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شهریور 1400       

 مقاومت در برابر واکسن کووید
سخن   نخست

دکتر نوذر مرتضوی

پــس از یــک ســال و نیــم از شــروع همه گیــری ویــروس کوویــد 19 در کشــور 
ــرانجام  ــن، س ــزار هموط ــوت 117 ه ــاری و ف ــن بیم ــا ای ــی ب ــارزۀ همگان و مب
ــان  ــرای پای ــیون در کشــور ب ــرعت واکسیناس ــن س ــا اوج گرفت ــازه ای ب ــد ت امی
ــده اســت. ــود آم ــه وج ــه در کشــور ب ــای 18 ماه ــدوه و محدودیت ه ــم و ان غ

ــا  ــدای ســال ب ــد از ابت ــه واکســن کووی ــود ک ــن ب ــر ای ــاید انتظــار ب اگرچــه ش
ســرعت بــاال توزیــع شــود امــا کشــور بــه دالیــل متعــددی در تامیــن واکســن 
ــد  ــون واردات واکســن و تولی ــود. خوشــبختانه اکن ــق نب ــی موف ــزان کاف ــه می ب
ــادی در  ــه اســت. همینطــور پایگاه هــای زی ــادی گرفت آن در داخــل ســرعت زی
ــوارد  ــیاری از م ــده اند و در بس ــیج ش ــا بس ــن کرون ــح واکس ــرای تلقی ــور ب کش
بــدون ثبــت نــام و بــدون محدودیــت ســنی واکسیناســیون انجــام می شــود کــه 

جــای بســی امیــدواری اســت. 
در ایــن میــان عــده ای از هموطنــان مــا از دریافــت واکســن ســر بــاز 

ــه  ــد. البت ــان می دهن ــت نش ــل آن مقاوم ــد و در مقاب می زنن
ــورهای  ــه کش ــبت ب ــراد نس ــن اف ــدۀ ای ــبختانه ع خوش

ــت  ــن مقاوم ــا همی ــت ام ــدک اس ــل و ان ــر قلی دیگ
ــرگ و  ــش م ــازی و کاه ــد ایمن س ــد رون می توان

ــرو ســازد. ــا کنــدی روب میــر آحــاد مــردم را ب
مســالۀ  یــک  واکســن  برابــر  در  مقاومــت 
ــی در  ــراد حت ــیاری از اف ــت. بس ــی اس جهان
ــا هرگونــه واکســن ـ بــه  آمریــکای شــمالی ب
خصــوص واکســن کوویــد-19 ـ مخالــف 
هســتند و درصــد قابــل توجهــی از افــراد در 
ــنی  ــوع واکس ــچ ن ــرفته هی ــورهای پیش کش
ــزان  ــد. می ــت نمی کنن ــوغ دریاف ــن بل ــا س ت
ــد در  ــن کووی ــا واکس ــده ب ــن ش ــراد ایم اف

ــی 60 درصــد  ــرز 50 ال ــاالت متحــده در م ای
باقــی مانــده اســت و ایــن بــه معنــی آن اســت 

کــه 100 میلیــون نفــر در ایــن کشــور ـ بــا 
وجــود مشــوق ها ـ از واکسیناســیون خــودداری 

نــد.  کرده ا
چرا نه؟

در حالــی کــه بیشــتر مــردم جهــان در صف هــای طوالنــی 
ــن امــر  ــه ای ــا هســتند چطــور عــده ای حاضــر ب منتظــر دریافــت واکســن کرون

نیســتند؟
چند دلیل عمده برای ســر باز زدن از واکسیناســیون وجود دارد:

ــوزن های  ــق و سرس ــوۀ تزری ــراد از نح ــن اف ــیاری از ای ــی: بس ــس هراس 1- واک
ــا ایــن مــوارد  تلقیــح وحشــت دارنــد و دچــار حملــۀ پانیــک و یــا در برخــورد ب
ــوارض  ــیون ع ــد واکسیناس ــده ای معتقدن ــوند. ع ــدید می ش ــراب ش ــار اضط دچ
خطرناکــی دارد یــا انتظــار در صــف واکسیناســیون خطــرات جــدی بــرای ابتــا 
بــه خــود بیمــاری کوویــد را در بــر دارد یــا بیمارســتان بــا تخــت خالــی بــرای 
ــاالت  ــن ح ــتر ای ــه بیش ــدارد. ک ــود ن ــن وج ــوارض واکس ــا ع ــد ی ــان کووی درم

ــی اســت. ــا ســایر اختــاالت اضطراب نوعــی وســواس ی
ــرات  ــه اث ــر ک ــن بهت ــر واکس ــراد منتظ ــن اف ــده ای از ای ــی: ع 2- کمال گرای

ــتند. ــد هس ــته باش ــری داش بهت
ــراد کــه ممکــن اســت  ــن اف 3- اختــاالت شــخصیت ماننــد اختــال مــرزی: ای

هیــچ نــوع چارچــوب یــا مــرزی را نپذیرنــد و احتمــال اعتیــاد بــه مــواد مخــدر 
را نیــز دارنــد بــر ایــن بــاور هســتند کــه افــراد خاصــی هســتند و بیمــاری بــه 

ــد. ــا نمی آی ــراغ آن ه س
ــز  ــور در مراک ــه حض ــادر ب ــن ق ــراد مس ــی اف ــاید برخ ــکان: ش ــدم ام 4- ع
واکسیناســیون نباشــند یــا کســی را بــه عنــوان همــراه بــرای کمــک بــه حضــور 

ــند. ــته باش ــز نداش ــن مراک در ای
ــتند و از  ــی دور هس ــات مل ــراد از اعان ــاط اف ــی نق ــاع: در برخ ــدم اط 5- ع
اهمیــت و جریــان واکسیناســیون و نحــوۀ آن فاصلــه دارنــد یــا کار بــا تکنولــوژی 

و ثبــت نــام در وبســایت ها را نیاموخته انــد.
6- شــبه علــم: ایــن موضــوع کــه شــبیه بــه عــدم اطــاع اســت بــه دلیــل وجــود 
ادعاهــای نادرســت در درمــان بیمــاری بــا داروهــای گیاهــی و شــایعاتی از ایــن 
ــه  ــد را ب ــوان کووی ــا طــب جانشــین می ت ــنتی ی ــا طــب س ــه ب دســت ک
راحتــی درمــان کــرد همراهــی دارد. برخــی شــیادان نیــز بــا فروش 
ــد.  ــن می زنن ــب دام ــن مطال ــر ای ــی ب ــی گیاه ــای جعل دارو ه
ــر  ــی ب ــی پویش های ــث شــده حت ــی باع ــش کاف ــدم دان ع
ضــد واکسیناســیون اجبــاری بــه راه بیفتــد. ایــن افــراد 
بــر برخــی اظهــار نظرهــای داخلــی و خارجــی تکیــه 
ــا  ــۀ شــدید خــون( ی ــوارض )لخت ــر ع ــد و ب می کنن

ــد. ــد دارن ــدم اثربخشــی واکســن ها تاکی ع
7- تئــوری توطئــه: برخــی از افــراد در خــارج 
ــوم  ــادات موه ــران اعتق ــی در ای ــا حت از کشــور ی
ــات  ــر جاسوســی توســط محتوی ــی ب خاصــی مبن
واکســن از ســوی دولــت خــودی یــا بیگانــه 
دارنــد یــا اینکــه تصــور دارنــد دولــت قصــد 
ــا  ــد ی ــر ده ــان را تغیی ــوم آن ــات ژن دارد محتوی
می خواهنــد  مهندســی  نوعــی  بــا  دولت هایــی 
ــانند.  ــل برس ــه قت ــر را ب ــه بش ــادی از گون ــده زی ع
ــراد جوامــع وجــود  ــه در بســیاری از اف تئــوری توطئ

دارد و خــاص بیمــاران اعصــاب و روان نیســت.

حقوق و اخالق
ــدن خــود  ــا ایمن ســازی ب ــان ی ــورد درم ــدارد در م ــرد حــق ن ــا ف آی
تصمیــم بگیــرد؟ آیــا در برابــر اجتمــاع مســوولیت پذیــری حکــم بــر ایمن ســازی 
داریــم؟ آیــا اگــر واکســن نزدیــم حــق برخــورداری از حقــوق جمعــی را داریــم؟

البتــه مناظراتــی در  اینگونــه مباحــث بســیار مهــم و طوالنــی هســتند و 
کشــورهای غربــی در ایــن مــورد بــه راه افتــاده اســت کــه بحــث حقــوق انســانی 

ــاند. ــان می کش ــه می ــی را ب ــوولیت جمع و مس
ــت  ــدم دریاف ــر ع ــم ب ــاً تصمی ــود راس ــدن خ ــرای ب ــر ب ــت، اگ ــوال اینجاس س
ــه  ــران را ب ــویم و دیگ ــر ش ــاع حاض ــم در اجتم ــاز می توانی ــم، ب ــن گرفتی واکس

ــم؟ ــر بیندازی خط
ــد-19  ــورد کووی ــل در م ــواالت حداق ــن س ــخ ای ــراً پاس ــه ظاه ــور خاص ــه ط ب
مبرهــن اســت: اگــر بــرای ســامت خــود و اطرافیــان خــود ارزش قائــل هســتیم، 
ــم  ــد-19 حک ــن کووی ــه واکس ــن دادن ب ــه ت ــی ب ــری اجتماع ــوولیت پذی مس
ــط  ــون توس ــب قان ــدون تصوی ــی ب ــوولیت حت ــن مس ــدوارم در ای ــد. امی می ده

ــم. ــی نکنی ــف، کوتاه ــع مختل مراج
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منابع پنهان کافئین را بیش از حد مصرف نکنید!زندگی

ــروز  ــاده باعــث ب ــن م ــت بیــش از حــد ای ــد کــه دریاف ــا- عاشــقان کافئیــن می دانن ایرن
آثــار ناخوشــایند متعــددی می  گــردد، ماننــد: عصبانیــت، آشــفتگی، اضطــراب، بی خوابــی، 
تحریــک دســتگاه گــوارش، اســهال و وابســتگی. بــه طــوری کــه تــرک مصــرف کافئیــن 

ســردرد، خمودگــی، عصبانیــت و اضطــراب را بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــود دارد.  ــا وج ــی بیوتیک ه ــی آنت ــه برخ ــا از جمل ــیاری از داروه ــی در بس ــن حت کافئی
بنابرایــن توصیــۀ متخصصــان بــر ایــن اســت کــه اگــر دچــار مشــکات قلبــی، پرفشــاری 
خــون، بــی خوابــی، مشــکات اضطرابــی، مســائل گوارشــی، کلیــوی و یــا دیابت هســتید، 

مصــرف محصــوالت حــاوی کافئیــن را کــم کنیــد.
ــیدانی  ــی اکس ــواص آنت ــل خ ــه دلی ــه ب ــکات اگرچ ــکالت: ش ش
باالیــش بــرای پیشــگیری از بســیاری شــرایط پزشــکی توصیــه 
ــن  ــی کافئی ــل توجه ــر قاب ــد مقادی ــا می توان ــود ام می ش
ــکات  ــان ش ــن می ــد. در ای ــته باش ــم داش ــان ه پنه
ــه ای اســت  ــک انتخــاب ســالم تغذی ــره اگرچــه ی تی
دارد.  کافئیــن  شــکات  شــیر  از  بیشــتر  امــا 
افزایــش می دهــد،  کافئیــن اســید معــده را 
ــاد،  ــن زی ــاوی کافئی ــی ح ــواد غذای ــرف م مص
ــث  ــت باع ــن اس ــخ، ممک ــکات تل ــد ش مانن
وخامــت زخــم  معــده در افــراد مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری شــود. همچنیــن بیمــاران مبتــا بــه 
ــواد  ــد مصــرف م ــری بای ــدی م ــس مع رفاک
غذایــی حــاوی کافئیــن زیــاد را محــدود 
ــه  ــز توصی ــرب نی ــراد مضط ــرای اف ــد. ب کنن
می  شــود مصــرف ایــن شــکات ها محــدود 

ــود. ش
ــی ســوز  ــری: قرص هــای چرب ــای الغ قرص ه
ــر  ــتند و ب ــن هس ــن و افدری ــب دارای کافئی اغل
اســاس ایــن دو مــاه باعــث افزایــش مصــرف کالــری 
و افزایــش متابولیســم بــدن می شــوند. در مصــرف 
ایــن گونــه داروهــا احتیــاط کنیــد و از مصــرف بی رویــه 
و خودســرانۀ آن هــا بــدون مشــورت بــا پزشــک یــا متخصــص 

تغذیــه اجتنــاب کنیــد.
ــش درد  ــرای کاه ــه ب ــد ک ــه بع ــخه: دفع ــدون نس ــکن های ب مس
ــی  ــل توجه ــر قاب ــاوی مقادی ــا ح ــه آن ه ــد ک ــد، بدانی ــا رفتی ــن داروه ــراغ ای س
ــا در کاهــش  ــه گاه آنه ــه اگرچــه مصــرف گاه ب ــه طــوری ک ــان هســتند. ب ــن پنه کافئی
درد موثــر اســت امــا وابســته شــدن بــه ایــن داروهــا ســردرد و دیگــر دردهــا را وخیم تــر 
ــرم  ــی گ ــاوی 130 میل ــتامینوفن ح ــل اس ــخه از قبی ــدون نس ــکن های ب ــد. مس می کن

کافئیــن هســتند.
ــذی  ــواد مغ ــا م ــه ب ــت ک ــی اس ــن دار، آب ــا آب ویتامی ــه ی ــه: آب ویتامین آب ویتامین
ماننــد ویتامین هــا و الکترولیت هــا غنــی شــده باشــد. بعضــی انــواع آب ویتامینــه، دارای 
ــاً  ــه حتم ــتند. در نتیج ــده هس ــیرین کنن ــواد ش ــن و م ــم دار، کافئی ــای طع افزودنی ه
پیــش از مصــرف ایــن آب هــا، برچســب روی شیشــۀ آن هــا را بخوانیــد تــا ببینیــد چــه 
مــوادی داخــل آن وجــود داشــته و قــرار اســت بــا خــوردن آن چقــدر کالــری وارد بــدن 

شــما شــود.
چــای ســرد: ایــن نــوع چــای در هــر بطــری حــاوی 30 میلــی گــرم کافئیــن اســت. 
تمــام انــواع چــای حــاوی کافئیــن هســتند. کافئیــن موجــود در چــای می  توانــد بســیار 
ــرد چــای را  ــن ب ــن چــای را از بی ــوان کافئی ــی می  ت ــه راحت ــا ب ــد، ام ســریع انتشــار یاب
بــه مــدت 30 ثانیــه در کمــی آب داغ دم کنیــد، ســپس دم کــرده اولیــه را دور بریزیــد. 
ــزان بســیار  ــن ترتیــب چــای شــما حــاوی می ــه ای ــد، ب ــاره همــان چــای را دم کنی دوب

کمــی کافئیــن خواهــد بــود.



از آنجــا کــه موضــوع استانداردســازی فراینــد دیالیــز اهمیــت بســیاری دارد و 
نیــاز بــه آمــوزش و افزایــش ســطح آگاهــی کادر درمــان و مددجویــان عزیــز 
ــه  در ایــن زمینــه احســاس می شــود در ایــن شــماره نیــز از زاویــۀ دیگــری ب

ــم. ــم می پردازی ــن مه ای

استانداردسازی در حوزۀ سالمت به چه معناست؟
ــه در آن  ــود ک ــاق می ش ــدی اط ــه فرآین ــوزه ب ــن ح ــازی در ای استانداردس
ــی،  ــای تخصص ــا و کمیته ه ــا تشــکیل کارگروه ه ــامت، ب ــی س ــان اصل ذینفع
ــت  ــا از کیفی ــه ت ــود پرداخت ــواهد موج ــر ش ــی ب ــج مبتن ــه نتای ــتناد ب ــا اس ب
ــارت  ــه عب ــد. ب ــل کنن ــان حاص ــان اطمین ــاران و کادر درم ــت از بیم مراقب
ــن و در  ــن، کارآمدتری ــی، موفق تری ــات درمان ــازی خدم ــر در استانداردس دیگ

دســترس ترین مســیر ارایــه می شــود.
مهم ترین فواید استانداردسازی شامل موارد زیر است:

1. بهبود عملکرد سیستم
2. یکسان سازی روند انجام فرآیندها

3. کاهش هزینه ها به دلیل کاهش خطاهای انجام شده در فرآیندها
4. بهره مندی از دانش روز متخصصین فعال در زمینۀ مورد نظر

5. ایجاد رقابت برای تغییر استراتژی ها و نوآوری در سیستم

چرخه استانداردسازی
ــا  ــه ب ــد ک ــی استانداردســازی را مشــاهده می کنی ــر اجــزای اصل در شــکل زی
ــا تاخــر مراحــل تغییــر کنــد. در  ــه شــرایط ممکــن اســت تقــدم و ی توجــه ب
حالــت کلــی، پــس از جمــع آوری اطاعــات در یــک زمینــۀ خــاص، مشــکات 
مشــخص و ریشــه یابی شــده و بــه صــورت دقیــق آنالیــز می شــوند و 
 )solution( ــل ــد راه ح ــا چن ــک ی ــه ی ــوزه ب ــال در آن ح ــن فع متخصصی
ــی، یــک راه حــل انتخــاب و اجــرا می شــود. در  رســیده و پــس از اجمــاع کل
ــات  ــه و اطاع ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب ــدی مجــدداً آن مشــکل م مراحــل بع

ــود. ــع آوری می ش ــدی جم جدی

در تمامــی حوزه هــا ایــن چرخــه بــه صــورت نامحــدود می توانــد ادامــه یابــد. 
ــل بهبــودی وجــود  ــا نقطــه قاب ایــن بدیــن معناســت کــه همیشــه مشــکل ی
ــن  ــه ذه ــی ب ــای مختلف ــا و راه حل ه ــز ایده ه ــرای آن نی ــت و ب ــد داش خواه

ــدارد. ــرای استانداردســازی وجــود ن ــی ب افــراد خطــور خواهــد کــرد و پایان

بیمــاران تحــت درمــان دیالیــز بــا توجــه بــه ماهیــت بیمــاری و مزمــن بــودن 
آن، در معــرض کاهــش کیفیــت زندگــی خــود هســتند. لــذا هــر گونــه بهبــود 
و ارتقــا در کیفیــت درمــان بیمــاران تحــت درمــان دیالیــز می توانــد منجــر بــه 

ارتقــای کیفیــت زندگــی آنــان شــود. 
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استانداردسازی در فرآیند دیالیز
استانداردسازی در فرآیند دیالیز می تواند از دو طریق انجام شود:

1. جنبه سخت افزاری و تکنولوژیک
ــتگاه ها،  ــز، دس ــای دیالی ــازی بخش ه ــۀ نوس ــه مقول ــوان ب ــد می ت ــن بع  در ای
بــا اســتانداردهای جهانــی  تجهیــزات و تولیــد ملزومــات دیالیــز مطابــق 
ــات  ــم از ملزوم ــش از 48 قل ــۀ بی ــن و ارای ــا تامی ــدوی ب ــرد. شــرکت م ــاره ک اش
ــواع پانســمان های نویــن، 14 مــدل صافــی  مصرفــی حــوزۀ همودیالیــز ماننــد: ان
ــی و شستشــوی دســتگاه  ــای ضدعفون ــواع محلول ه های فاکــس و لوفاکــس، ان
ــواع  ــف، ان ــا گیج هــای مختل ــز، ســوزن ب ــن همودیالی ــواع ســت بادالی ــز، ان دیالی
محلــول دیالیــز اســیدی ســعی نمــوده در ایــن راه قــدم بــردارد و محصوالتــی را بــه 
ــد. ــود نبوده ان ــل از آن در کشــور موج ــه قب ــوده ک ــز عرضــه نم ــای دیالی بخش ه

2. جنبۀ نرم افزاری و علمی 
ارا یــه گایدالین هــای بــه روز و کارآمــد در حوزۀ دیالیــز، افزایش آگاهی و بروزرســانی 
دانــش بالینــی کادر درمــان و ارا یه کننــدگان خدمــات درمانــی و مراقبتــی شــاغل 
ــن بخــش  ــل توجــه در ای ــوارد قاب ــه م ــز کشــور از جمل ــای دیالی در بخش ه
ــال  ــمارت از س ــرکت اس ــکاری ش ــا هم ــدوی ب ــت. م اس
ــی  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه 1394، برگ
تخصصــی دیالیــز را آغــاز نمــود و تــا 
ــور،  ــا در کش ــی کرون ــش از پاندم پی
28 کارگاه آموزشــی در اســتان های 
مختلــف برگــزار نمــود کــه بیــش 
از 2900 پرســتار از مراکــز مختلــف 
کارگاه هــا  ایــن  در  کشــور  دیالیــز 
شــرکت کرده انــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ــتانی و  ــی اس ــای آموزش ــدود کارگاه ه مح
اســتقبال پرســتاران از ایــن آموزش هــا، 
مــدوی بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود 
ــازی  ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع در ش
ــتاران  ــرای پرس ــی را ب ــر آموزش ــت براب فرص
ــه مطالــب  دیالیــز کشــور ایجــاد نمــوده و روزان
ــردی را در  ــوع و کارب ــی، متن ــی تخصص آموزش

ــد. ــرار می ده ــا ق ــار آن ه اختی

**آموزش، عالج پیش از واقعه است**

ابعاد مختلف استانداردسازی خدمات دیالیز
استانداردســازی خدمــات دیالیــز ماننــد یــک پــازل از اجــزای متفاوتــی تشــکیل 
شــده کــه همــۀ آن هــا در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و مفهــوم استانداردســازی 
ــور  ــز در کش ــازی دیالی ــۀ استانداردس ــفانه مقول ــی متاس ــد. ول ــکل می دهن را ش
مــا بــه کنــدی صــورت پذیرفتــه و در مراکــز دیالیــز کشــور بــا توجــه بــه بودجــه 
ــدوی در  ــرکت م ــود. ش ــل می ش ــلیقه ای عم ــًا س ــورت کام ــات الزم بص و امکان
ــورد  ــوال در م ــرح 13 س ــا ط ــور ب ــز کش ــز دیالی ــی در 35 مرک ــۀ میدان مطالع
ــتوال و  ــل فیس ــمان مح ــاران، روش پانس ــن بیم ــایل بی ــتفاده از وس ــوۀ اس نح
ــه  ــر و... ب ــال کتت ــی میکروبی ــل آنت ــتفاده از قف ــدم اس ــا ع ــتفاده ی ــا، اس کتتره
بررســی شــکاف موجــود پرداختــه و فاصلــۀ موجــود میــان اســتانداردهای علمــی 
ــم کارشناســان  ــن شــکاف، تی ــرده اســت. ای ــز ســلیقه ای را شناســایی ک و دیالی
علمــی مــدوی را بــر آن داشــت تــا بــه دنبــال یافتــن راهــکاری مناســب جهــت 
ــا هــدف ارا یــۀ تمامــی  مرتفــع ســاختن مشــکل موجــود باشــد کــه در نهایــت ب
اقــام و ملزومــات مصرفــی همودیالیــز در یــک محصــول مطابــق بــا اســتانداردها 
ــز  ــرف همودیالی ــار مص ــت یکب ــد کی ــدۀ تولی ــی، ای ــن الملل ــای بی و گایدالین ه

شــکل گرفــت. 
ــۀ اقــام مصرفــی در هــر پروســه وصــل و جداســازی  ــای ارا ی ــه مزای  در ذیــل ب
بیمــاران همودیالیــز در قالــب یــک محصــول واحــد بــا نــام کیــت یکبــار مصــرف 

همودیالیــز خواهیــم پرداخــت:
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ــار  ــایل یکب ــتفاده از وس ــا اس ــز ب ــای همودیالی ــت در بخش ه ــرل عفون 1. کنت
ــرای هــر بیمــار ــه ب مصــرف جداگان

ــر  ــرای ه ــتار، ب ــاز پرس ــورد نی ــات م ــام و ملزوم ــی اق ــد، تمام ــول جدی ــن محص * در ای
بیمــار بصــورت یــک بســته بندی و پــک مجــزا ارا یــه شــده اســت کــه کامــًا منطبــق بــر 

جدیدتریــن گایدالین هــای CDC و KDOQI اســت.

2. ایمنی بیمار و افزایش طول عمر دسترسی عروق
ــده  ــل ش ــای منتق ــک عفونت ه ــش ریس ــب کاه ــز موج ــت همودیالی ــتفاده از کی * اس
ــر  ــول عم ــت ط ــده و در نهای ــار ش ــه بیم ــان ب ــا کادر درم ــر و ی ــار دیگ ــه بیم ــار ب از بیم

دسترســی عــروق بیمــاران به ویــژه کتترهــای موقــت و دا یــم را افزایــش می دهــد.

3. کاهش حجم کار پرستاران
ــتار  ــر پرس ــاز ه ــورد نی ــات م ــایل و ملزوم ــع آوری وس ــت جم ــده جه ــرف ش ــان ص * زم
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــی اســت ک ــل توجه ــان قاب ــر شــیفت، زم ــان ه در شــروع و پای
ازکیت هــای همودیالیــز بــه حداقــل می رســد. ایــن زمــان می توانــد 
صــرف ســایر امــور پرســتاری، به ویــژه مراقبــت و آمــوزش بــه بیمــاران 

ــردد. ــز گ همودیالی

ــان و  ــان کادر درم ــرژی و زم ــی در ان ــه جوی 4. صرف
ــی ــز درمان مرک

ــت  ــت جه ــاف وق ــه کاهــش حجــم کار و ات ــه ب ــا توج * ب
تهیــه و تامیــن اقــام و وســایل مــورد نیــاز، در صــرف انــرژی 
ــز  ــه مراک ــدارکات و داروخان ــد ت ــان، واح ــان کادر درم و زم
دیالیــز صرفــه جویــی قابــل توجهــی خواهــد شــد و در 
نهایــت به دلیــل انســجام، شــکیل بــودن و کارایــی کیت هــای 

ــود. ــان می ش ــره وری آن ــش به ــب افزای ــز، موج همودیالی

5. مدیریت هزینه ها
ــر  ــد ه ــرای خری ــی بایســتی ب ــز درمان ــه مراک ــه اینک ــه ب ــا توج * ب
ــع  ــد، تجمی ــه ای را صــرف کنن ــه هزین ــام بصــورت جداگان ــک از اق ی
تمامــی اقــام مــورد نیــاز در یــک بســته بندی واحــد، ایــن هزینه هــا 
را کاهــش خواهــد داد و ایــن اطمینــان حاصــل خواهــد شــد 
ــده  ــداری ش ــز خری ــای همودیالی ــود درکیت ه ــام موج ــه اق ک
ــا  ــق ب ــازار و مطاب ــود در ب ــای موج ــت و برنده ــن کیفی از بهتری

ــت.  ــده اس ــه ش ــی تهی ــتانداردهای بین الملل اس

 
ماحظــه می نماییــد کــه اگــر بــا نگــرش سیســتمیک بــه موضــوع دیالیــز کشــور پرداختــه 
ــا چــه  ــده و دشــوار ت ــدان پیچی ــه چن ــای ن ــۀ راهکاره ــه ارا ی ــت ک ــوان دریاف شــود، می ت
حــد می توانــد بــر اجــزای سیســتم درمــان تاثیرگــذار باشــد. بــه ویــژه اینکــه بــا توجــه بــه 
شــرایط کنونــی کشــور در پاندمــی کوویــد-19 و تمرکــز بــر مشــکات آن، نظیــر کمبــود 
نیــروی انســانی، افزایــش حجــم کار کادر درمــان و مشــکات اقتصــادی نبایــد مــا را از پیــاده 

ســازی اســتانداردها بــاز دارد، بلکــه اهمیــت ایــن موضــوع را دوچنــدان می نمایــد. 
ــز  ــد دیالی ــازی فرآین ــۀ استانداردس ــود را در زمین ــش خ ــان نق ــب پوی ــدوی ط ــرکت م ش
ــب و  ــای مناس ــۀ راهکاره ــا در ارای ــت ت ــوده اس ــاش نم ــه ت ــرده و همیش ــا ک ــور ایف کش
ــز  ــاران دیالی ــوارض در بیم ــگیری از ع ــی و پیش ــت زندگ ــش کیفی ــۀ افزای ــه در زمین بهین
کشــور پیشــرو بــوده و بــا عرضــۀ محصــوالت جدیــد در زمینــۀ دیالیــز، ایمنــی، راحتــی و 
بهینه ســازی را بــرای بیمــاران، پرســتاران و مراکــز درمانــی بــه ارمغــان آورد. امــا الزم بــه 
توضیــح اســت ایــن تاش هــا بــه تنهایــی کافــی نبــوده و نیازمنــد همراهــی مراکــز درمانــی 

کشــور اســت. 

**استانداردسازی دیالیز کشور، حاصل تالش گروهی ماست**
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وزن خشک چیست؟مقاله تخصصی
بنیاد ملی کلیه ـ ترجمۀ رویا رضاییان

بــه وزن طبیعــی و بــدون وجــود مایعــات اضافــی در بــدن »وزن خشــک« 
گفتــه می شــود. وجــود مایعــات اضافــی در بــدن ممکــن اســت خطرنــاک 
ــه قلــب و  ــدن، از جمل ــر روی ارگان هــای ب باشــد و فشــار بیشــتری را ب

ــد. ــا وارد کن ریه ه
ــز  ــه انجــام دیالی ــما ب ــدن ش ــوید، ب ــه می ش ــایی کلی ــار نارس ــی دچ وقت
ــد از  ــواد زای ــی و م ــات اضاف ــز، مایع ــان دیالی ــا درم وابســته می شــود. ب

ــود. ــته می ش ــما برداش ــون ش خ
ــه وزن خشــک ممکــن اســت پــس از   هنــگام شــروع دیالیــز، رســیدن ب
ــا بعــد از دیالیــز  چندیــن جلســه دیالیــز اتفــاق بیفتــد. اگــر در حیــن ی
گرفتگــی عضلــه، ســرگیجه، یــا حالــت تهــوع داریــد، حتمــاً بــه پرســتار 
ــتن  ــورت برداش ــت در ص ــن اس ــم ممک ــن عای ــد. ای ــاع دهی ــود اط خ

ــد. ــاق بیفت ــات اتف ــا برداشــت ســریع مایع ــات ی بیــش از حــد مایع
ــار مایعــات )هایپرولمــی(  انباشــت  بیــش از حــد آب در بــدن، اضافــه ب
ــه  ــادل نگ ــا متع ــی کلیه ه ــای اصل ــی از عملکرده ــود. یک ــده می ش نامی

داشــتن مایعــات در بــدن اســت. تجمــع بیــش از حــد مایعــات 
در بــدن ممکــن اســت بــر روی ســامتی شــما تأثیــرات 

مضــری ماننــد اِشــکال در تنفــس و تــورم بگــذارد.
اگــر میــزان انباشــت مایعــات در بــدن زیــاد 
باشــد، ممکــن اســت بــه درمان هــای همودیالیــز 
طوالنی تــر یــا جلســات بیشــتر نیــاز داشــته 
باشــید. در هــر بــار درمــان دیالیــز، محدودیــت 
ــه  ــات ب ــا مایع ــات وجــود دارد ت برداشــت مایع

ــوند. ــن برداشــت ش صــورت ایم
ــه کیلوگــرم محاســبه می شــود.  وزن خشــک ب
ــود  ــه می ش ــزی توصی ــاران همودیالی ــه بیم ب
کــه افزایــش وزن بیــن جلســات دیالیــز را بــه 
کمتــر از 1 کیلوگــرم در روز محــدود کننــد. 
ــر  ــه نظ ــاد ب ــت زی ــن اس ــرم ممک 1 کیلوگ
ــاً  ــد  تقریب ــه بای ــی ک ــی  هنگام ــد. ول نرس
2 تــا 3 کیلوگــرم مایعــات برداشــت شــود ، 
میــزان  کاهــش  اهمیــت  بــه  می تــوان 
جلســات  بیــن  در  مصرفــی  مایعــات 

ــرد. ــی ب ــز پ همودیالی

ــه در  ــوم ک ــه ش ــه متوج چگون
قــرار  وزن خشــک  محــدودۀ 

دارم؟ 
ــز  • فشــار خــون شــما بعــد از دیالی
ــد  ــدی در ح ــۀ بع ــل از جلس ــا قب ی

ــت. ــی اس طبیع
ــر  ــبکی س ــز س ــات دیالی ــن جلس • بی

ــد. ــاس نمی کنی ــه احس ــی عضل ــا گرفتگ ی
• در پاهــا، بازوهــا، دســت هــا یــا اطــراف 

نداریــد. تــورم  چشــم 
• تنفس شــما راحت و آسان است.

چگونه از اضافه بــار مایعات جلوگیری کنم؟
• مایعــات خــود را انــدازه گیــری کنیــد. برخــی از بیمــاران بــرای دیــدن 
ــی  ــد. ظرف ــتفاده می کنن ــمی اس ــی از روش چش ــات مصرف ــزان مایع می
را پیــدا کنیــد کــه بتوانیــد روزانــه هــر مایعــی را کــه می نوشــید، 
ــات  ــزان مایع ــت می ــه یادداش ــک دفترچ ــا ی ــا ب ــد ی ــذاری کنی عامت گ

ــد. ــت کنی ــه را ثب ــی روزان مصرف
• از دســتور العمل هــای مصــرف مایعــات کــه توســط تیــم مراقبت هــای 
تحــت  بیمــاران  بیشــتر  کنیــد.  پیــروی  ارایــه می شــود  بهداشــتی 
ــر از  ــه کمت ــود را ب ــی خ ــات مصرف ــزان مایع ــد می ــز بای ــان دیالی درم

ــد. ــدود کنن ــر در روز مح ــک لیت ی

• تشــنگی خــود را مدیریــت کنیــد. متخصــص تغذیــه می توانــد بــه 
شــما در یافتــن راه هایــی بــرای کنتــرل تشــنگی کمــک کنــد؛ ماننــد آب 
ــا  ــد. این ه ــور منجم ــا انگ ــخ ی ــای ی ــد، تکه ه ــدون قن ــای ســفت ب نبات ه
باعــث می شــوند از مصــرف بیــش از حــد مایعــات در بیــن جلســات 

ــد. ــودداری کنی ــز خ همودیالی
ــک  ــکل نم ــه ش ــدیم ب ــد. س ــت کنی ــدیم را مدیری ــرف س ــزان مص • می
ــم  ــاد در رژی ــک زی ــود. نم ــما می ش ــدن ش ــات در ب ــت مایع ــث انباش باع
غذایــی باعــث افزایــش احتمــال اضافــه بــار مایعــات می شــود و برداشــت 

ــد. ــوارتر می کن ــز را دش ــان دیالی ــات در طــی درم مایع
• میــزان دیالیــز خــود را تنظیــم کنیــد. اگــر اضافــه بــار مایعــات بــه یــک 
ــود  ــتی خ ــای بهداش ــم مراقبت ه ــا تی ــد، ب ــل ش ــا مســئله تبدی ــی ی نگران
در مــورد تنظیــم درمــان دیالیــز صحبــت کنیــد. اغلــب درمان هــای 
طوالنی تــر یــا جلســات بیشــتر دیالیــز بــرای کمــک بــه برداشــت 

ــود. ــه می ش ــی توصی ــات اضاف مایع

ــر  ــدن تأثی ــر ب ــات ب ــار مایع ــه ب ــه اضاف چگون
؟ د ر ا می گــذ

ــچ دســت  ــا، م ــوزک پ ــا، ق ــورم در پاه ــورم: ت • ت
و صــورت نشــانۀ انباشــت بیــش از حــد مایعــات 
ــه  ــت »اِِدم« گفت ــن حال ــه ای ــت. ب ــدن اس در ب

می شــود.
• درد و ناراحتــی: گرفتگــی عضلــه، ســردرد و 
نفــخ شــکم )معــده( ممکــن اســت  احســاس 

ناراحتــی در شــما ایجــاد کنــد.
اضافــی  مایعــات  بــاال:  خــون  فشــار   •
موجــود در جریــان خــون، حفــظ فشــار 

می کنــد. دشــوار  را  طبیعــی  خــون 
ــدن  ــی در ب ــات اضاف • تنگــی نفــس: مایع
و  شــوند  ریه هــا  وارد  اســت  ممکــن 

تنفــس را دشــوار کننــد.
اضافــی  مایعــات  قلبــی:  مشــکات   •
ــات  ــب و عض ــان قل ــر ضرب ــد ب می توانن
ــت  ــن اس ــد و ممک ــر بگذارن ــب تأثی قل
ــد. ــش دهن ــما را افزای ــب ش ــدازۀ قل ان

ــدام  ــز م ــتار دیالی ــش: پرس پرس
ــۀ  ــر در فاصل ــد اگ ــد می کن تاکی
بیــن جلســات دیالیــز مصــرف 
ــات  ــم، جلس ــت کن ــات را رعای مایع
ــود.  ــد ب ــر خواه ــن راحت ت ــز م دیالی
ــا  ــتم! آی ــنه هس ــه تش ــن همیش ــا م ام
ــد  ــن بای ــه م ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای

ــم؟ ــتر بنوش بیش
پاســخ: مبــارزه بــا تشــنگی و کاهــش مصــرف مایعــات بیــن جلســات 
ــاله را  ــن مس ــما ای ــز ش ــم دیالی ــد. تی ــکل باش ــت مش ــن اس ــز ممک دیالی
می دانــد و بــه شــما در یافتــن راه هایــی بــرای مدیریــت مصــرف مایعــات 

ــد.  ــک می کن کم
اگــر بیــن جلســات همودیالیــز تجمــع مایــع در بــدن زیــاد باشــد، تشــنگی 
ــع بیشــتری  ــدار مای ــی مق ــز وقت ــد. در جلســۀ دیالی ــش می یاب شــما افزای
ــدن شــما برداشــت شــود، ممکــن اســت دچــار  ــد در هــر ســاعت از ب بای
ــما  ــز ش ــم دیالی ــوید. تی ــه ش ــی عضل ــا گرفتگ ــون و/ی ــار خ ــش  فش کاه
ــز  ــان دیالی ــرای درم ــدیم ب ــری از س ــطوح پایین ت ــد از س ــعی می کن س
ــرای  ــدیم ب ــر س ــطوح باالت ــت س ــن اس ــا ممک ــد، ام ــتفاده کن ــما اس ش
ــان  ــول درم ــما در ط ــی ش ــاس راحت ــی و احس ــات اضاف ــت مایع برداش
ــاالی ســدیم و کاهــش فشــار خــون  ــاز باشــد. ســطوح ب ــز مــورد نی دیالی
ــرای  ــه افزایــش تشــنگی شــود. ممکــن اســت ب هــر دو می توانــد منجــر ب

ــد. ــری الزم باش ــان طوالنی ت ــوارض، درم ــن ع ــری از ای جلوگی
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رویداد
واکسن سینوفارم برای کودکان کامال ایمن است

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی:

ــر  ــوم پزشــکی شهیدبهشــتی، اث ــروس شناســی دانشــگاه عل ــات وی ــز تحقیق ــس مرک ــا- ریی  ایرن
بخشــی واکســن ســینوفارم در برابــر کرونــا بــرای کــودکان را مــورد تاکیــد قــرار داد و گفــت: ایــن 
واکســن بــرای کــودکان کامــًا ایمــن بــوده و عــوارض آن دقیقــاً همــان عارضه هــای معمــول اســت 

ــی رود. ــار م ــایر واکســن ها انتظ ــه از س ک
بــه گــزارش گــروه دانشــگاه و آمــوزش ایرنــا، دکتــر علیرضــا ناجــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
آیــا واکســنی کــه بــه کــودکان تزریــق می شــود همــان واکســن ســاخت کمپانــی ســینوفارم اســت 
کــه تغییراتــی در ســاختار آن ایجــاد شــده یــا خیــر، اظهــار داشــت: ایــن واکســن همــان واکســن 
ســینوفارم مخصــوص بزرگســاالن اســت کــه بــا کمــی تغییــرات بــه لحــاظ تغییــر در میــزان غلظــت 

ــودکان اســتفاده می شــود. ــرای ک ب
ناجــی، درد در محــل تزریــق، تــب خفیــف یــا بــدن درد را عارضــۀ طبیعــی اغلــب واکســن ها ذکــر 
ــًا  ــد شــد، واکســن ایمــن و کام ــق خواه ــودکان تزری ــرای ک ــه ب ــادآور شــد: واکســنی ک ــرد و ی ک

اثربخــش اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــه والدینــی کــه مانــع از تزریــق واکســن کرونــا بــه کــودکان خــود می شــوند، 
هشــدار داد: جلوگیــری از اســتفاده از واکســن کرونــا ظلمــی در حــق کــودکان محســوب می شــود؛ 

چــرا کــه واکسیناســیون کــودکان و دانــش آمــوزان از جنبــه هــای مختلــف حایــز اهمیــت اســت.
ــی کــودکان، اظهــار داشــت:  ــرای رشــد و تعال ــر ضــرورت آموزش هــای حضــوری ب ــا تاکیــد ب وی ب
ــاالن  ــا همس ــل ب ــن در تعام ــد و همچنی ــور یابن ــی حض ــای واقع ــد در محیط ه ــاز دارن ــودکان نی ک

ــد. ــت کنن ــای الزم را دریاف آموزش ه
ــا بیــان ایــن  رییــس مرکــز تحقیقــات ویــروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ب
ــد،  ــل کنن ــا عم ــروس کرون ــال وی ــی انتق ــای اساس ــوان کانون ه ــه عن ــد ب ــودکان می توانن ــه ک ک

ــادآور شــد. ــد 19 را ی ــه کووی ــوزان علی ــش آم ــودکان و دان ــت واکسیناســیون ک اهمی
دانشــگاه علــوم پزشــکی شهیدبهشــتی بــه نقــل از وی آورده اســت: کــودکان توانایــی رعایــت دقیــق 
و بــی کــم و کاســت پروتکل هــای بهداشــتی را ندارنــد، بنابرایــن از ایــن منظــر نیــز واکسیناســیون 

دانــش آمــوزان و کــودکان علیــه کرونــا مــورد توجــه اســت.
ــن  ــرۀ ای ــع زنجی ــی قط ــکار اساس ــد را راه ــه کووی ــیون علی ــری واکسیناس ــش حداکث ــی، پوش ناج
ــاً  ــیون، حتم ــی حاصــل از واکسیناس ــی جمع ــه ایمن ــتیابی ب ــرای دس ــزود: ب ــاری دانســت و اف بیم
بایــد کــودکان و نوجوانــان خــود را در برابــر کرونــا واکســینه کنیــم. بــا توجــه بــه ایــن کــه اکنــون 
واکســن هایی در ســطح جهــان وجــود دارد کــه می توانــد بــرای تزریــق بــه کــودکان مــورد اســتفاده 
ــا تزریــق ایــن واکســن ها بــه کــودکان و نوجوانــان خــود، تــا حــد امــکان  قــرار گیــرد، می توانیــم ب

در مــدت زمــان کمتــری بــه ایمنــی جمعــی در برابــر کرونــا دســت یابیــم.
ــر  ــان در براب ــل کــودکان و نوجوان ــا واکسیناســیون کام ــوان گفــت ب ــرد: نمــی ت وی خاطرنشــان ک
ــه  ــدارس ب ــد از بازگشــایی حضــوری م ــن بیمــاری بع ــه ای ــوزان ب ــش آم ــا، خطــر ابتــای دان کرون
ــودکان  ــه ک ــم و ب ــش دهی ــه را افزای ــیون جامع ــطح واکسیناس ــدر س ــی هرچق ــد. ول ــر می رس صف
ــود.  ــر می ش ــه کمت ــروس در جامع ــکان چرخــش وی ــم، ام ــق کنی ــا تزری ــان واکســن کرون و نوجوان
بنابرایــن واکسیناســیون کــودکان و نوجوانــان در ســطح جهــان می توانــد نقــش مهمــی در تبدیــل 
کرونــا از یــک بیمــاری همه گیــر جهانــی بــه یــک بیمــاری واگیــر شــایع در برخــی مناطــق داشــته 

باشــد.


