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اهدای خــون
اهدای زنـدگی

کان ــون دانش ــجویی ه ــال احم ــر دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی
فس ــا ،ب ــا هم ــکاری س ــازمان انتق ــال خ ــون شهرس ــتان فس ــا
اقـــدام بـــه برنامـــه ای خداپســـندانه و انســـان دوســـتانه در

جهـــت رفـــع نیـــاز مـــرم بیامرســـتان هـــای رسارس کشـــور
بـــه خـــون ،تشـــویق جامعـــه بـــرای رشکـــت در ایـــن امـــر
پســـندیده و آشـــنایی هرچـــه بیشـــر افـــراد بـــا مزایـــای
اهـــدای خـــون منـــوده اســـت.
در ایـــن طـــرح کـــه بـــا همـــکاری دانشـــجویان ،اســـاتید و
پرس ــنل مح ــرم دانش ــگاه از س ــاعت  ۹ال ــی  ۱۳ب ــه ط ــول
انجامیـــد؛ تعـــداد  ۶کیســـه خـــون معـــادل  ۳۰۰۰۰ســـی
ســـی جمـــع آوری شـــد.
کان ــون ه ــال احم ــر از مت ــام کس ــانی ک ــه در ای ــن ط ــرح
رشک ــت کردن ــد ،ک ــال تش ــکر را دارد.

اهــدای خــون اهــدای زندگــی است،شــاید بارهــا
و بارهــا ایــن جملــه را شــنیده باشــید یــا از کنــار آن
عبــور کــرده باشــید امــا جملــه یکــی از مســئوالن
ســازمان انتقــال خــون «اهــدای هــر واحــد خــون
از ســوی اهداکننــدگان مــی توانــد جــان ســه فــرد
نیازمنــد بــه خــون و فـرآورده هــای خونــی را از مــرگ
نجــات دهــد ».بــه خوبــی مویــد ایــن جملــه اســت.
آنچه باید درمورد اهدا خون بدانیم:
براس ــاس تحقیق ــات انج ــام ش ــده ،اه ــدای خ ــون
بـــه طـــور منظـــم ســـبب مصونیـــت فـــرد در برابـــر
بیامریهـــای قلبـــی و عروقـــی میشـــود .عـــاوه بـــر
ایـــن سیســـتم خونســـازی بـــدن بـــه گونـــهای
اس ــت ک ــه ب ــا افزای ــش جریان ــی خ ــون در ب ــدن،
ط ــی م ــدت زم ــان کوتاه ــی ،خ ــون اه ــدا ش ــده را
جایگزی ــن م ــی کن ــد.
ه ــر ف ــرد س ــامل در گ ــروه س ــنی  17ت ــا  65س ــال
ب ــا حداق ــل وزن  50کیلوگ ــرم میتوان ــد خ ــون اه ــدا
کن ــد .فش ــارخون ای ــن اف ــراد بای ــد متع ــادل باش ــد
یعنـــی کمـــر از  90و بیشـــر از  180میلیمـــر
جیـــوه نباشـــد .از آخریـــن زمـــان اهـــدای خـــون
قبل ــی نی ــز بای ــد حداق ــل  8هفت ــه گذش ــته باش ــد.
ب ــه ط ــور کل ــی اف ــرادی ک ــه ب ــه بی ــاری عفون ــی
مانن ــد ای ــدز و هپاتی ــت مبت ــا نباش ــند ،میتوانن ــد
اه ــدا کنن ــده خ ــون باش ــند و حت ــی  4ب ــار اه ــدای
خـــون در ســـال نیـــز هیـــچ رضری بـــرای فـــرد
نخواه ــد داش ــت.

با اهدای خون،

نعمـت زنـدگی را با
دیگران شریک شویم

صمدی
ه
فاطم اری 96
ی پرست
دانشجو
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اثرات
روانـ
شناختی و
بهداشت
روانی
حوادث
طبیعی
طفه دهناد
عا
عمومی 96
ت

اثـــرات روانشـــناختی و بهداشـــت روانـــی حـــوادث طبیعـــی
موضوعـــی اســـت کـــه از اهمیـــت خاصـــی برخـــوردار اســـت
امـــا تـــا کنـــون کـــم تـــر بـــه ایـــن موضـــوع پرداختـــه شـــده
اســـت.
بهداشـــت روانـــی یعنـــی تامیـــن ،حفـــظ و ارتقـــا ســـامت
روان اف ــراد جامع ــه بهگونــهای ک ــه آنه ــا ن ــه تنه ــا بی ــاری
روان ــی نداشتهباش ــند بلک ــه بتوانن ــد کاره ــای روزان ــه خ ــود
را بـــه خوبـــی انجـــام دهنـــد ،از زندگیشـــان لـــذت بربنـــد و
بـــا افـــراد خانـــواده و محیـــط زندگـــی خـــود ارتبـــاط برقـــرار
کننــد.
بـــا :اختـــال شـــدید زیســـت-محیطی و روانی-اجتامعـــی
اســت کــه توانایــی جامعــه بــرای مقابلــه بــا مشــکالت ناشــی
ازان فرات ــر باشــد .از جمل ــه مهمتری ــن ق ــر آس ــیب پذیـــر
ای ــن بالی ــا و بحرانه ــا س ــاملندان و ک ــودکان هس ــتند ک ــه
البت ــه ک ــودکان ب ــا توج ــه ب ــه رده بن ــدی س ــنی آس ــیبهای
متفاوتـــی در آنهـــا بـــه وجـــود میآیـــد .سیاســـتهای
اجرایـــی مســـئولین بهداشـــت روان بایـــد متمرکـــز بـــر
عادیســـازی واکنشهـــای ناشـــی از فجایـــع باشـــد.
اســـتفاده از رویکـــرد بیامرینگـــر در بالیـــا مانعـــی جـــدی
در راه رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف خواه ــد ب ــود .از جمل ــه ای ــن
اث ــرات میت ــوان ب ــه خشــم ،س ــوگ عارضــهدار ،افرسدگ ــی
اساســـی ،اضطـــراب ،رسزنـــش ،ناامیـــدی ،احســـاس گنـــاه،
اجتنـــاب و مشـــکالت خـــواب اشـــاره کـــرد.

از جملـــه اقداماتـــی کـــه بـــه عنـــوان یـــک
امدادگـــر بایـــد بـــه آن توجـــه کنیـــد:

1)1بـــا آســـیبدیدگان ارتبـــاط صحیـــح برقـــرار کنیـــد
البتـــه نبایـــد باعـــث وابســـتگی شـــوید.
 2)2بـــه نیازهـــای عاطفـــی فـــرد آســـیبدیده توجـــه
کنیـــد.

3)3مانع بروز احساسات او نشوید.
4)4به افراد اطالعات صحیح دهید.
5)5آنه ــا را تش ــویق کنی ــد ب ــا ه ــم محلهه ــای
خ ــود ش ــبکه محل ــی درس ــت کنن ــد و ام ــور خ ــود
را س ــامان دهنــد.
6)6درصورتـــی کـــه عالئـــم روانـــی را در فـــردی
مش ــاهده کردی ـد ،وی را ب ــه تی ــم روانی-اجتامع ــی
معرف ــی کنیــد.
7)7بـــرای آرامـــش بخشـــیدن از باورهـــای
دینـــی اســـتفاده کنیـــد.
8)8افـــراد را بـــه رشکـــت در
تش ــجییع جن ــازه و خوان ــدن من ــاز
میـــت تشـــویق کنیـــد.
9)9مانـــع تجمـــع داغ دیـــدگان
نشـــوید.
 1010اســـراحت شـــبانه
روزی رضوری اســـت؛
افـــراد را بـــه خـــواب بـــه
موقـــع تشـــویق کنیـــد.

انجـام گرفته.
3)3اطمین ــان دادن ب ــی م ــورد ب ــه اف ــراد .مث ــا
بی ــان اینک ــه "هم ــه چی ــز خ ــوب خواه ــد ش ــد" ی ــا
" حداقـــل شـــا زنـــده ماندهایـــد" زیـــرا ســـبب
کاهـــش آرامـــش میشـــود.
4)4اجبـــار کـــردن فـــرد بـــه بیـــان داســـتان و
اتفاقـــات.
5)5بیـــان اینکـــه فـــرد درحـــال حـــارض بایـــد
چـــه کاری انجـــام دهـــد ،چگونـــه فکـــر کنـــد و
یـــا چـــه احساســـی داشـــته باشـــد.
منبـــع :کتـــاب حامیتهـــای
روانـــی -اجتامعـــی در بالیـــا و
حـــوادث غیـــر مرتقبـــه

از اقدامـــات زیـــر
اجتنـــاب کنیـــد:

1)1دادن وعدههـــای
غیـــر قابـــل اجـــرا بـــه
بازمانـــدگان؛ چـــون
ســـبب افزایـــش نـــا
امیـــدی میشـــود.
2)2انتقـاد از خدمـات
موجود و فعالیتهــــــای

بهداش
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معرفی کتاب
خانه کاغذی

گزارشانتخابات
کانونهاللاحمر
انتخابات روز دوشنبه  ۲۲مهر  ۹۸با حضور سرکار خانم
خیراتی در طبقه همکف ساختمان الحاقی برگزار شد.
تعداد نامزد ها  ۸نفر بودند که طی انتخابات  ۷نفر به
عنوان شورای مرکزی انتخاب شدند.

اعضاء اصلی:

فاطمه حبیبی /پرستاری

مرجان نصری زاده /هوشبری
فاطمه نظریان /هوشبری
حسین کارگر /پزشکی

فاطمه صمدی /پرستاری

اعضا علی البدل:

امیررضا اسماعیلیزاده /پزشکی
فاطمه آزادیان /پرستاری

سپس به دنبال انتخاباتی که بین اعضای شورای مرکزی
انجام شد ،سرکار خانم فاطمه حبیبی به عنوان دبیر
کانون برگزیده شد.

"خیلــی وقــت هــا رهایی
از دســت کتــاب هــا بــه
مراتــب ســخت تــر از
خریــد و تهیــه کتــاب
هاســت".
"خانــه کاغــذی" در
ابتــدا ،کتــاب کوتــاه و
روانــی بــه نظــر میرســد
کــه بیشــر بــه خاطــر
قطــع جیبــی و قطــر
کــم آن اســت؛ امــا
واقعیــت بــا انتظــار مــا
از کتاب،بســیار متفاوت
اســت.
کتابــی کــه در دســت داریــد ،برایتــان چالــش هــای بزرگــی
در بــر خواهــد داشــت  ،خصوص ـاً اگــر خودتــان را – حتــی در
واپســین نقــاط پنهــان ذهنتــان – کتابخــوان قهــاری میدانیــد.
"خانــه کاغــذی" اثــر کارلــوس ماریــا دومینگوئــز اســت کــه بــا
ترجمــه شــقایق قندهــاری توســط نــر آمــوت به چاپ رســیده
؛ کتابــی بــا نــر بــی نهایــت روان و ســاده و داســتانی جــذاب
کــه خواننــده را قــدم بــه قــدم بــا خــود پیش میــرد تــا درآخرین
صفحــات  ،رضبــه نهایــی را وارد کنــد.
داســتان بــا واقعــه هولناکــی آغــاز میشــود" :دریکــی از روزهای
بهــاری  ، 1998بلومــا لنــون نســخه دســت دومــی از کتــاب
هــای شــعر امیلــی دیکنســون را از یــک کتابفروشــی شــهر
ســوهو خریــد و درســت زمانــی کــه رس نبــش خیابــان بــه
دومیــن شــعر کتــاب رســید  ،اتوموبیلــی او را زیــر کــرد".
"کتــاب هــا رسنوشــت مــردم را تغییــر میدهنــد؛" ایــن واقعیتــی
اســت کــه دومینگوئــز درمتــام صفحــات بعــدی بــه دنبــال
اثبــات آن اســت .مــا در "خانــه کاغذی" بــا همکار بلومــا همراه
میشــویم کــه بــه دنبــال کشــف رازهــای نهفتــه در کتابیســت

کــه –احتــاالً -دوســت بلومــا بــرای او ارســال کــرده ولــی هیــچ
وقــت بــه دســتش نرســیده.
آنچــه "خانــه کاغــذی" را چنیــن هولنــاک و چالــش برانگیــز
میســازد  ،فقــط داســتان پرماجــرای آن نیســت؛ بلکــه واقعیــت
هــای عریانیســت کــه روبــه رو شــدن بــا آنهــارا مــدام بــه تعویــق
انداختــه ایم.واقعیــت هایــی مثــل اینکــه عالقــه شــدیدمان
بــه ســاخت یــک کتابخانــه از کتــاب هایــی کــه –احتــاالً-
دوستشــان داریــم  ،بیشــر بــه خاطــر حــس خوبیســت کــه از
خیــره شــدن افــراد تــازه وارد بــه آن پیــدا میکنیــم و نه بــه خاطر
خــود کتــاب هــا.
واقعیــت هایــی مثــل اینکــه مــا در کتــاب هــا بخــش هایــی از
خاطرامتــان را ذخیــره مــی کنیم،خاطراتــی کــه شــاید اگــر در
هــان لحظــه ،کتــاب مذکــور را در دســت نداشــتیم خیلــی
زیباتــر رقــم میخوردند(هرچنــد بــا ایــن قســمت کتــاب اص ـاً
موافــق نیســتم).
"خانــه کاغــذی" تــاش کامـاً موفــق دومینگوئــز اســت بــرای
آنکــه بــه مــا بفهامنــد  ،بــی آنکــه متوجــه باشــیم تــا چــه انــدازه
در دام کتــاب هایــی کــه خواندهایــم و میخوانیــم گیــر کــرده
ایم؛بــرای آنکــه مــارا بــه نقطــه ای برســاند کــه بــه ایــن واقعیــت
فکــر کنیــم کــه اگــر روزی کتابهایــی کــه بــه امیــد رهایــی بــه
آن هــا چنــگ زده ایــم  ،بیشــر از هــر چیــز دیگــری گرفتارمــان
کننــد چــه خواهیــم کــرد ؟
وقتــی آخــر کتــاب میخوانیــم کــه چطــور قهرمــان داســتان در
خانــه یــا بهــر اســت بگوییــم قفســی از کتابهای بیشــاری که
در طول ســالیان دراز عمر خود خوانده اســیر میشــود،احتامالً
همــه مــا بــا بهــت و اندکــی تــرس بــه کتابخانــه خــود خیــره
میشــویم؛کتابخانه ای کــه همــه عمــر بــرای ســاختنش تــاش
کــرده ایــم.
"خانــه کاغــذی" کتابــی اســت کــه همه مــا بایــد آن را بخوانیم؛
بــرای آنکــه بــه عاقبــت کتــاب خوانــدن بــی امامنــان فکرکنیــم
و حتــی بــرای لحظــه ای هــم کــه شــده بــه آن شــک کنیــم تــا
ایــن بــار بــا عشــق  ،عالقــه و البتــه انگیــزه بیشــری  ،کتــاب
بعــدی را رشوع کنیــم.
برای متام کسانیکه در کتابها  ،به دنبال مرهم موثری برای
معنا بخشیدن به زندگی اند.
مریم سادات موسوی
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