
گفت وگوي »جوان« با ركورددار اهداي خون بانوان 

  زكات
سالمت

| روزنامه جوان |  شماره 95431 دو ش��نبه 8 م��رداد 1397 | 16 ذي القع��ده 1439 |

88498440سرويس اجتماعي

 اف�راد در س�نين بي�ن 18 ت�ا 65 س�ال ك�ه حداقل
 50 كيلوگرم وزن داش�ته باشند و اهداي خون براي 

خودش�ان خطري نداش�ته باشد، س�ابقه بيماري 
خاص مانند بيماري قلبي، تشنج يا بيماري عفوني 

يا سابقه جراحي در يك سال گذشته را نداشته 
باش�ند و نيز از مواد مخدر تزريقي اس�تفاده 
نكنند و سابقه جنسي كنترل نشده نداشته 

باش�ند، مي توانند خون خود را اهدا كنند. 
زنان 50 درصد جمعيت كش�ور را تشكيل 
مي دهن�د و با كم كردن جمعيت زير س�ن 
اهدا يعني زير 18 س�ال و باالي سن اهدا 
يعني 65 س�ال و زناني كه دچار فقر آهن 
هس�تند، ح�دود 35 ميلي�ون زن ايراني 

مي توانند خون خ�ود را اهدا كنند. فش�ار 
خون باالتر از 18 و كمت�ر از 10 هم جزو موارد 

منع اهداي خون اس�ت مگر با بررسي و تأييد 
پزشك.  در مورد زنان باردار نيز با شروع بارداري 

ش�خص آمادگي اهداي خون را از دست مي دهد و 
تا زماني كه ش�ير مي دهد، بهتر است از اهداي خون 

خودداري كند، اما پ�س از دوران ش�يردهي مي تواند 
اهداي خون را از سر بگيرد. زنان يائسه هم اغلب مشكلي 

براي اهداي خون ندارند و در مواردي اهداي خون مي تواند 
به سالمتي آنها كمك كند. 

خانم هاي�ي ك�ه در دوره اي از زندگ�ي خود 
كم خون�ي را تجرب�ه كرده ان�د و هم اكن�ون 
درمان ش�ده يا در حال مصرف مكمل آهن 
هستند و در حال حاضر عالئمي از كم خوني 
ندارند مي توانند به جم�ع اهداكنندگان 
بپيوندند و هنگام مراجعه از آنان تس�ت 
هموگلوبين گرفته مي شود و در صورت 
نرمال بودن وضعيت، اهداي خون آنان 

بالمانع است. 
همچنين خانم هايي كه تتو و حجامت 
انجام داده اند تا يك سال نمي توانند 
خون اه�دا كنن�د و دلي�ل آن عمل 
تهاجمي اس�ت ك�ه باعث باز ش�دن 
و جراحت س�طح پوس�ت مي شود و 
احتم�ال ورود عوام�ل عفون�ي به آن 

وجود دارد. 
كس�اني كه جراحي هاي وس�يعي چون 
پيوند كلي�ه و عمل قل�ب باز انج�ام داده 
باش�ند، به طور دائم از اهداي خ�ون معاف 
مي ش�وند ولي عمل هاي كوچك تر چون عمل 
آپانديس و هموروئيد و شكسته بندي و... تا شش 
ماه معافيت دارد و جراحي و اعمال دندانپزشكي به 

مدت يك هفته.

خان�م حجاري�ان گويا ش�ما 
ركورددار اهداي خون بانوان 
كشور هستيد؛ درست است؟

بله هم ركورددار اهداي خون هس��تم 
هم مدال ط��اي اهداكنندگان باالي 

100 مرتبه را دارم. 
بس�ياري از خانم ه�ا از خون 
دادن مي ترس�ند و خيل�ي 
تمايل�ي ب�ه اي�ن كار ندارند؛ 
چطور شد كه ش�ما ركورددار 

اهداي خون شديد؟
خانم ها كم لطفي مي كنند. كمي ما را 
از سوزن ترسانده اند و خود من هم از 
سوزن مي ترسيدم. من هنگامي خون 
دادن را آغاز كردم كه هنوز س��ازمان 
انتقال خون كش��ور آغاز به كار نكرده 

بود. 
شما تاكنون چند بار خونتان را 

اهدا كرده ايد؟
20 تير شد 187 بار. من نيت كردم و 
گفتم تا زماني كه زنده ام خونم را اهدا 
مي كنم و آرزو دارم روزي كه مي ميرم 
خون��م را اهدا كرده باش��م بعد بميرم 
تا خونم به جاي آنكه بيهوده بپوس��د 

بتواند به چند نفر كمك كند. 
خان�م حجاري�ان! هرچن�د 
پرسيدن سن خانم ها چندان 
مجاز نيس�ت اما من ب�ا اجازه 
مي خواهم بپرس�م چند ساله 

هستيد؟
من متولد 28 تير 1339 در مس��جد 
سليمان خوزستان هستم و كارشناسي 
الهيات دارم. به هي��چ عنوان هم روي 
سن و سالم حساسيتي ندارم و معتقدم 
انسان هر قدر بيشتر زندگي كند بيشتر 
مي فهمد و سرد و گرم دنيا را مي چشد. 

بعضي مي گويند اگر دوباره متولد ش��وم جور ديگري زندگي 
مي كنم اما من فكر مي كنم هر كسي در همين زندگي كه دارد 

بايد بداند كه چگونه مي خواهد زندگي كند. 
حتمًا نخس�تين باري كه خونتان را اهدا كرديد به 
ياد داريد. چه شد كه شما اهداكننده مستمر خون 

شديد؟
بله كامًا خاطره آن روز را به ياد دارم. خانم سرايدار مدرسه اي 
زايمان كرده بود و نياز به خون داشت. پدرم مهندس مكانيك 
بود و اغلب در خارج از كشور به س��ر مي برد اما در آن مقطع 
پدرم حضور داشت و متوجه شد اين خانم نياز به خون دارد و 
گروه خوني اش با گروه خوني من كه B+ اس��ت مطابقت دارد 
به همين خاطر هم م��ن را ترغيب كرد تا ب��ه آن خانم خون 
بدهم. خدا را شكر آن خانم از مرگ نجات پيدا كرد و بعد از آن 
با تشويق بس��يار زياد اطرافيان و خانواده مواجه شدم و از 15 
سالگي شروع كردم به اهداي خون. يادم است همسايه ها مرا 
تشويق مي كردند و به يكديگر نش��ان مي دادند كه اين دختر 
آقاي حجاريان اس��ت كه جان آن خانم را نج��ات داد. به اين 
ترتيب من عمري است كه دارم خون مي دهم و اصًا به دنبال 

اسم و رسم نيستم. اينها اسم و رسم هاي كاذب است. 
اولين باري ك�ه خونتان را اهدا كرديد چه حس�ي 

داشتيد؟
اولين بار بي نهايت ترس��يدم و هنوز هم مي ترس��م. هميشه 

گفته ام من از سوزن به شدت مي ترسم. 
خانواده ش�ما چطور؟ آنه�ا هم در اين امر ش�ما را 

تشويق مي كنند؟ 
بله. من از 15 سالگي هم خودم خون داده ام و هم سه فرزندم 
را تشويق به خون دادن كرده ام. همسرم هم ركورددار اهداي 

خون است و باالي100 بار اهداي خون داشته است. 

ط�ور  ب�ه 
يقين اهداي 

مس�تمر خ�ون به ش�ما 
حسي مثبت منتقل مي كند و همين 

احساس است كه شما را مجاب كرده تا اين 
كار را ادامه دهيد. برايمان از اين حس بگوييد. 

وقتي نوبت اهداي خونم مي شود وضو مي گيرم و بعد ذكر 
مي گويم و با خداي خودم راز و نياز مي كنم و مي گويم خدايا 

من نمي دانم اين خون من نصيب چه كس��ي مي شود؛  زن،  مرد، 
 كودك،  فقير يا غني اما هميش��ه دعا مي كنم كه اين خون باعث 
سامتي كس��ي ش��ود كه آن را دريافت مي كند و دل خانواده اش 
شاد شود و يك كار مثبتي براي رضاي خدا انجام داده باشم. خون 
من چيزي است كه من نه در آن دخل و تصرفي دارم و نه زحمتي 
برايش كش��يده ام. تنها مراقب سامتي ام هس��تم و درد سوزن را 
تحمل مي كنم كه البته واقعاً برايم خيلي ترسناك است اما چون 

ايمان و عشق دارم براي نجات جان بيماران با عشق براي اهداي 
خون مي روم. 

زماني كه خونم را اهدا مي كنم احساس مي كنم چيزي كه 
خداوند از من خواسته است را انجام داده ام و آرامشي 

مطلق كه با هيچ چيزي قابل تعويض نيست برايم 
حاصل مي شود و خدا را شكر مي كنم و مي گويم 

مني كه از س��وزن مي ترس��م اينطور به ازاي 
عش��قي كه براي اهداي خون دارم مي روم 
و خونم را اهدا مي كنم و دست هاي من پر 
است از جاي سوزن هايي كه بر اثر اهداي 
خون باقي مانده است. هميشه هم همه 
را تش��ويق مي كنم كه يك بار هم شده 

اهداي خون را تجربه كنيد. 
ش�ما هر چن�د وقت يك ب�ار خون 

مي دهيد ك�ه ب�ه س�المتي تان هم 
ضرري نرسد؟

در دوراني كه سازمان انتقال خون وجود نداشت 
هر گاه كس��ي مريض مي ش��د و به خون نياز پيدا 

مي كرد به دنبال ما مي آمدند. درس��ت مثل نخستين باري 
كه من به خانم بارداري كه خونريزي ك��رده بود خون دادم و به صورت 

مس��تقيم خ��ون از من به 
وي وصل ش��د. در آن زمان 
هم مي گفتند هر يك تا دو ماه مي توانيد 
خون بدهيد و قديم ترها از خانم ها 350 سي سي خون 
مي گرفتند و بعد ش��د 400 سي س��ي. من اما متوجه سامتي ام 
بودم و به تغذيه ام توجه زيادي داش��تم و به خاطر مصرف غذاي سالم و مقوي 
است كه توانس��ته ام اين تعداد خون تزريق كنم. پدر من و خواهر و برادر بزرگ ترم هم 
جزو اهداكنندگان مستمر خون بودند. آنها گروه خوني شان O+بود و من B+ البته گروه 
خوني بچه هاي من هم O+ اس��ت و دخترم هم مثل خود من از 15 س��الگي دارد خونش را 

اهدا مي كند. 
در واقع مي توان گفت ش�ما خونت�ان را به ديگ�ران اهدا مي كنيد تا ش�كر نعمت 
سالمتي اي را كه از سوي خداوند به شما هديه شده به جا بياوريد؛ اينطور نيست؟ 

بله دقيقاً همينطور است و من معتقدم اهداي خون اهداي زندگي نيست بلكه اهداي خون زكات 
نعمت سامتي است و اين شعار من و خانواده ام است. من در حوزه نقاشي هم به طور حرفه اي 
فعاليت مي كنم و در اين حوزه نيز كاس هاي نقاشي ام را براي افراد بي بضاعت رايگان برگزار 

مي كنم چون معتقدم بايد زكات علمم را بدهم. 
خانم حجاريان فكر مي كنيد تا چه زماني مي توانيد اهداكننده باقي بمانيد؟

سازمان انتقال خون قانون گذاشته كه تا 65 سالگي بيشتر نمي توان خون اهدا كرد 
اما در برخي از كشورهاي پيشرفته دنيا به اين صورت نيست و بستگي به سامتي 
و ويژگي هاي فردي اش��خاص دارد. در كانادا معتقدند خود شخص اهداكننده 
متوجه سامتي اش است و ممكن است كسي تا 70 سالگي هم بتواند خونش را 
اهدا كند و سامتي مان را خود ما با رفتارها و سبك زندگي و تغذيه و ورزشي 
كه انجام مي دهيم مي توانيم تضمين كنيم. ش��وهر من 65 ساله است اما 
هنوز مي تواند خون بدهد. همسرم مي گويد وقتي كه به من گفتند ديگر 
نمي توانم خون بدهم انگار آب س��ردي را بر س��ر من ريختند. درست 
مثل موقعي كه بازنشسته ش��دم همان احساس را داشتم. سؤال من 
اين است كه چرا ما را از كار خيري كه با رضايت خودمان و به خاطر 
خداي خودمان انجام مي دهيم محروم مي كنند؟ آن هم در شرايطي 
كه احساس س��امتي داريم. س��ازمان انتقال خون به من هم گفته 
چهار ماه يك بار خون بده اما وقتي من مي بينم مي توانم، سه ماه يك 

بار خون مي دهم. 
شايد بعضي ها با صحبت هاي شما موافق نباشند و براي آن دليل و 

برهان علمي و پزشكي بياورند؛ شما چه توجيهي براي اين
 موضوع داريد؟

هركسي در حيطه كاري خودش مي تواند صحبت كند و اطاعات بدهد؛ يك ورزشكار درحيطه هاي 

ورزشي و يك مهندس در حيطه خود. درباره اهداي خون هم 
ش��ايد يك دكتر نتواند به خوبي صحبت كند اما من كه از 15 
سالگي هر دو تا سه ماه خون داده ام مي دانم بايد چه كارهايي 

انجام دهم تا سامت باشم و بتوانم خون بدهم. 
به نظر شما چرا خانم هاي ما چندان رغبتي به اهداي 

خون ندارند؟
خانم ه��ا ه��م خودش��ان از اه��داي خ��ون مي ترس��ند هم 
خانواده هايشان آنها را مي ترس��انند در حالي كه اگر خانم ها 
تغذيه خوبي داشته باشند و فقر آهن نداشته باشند شاداب و 
سامت هستند و مشكلي براي اهداي خون ندارند. من توصيه 
مي كنم خانم ها يك مرتبه هم ش��ده براي اهداي خون اقدام 
كنند. در كشور ما مشكات زيادي وجود دارد و به خاطر همين 
مشكات هم نياز به خون باالست. در كشور ما آمار تصادفات 
رانندگي و مصدوميت هاي ناش��ي از آن در مقايس��ه با ساير 
كشورهاي جهان خيلي زياد اس��ت. ما تعداد زيادي كودكان 
مبتا به تاالس��مي و هموفيلي و س��اير بيماري هاي خوني را 
داريم كه ب��ه خون م��ا و فرآورده هايي كه از اي��ن خون تهيه 
مي شود نياز دارند. ما بايد به فكر يكديگر باشيم و نبايد تنها به 
اين اكتفا كنيم كه در زمان بحران هايي مثل زلزله به فكر هم 
بيفتيم. نبايد يك اتفاقي براي خود ما ي��ا عزيزانمان بيفتد تا 

متوجه كمبود خون بشويم. 
اينكه ركورددار اهداي خون هستيد چقدر برايتان 
اهمي�ت دارد؟ ب�ه بيان ديگ�ر آيا ب�راي اين خون 

مي دهيد كه ركورددار باقي بمانيد؟
من فعاليت هاي اجتماعي ديگري همچون نقاشي، بازيگري 
و  امدادگري ه��ال احمر را دارم و در بس��ياري از زمينه هاي 
مختلف فعال هس��تم، اما خداوند اين لطف را شامل حال من 
كرده كه اهداكننده خون مستمر باشم. سعي كنم انسان خوب 
و سالم و درستكاري باشم. به فرزندانم هم گفته ام كه ما نبايد 
تنها اهداكننده خون باش��يم بايد س��عي كنيم اهدنا الصراط 
المس��تقيم باش��يم كه ديگران وقتي ما را مي بينند برايشان 
الگويي خوب و مناسب باش��يم. هدف ما نجات جان ديگران 

است و اينكه ركورد دارم يا نه اصًا برايم مهم نيست.

زناني كه نمي توانند اهدا كننده باشندزناني كه شرايط اهداي خون را دارند

تحقيقات انجام شده در هشت اس�تان كشور نشان 
مي دهد ش�ايع ترين علتي كه موجب تمايل نداشتن 
زنان به اهداي خون شده، ترس از ابتال به بيماري هاي 
عفوني مانند ايدز و هپاتيت است. همچنين، مخالفت 
همسر، ضعف قواي جس�مي، ترس از سوزن و ديدن 
خون، از جمله مسائلي اس�ت كه به سهم ناچيز زنان 
در اهداي خون دامن زده اس�ت. اين در حالي اس�ت 
كه هر يك واحد خون معادل 450 سي سي و كمتر از 
يك دهم حجم كل خون بدن است كه اين حجم بعد از 
چند روز به طور طبيعي در بدن جايگزين مي ش�ود و 
تنها جايگزيني گلبول قرمز و آهن، هشت هفته طول 
مي كش�د كه براي جبران س�لول هاي خوني حداقل 
فاصله مجاز بين اهداي خون را هش�ت هفته در نظر 

مي گيرند.
ترس از كم خوني هم زنان را از داوطلب ش�دن براي 
اهداي خون عقب مي زند. در حالي كه آمارها مي گويند 
كم خوني در بين زنان ايراني حدود 20 درصد اس�ت؛ 
يعني از هر پنج زن ممكن است يك نفر دچار كم خوني 
باشد، اما چهار نفر سالم هستند و اين آماري نيست كه 

بتواند همه زنان را از اهدا  منصرف كند.

ترس هاي زنانه از اهداي خون

در مرداد سال 1353 شمسي سازمان انتقال خون ايران با هدف سامان بخشيدن به وضع 
آشفته خون رساني و به منظور ترويج فرهنگ اهدا، تهيه و تأمين خون و فرآورده هاي 
سالم و مطمئن و رايگان براي رفع نياز بيماران نيازمند، به خصوص مبتاليان به تاالسمي، 

هموفيلي و لوسمي به وجود آمد. 
از آن تاريخ به بعد، س�الروز تأس�يس اين س�ازمان در نهم مرداد ماه، به عنوان روز اهداي 
خون نامگذاري شده است. دنيا اما در اين حوزه از ما عقب تر است و روز جهاني اهداكننده 
خون 30 سال بعد به رسميت ش�ناخته شد.  سازمان بهداش�ت جهاني، جامعه بين المللي 
انتقال خون، انجمن بين المللي صليب سرخ و هالل احمر و اتحاديه بين المللي سازمان هاي 
اهداكنندگان خون به اتفاق از سال 2004 ميالدي ) 1383(، 14 ژوئن را روز جهاني اهداكننده 
خون نامگذاري كردند و از همه كشورها خواستند در اين روز براي بزرگداشت اهداكنندگان 
برنامه ريزي نمايند. انتخاب اين روز به مناسبت تولد پروفسور لنداشتاينر كاشف گروه هاي 
خون و برنده جايزه نوبل بود كه طب انتقال خون پس از اين كش�ف بزرگ پيشرفت زيادي 
كرد. از اين زمان به بعد در كشور ما هر دو تاريخ به عنوان بهانه اي براي سپاسگزاري از كساني 

كه خون خود را در اختيار بيماران قرار مي دهند به رسميت شناخته مي شود. 

روز جهاني و روز ملي
زنان هميش�ه اثبات كرده اند پاي كار خير كه به ميان بيايد در صحنه حضور دارند. در 
حوزه اهداي خون هم زنان مي توانند نقش مهمي داشته باشند؛ زيرا شيوع بيماري هايي 
مثل HIV و هپاتيت در بين زنان بسيار كمتر از مردان است و اين يكي از نكاتي است 
كه در سالمت خون نقش اساسي ايفا مي كند. بنابراين، در تمام دنيا جهت گيري اهداي 
خون به سمت افرادي است كه ش�يوع بيماري هاي منتقل از خون در آنها پايين است.  
در كشور ما اما بيش از 95 درصد اهداكنندگان خون را مردان تشكيل مي دهند و زنان 
رغبت چنداني براي اهداي خون ندارند. اين در حالي اس�ت كه شرايط عمومي اهداي 
خون زنان با مردان تفاوتي ندارد و تنها تفاوت در اين زمينه به تعداد دفعات اهداي خون 
برمي گردد كه بر اين اساس، زنان حداكثر سه بار در سال مي توانند خون اهدا كنند. در 
كشورهاي اروپايي 50 درصد اهداي خون توس�ط زنان صورت مي گيرد يا در كشوري 
مانند س�ريالنكا 30 درصد خون را زنان اهدا مي كنند، اما اين آمار در كش�ور ما بسيار 
بسيار پايين است. در سال 83 ميزان اهداي خون توسط زنان حدود 11 درصد بود كه 
اين رقم از سال 84 شروع به ريزش كرد؛ به گونه اي كه سال 94 به 4 درصد رسيده بود 

كه البته اين ميزان اكنون به 5 درصد افزايش يافته است.

خون زنان سالم تر است

چشمان خسته و بي رمقشان در ميان كاسه سر دو دو مي زند. از رنگ پريدگي چهره هايشان مي توان 
فهميد خون چنداني در رگ هايش�ان نيست و چش�م انتظارند تا افرادي پيدا ش�وند و در برابر نعمت 
س�المتي كه دارند زكاتش را به جا بياورند و بخش�ي از خونش�ان را به رگ بيماران چشم انتظار ياري 
بريزند تا آنها هم جاني دوباره يابند. در اين ميان اما كم نيستند افرادي كه داوطلبانه و مشتاقانه هر چند ماه يك بار با پاي خودشان 
به مراكز انتقال خون مي روند و سخاوتمندانه خونشان را اهدا مي كنند تا جان هاي تشنه اي را كه سالمتي يارشان نبوده با سرخي 
خونشان ياري دهند. ماندانا حجاريان يكي از همين آدم هاست؛ بانويي كه در ميان بانوان اهداكننده مستمر در كشورمان ركورد 
زده اس�ت و 187 مرتبه خونش را رضامندانه به بيماران نيازمند خون اهدا كرده است. جالب تر از همه اينكه خانم حجاريان مانند 
بسياري از افراد ديگر از سوزن مي ترسد اما اين ترس مانع از اين نشده كه براي اهداي خونش پيشقدم نشود. خانم حجاريان يكي 
از صدها بانويي است كه خودشان داوطلبانه در سازمان انتقال خون حضور مي يابند و خونشان را به نيازمندان اهدا مي كنند تا از 
اين مسير زكات سالمت بدنشان را به جا بياورند. در آستانه 9 مردادماه روز اهداي خون س�راغ اين بانوي ركورددار اهداي خون 

رفتيم تا با وي همكالم شويم. 

زهرا چيذري 
  گفت و گو

در دوراني كه س�ازمان انتقال خون 
وجود نداش�ت هر گاه كسي مريض 
مي شد و به خون نياز پيدا مي كرد به 
دنبال ما مي آمدند و به صورت مستقيم 
خون گ�رم  ب�ه بيمار وصل مي  ش�د

زماني كه خون اهدا مي كنم احساس 
مي كنم چي�زي كه خداون�د از من 
خواس�ته اس�ت را انجام داده ام و 
آرامشي مطلق كه با هيچ چيزي قابل 
تعويض نيست برايم حاصل مي شود


