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 مقدمه

 اهداي خون چیست؟

. کند انتقال خون هدیه میخود را در یک مرکز  خون طور داوطلبانه مقدار مشخصی از دهد که یک فرد سالم به هنگامی رخ می اهداي خون
گیرد و یا از  هاي خونی مورد استفاده قرار می منظور تهیه فراورده و تأیید سالمتی به هاي غربالگري آزمایش خون اهدا شده پس از انجام

  .نام دارد انتقال خون کنندگان، فرایند اهدا و تزریق به دریافت. شود می تزریق مراکز درمانی به افراد دیگر بانک خون طریق

 چگونگی اهداي خون در کشورها

دهند که در قبال آن  کشورهاي در حال توسعه، بیشترین اهدا کنندگان خون را افراد داوطلبی تشکیل می و اکثر کشورهاي توسعه یافته در
بنابراین . کنند شان اهدا می در کشورهاي فقیرتر، افراد معموالً خون خود را براي انتقال به اعضاي خانواده و یا دوستان. کنند پولی دریافت نمی

  . امل انجام عمل خیر، کمک به بهبود خویشاوندان، نیاز مالی و براي استفاده خود فرد در آینده وجود داردهاي مختلفی براي اهدا، ش انگیزه

بسیاري از . سی سی است 500شود نیز متفاوت است، اما معموالً براي خون کامل این مقدار  روش و مقدار خونی که از دهندگان گرفته می
امور مربوط به اهداي خون در کشورهاي . رند و نگهداري و عرضه مداوم آنها با مشکالتی همراه استاجزاي سازنده خون، عمر مفید کوتاهی دا

سازمان بهداشت  از نظر. گیرد انجام می انتقال خونسازمان  توسط ایران در  پذیرد، مثالً در هاي متفاوتی انجام می مختلف توسط سازمان
  .درصد است 2/2این آمار در کشور ایران برابر با . درصد اهدا کننده در جامعه قابل قبول است 2وجود  جهانی

به عنوان روز جهانی اهدا کنندگان خون ) خرداد 24(ژوئن  14راي ترغیب مردم جهان به اهداي خون و افزایش سطح آگاهی آنان، روز 
فدراسیون  المللی سازمان اهداکنندگان خون و المللی انتقال خون، اتحادیه بین سازمان بهداشت جهانی، جامعه بین. است گذاري شده نام

  .چهار ارگان جهانی حامی اهداي خون هستند هاي صلیب سرخ و هالل احمر المللی جمعیت بین

  

  

 

 

خون بانک  
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در . درنگ از آن برگیرند اند تا هرگاه بیماري به خون نیاز پیدا کرد، بی انداز کرده را پس خون مخزنی است که در آن انواع گوناگون بانک خون
مصرف شده  اندازهاي دهند تا پس افراد تندرست همواره خون خود را در اختیار این بانک قرار می. ها بانک خون وجود دارد بسیاري از بیمارستان
معموال خون را در دماي پایین نگهداري میکنند و براي جلوگیري از انعقاد خون کامل به ان سیترات می افزایند تا . دایما جایگزین شود

  .جذب شود کلسیم یون

انعقاد  جلوگیري ازبراي  سیترات سدیم تاسیس و از 1917 ارتش آمریکا، اولین بانک خون را در سال پزشک اسوالد رابرتسون، سرهنگ
  .استفاده کرد خون

  آزمایش هاي غربالگري

ها اصوال به دلیل تعداد زیاد  این آزمایش. در پزشکی آزمایشهاي غربالگري آزمایشهایی هستند با حساسیت باال ولی اختصاصی بودن کم 
است و اگر  سل ک تست غربالگري براي بیماريی PPD مثال تست. هاي موجود یا هزینه باالي آزمایشهاي دقیق ضرورت پیدا می کنند نمونه

 .است سرطان گردن رحم پاپ اسمیرتست غربالگري خوبی براي یا. ها دقیقتر و گرانتر قرار می دهیم مثبت شد فرد مشکوك را مورد آزمایش

انجام آزمایشهاي کشف عوامل شود که شایستگی مصرف خونهاي اهدائی را با  اصطالحاً به مرحله آزمایشگاهی گفته می انتقال خون در طب
 .عفونی معین که از راه خون منتقل می شوند، تعیین می کند

  

 

 شرایط اهداي خون

 سال 65تا  17بین : سن 
 کیلوگرم 50حداقل : وزن 
 دارا بودن شرایط مناسب جسمی و روحی 
 دارا بودن فشارخون متعادل 
 کم خونی مبتال نبودن به 
 هاي مهم و جدي قلبی و ریوي هاي عفونی و بیماري دیگر از بیماري نداشتن پیشینه هپاتیت ویروسی، برخی 
 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر تزریقی و الکلی 
  هفته از آخرین مرتبه اهداي خون 8گذشت حداقل 

 

لطفا این نکات را جدي بگیرید*  

شما، مشکلی پیش نیاید و کسانی که کم حواستان باشد که قبل اهداي خون حتما تست آزمایش خون کرده باشید تا در صورت کم خونی 
.خونی دارند اکیدا اهداي خون انجام ندهند  
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 فوائد اهداي خون

اهداي خون نه . اهداي خون حدوداً فقط یک ساعت از وقت برنامه پرمشغله زندگی شما را می گیرد و درعوض جان یک انسان را نجات می دهد
 .ی کند، بلکه براي سالمت اهدا کننده نیز فواید بسیار داردفقط براي کسی که که سلولهاي خونی را دریافت م

گرچه آشکارترین فایده اهداي خون، احساس فوق العاده ناشی از بخشیدن چیزي به کسی که به شدت به آن نیاز دارد است اما فواید آن بر 
 .سالمتی اهداکننده فراتر از اینهاست

مصرف آهن بیشتر از . ردم معموالً بیشتر از میزان مورد نیاز روزانه خود آهن مصرف می کنندتحقیقات نشان داده است که، به طور کل، برخی م
رادیکال هاي آزاد موجب ایجاد تغییرات سلولی می شود که عملکرد طبیعی . حد توصیه شده، تولید رادیکال هاي آزاد در بدن را بیشتر می کند

 .مثل بیماري هاي قلبی و سرطان را افزایش می دهد سلولها را مختل کرده و خطر برخی بیماري هاي مزمن
  

. این مشکل در مردها و خانم هاي یائسه حادتر می باشد چون خانم ها قبل از یائسگی در چرخه هاي عادت ماهیانه آهن اضافه را دفع می کنند
 .ن هستندافرادیکه بیش از حد از گوشت قرمز استفاده می کنند نیز در خطر افزایش میزان آهن در بد

اما اهداي خون چطور به افزایش میزان آهن کمک می کند؟ اهداي خون مقداري از این آهن اضافه را که می تواند موجب تولید رادیکال آزاد 
هاي درواقع، تحقیقات نشان داده است که مردهایی که خون اهدا می کنند معموالً کمتر در خطر ابتال به بیماري . در بدن شود، بیرون می برد

ازآنجا که بیماري هاي قلبی متداولترین علت مرگ در مردان است، این می تواند یکی از بهترین فواید اهداي خون بر سالمتی . قلبی قرار دارند
 .آنها باشد

شما که میزان  از کجا باید فهمید که بیش از اندازه آهن از دست ندهیم؟ قبل از اینکه اجازه اهداي خون به شما داده شود، سطح هموگلوبین
هر زمان که . اگر این سطح پایین باشد اجازه اهداي خون در آن روز به شما داده نمی شود. آهن در بدنتان را ارزیابی می کند، بررسی می شود

می براي اهداي خون پیش قدم شوید، سطح هموگلوبین شما سنجیده می شود و فقط هر هشت هفته یکبار اجازه اهداي خون به هرکس داده 
این می تواند راه بسیار خوبی براي چک کردن مداوم میزان آهن خون نیز . شود تا از خالی شدن بیش از حد آهن از بدنتان جلوگیري شود

 .باشد
د هبا در نظر گرفتن فوایدي که اهداي خون بر سالمتیتان دارد درکنار فواید معنوي آن، مطمئناً اهداي خون داوطلبان بسیار بیشتري پیدا خوا

فقط کافی است هر دو ماه یکبار یک ساعتی را روي یک صندلی اهداي خون استراحت کنید تا از کلیه فواید جسمی و معنوي آن بهره . کرد
 .همیشه یادتان باشد شاید یک نفر نیازمند این بخشش سخاوتمندانه شما باشد. مند شوید
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 تاثیرات اهداي خون بر بدن
  کند اي است که با افزایش جریان خون در بدن طی مدت کوتاهی مقدار خون اهدا شده را جایگزین می گونه سیستم خون سازي بدن به

 
مصرف آهن بیشتر از . تحقیقات نشان داده است که، به طور کل، برخی مردم معموالً بیشتر از میزان مورد نیاز روزانه خود آهن مصرف می کنند

رادیکال هاي آزاد موجب ایجاد تغییرات سلولی می شود که عملکرد طبیعی . زاد در بدن را بیشتر می کندحد توصیه شده، تولید رادیکال هاي آ
 . سلولها را مختل کرده و خطر برخی بیماري هاي مزمن مثل بیماري هاي قلبی و سرطان را افزایش می دهد

 
درواقع، تحقیقات نشان داده است که . در بدن شود، بیرون می برد اهداي خون مقداري از آهن اضافه را که می تواند موجب تولید رادیکال آزاد

ازآنجا که بیماري هاي قلبی متداولترین علت مرگ . مردهایی که خون اهدا می کنند معموالً کمتر در خطر ابتال به بیماري هاي قلبی قرار دارند
 . آنها باشد در مردان است، این می تواند یکی از بهترین فواید اهداي خون بر سالمتی

 
دا به گزارش باشگاه خبرنگاران،یکی از دالیل تاثیر اهداي خون بر سالمتی فرد اهداکننده آن است که پیش از هر بار اهداي خون سالمت فرد اه

ه فرد بررسی شده و سپس اجازه اهدا ب) گلبول هاي قرمز خون(کننده با سنجش میزان فشار خون، ضربان قلب، میزان هماتوکریت هاي خون 
با همین آزمایش هاي به ... به این ترتیب بسیاري از بیماري هاي فرد مانند فشار خون باال، مشکالت خونی، ناراحتی هاي قلبی و. داده می شود

 . ظاهر ساده اما مهم شناسایی می شود
 

هاي قلبی عروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل پژوهشگران دریافتند دلیل اصلی سالمت اهداکنندگان خون به ویژه عدم ابتالي آنها به بیماري 
 . بودن میزان آهن خون این افراد است

 
دقیقه در محل خون گیري استراحت کنید و نوشیدنی و خوراکی که در اختیار شما قرار  15توصیه می شود پس از اهداي خون، به مدت : نکته

  .ساعت پس از آن با آن دست بار سنگین بلند نکنید 4رد نکنید و حداقل تا به دستی که از آن خون گرفته شده فشار وا. می گیرد، میل کنید

  

  مضرات اهداي خون

حفظ سالمت وي در کنار تامین خون سالم و کافی یکی از وظایف سازمان انتقال خون بوده و به لحاظ پرهیز از  اهداکننده و تاکید بر مراقبت از
مرز میان یک . با اهمیت تلقی می شود بسیار تبدیل آن ها به اهداکنندگان مستمر خون وایجاد نگرش منفی اهداکننده نسبت به اهداي 

اهداي خون بدون عارضه و یک اهداي خون با عارضه خفیف، خیلی روشن نبوده و این مسئله می تواند باعث تلقی متفاوت از تعداد عوارض 
 .خفیف گردد

در زمان خم کردن یا حرکت دادن دست ایجاد می شود امري طبیعی بوده و تا یک احساس درد حفیف در محل ورود سوزن که به ویژه 
 .ساعت پس ازاهداي خون از بین می رود 24

همچنین کبودي مختصر و محدود اطراف محل ورود سوزن هم که در اثر نشت خون هنگام ورود اولیه و یا خارج کردن سوزن به وجود 
شکایاتی مانند موارد باال در واقع واکنش هاي خفیفی هستند که ممکن است دربیش . ندارد می آید اهمیتی نداشته و نیازي به پیگیري

  .اهداکنندگان دیده شوند  3/1 از
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عوارض اهداي خون شامل عوارض جانبی و واکنش هاي ناخواسته وابسته به اهداي خون در اهداکنندگان به گونه اي که به لحاظ زمانی 
با این وجود، میزان  .از اهداکنندگان دیده شود% 3/1خون معین اهداکننده باشد، ممکن است در تقریبا نیز قابل انتساب به یک اهداي 

درصد کل اهداکنندگان نیز قابل 33شیوع عوارض اهداي خون بسته به نوع گزارش و تعاریف مورد استفاده می تواندکامال متفاوت بوده و تا 
گزارش شده خفیف بوده و شامل کبودي مختصر، احساس ناراحتی در موضع خونگیري و گزارش است اما در این صورت غالب عوارض 

  .ضعف نیز می شود

   

  عوارض موضعی

  کبودي            

  هماتوم(تجمع خون زیر پوست             

  تحریک عصب            

  خونریزي تاخیري            

  آسیب به عصب            

  آسیب به تاندون            

  )ترومبوفلبیت(التهاب رگ             

  حساسیت موضعی            

  عوارض عمومی

  )واکنش هاي وازوواگال(احساس بی حالی و غش کردن     

  شوك ناشی از کاهش حجم خون      

  کبودي

اثر نشت اگر شما بعد از اهداي خون، دچار کبودي مختصر و محدود اطراف محل ورود سوزن شده اید، اصال نگران نباشید؛ این رخداد در 
  .خون به زیرپوست و بافت هاي اطراف عروق خونی در محل سوزن زدن ایجاد شده و کامال خود محدود شونده است

عالیم معموال چندین ساعت بعد ایجاد شده و شامل تغییر رنگ و کبود شدگی پوست اطراف محل ورود سوزن بدون هر گونه تورم قابل 
  .با جذب خون زیرپوستی کامالً از بین می رودو پس از چند روز تا هفته . مشاهده است

  :درمان 
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  .شما براي تسکین درد می توانید در ساعات اولیه از کمپرس آب سرد و بعد از آن از کمپرس آب گرم استفاده کنید   
  .همچنین در صورت درد بیشتر می توانید از مسکن هاي معمولی مانند استامینوفن استفاده کنید    

  :پیشگیري

فشردن محل سوزن زدن حداقل به مدت یک دقیقه ، عدم فشارآوردن به بازویی که از آن خونگیري شده درزمان برخاستن، نگهداشتن    
ساعت پس ازاهداي خون، برنداشتن اجسام سنگین مانند کیف دستی با بازویی که از آن 4چسب در محل سوزن زدن حداقل تا 

  .یی هستند که می توانید با بکار بستن آن ها از میزان رخ دادن این عارضه بکاهیدخونگیري شده و کار نکردن با آن، راه ها

زیرا به دلیل کاهش خاصیت انعطاف پذیري عروق و تاثیر آن بر . این توصیه ها را به ویژه اگر در سنین سالمندي هستید، جدي بگیرید   
  .ن رخداد هستیدسرعت بسته شدن محل ورود سوزن، شما در معرض خطر بیشتري براي ای

  .همچنین اگر داراي وضعیت هاي مستعد کننده خونریزي مثل مصرف داروهاي ضد انعقاد و آسپرین هستید   

  ) :هماتوم(تجمع خون زیر پوست 

این رخداد نسبتا . گاهی خروج خون ازعروق خونی و تجمع آن دربافت هاي خارج عروقی، باعث ایجاد تورم در محل سوزن زدن می شود
  .بوده و می تواند باعث کبودي ، تغییر رنگ ،تورم و درد موضعی شودشایع 

درصورت بند آمدن خونریزي وکم بودن حجم هماتوم، این عارضه پس از چند روز تا هفته، بدون برجاي گذاشتن عارضه دیگري، ازبین 
  .می رود اما درصورت عدم قطع خونریزي و ادامه تورم، باید به یک پزشک مراجعه نمایید

  :درمان 

در این مورد هم در صورت وجود درد، استفاده از کمپرس آب سرد درساعات اولیه وکمپرس آب گرم بعد از آن و نیز در صورت لزوم    
با این وجود در صورتی که خونریزي ادامه یافت و یا تورم زیاد . استفاده از یک مسکن معمولی مثل استامینوفن توصیه می شود

  .به یک پزشک و یا پایگاه انتقال خون مراجعه نماییدشد، الزم است حتما 

  :پیشگیري

فشردن محل سوزن زدن حداقل به مدت یک دقیقه ، عدم فشارآوردن به بازویی که از آن خونگیري شده درزمان برخاستن، نگهداشتن    
ستی با بازویی که از آن ساعت پس ازاهداي خون، برنداشتن اجسام سنگین مانند کیف د4چسب در محل سوزن زدن حداقل تا 

  .خونگیري شده و کار نکردن با آن، راه هایی هستند که می توانید با بکار بستن آن ها از میزان رخ دادن این عارضه بکاهید

ر زیرا به دلیل کاهش خاصیت انعطاف پذیریی عروق و تاثیر آن ب. این توصیه ها را به ویژه اگر در سنین سالمندي هستید، جدي بگیرید   
  .سرعت بسته شدن محل ورود سوزن شما در معرض خطر بیشتري براي این رخداد هستید

  .همچنین اگر داراي وضعیت هاي مستعد کننده خونریزي مثل مصرف داروهاي ضد انعقاد و آسپرین هستید   

  تحریک عصب
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مدن هماتوم می تواند باعث تحریک اعصاب در مواردي که هماتوم به وجود آمده به اندازه کافی بزرگ باشد، فشار ناشی از بوجود آ
  .ناحیه و بروز عالیم نورولوژیک شود

هر چند بروز این عارضه خیلی نادر است اما می تواند باعث ایجاد ناراحتی و درد منتشرشونده رو به پایین به ویژه به سمت ساعد و 
  .دست و یا پارستزي انتهایی در اهداکننده شود

عصب، تقریباً همیشه این عارضه گذرا است؛ بهبود آن کامل بوده و پس ازچند روز تا هفته عالیم  در صورت عدم آسیب جدي به
  .نورولوژیک از بین می روند

  .مراجعه نمایید) نورولوژیست ( با این وجود درموارد شدید باید به یک پزشک متخصص 

  خونریزي تاخیري

فشار آوردن به بازویی که از آن خونگیري شده است و یا : ثرعواملی مانندگاهی به دنبال بازشدن مجدد محل ورود سوزن به رگ در ا
وجود وضعیت هاي مستعد کننده خونریزي مثل مصرف داروهاي ضد انعقاد و آسپرین، ممکن است حتی با گذشتن ساعت ها پس از 

  .اتمام فرآیند خونگیري و ترك محل اهداي خون، شما دچار خونریزي از محل سوزن زدن شوید

در چنین وضعیتی معموال با انجام اقدامات درمانی اولیه می توانید به راحتی خونریزي را کنترل کنید؛ اما درصورت عدم قطع خونریزي 
  .مراجعه فوري به یک مرکز درمانی ضروري خواهد بود

  :درمان

خونریزي درحالت عادي الزم است را با شدت باید بالفاصله پس از مشاهده خونریزي تاخیري، تمامی اقداماتی که براي کنترل     
مانند فشردن محل خونگیري، باال نگهداشتن بازو و چسب زدن محل خونگیري و حفظ آن . و زمان طوالنی تر اجرا کنید

  براي مدت زمان طوالنی تر، استراحت و برنداشتن اجسام با بازویی که از آن خونگیري کرده اید
شدید و طوالنی، الزم است بالفاصله به نزدیکترین مرکز درمانی و یا پایگاه انتقال خون مراجعه همچنین در صورت خونریزي       

  .کنید تا اقدامات درمانی الزم متناسب با حجم خون از دست رفته در مورد شما اعمال شود

  :پیشگیري 

هماتوم در کسانی است که داراي راه پیشگیري از این رخداد در واقع تشدید همان توصیه هاي مندرج در بخش کبودي و    
  .وضعیت هاي مستعد کننده خونریزي مثل مصرف داروهاي ضد انعقاد و آسپرین هستند

  آسیب به عصب

و یا شاخه هاي آن در زمان وارد کردن ) عمدتاً عصب مدیان(یک عارضه ي نادر در زمان اهداي خون عبارت از ایجاد آسیب مستقیم به عصب 
  .نگیري می باشدیا خارج کردن سوزن خو

این اتفاق با بروز درد شدید موضعی و منتشرشونده به سمت پایین ساعد بالفاصله در زمان وارد کردن یا خارج کردن سوزن خونگیري از 
دورتر از محل خونگیري و در مسیر عصب آسیب دیده، مانند ساعد، مچ، دست، ) پارستزي(دست، شروع شده و اغلب با یک اختالل حسی 

  .فوقانی و یا شانه ادامه می یابداندام 
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  :پیش آگهی

  .پیش آگهی این عارضه کامال متفاوت بوده و بستگی کامل به شدت آسیب وارد شده به عصب دارد   

هر چند عارضه آسیب به عصب تقریباً همیشه گذرا است و بهبودي کامل دیده می شود؛ اما با این وجود شکایت اهداکننده    
  .ماه طول بکشد 9الی 3معموالً به مدت طوالنی باقی مانده؛ و در موارد معدودي ممکن است تا شامل درد و پارستزي 

  .اما تعداد این موارد بسیار کم است. در موارد خیلی شدید، ممکن است مراجعه به یک نورولوژیست الزم باشد   

  :درمان 

معمولی مانند استامینوفن براي کاهش درد توصیه می استفاده از مسکن هاي . بستگی به به شدت آسیب وارد شده دارد   
  .شود

  .درصورت درد یا پارستزي شدید و یا طوالنی شدن آن، ارجاع به پزشک متخصص الزم خواهد بود    
   

  آسیب به تاندون

نادر نیز ممکن است  همان گونه که ممکن است در موارد نادري سوزن خونگیري باعث صدمه به اعصاب ناحیه خونگیري شود، در موارد خیلی
  .سوزن خونگیري باعث آسیب مستقیم به یکی از تاندون هاي موضع خونگیري شود

  .این اتفاق نیز با بروز درد بسیار شدید موضعی اما غیرمنتشرشونده که بالفاصله در زمان سوزن زدن ایجاد می شود، مشخص می گردد

  .مدت طوالنی باقی می ماند درد به شدت آسیب وارد شده بستگی دارد اما معموالً به

  درمان

اما درصورت درد شدید و یا طوالنی . براي موارد خفیف تا متوسط استفاده ازمسکن هاي معمولی مانند استامینوفن کافی بنظر می رسد
  .شدن مدت آن، مراجعه به یک پزشک متخصص الزم خواهد بود

  

  )ترومبوفلبیت(التهاب رگ

ته و متعاقب آن، ایجاد التهاب در دیواره ي رگی که از آن خونگیري شده، عالیم یک التهاب رگ ممکن است با به وجود آمدن یک لخ
این عالیم می تواند شامل عالیمی مانند درد موضعی محل ترومبوز، و مشاهده یک ضخیم شدگی قابل . در اهداکننده به وجود بیاید

ناحیه . ی که در طول یک ورید سطحی کشیده شده است، باشدلمس طناب مانند برجسته و سخت، گرم، قرمز و دردناك زیرپوست
  .اطراف نیز ممکن است قرمز و متورم باشد

  درمان
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  :ترومبوفلبیت سطحی معموال با انجام درمان هاي حمایتی بهبود می یابد

  باالنگه داشتن دست    
  استفاده از کمپرس گرم    
  .براي کاهش درد) NSAIDS(غیراسترویدي استفاده از یکی از داروهاي مسکن ضدالتهاب    

  .اما در هر حال در صورت شدت و یا طوالنی شدن عارضه، مراجعه فوري به یک مرکز درمانی الزامی است

   

  حساسیت موضعی

ممکن است پوست شما نسبت به محلول هاي ضدعفونی کننده یددار بکار رفته براي آمادگی پوست، و با شیوع کمتر التکس دستکش 
در این صورت ممکن است در . استریل مورد استفاده خونگیر، سوزن خونگیري، گاز و یا چسب روي موضع خونگیري حساس باشد هاي

  .موضع خونگیري عالیم آلرژیک مانند راش، تورم و خارش ایجاد شود

  .برسانیددرصورتی که شما سابقه چنین واکنش هایی را دارید باید حتما آن را به اطالع پزشک اهداکنندگان 

  )واکنش هاي وازوواگال(احساس بی حالی و غش کردن

واکنش هاي وازوواگال به احساس ضعف و ناراحتی عمومی توام با اضطراب، سرگیجه و تهوع که می تواند تا از دست دادن هوشیاري 
  نیز پیشرفت نماید اطالق می شود) غش کردن(

و یا پس از  -حین –این واکنش ها شایع ترین عارضه حاد وابسته به اهداي خون بوده و ممکن است در گروهی از اهداکنندگان قبل 
و ( حتی در تعدادي از اهداکنندگان واکنش هاي وازوواگال به صورت تاخیري و خارج از مکان خونگیري . اهداي خون ؛ ایجاد شود

  .رخ می دهند) اهداي خون معموال در یک ساعت اول پس از

واکنش هاي وازوواگال در واقع به واسطه تحریک سیستم عصبی اتونوم به وجود آمده و عوامل سایکولوژیک و هیجانی مانند ترس از 
خون، درد، و کاهش نسبی حجم خون در گردش یعنی نسبت حجم خون خارج شده از بدن به حجم کل خون بدن اهداکننده، می 

بنابراین سن اهداکننده، حجم خون که متناسب با وزن اهداکننده است، وضعیت روحی اهداکننده و  .شدید آن شوندتوانند باعث ت
شرایط اهدا فاکتورهاي موثري در بروز این واکنش ها محسوب شده و لذا وقوع واکنش هاي وازوواگال در اهداکنندگان جوان، کم وزن، 

  .ایع تر از سایر اهداکنندگان می باشداهداکنندگان زن و اهداکنندگان بار اول ش

  :عالیم 

شامل طیف وسیعی از عالیم خفیف از ناراحتی، احساس ضعف، اضطراب، تعریق به ویژه در اندام فوقانی، احساس گرمی یا    
، لرزش، پرش عضالت ، بی قراري، تهوع یا درد شکمی،  سردي ناگهانی، بی حسی و سردي اندام ها، سوزش و گزگز

، سرگیجه، رنگ پریدگی پوست یا لب ها، تاري دید، خیره شدن ، تنفس سریع و عمیق تا مجموعه اي از عالیم استفراغ
  .، نشنج یا بی اختیاري ادرار یا مدفوع می شود)غش کردن(شدیدتر نظیر از دست دادن هوشیاري

  .حادثه و تروما در اهداکننده شود از دست دادن هوشیاري و غش کردن اهداکننده ممکن است حتی منجربه سقوط ویا ایجاد   
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  :پیشگیري 

با در نظرگرفتن و مداخله در فاکتورهاي موثر در ایجاد واکنش هاي وازوواگال تا حدودي از وقوع این گونه واکنش ها و  شما می توانید
  :پیامدهاي احتمالی متعاقب آن بکاهید

شرایطی مانند ازدحام، . ندارید، آن را به زمان دیگري موکول کنیددر صورتی که به هر دلیل در زمان اهداي خون آرامش کافی    
  و انتظار طوالنی قبل از اهداي خون ممکن است باعث برهم خوردن آرامش شما شوند

  .و در زمان اهدا و یا بالفاصله پس از اهدا با نوشیدنی ها و شکالت از خود پذیرایی کنید. قبل از اهداي خون گرسنه نباشید   

  .ز اتمام فرآیند اهداي خون به اندازه کافی و توصیه شده استراحت کنیدپس ا   

متاسفانه واکنش هاي وازوواگال تاخیري که خارج از محل خونگیري و به دور از نظارت کارکنان مرکز خونگیري به وقوع می    
دادن هوشیاري و غش کردن پیوندند خیلی بیشتر از واکنش هاي حاد که در محل خونگیري ایجاد می شوند؛ با از دست 

و بنابراین بالقوه خطرناك تر هستند؛ زیرا شما را در غیاب مراقبت هاي الزم در معرض خطر سقوط وحوادث . همراه هستند
  .جدي آن قرار می دهند

براي کاهش خطر واکنش هاي تاخیري و پیامدهاي جدي آن، باید تنها زمانی مرکز خونگیري را ترك کنید که که کامال 
  .احساس کنید حالتان خوب است

اگر احیانا در زمان اهداي خون دچار عارضه شده اید تا قبل از رفع کامل احساس ضعف عمومی از ایستادن و خوردن 
همچنین از رانندگی و یا انجام کارهایی که کاهش سطح هوشیاري باعث ایجاد مخاطره در آن ها می . خودداري نمایید
  .شود، پرهیز کنید

  :ین توصیه ها براي شما ضروري تر هستند اگر شماهمه ي ا

  .یک اهداکننده ي جوان ؛ یک اهداکننده ي زن ؛ ویا یک اهداکننده ي باراول هستید

  :درمان 

اگر در حالت ایستاده احساس ضعف کردید، فورا دراز بکشید و یا نشسته و سر را به سمت پایین متمایل کرده و           
  بگیرید زانوهاي خون را در بغل

اهداکننده ي دیگري هستید، می توانید با اقدامات زیر به او کمک )   faint  (اگر شما شاهد غش کردن            
  :کنید

یقه اهداکننده و . اگر اهداکننده در حالت ایستاده و یا نشسته است، اهداکننده را به حالت خوابیده درآورید 
  .پیشانی و پشت گردن اهداکننده استفاده نماییدکمربند را شل نموده و از دستمال مرطوب روي 

شما می توانید در حالی که براي بازنگه داشتن مجاري هوایی و ممانعت از آسپیراسیون، سر را به طرف عقب  
خم کرده اید با پایین نگه داشتن سرنسبت به تنه، تنفس عمیق و باال بردن پاها به افزایش جریان خون 

  .کمک کنید مغز و برگشت هوشیاري وي
با صحبت کردن با اهداکننده توجه مستقیم اهداکننده را از اتفاقات رخ داده دور کنید تا به بازیابی هوشیاري  

  .اهداکننده کمک کرده باشید
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حتی غالب واکنش هاي وازوواگال خفیف و گذرا هستند اما به هر حال تعدادي از اهداکنندگان ممکن است دچار عالیم جدي تري شده و 
  .در صورت عدم بهبودي، ممکن است درمان دارویی و مراجعه به یک مرکز درمانی ضرورت داشته باشد. تشنج کنند

  

  شوك ناشی از حجم خون

خروج این حجم از خون در گردش . درصد کل حجم خون اهداکننده را تشکیل می دهد13معموال حجم خون اهدایی چیزي درحدود 
اهداکننده نشده و مکانیسم هاي جبرانی به راحتی این مقدار از کاهش حجم خون داخل عروقی را معموال باعث اتفاق خاصی در 

 .جبران می نمایند

اما اگر میزان از دست دادن حجم داخل عروقی بیشتر از آن باشد، ممکن است باعث به وجود آمدن اختالالت و شکایاتی در اهداکننده 
  .شود

درصد از کل حجم خون داخل عروقی باشد، می تواند باعث به 30تا 15جم داخل عروقی بین در صورتی که میزان از دست دادن ح
و از دست دادن . وجود آمدن عالیمی مانند تاکی کاردي، اضطراب، سردي اندام ها، کالپس وریدي و افت فشار خون شود

  .وك و کاهش هوشیاري دچار می شوددرصد آن قطعا باعث افت فشار خون و کاهش جریان خون محیطی شده و فرد به ش40تا30

این شکایات و عالیم شباهت هاي زیادي به عالیم و شکایات به وجود آمده متعاقب واکنش هاي وازوواگال می باشند، اما در هر حال 
اگر عالیم به وجود آمده وابسته به کاهش حجم داخل عروقی باشند، نیاز به مراجعه به یک مرکز درمانی و دریافت مایعات داخل 

  داردوریدي وجود 

  در هنگاه خون دادننکات مهم 

  
 .قبل از اهداي خون مقدار زیادي آب بنوشید 

علت اصلی این پدیده افت . روند کند، حتی برخی افراد مدت کوتاهی از هوش می و ضعف می سرگیجه گاهی پس از خون دادن، فرد احساس
به یاد داشته . چنین مشکلی پیش نخواهد آمداگر هم شب قبل و هم صبح قبل از اهداي خون مقادیر زیادي آب بنوشید، . فشارخون است

کار درستی  خون دادن شوند، پس نوشیدن آنها قبل از دار مثل چاي و قهوه باعث بیرون راندن آب از بدن می هاي کافئین باشید که نوشیدنی
 .نیست

  
 

 .خوردن صبحانه کامل را فراموش نکنید

البته بهتر است صبحانه را مدتی قبل از . آید حساس سبکی سر و ضعف بدن به وجود نمیدر نتیجه ا. کند این کار از افت قندخون جلوگیري می
 .شود مراجعه به پایگاه اهداي خون خورده باشید چون اگر فاصله خوردن صبحانه و خون دادن کم باشد، احساس تهوع شدیدي ایجاد می
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 .ساعت قبل از اهداي خون غذاهاي چرب نخورید 24به فاصله 

ها قابل قبول  در صورتی که جواب این تست. دهد هایی روي آن انجام می کنید، سازمان انتقال خون آزمایش شما خون خود را اهدا میوقتی 
گیرد اما اگر میزان چربی موجود در خون خیلی بیشتر از  شود و در اختیار نیازمندان قرار می هاي متعددي می باشد، خون شما تبدیل به فرآورده

 .ماند جز اینکه خون شما دور ریخته شود اي نمی شود و نهایتا چاره ها مختل می باشد، انجام این آزمایش حد طبیعی

  
  

 .غذاهاي سرشار از آهن بهترین رژیم غذایی براي شما هستند

وارد رژیم غذایی خود کنید،  اگر این مواد را از دو هفته قبل از اهداي خون. شوند مرغ و گوشت قرمز منابع اصلی آهن محسوب می اسفناج، تخم
تر  دهید پراستفاده تر است و هم خونی که می در این صورت هم خون دادن براي شما آسان. رسد سطح آهن خون شما به حد قابل قبولی می

هم در رژیم پس بهتر است از سبزیجات و میوه . کند جذب آهن را بیشتر می C ویتامین به یاد داشته باشید که همیشه مصرف. خواهد بود
 .غذایی روزانه خود استفاده کنید

  
 

 .تواند باعث افت فشارخون شود استرس و اضطراب می

توانید  می. گیري را انجام دهد، شروع به حرف زدن کنید نفس عمیقی بکشید و با کسی که قرار است خون گیري خون بهتر است قبل از شروع
 .شود را انجام دهید تلویزیون تماشا کنید یا هر کار دیگري که باعث آرام شدن شما می در زمان خون دادن آدامس بجوید، آواز بخوانید،

  
  

 .پس از اهداي خون نباید به سرعت از جاي خود بلند شوید

ه یک میوه همرا توانید بنشینید و مقداري آب سپس می. گیري از شما به پایان رسید، باید مدتی همچنان دراز کشیده باقی بمانید وقتی خون
 .شود حجم مایع از دست رفته جبران شود و قندخون شما هم افت نکند این کار باعث می. خوراکی شیرین بخورید

  
  

 .تا چند ساعت بعد از اهداي خون رانندگی نکنید

ین بهتر است بنابرا. خون دادن کار خطرناك و وحشتناکی نیست اما ممکن است تا چند ساعت بعد باعث احساس سبکی سر و ضعف بدن شود
 .پس از اهداي خون رانندگی نکنید

  
  

 .چند ساعت پس از اهداي خون غذایی پرپروتئین بخورید

البته باید مقادیر زیادي مایعات و به خصوص . توانید پس از خون دادن بخورید یا مرغ همراه سبزیجات بهترین غذایی است که می گوشت قرمز
 .تر جبران کند کند خون از دست رفته را سریع ن شما کمک میچنین رژیم غذایی به بد. آب هم بنوشید

  
  

 .پس از اهداي خون تا پایان روز کارهاي سنگین انجام ندهید

اگر شغل شما طوري است که باید فعالیت بدنی شدیدي انجام بدهید، بهتر است روزي که قصد اهداي خون دارید مرخصی بگیرید یا این کار را 
شود  هاي سنگین هم باید خودداري کرد چون فعالیت شدید باعث می در ضمن در این روز از انجام ورزش. به روزهاي تعطیل موکول کنید
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ریزي زیرپوستی اتفاق بیفتد که بسیار دردناك است اما اگر به بدن خود  گیري از طریق آن انجام شود، دوباره باز شود و خون سیاهرگی که خون
 .گردد ساعت وقت بدهید، این رگ خود به خود بسته شده و به حالت طبیعی بازمی 24تا  16

  
 

 .و اما کی نباید خون داد

 :است از خون دادن منصرف شوید اگر شما نیز شرایط زیر را دارید بهتر
 .شود بدن شما به طرز نامناسبی واکنش نشان بدهد این کار باعث می. کیلوگرم است، نباید خون بدهید 50اگر وزن شما کمتر از 

  
با نظر پزشک و توانند  ساله هم می 18تا  16البته گاهی در شرایطی خاص افراد . سال است، مجاز به اهداي خون نیستند 18اگر سن شما زیر 

 .قبل از اهداي خون فرم مربوط به سازمان انتقال خون را صادقانه پر کنید. اجازه والدین خون خود را اهدا کنند

  
مطمئن باشید . نامه منعکس کنید هاي پرسش تواند باعث آلودگی خون شما شده باشد آن را در فرم اید که می اگر اخیرا فعالیت پرخطري داشته

ساري  هاي شخصی شما بخشی از کار آنهاست و باعث شرم اي هستند و خواندن تجربه دیده اي و دوره گیري افراد حرفه بخش خونکه کارکنان 
 .شما نخواهد شد

 
اگر شما مشکالت مورد باال را دارید، لطفا . کنند جمعی و در یک اقدام نمادین براي اهداي خون مراجعه می گاهی اوقات افراد به صورت دسته 
توانید  می. تان خودداري کنید خونی فقرآهن دارید و از همراهی با دوستان بهترین بهانه این است که بگویید کم! ر رودربایستی گیر نکنیدد

 .اي براي انصراف خود اعالم نمایید پرفشاري خون یا فشارخون پایین را هم به عنوان بهانه

 
! ر است براي اطالع از سالمت خود به یک آزمایشگاه مراجعه کنید نه مرکز اهداي خونبهت. کامل نیست چکاپ اي براي یک خون دادن وسیله 

اگر براي دریافت نتایج آزمایش نمونه خون اهدایی خود اصرار بورزید، طبق دستورالعمل جهانی سازمان انتقال خون، شما فردي مشکوك تلقی 
 .خواهید شد و خون اهدا شده شما دور ریخته خواهد شد

  

  بهتر است یا اهداي خون؟ حجامت
شده  سال پیش از میالد مسیح در مقدونیه انجام می 1300ترین اسناد از  حجامت یک روش درمانی آزموده شده است که بر اساس قدیمی

 . دهند که تهدیدکننده سالمت افراد است اکنون افراد ناآشنا و با استفاده از وسایل آلوده، حجامت را انجام می اما هم. است
 
 
 

شوند و پس از انجام حجامت و حین درمان از داروهاي  حجامت روشی براي دفع سموم بدن است، با انجام حجامت سموم از بدن خارج می
 . شود گیاهی نیز استفاده می

 
رت علمی خود به صو» قانون«در کتاب » سینا بوعلی«سال پیش 1000ساله دارد همچنین  7000اي  بر اساس اسناد تاریخی حجامت سابقه

 . کنند سینا استفاده می سال پیش بوعلی 1000اکنون نیز محققان اروپایی از مطالب  درخصوص حجامت و جایگاه آن صحبت کرده و هم
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شود، فقط در  هاي پزشکی ایران این موضوع تدریس نمی اطالعات پیرامون حجامت در جامعه پزشکی محدود است به طوري که در دانشکده

 . شود ي آمریکا، انگلیس، آلمان و چین این موضوع به شکل کالسیک تدریس میبرخی دانشگاهها
 

از سوي دیگر عمر اطالعات بیش از . دهند اطالع هستند همه حجامت را انجام نمی طبیعی است که وقتی پزشکان از ویژگیهاي درمانی آن بی
 . نفر نیستند 1000 همچنین شمار پزشکان ایرانی آشنا با این شیوه بیش از. سال نیست 5000

 
 . برد نوع بیماري را از بین می 70حجامت جزو طب سنتی و اسالمی است که فواید فراوانی دارد و 

 
 . البته انجام حجامت باید با رعایت موازین بهداشتی و استفاده از وسایل استریل تحت نظر پزشک طب سنتی انجام شود

راد گاهی این مهم جاي تامل دارد که مبادا به علت حجامت به انواع بیماریهاي پوستی و خونی از لحاظ رعایت بهداشت از جانب پزشکان یا اف
 . مبتال شویم

 
 . شد اما حجامت چیزي نیست که براساس تصور عامیانه افراد مبنی بر تخلیه خون کثیف انجام شود این مهم پیش از این انجام می

 
ماند تا اینکه ناگزیر باشیم براساس تصورات عامیانه  شود و خون کثیفی در بدن باقی نمی ه میبدن در روز چندین بار توسط کبد و کلیه تصفی

 . این خون کثیف را با حجامت خارج کنیم
 
 
 

 . اي در احیاء و اهداء زندگی مجدد به بیماران دارند کنند همیشه حس نوع دوستی و انسان دوستانه افرادي که خون اهداء می

، دفع انسدادهاي عروقی »دم، صفرا، بلغم و سودا«ها، تنظیم اخالط چهارگانه در بدن انسان  خون، دفع سموم و عفونت برطرف کردن فضوالت
 . پدیدآمده در نقاط مختلف بدن، از جمله منافع حجامت از دیدگاه اسالم است

 
شود و این  ها انجام می درمان بیماريحجامت یک روش خونگیري است که براي پیشگیري و : می گوید» حمیدرضا حنان«االسالم  حجت

 . کند نامگذاري احتماالً به علت شیوه عمل آن است که از طریق تحجیم، گشایش و انبساط موضعی عمل می
 

تنظیم سیستم ایمنی بدن انسان به وسیله حجامت عام، تنظیم سیستم ایمنی : گوید وي با اشاره به منافع حجامت از دیدگاه طب اسالمی، می
ریز، دفع سموم و رفع انسدادهاي موضعی و محیطی، تاثیر حجامت بر  ریز و برون ی به وسیله حجامت موضعی، تنظیم ترشح غدد درونمحیط

 . از منافع حجامت از دیدگاه طب جدید است... وناژلنف، تاثیر بر سمپاتیک و پاراسمپاتیک، تاثیر بر افزایش ترشح اندروفین و
 

برخی احادیث : گوید کند و می اشاره می) ع(و امام صادق ) ص(درمانی حجامت بر اساس احادیثی از رسول اکرم  شناس دینی به آثار این کار
فرمایند، حجامت  می) ص(طوري که حضرت رسول  دانند به ها و برخی دیگر دواي بیماریهاي خاصی می طور کلی شفاي بیماري حجامت را به

فرمایند که، حجامت سر شفاي هفت بیماري از جمله جنون، جذام، برص، کسالت،  نیز می) ع(داروي تمام بیماریهاست و امام صادق 
 . درد، نابینایی و سردرد است آلودگی، دندان خواب

 
توان منافع حجامت را رد کرد و این مقوله نیاز به تحقیقات  با وجود قرائن و شواهد دیگري در خصوص حجامت، نمی: شود وي یادآور می
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با توجه به . جا از منافع آن چشم نپوشیم ها ندانیم و به علت تردیدي بی چون و چرا از غربی به شرطی که تحقیق را تقلید بیبیشتري دارد 
  .توان گفت حجامت یک سنت دینی است نقل شده، می) ع(احادیثی که درباره فواید حجامت از ائمه معصومین 

  

  :منابع

  ویکی پدیا

  بیتونه

  ایران ناز

  تحلیلی شفافپایگاه خبري 
  پایگاه خبري آفتاب
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