاثیر مثبت در روابطشــان 
خواهنــد شــد. عــاوه بــر ایــن مــورد، پــس از پیونــد میــزان بــاروری شــما نیــز 
افزایــش پیــدا می کنــد. مردانــی کــه کلیــۀ پیونــدی دارنــد، فرزنــدان ســالم و 
زنانــی کــه عمــل پیونــد انجــام دادنــد نیــز بــارداری موفقــی خواهنــد داشــت. 
در صورتــی کــه قصــد بچــه دار شــدن داریــد، بهتریــن کار ایــن اســت کــه در 

مــورد زمــان آن بــا پزشــک مشــورت کنیــد.
زنانــی کــه پیونــد کلیــه انجــام داده انــد، پــس از عمــل خــود تــا مدتــی بایــد 
ــاردار شــدن خــودداری کننــد؛ نظــر بیشــتر مراجــع در ایــن زمینــه ایــن  از ب
اســت کــه زنــان بــرای بــارداری بایــد تــا یــک ســال یــا بیشــتر پــس از گذشــت 
عمــل خــود صبــر کننــد. رونــد بــارداری بایــد کامــا برنامــه ریزی شــده باشــد 
و مصــرف داروهایــی کــه می تواننــد بــه جنیــن در حــال رشــد آســیب برســانند 
ــاورۀ  ــن مش ــوند؛ همچنی ــع ش ــارداری قط ــش از ب ــه پی ــش هفت ــد از ش بای
ــم  ــۀ مه ــد. نکت ــد باش ــه مفی ــن زمین ــد در ای ــز می توان ــارداری نی ــرل ب کنت
ــه بیماری هــای  ــر ابتــا ب دیگــری کــه وجــود دارد، محافظــت از خــود در براب
مقاربتــی اســت کــه در ایــن زمینــه توصیــه می شــود حتمــا مــوارد بهداشــتی 

الزم را رعایــت کنیــد.

آیا پس از پیوند باید رژیم غذایی خاصی را دنبال کنیم؟
ــد از  ــد، بای ــام داده ان ــه انج ــد کلی ــل پیون ــه عم ــرادی ک ــی، اف ــور کل ــه ط ب
رژیــم غذایــی ســالم بــرای قلــب )خــوردن غذاهایــی بــا چربــی و نمــک کــم( 
اســتفاده کــرده و مایعــات زیــاد مصــرف کننــد. در صورتــی کــه بــه دیابــت یــا 
مشــکات دیگــری مبتــا هســتید، بســته بــه شــرایطی کــه در آن قــرار داریــد، 
ــص  ــک متخص ــت. ی ــد داش ــی خواهی ــود محدودیت های ــی خ ــم غذای در رژی
تغذیــه می توانــد در برنامــه ریــزی بــرای خــوردن غذاهــای مناســب بــه شــما 

کمــک کنــد.

اهدا کنندۀ زنده یا اهدا کنندۀ فوت شده؟
همان طــور کــه اشــاره شــد، شــما می توانیــد کلیــۀ پیونــدی را از یــک 
شــخص فــوت شــده کــه کلیــۀ خــود را اهــدا کــرده اســت دریافــت کنیــد یــا 
اینکــه یــک شــخص زنــده بــه شــما یکــی از کلیه هــای خــود را اهــدا کنــد. بــا 
اینکــه در هــر دو حالــت، کلیــه شــما بــه خوبــی کار می کنــد، امــا در صــورت 
دریافــت از اهــدا کننــدۀ زنــده، کلیــۀ پیونــدی عــاوه بــر اینکــه ســریع تر در 
ــوده و  ــه کار می کنــد، کیفیــت عملکــرد آن نیــز بهتــر ب ــدن شــما شــروع ب ب

مــدت زمــان بیشــتری نیــز دوام خواهــد آورد.
بــرای دریافــت کلیــه از اهــدا کننــدۀ مــرده، پــس از اینکــه مشــخص شــد نیــاز 
ــام شــما در لیســت انتظــار دریافــت عضــو قــرار خواهــد  ــد، ن ــد داری ــه پیون ب
گرفــت؛ در ایــن شــرایط، ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد تــا یــک کلیــۀ 

مناســب بــا شــرایط شــما برایتــان تهیــه شــود.
ــه  ــه کلی ــی ک ــا زمان ــود ت ــت می ش ــت ثب ــما در لیس ــام ش ــه ن ــی ک از زمان
مــورد نظــر پیــدا شــود، ممکــن اســت بــه دیالیــز هــم احتیــاج داشــته باشــید؛ 
ــدا  ــورت پی ــه در ص ــان از اینک ــرای اطمین ــدت ب ــن م ــول ای ــن در ط همچنی
شــدن کلیــه، شــما بــرای دریافــت آن آمــاده هســتید بــه صــورت منظــم بایــد 

آزمایــش خــون بدهیــد.
ــرای انجــام آزمایش هــای الزم را فراهــم  مرکــز درمانــی شــما اقدامــات الزم ب
ــه  ــد ب ــه بای ــه، بافاصل ــدن کلی ــدا ش ــس از پی ــه پ ــی ک ــد و از آنجای می کن
شــما خبــر بدهــد، ضــروری اســت اطاعــات الزم بــرای دسترســی فــوری بــه 
اشــخاص فهرســت را داشــته باشــد. هنگامــی کــه کلیــۀ پیوندی مناســب شــما 

ــد بایــد در ســریع ترین زمــان ممکــن انجــام گــردد. پیــدا شــد، عمــل پیون
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گزارش ویژه
سواالت رایج در مورد پیوند کلیه

معایب دریافت کلیه از اهداکنندۀ زنده چیست؟
یکــی از عیب هایــی کــه در ایــن روش وجــود دارد ایــن اســت کــه یــک شــخص 
زنــده و ســالم، بایــد تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه و یــک کلیــۀ ســالم از 
ــل  ــل عم ــه دلی ــز ب ــه نی ــدۀ کلی ــرای شــخص اهداکنن ــود. ب ــارج ش ــدن او خ ب
جراحــی، مــدت زمانــی طــول می کشــد تــا بهبــود یافتــه و بتوانــد بــه زندگــی 
عــادی خــود بازگــردد. البتــه بــا پیشــرفت هایی کــه در عمل هــای جراحــی بــه 
ــا جراحــی  ــوان جراحــی کــم تهاجمــی ی ــی )تحــت عن ــده، روش های وجــود آم
الپاراســکوپی( وجــود دارنــد کــه بــه کمــک آن هــا بــه جــای شــکاف های بــزرگ 
ــک  ــود. کوچ ــتفاده نم ــک اس ــیار کوچ ــی بس ــد از برش های ــدن، می توان روی ب
ــود، درد  ــدن دوران بهب ــای کوتاه ش ــه معن ــار، ب ــدن بیم ــای ب ــدن برش ه ش

ــادی اســت. ــه زندگــی ع ــر و بازگشــت ســریع تر ب کمت

مزایا و معایب پیوند کلیه برای اهدا کننده
ــرار  ــا 60 ســال ق ــه ســنی 18 ت ــده، معمــوال در فاصل اهــدا کننــدگان عضــو زن
ــه  ــته ب ــد بس ــو می توان ــدای عض ــرای اه ــول ب ــل قب ــن قاب ــد س ــد، هرچن دارن
ــو،  ــدای عض ــرای اه ــد. ب ــر باش ــرد، متغی ــامت ف ــرایط س ــی و ش ــز درمان مرک
ــا شــخص گیرنــده، از  شــخص اهــدا کننــده بایــد دارای فاکتورهایــی ســازگار ب

ــت و... باشــد. ــوع باف ــی، ن ــروه  خون ــه گ جمل
شــخص اهداکننــده، بــه طــور دقیــق تحــت تســت های آزمایشــگاهی، معاینــات 
ــل اســت  ــن دلی ــه ای ــن آزمایشــات ب ــرد؛ ای ــرار می گی و آزمایشــات فیزیکــی ق
کــه از ســامت شــخص و اینکــه تصمیــم خــود را بــه صــورت آگاهانــه گرفتــه 
اســت اطمینــان حاصــل شــود. در مــورد اینکــه اهداکننــده، بــرای اهــدای عضــو 
پذیرفتــه شــود یــا خیــر، در نهایــت پــس از معاینــات الزم توســط تیــم پزشــکی 

در مرکــز درمانــی تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد.
جنبه های مثبت اهدای عضو برای گیرنده

اهدای عضو برای گیرنده امتیازاتی دارد از جمله:
ــی شــخص  ــت زندگ ــد ســامت و کیفی ــد می توان ــی: عمــل پیون ــت زندگ کیفی
گیرنــده را بســیار بهتــر کنــد و بــه او اجــازۀ بازگشــت بــه زندگــی عــادی خــود 
را بدهــد. افــراد گیرنــده پــس از پیونــد عضــو می تواننــد اوقــات بیشــتری را بــا 
خانــواده و دوســتان خــود بگذراننــد، از نظــر جســمی فعالیــت بیشــتری داشــته 

ــد. ــال کنن ــر دنب ــق خــود را جدی ت و عای
افزایــش طــول عمــر: عمــل پیونــد کلیــه، می توانــد طــول عمــر بیمــار را حــدود 
ده ســال افزایــش داده و کیفیــت زندگــی او را نیــز بهتــر کنــد. همــان طــور کــه 
می دانیــد، دیالیــز جایگزیــن کامــل و صــد در صــد مناســبی بــرای کلیــۀ ســالم 
انســانی نیســت. افــرادی کــه عمــل پیونــد کلیــه را انجــام می دهنــد، عــاوه بــر 
اینکــه دیگــر نیــاز بــه دیالیــز هفتگــی ندارنــد، اثــرات جانبــی دیالیــز از جملــه 
ــارش  ــات و خ ــی عض ــون، گرفتگ ــار خ ــش فش ــتفراغ، کاه ــوع، اس ــت ته حال

پوســت نیــز شــامل حــال آن هــا نمی شــود.
کوتــاه  بــودن زمــان انتظــار: بــا توجــه بــه کمبــود عضــو اهدایــی، افــرادی کــه در 
صــف انتظــار فهرســت پیونــد عضــو از اشــخاص فــوت کــرده هســتند، معمــوال 
مــدت زمــان زیــادی )گاهــی اوقــات چندیــن ســال( بایــد منتظــر دریافــت عضــو 
بماننــد. بیمارانــی کــه اهداکننــدۀ زنــدۀ خــود را پیــدا کننــد، نیــازی بــه انتظــار 

در صــف اهــدای عضــو نخواهنــد داشــت.
ــت آن از  ــا دریاف ــد، ب ــه دارن ــد کلی ــه پیون ــاز ب ــه نی ــی ک ــر: بیماران نتیجــۀ بهت
ــج  ــده نتای ــوت ش ــه از اشــخاص ف ــت کلی ــه دریاف ــده، نســبت ب ــدۀ زن اهداکنن
بهتــری دریافــت می کننــد. در اغلــب مــوارد، کلیــه دریافتــی از شــخص زنــده، 
طــول عمــر بیشــتری نســبت بــه کلیــۀ بــدن مــرده دارد. همچنیــن ســازگاری 
ژنتیکــی کــه میــان اهداکننــدۀ زنــده و بیمــار گیرنــده وجــود دارد، خطــر پــس 

ــد. ــش می ده ــو را کاه ــدن عض زده ش
عملکــرد فــوری: کلیــه ای کــه از بــدن فــرد زنــده پیونــد زده می شــود، پــس از 
قــرار گرفتــن در بــدن گیرنــده، بافاصلــه شــروع بــه کار می کنــد. در بعضــی از 
مــوارد نــه چنــدان رایــج، هنگامــی کــه کلیــۀ پیونــدی از بــدن مــرده، در بــدن 
ــت خــود را شــروع  ــه فعالی ــی طــول می کشــد ک ــرد، مدت ــرار می گی ــده ق گیرن

کنــد کــه شــخص در ایــن مــدت نیــاز بــه دیالیــز خواهــد داشــت.

جنبه های مثبت اهدای عضو برای اهدا کننده
ــردارد؛  ــرای اهــدا کننــده جنبــه هــای خوبــی هــم را در ب اهــدای کلیــه ب

همچــون:
تجربــۀ احســاس خــوب: نجــات جــان یــک هم نــوع قطعــا احســاس بســیار 
خوبــی را در فــرد اهــدا کننــده ایجــاد خواهــد کــرد. خدمــت بــه بشــریت 
ــه انســانی دیگــر، یکــی از جنبه هــای مثبــت اهــدای  و اعطــای زندگــی ب

عضــو اســت.
گذرانــدن زمــان بیشــتر بــا عزیــزان: یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای اهــدا 
ــدای  ــا اه ــم ب ــا می توانی ــتند. م ــا هس ــزان م ــک و عزی ــراد نزدی ــو، اف عض
عضــو بــه یکــی از عزیــزان خــود، طــول عمــر او را افزایــش داده و در نتیجــه 

مــدت زمــان بیشــتری از زندگــی خــود را بــا فــرد مــورد نظــر بگذرانیــم.
ــود  ــو وج ــدۀ عض ــرای گیرن ــم ب ــده و ه ــرای اهداکنن ــم ب ــه ه ــی ک مزایای

ــد دارن
ــرای  ــه ب ــی ک ــر زمان ــد در ه ــه می توان ــد کلی ــی: عمــل پیون انعطــاف زمان
اهداکننــده و گیرنــده مناســب باشــد انجــام شــود. بنــا بــر ایــن، می تــوان 

ــام داد. ــای الزم را انج ــه ریزی ه ــی برنام ــه راحت ب
ــت  ــا دریاف ــو: ب ــت عض ــت دریاف ــل فهرس ــراد داخ ــه اف ــتر ب ــت بیش فرص
ــام در فهرســت دریافــت  ــه ثبــت ن ــازی ب ــده، نی عضــو از یــک شــخص زن
عضــو نیســت، در نتیجــه بخــت افــراد داخــل فهرســت بــرای دریافــت عضــو 
ــه افــرادی کــه قــادر بــه  ــا انجــام ایــن کار، می تــوان ب افزایــش می یابــد. ب

پیــدا کــردن اهــدا کننــدۀ زنــده نیســتند، بخــت زندگــی داد.
تاثیــر فــوری: تاثیــر پیونــد عضــو از اهــدا کننــدۀ زنــده بســیار ســریع اتفــاق 
می افتــد، بــه گونــه ای کــه بیمــار پــس از انجــام عمــل جراحــی، بافاصلــه 

تاثیــر آن را در ســامتی خــود احســاس خواهــد کــرد.

پیوند عضو چه تاثیراتی روی اهداکننده خواهد داشت؟
اهــدای عضــو، تاثیــری روی طــول عمــر فــرد اهداکننــده نخواهــد داشــت و 
اکثــر اهداکننــدگان، پــس از بهبــود، بــا ســامت کامــل بــه زندگــی عــادی 
خــود ادامــه می دهنــد. در پیونــد کلیــه، دورۀ بهبــود اهداکننــدگان کوتــاه 
بــوده و بــه طــور کلــی، فــرد می توانــد پــس از گذشــت دو تــا شــش هفتــه 

بــه زندگــی عــادی خــود بازگــردد. 
ــام  ــت انج ــا موفقی ــع ب ــر مواق ــو در اکث ــد عض ــد پیون ــه فراین ــا اینک ب
ــده  ــا گیرن ــرای اهداکننــده ی می شــود، امــا ممکــن اســت عوارضــی نیــز ب
ــه  ــن شــوید ک ــر کاری، مطمئ ــش از انجــام ه ــن پی داشــته باشــد؛ بنابرای
ــص  ــک متخص ــده را از پزش ــرایط آین ــه و ش ــن زمین ــات الزم در ای اطاع

ــید.  ــرده باش ــت ک دریاف
تاثیــر پیونــد روی بــدن: در بــدن افــرادی کــه یکــی از کلیه هــای خــود را 
ــد کاری  ــرا بای ــد، کلیــۀ دیگــر مقــداری بزرگتــر می شــود، زی اهــدا کرده ان
را کــه دو کلیــه بــه صــورت همزمــان انجــام می دهنــد، بــه تنهایــی انجــام 

دهــد.
خطــرات احتمالــی بــرای اهــدا کننــده: ماننــد تمامــی عمل هــای جراحــی، 
ــد  ــا بلن ــدت ی ــاه م ــی کوت ــت عوارض ــن اس ــز ممک ــو نی ــدا عض ــل اه عم
مــدت بــرای اهــدا کننــده داشــته باشــد. از جملــه عــوارض عمــل جراحــی 
ــون،  ــدن خ ــه ش ــون، لخت ــت دادن خ ــت، از دس ــه درد، عفون ــوان ب می ت
ــا  ــه بافــت ی ــه مــادۀ بیهوشــی، التهــاب ریــه، آســیب ب ــدن ب حساســیت ب
ــا  ارگان هــای اطــراف محــل جراحــی و حتــی مــرگ اشــاره کــرد. البتــه ب
ــوژی  ــد عضــو، عمــل رایجــی اســت و تکنول ــه اینکــه عمــل پیون توجــه ب
عمــل جراحــی نیــز رو بــه پیشــرفت اســت، خطــرات احتمالــی ایــن عمــل 

ــد. ــش می یاب ــه روز کاه روز ب
هم اکنــون، اطاعــات جهانــی بلندمــدت و منظمــی در رابطــه بــا خطــرات 
اهــدا عضــو وجــود نــدارد؛ امــا در حــال حاضــر در ایــن زمینــه، مطالعاتــی 
ــاس  ــر اس ــال، ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــرداوری ش ــی گ ــام و اطاعات انج
اطاعــات محــدودی کــه در مــورد خطــرات پیونــد عضو در دســترس اســت، 
ــه طــور کلــی خطــرات ایــن عمــل جراحــی کــم در نظــر گرفتــه شــده  ب
اســت. خطــرات عمــل پیونــد عضــو، بــا توجــه بــه فــرد اهداکننــده و ارگان 

ــد. ــاوت باش ــد متف ــده، می توان ــدا ش اه



 

ماهنامه  دیالیز  
ماهنامــه علمــی بیماران 
نگه دارنده  درمــان  تحت 
دیالیز،پرستـاران و پزشکان

صاحب امتیاز :   شرکت مدی تک سیس 
مدیر مسئول :   دکتر رامبد حاجی پور

تحریریه  :  دکتر نوذر مرتضوی، ناصر طبخی، 
دکتر توحید عزیزی، هدیه حق شناس 

توزیع و اشتراک :   حجت آرامون
ویرایش :   هدیه حق شناس

طراح گرافیک و صفحه آرا :    محسن   قربانی

شمارگان  :  ۱0000 نسخه
نشانی :  تهران،  خیابان سعادت آباد،پـالک44، طبقه   5

کدپستی :   ۱۹۹88۹863۹
تلفن :   ۲۲07400۱-0۲۱     نمابر :0۲۱-۲۲073۱03

ــان منیــری  ــه: انقــالب، خیاب نشــانی چاپخان
ــر،  ــژاد و روانمه ــی ن ــل لباف ــد، حدفاص جاوی

ــی ــاپ عمران ــالک 4۱/۲ چ پ
تلفن: 6640۹477

آخریــن مقاالت و مطالب آموزشــی 
در مورد محصوالت جدیــد دیالیز و 
شاخص های کیفی آن ها، گایدالین ها، 
کفایت دیالیز، مراقبت های پرستاری، 
تغذیه بیمــاران دیالیزی و مســابقه 
پرستار و دیالیز را در صفحة  مد وی در 

اینستاگرام دنبال کنید.

newsletter@icdgroup.org
www.dialysis.news

Medwayteb

8

وزیر بهداشت: بیش از 50 درصد مردم واکسینه شده اندرویداد

تهــران - ایرنــا - دکتــر بهــرام عیــن  اللهــی در جلســۀ کمیتــۀ کشــوری علمــی کوویــد19،  عنــوان کــرد: در آســتانۀ هفتــۀ دفــاع مقــدس هســتیم که 
یــادآور صحنه هــای شــهادت و ایثــار بــه خصــوص ایثــار در جامعــه پزشــکی اســت؛ مــا در دفــاع مقــدس در عرصــه درمــان مجروحیــن و پیشــگیری 
بســیاری از بیماری هــا و درمــان مجروحیــن شــیمیایی نــه تنهــا موفــق عمــل کردیــم بلکــه امــروزه در بســیاری از ایــن زمینه هــا ســرآمد هســتیم. 
در عرصــۀ درمــان مجروحیــن شــیمیایی تنهــا مقاالتــی کــه مســتند و معتبــر اســت، مقــاالت کشــور ماســت و ایــن نشــان آن اســت کــه مــا در 
بحــران بــا اســتفاده از دانشــمندانمان توانســتیم موفــق کار کنیــم. بنابرایــن تاریــخ نشــان می  دهــد کــه ایــن تــوان را داریــم. در بحــث ســلول  های 
ــان کار کردیــم و در دنیــا موفــق عمــل کردیــم و اکنــون  ــی بودیــم کــه روی ســلول های بنیــادی در مرکــز روی بنیادیــن، جــزو چنــد کشــور اول

ســرآمد هســتیم. بنابرایــن، مــا بــه صــورت بالقــوه در کشــور تــوان علمــی الزم را داریــم و ایــن موضــوع را تاریــخ ثابــت کــرده اســت.

وی افــزود: از همــۀ دانشــمندانی کــه در نبــرد بــا کرونــا بــرای درمــان بیمــاران تــاش کردنــد، تشــکر می کنــم، بســیاری از افــرادی کــه در کرونــا 
ــا بیمــاران ســروکار داشــتند و هــم خودشــان  تــاش کردنــد، خودشــان گرفتــار بیمــاری شــدند و ناآشــنا از بیمــاری نیســتند. ایــن افــراد هــم ب
دچــار شــدند و ایثــار و فــداکاری کردنــد کــه قابــل تقدیــر اســت. بایــد توجــه کــرد کــه اهمیتــی کــه در اســام بــه علــم و دانــش داده می  شــود، 
شــاید در خیلــی از مذاهــب نباشــد. حضــرت علــی )ع( می فرماینــد »العلــم و ســلطان« مقــام معظــم رهبــری هــم مرتبــاً بــه ایــن موضــوع تاکیــد 
ــا هــم در  ــت علمــی م ــن حــال، وضعی ــش و اســتفاده از دانشــمندان اســت. در عی ــم و دان ــن مســاله مان بحــث عل ــا مهم تری ــن، م ــد. بنابرای دارن
منطقــه و جهــان ممتــاز اســت. مــا بعــد از انقــاب، از نظــر نیــروی انســانی بســیار قــوی عمــل کردیــم و در تمامــی رشــته ها دانشــمندان صاحــب 
 نظــری داریــم کــه مقــاالت متعــددی داده و کار می کننــد. یــک زمانــی مــردم کشــور مــا بــرای درمــان بــه خــارج از کشــور می رفتنــد، امــا اکنــون 
برعکــس شــده و همــه از خــارج بــرای درمــان بــه ایــران می آینــد کــه نشــان می دهــد دانشــمندان مــا توانســتند در وضعیــت خوبــی کار انجــام 

دهنــد و خدماتــی کــه بــه مــردم ارایــه می  شــود، در ســطح باالیــی قــرار دارد.

کمیته علمی کرونا کاربردی شود
عیــن  اللهــی بــا بیــان اینکــه اقدامــات و تصمیمــات کمیتــه علمــی بایــد کاربــردی شــود، گفــت: از ســوی دیگــر، مــا بایــد مرتبــاً اقداماتمان را بــه  روز 
کنیــم. بــه عنــوان مثــال بایــد تغییراتــی در زمینــه قرنطینــه و الک  داونــی کــه در کشــور اعمــال مــی  شــود، ایجــاد کنیــم و ایــن موضــوع نمی  توانــد 
تــا آخــر بــه همیــن صــورت باشــد. اقداماتــی ماننــد عــدم تــردد شــبانه، مســافرت نرفتــن، عــدم خــروج ماشــین ها و... نمی توانــد همیشــه ادامــه 

و تغییــر دهیــم. نــه اینکــه یــک چیــزی را بــه عنــوان دســتورالعمل قــرار داشــته باشــد و بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود برایــش فکــری کــرده 
داده و روی آن بایستیم.

تا امروز بیش از 50 درصد مردم را واکسینه کرده ایم

ــینه  ــردم را واکس ــد م ــش از 50 درص ــروز بی ــا ام ــه ت ــان اینک ــا بی کردیــم، گفــت: در حــوزه واکسیناســیون بــه حــدود وی ب
ــا  ــد و ت ــرق می کن ــت دارد ف ــر وضعی ــیده ایم و دیگ ــون دوز  رس دو ســه هفتــه دیگــر شــاید بــه 70 درصــد هــم 45 میلی

ــًا  ــه قب ــتورالعمل  هایی ک ــه دس ــت ک ــر الزم نیس ــن، دیگ ــیم. بنابرای داشــتیم را اجــرا کنیــم، بلکــه بایــد آن هــا را برس
بتوانیــم انجــام دهیــم.بــه  روز کنیــم. مثــا الک  داون هوشــمند را ایجــاد کنیــم و مطالــب را بــه  روز 

واکسیناسیون استمهم تریــن مســاله ای کــه دانشــمندان بایــد نســبت بــه آن تاکیــد کننــد، 

ــور  ــم همینط ــی ه ــتورالعمل های درمان ــورد دس ــرد: در م ــح ک ــی تصری ــن الله اســت. اگــر بــه ایــن نتیجه عی
تعصــب رســیدیم کــه دیگــر رمدســیویر الزم نیســت، دیگــر نبایــد آن را تجویــز کنیــم. بنابرایــن،  نبایــد  اوالً 

کنیــم. مهم تریــن داشــته باشــیم و روی هــر چیــزی کــه اجمــاع می شــود، بایســتیم و درمان هــا را بــه  روز 
مســاله ای کــه همــۀ دانشــمندان  نســبت بــه آن تاکیــد می کننــد، واکسیناســیون اســت.


