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میزان مصرف خون و فرآوردههای خونی در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند

5

مهسا نجفزاده ،1محمود زردست ،7فهیمه عصاری ،3غالمرضا عنانی سراب ،4سید مهدی سجادی
چكيده
سابقه و هدف

درخواست بیش از حد خون و تزریق غیر ضروری آن ،از معمولترین مشکالت در بیمارستانها بوده و باعث
زیانهای زیادی میشود .بنابراین ،بررسی مداوم میزان مصرف از اهمیت باالیی برخوردار است .در این مطالعه،
میزان مصرف خون و فرآورده های خونی در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بیرجند در بازه زمانی یک سثاله
مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها

در این مطالعه توصیفی ،کلیه فرمهای درخواست خون ارجاع شده از بخشهای مختلف و نیز فرمهای ارسالی
از بانک خون از شهریور  1374تا شهریور  1375مورد بررسی قرار گرفت و میزان مصرف خون و فرآوردهها و
نیز نسبت خونهای کراسمچ شده به تزریق شده( )C/Tمحاسبه گردید .جهت تحلیل یافتهها از آزمون کایدو
و  SPSS 11استفاده شد.
يافتهها

در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 3193 ،واحد خون و فرآوردههای خونی به بیماران تزریثق شثده بثود.
 C/Tمجموع  1/35به دست آمد .میزان  C/Tدر بخش جراحی قلب  %7/13و در بخشهای اعصثاب و داخلثی
 %1/79بود .در مورد مصرف گلبول قرمز فشرده ،بخش اورژانس  371واحد و بخش گوش ،حلق و بینی میزان
مصرف  7واحدی را نشان دادند .از نظر نوع فرآورده نیز  3777واحدگلبول قرمز فشرده 7997 ،واحثدالالکت،
 1391واحد  FFPو  379واحد کرایو مورد مصرف قرار گرفته بود.
نتيجه گيري

نتایج نشان داد که الگوی تقاضا و مصرف خون در بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بیرجند از وضعیت مطلوبی
برخوردار میباشد.
كلمات كليدي :انتقال خون ،سلولهای خونی ،بیمارستانها
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در بازه زمانی شهریور  4931تا شهریور 4931

مصرف خون و فرآوردهها در بیرجند
مقدمه

انتقــال خــون و فــرآوردههــای آن بخــم مهمــی از

فــرآوردههــای خــونی ماننــد داروهــا مــیتواننــد عــوار
مخصوص به خود از قبیل انتقال عفونتهـای ويروسـی را

اصلی مورد نیـاز در بـه کـارگیری ايـن راهبـرد ،در دسـت
داشتن شواهد فزم از میـزان درخواسـت و مصـرف خـون
است(.)6
هر چند مطالعـه مشـابهی در سـال  7062انجـام گرفتـه
است اما آن مطالعه میزان مصرف خـون را در مـدت زمـان
بسیار کمتری بررسی کرده است( .)73مطالعه های پیوسته و

موجب شوند( .)7علیرغم روند افزايشی مصرف ،به دلیـل
جمعآوری از طريق اهدای خون ،منابع محدودی از خون و

استرالیا ،کانادا و آمريکا انجام گرفته است(.)2 ،4 ،77

پر هزينه و پر زحمت برای تهیـه انـواف فـرآورده سـلولی و

نســبت کــراسمــچ بــه تزريــق خــون( ،)C/Tيکــی از
شاخصهای مهم جهت بررسـی کـارآيی سیسـتم مصـرف

فرآوردههای خونی در دسترس قرار دارند( .)2فناوریهـای

گذشتهنگری هم در ديگـر نقـاط دنیـا ماننـد کـره جنـوبی،

پالسمايی عالوه بر محدوديت در منابع جايگزين ،محققـان

خون میباشد که اولین بار توسط بورال و همکاران در سال

فرآوردههای خونی ،برای حفظ هر چه بیشـتر منـابع خـون

خونهای کراسمچ شده اسـت بـا ايـن حـال در مـديريت
انتقال خون ،تا نسبت  2/5مطلوب تلقـی مـیگـردد( .)1در

طب انتقال خون را بـر آن داشـته تـا بـا دسـتورالعملهـا و
استانداردهايی در زمینه استفاده صحیح و مناسب از خون و
بکوشند( .)0بر اساس گزارش صلیب سرخ آمريکا ،روزانـه
 05333واحد گلبول قرمز فشرده به بیماران تزريـق شـده و
هر سال بیم از سه و نیم میلیون نفـر تحـت انتقـال خـون
قرار میگیرند( .)4تزريـق نابـهجـا و غیـر وـروری سـبب
کاهم ذخیره بانک خون ،افزايم هزينه تهیه خون ،توزيـع
نامناسب فـرآوردههـای خـونی و بـاف رفـتن حجـم کـاری
سرويسهای انتقال خـون گشـته اسـت( .)5در بسـیاری از
بیمارستانها ،میزان درخواست خون و فرآوردههای خـونی
توسط بخمها بسیار بیشتر از تزريق آنها بوده و اين عـدم
تزريــق ،زيــان مــالی و معنــوی قابــل تــوجهی را موجــب

 7615پیشنهاد شـد .عـدد "يـک" نمايـانگر مصـرف همـه

اين مطالعه ،میزان مصـرف گلبـول قرمـز فشـرده (

Packed

 )cellو فرآوردههای خونی شـامل پالسـمای تـازه منجمـد
(Plasma:FFP

Frozen

 ،)Freshرســـــوب کرايـــــو

( )Cryopercipitate:CPو پالکــت در بیمارســتان حضــرت
ولیعصر(عج) بیرجند در بازه زمانی شـهريور مـاه  7064تـا
شهريور ماه  7065مورد بررسی قرار گرفته و شـاخص

C/T

برای هر بخم محاسبه گرديد .نتايج حاصل از اين مطالعـه
می توانـد آگـاهی بیشـتری را نسـبت بـه رونـد مناسـبتـر
درخواست و مصرف خون و فرآوردههای خونی به دسـت
داده و در طراحی برنامهای جهت مـديريت بهتـر عروـه و

میگردد( .)9هزينههای فرآوری هر کیسه خـون  753هـزار
تومان برآورد شده است که اين رقم برای گروههای خـونی

تقاوای واحدهای خونی به کار رود.

نادر به  5میلیون تومان میرسد .البته هزينههای ديگر شامل

مواد و روشها

کراسمچ ،نقل و انتقال ،نگهداری و همچنـین آزمـونهـای

در ايـن مطالعــه توصــیفی -مقطعـی گذشــتهنگــر ،کلیــه

غربالگری بايد بـر مبلـف فـوض اوـافه گـردد( .)1بنـابراين،

فرمهای درخواست خون ارجاف شده از بخمهای مختلـف

بررسی منظم و دورهای میزان مصرف خون و فرآوردههـای
خونی برای بیمارستانها ،طب انتقـال خـون و متخصصـین

بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بیرجند و نیـز فـرمهـای
ارسالی از بانک خون طی شهريور ماه  7064تا شهريور مـاه

آزمايشگاهی بسیار مهم است چرا که از اين طريـق ،میـزان

 7065مورد بررسی قرار گرفت .فرمهـا اسـتاندارد و مـورد

عروه و تقاوای فرآوردههای خونی ،تعیین شـده و دفيـل

تايید سازمان انتقال خون ايران بودند .بخمهای بیمارستانی

تغییر روند آنها شناسـايی مـیگردنـد( .)7 ،5يـک راهبـرد
بسیار مفید در کاهم تزريق خون آلوژنیک ،مديريت خـون

مورد بررسی در اين مطالعه عبارت بودند از :عفونی،ENT ،
زنان و زايشگاه ،اورژانس ،داخلی ،اعصاب،PICU ،NICU ،

بیمـار( )Patient Blood Managementمـیباشـد کـه عنصـر

اطفال ICU ،ICU ،قلب باز و  .CCUدادههای استخراج شده

Downloaded from bloodjournal.ir at 19:46 +0430 on Friday August 17th 2018

دستورالعملهای درمانی مختلـف اسـت کـه بايسـتی بـرای
انجام آن احتیاطهای ويژهای صورت گیرد چرا که خـون و

مهسا نجفزاده و همکاران

دوره  ،75شماره  ،7بهار 61

و شاخص  C/Tو میزان مصرف خون و فرآوردهها محاسـبه

دست آمد(جدول  .)7به عنوان ماال ،نسبت  C/Tدر بخـم

گرديد .نسبت  C/Tبیم از  2/5نشاندهنده تعداد بیشـتر از

جراحی قلب 2/70 ،و در بخم های اعصاب و داخلـی بـه

حد نیاز واحدهای گلبـول قرمـز فشـرده درخواسـت شـده
جهت انجام کراسمچ میباشد.

طور مشابه  7/31بود.

میزان مصرف فرآوردههای خونی:

در اين مطالعه برای مقايسه میزان مصرف فرآوردههـا در

در همین دوره زمانی 2113 ،واحد پالکـت 021 ،واحـد

بخمهای مختلف از نـرم افـزار  SPSS 79و آزمـون کـای
اسکوئر استفاده شد.

کرايو و  7519واحد  FFPبه بیماران تزريـق گرديد(جـدول

يافتهها

 .)2بر اين اساس ،در مجموف  4614واحد فرآورده خـونی
مصرف شده بود که از اين تعداد  %01/1بـه  %9/9 ،FFPبـه

میزان کراس مچ ،انتقال گلبول قرمز فشرده و نسبت : C/T

کرايو و  %55/1به پالکت تعلق داشت .در کل  5710واحـد

در مدت زمان مورد بررسـی ،در مجمـوف  0233واحـد

گلبول قرمز فشرده و فرآوردههای خونی به بیماران تزريـق

گلبول قرمز فشرده به بیماران تزريق شـده بـود کـه از ايـن

شده بود که بـه عنـوان ماـال %74/25 ،در بخـم جراحـی
قلب %5/50 ،در بخم اعصاب و  %72/65در بخم داخلی

میزان ،به عنـوان ماـال %79/25 ،در بخـم جراحـی قلـب،
 %9/05در بخــم اعصــاب و  %72/9در بخــم داخلــی

مصرف گرديد(جدول .)0

جدول  :1تعداد واحدهای کراسمچ شده و میزان مصرف گلبول قرمز فشرده بر اساس بخشهای بیمارستانی .نسبت  C/Tبرای هر یک از بخشها
آورده شده است.
جراحی

CCU

مجموع

عفونی

ENT

زنان

اورژانس

داخلی

اعصاب

NICU

PICU

اطفال

ICU

245

4422

کراس

14

74

173

607

404

276

729

62

736

057

7774

()733
0233

مچ شده

()7/1

()3/07

()79/35

()27/35

()6/57

()4/65

()2/54

()2/7

()2/49

()1/60

()25/2

()5/9

تزريق

55

6

465

537

430

234

734

15

13

255

527

796

شده

()7/57

()3/25

()75/49

()25/30

()72/9

()9/05

()0/25

()2/40

()2/75

()6/32

()79/25

()5/25

()733

C/T

7/21

7/55

7/40

7/79

7/31

7/31

7/27

7/71

7/55

7/27

2/70

7/49

7/05

قلب

جدول  :7میزان مصرف فرآوردههای الالسمایی و الالکت بر اساس بخشهای بیمارستانی

عفونی

ENT

زنان

اورژانس

داخلی

اعصاب

NICU

PICU

اطفال

ICU

جراحی

CCU

قلب

FFP

97

5

215

029

205

55

10

56

29

407

274

53

کرايو

5

3

5

756

92

75

3

3

3

52

73

70

پالکت

95

3

447

442

059

713

49

46

206

451

423

52

مجموع
7519
()01/13
021
()9/9
2113
()55/13

مجموف

705

5

124

621

950

210

776

735

295

643

944

715

4614

(درصد)

()2/11

()3/79

()74/55

()75/94

()70/72

()5/45

()2/4

()2/75

()5/04

()75/6

()72/65

()0/57

()733
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جهت سهولت ارزيابی در جداول طراحی شده جديد ثبـت

مصرف گرديد .نسـبت  C/Tدر مجمـوف برابـر بـا  7/05بـه

مهسا نجفزاده و همکاران

مصرف خون و فرآوردهها در بیرجند
جدول  :3مجموع فرآوردههای مصرف شده بر اساس بخشهای بیمارستانی

عفونی

ENT

زنان

اورژانس

داخلی

اعصاب

NICU

PICU

اطفال

ICU

فرآوردههای

765

71

7276

7125

7359

411

220

759

005

7225

7795

مصرف شده

()2/05

()3/2

()74/67

()27/74

()72/65

()5/50

()2/12

()2/0

()4/7

()75/32

()74/25

044

5710

()4/2

()733

قلب

مجموف

(درصد)

با استفاده از آزمايم آماری کایاسـکوئر مشـخص شـد

میزان اتـالف ،گـام بردارنـد .تحقـق ايـن مووـوف نیازمنـد

کــه خــون فشــرده در بخــمهــای ، PICU ، ENT ، CCU

مديريت صحیح بر روند تهیه و تزريق خون و فرآوردههای

 ، NICUاعصاب ،اورژانس ،جراحی قلـب ،داخلـی و زنـان

آن میباشد و فزمه اعمال ايـن مـديريت صـحیح ،آگـاهی

بیشترين مصرف را داشت در حالی کـه بخـمهـای ، ICU

داشتن از ووع انتقال خون در واحد مربوطه از طريق انجام

اطفال و عفونی بیشترين مقـدار فـرآورده پالکتـی را مـورد

مستمر مطالعهها برای پايم اين روند است(.)2 ،4 ،73 ،77

مصرف قرار داده بودند( .)p< 3/337در مورد میزان مصرف

يافتههای اين مطالعه بهبود نسبی فرآيند انتقـال خـون را

فرآوردههای پالسمايی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث

در مقايسه با مطالعه عنانی سراب و همکاران در بیمارسـتان
حضرت ولیعصر(عج) در سال  7062که اين نسبت را برابر
با  7/5به دست آوردند ،نشان میدهد( .)73ومن ايـن کـه،

در مطالعه حاور ،در بیمارستان حضـرت ولیعصـر(عج)

نسبت  C/Tدر برخی از بخمهای بیمارستانی بهبـود قابـل

بیرجند 0233 ،واحد گلبول قرمز فشرده به بیمـاران تزريـق

توجهی را نشان داد .به عنوان ماال ،در مطالعه ذکر شـده در

شده بود و نسبت  C/Tدر هر يک از بخمهـا کمتـر از 2/5
و نسبت  C/Tکل برابر با  7/05به دست آمد که نشاندهنده

سال  7062اين نسبت در بخم زنان  5/0بود در حالی کـه
در مطالعه حاور بـه  7/40کـاهم يافـت .از مزايـای ايـن

مناسب بودن الگـوی تقاوـا و مصـرف در ايـن بیمارسـتان

مطالعه در مقايسـه بـا مطالعـه عنـانی سـراب و همکـاران،

است .همچنین ،در بازه زمـانی مـورد مطالعـه ،در مجمـوف

بررسی میزان مصرف ساير فرآوردهها شامل  ،FFPکرايـو و

 7519واحد  021 ، FFPواحد کرايو و  2113واحد پالکـت
به بیماران تزريق گرديد.

پالکت عالوه بر گلبول قرمز فشرده مـیباشـد کـه در بـازه

اهمیت تزريق خون برای بقای بیماران نیازمند بر همگان

زمانی طوفنیتری در مقايسه با مطالعه چهـار ماهـه ايشـان
انجام گرفت.

آشکار است به طوری که ،بدون انجام اين فرآينـد ،هـزاران

از دفيل مطلوب بودن ووـعیت درخواسـت و مصـرف

عمل جراحی قابل انجام نخواهند بـود( .)72بـا ايـن حـال،

خون در اين مطالعه میتوان بـه برگـزاری مـنظم جلسـات

تفاوتهای بارزی در الگوی بـالینی درخواسـت و مصـرف
وجود دارد که نشـاندهنـده مصـرف نامناسـب بسـیاری از

کمیته انتقال خون بیمارسـتانی ،تعامـل بیشـتر بانـک خـون
بیمارستان با پايگاه انتقـال خـون اسـتان خراسـان جنـوبی،

واحدهای خونی و فرآوردههای آنهاست(.)5 ،9

اســتقرار سیســتم همــوويژيالنس در بیمارســتان ،برگــزاری

مطالعه های بسیاری در طول سالیان گذشته نشان دادهاند

کارگاههای آموزشی همـوويژيالنس بـرای پرسـتاران و نیـز

که میزان درخواست خون بیم از نیـاز بـوده و همـین امـر
زيــانهــای مــادی و معنــوی بســیاری را موجــب گشــته

در مطالعــه اخــوان ســپهی و همکــاران در ســال ،7055

است( .)4-1 ،70-75به همین خاطر ،بانکهای خـون بايـد

میزان درخواست خون و فـرآوردههـای خـونی و مصـرف

در مسیر تهیه محصوفت خـونی باکیفیـت بـاف و کمتـرين

آنها در بیمارستانهای شهرسـتان قـم مـورد بررسـی قـرار

آموزش مداوم کارکنان بانک خون اشاره کرد.
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شد .در مورد میزان مصرف نیز ،بخم اورژانس بیشـترين و

فرمهای درخواست خون از نظر اطالعاتی مانند نام پزشک،

بخم  ICUکمترين درخواست خون را داشتند .گلبول قرمز

تشخیص بیماری و بخم بستری بیمار بود .هم چنین میزان

فشرده نیز همانند مطالعه ما بیشـترين فـرآورده مصـرفی در
اين مطالعه عنوان گرديد(.)5

درخواست رزرو خون به دلیل عـدم آگـاهی پرسـنل ثبـت
نگرديده بود که رعايت اين موارد مـیتوانسـت در بررسـی

در مطالعه سه ماهه عالءالدولهای و همکاران که در سال

فرايند انتقال خون کمککننده باشد .اين موارد بعد از انجام

 7051در بیمارستان يحیینژاد بابل انجام گرفـت ،شـاخص

اين مطالعه بـه پرسـنل بانـک خـون آمـوزش داده و دفـاتر

 C/Tبرابر با 2/37گزارش گرديد که علیرغم مطلوب بـودن

جديدی برای ثبت چنین مواردی در نظر گرفتـه شـد .هـم

ووعیت انتقال خون ،بیمارسـتان حضـرت ولیعصـر (عـج)
بیرجند شرايط بهتری را نشان میدهد( .)79ومن اين کـه،

چنین ،به منظور بهینهسـازی هـر چـه بیشـتر ايـن فرآينـد،
آموزش پرستاران در بخـمهـای مختلـف و ارايـه جـدول

مطالعه حاور در بازه زمانی طوفنیتری(يک سـال) انجـام

حداکار خون درخواستی برای اعمال جراحـی بـه پزشـکان

گرفته است .در مقابل ،گزارشهايی نیز از الگوی نامناسـب

میتواند به حفظ بیشـتر سـالمت فـرآورده ،کـاهم میـزان

مصرف در برخی از مراکز درمانی کشـور ماننـد بیمارسـتان
جهرم ،بیمارسـتان رازی رشـت ،بیمارسـتان امـام روـا(ف)

تقاوا و بهبود شاخصها منجر شود .توسعه سیستم مراقبت
از خون(هموويژيالنس) برای کاهم میزان درخواستهـای

مشهد و بخـمهـای جراحـی بیمارسـتان فیروزگـر وجـود

غیر وروری ،کمبود خـون در بانـک خـون بیمارسـتانهـا،

دارد(.)71-23

پیشگیری از فشار کاری فزاينده پرسنل بانک خون و اتالف

به کارگیری روشهای مناسب مـیتوانـد رونـد کـاهم

خون وروری است .در اين راستا ،بايستی بـه فعـالسـازی

درخواست و مصرف خون را موجب گردد .در اين راسـتا،
الینگسون و همکاران کاهم اين روند را در آمريکا از سال

هر چه بیشتر کمیته انتقال خون بیمارستان جهت ايجاد يک
سیستم نظارتی دقیق و مديريت ارتباط بـین بانـک خـون و

 2370تا  2375نشان دادند(.)27

بخمهای بیمارسـتانی توجـه ويـژهای مبـذول داشـت .بـه

در مطالعه حاور ،خون فشرده ،پالکت FFP ،و کرايو به

عالوه انجام مستمر چنین مطالعه هـايی بـرای پـايم رونـد

ترتیب بیشترين موارد مصرف را به خود اختصـاص دادنـد
در حالی کـه در بیمارسـتان امـام روـا(ف) مشـهد در سـال

مصــرف خــون و فــرآوردههــا وــروری بــوده و بــا انجــام
مطالعه های بعدی میتوان تاثیر نتايج حاصل از مطالعههـای

 7052و نیز در مراکز درمانی اسـتان سـمنان در سـالهـای

قبلی را در بهبود اين فرآيند مورد بررسی قرار داد .لذا يـک

 ،7062-7060هماننــد بیمارســتانهــای آموزشــی زاهــدان،

بار بررسی آن هـم در يـک بـازه زمـانی کوتـاه نمـیتوانـد

میزان مصرف  FFPبـیم از پالکـت بـود( .)76 ،22 ،20در

راهنمای خوبی برای ارايه راهکارهای مناسب جهت مصرف

مطالعه بزرگی که در سال  2370در  7741مرکز درمـانی در
آمريکــا انجــام گرفــت و نیــز در مطالعــه انجــام شــده در

بهینه خون و فرآوردههای آن باشد.

بیمارستان جان هاپکینز ،میزان مصرف  FFPبیم از پالکـت

نتيجهگيري

گزارش گرديد( .)5 ،24مصـرف کمتـر پالکـت در مطالعـه

الگوی تقاوا و مصـرف خـون در بیمارسـتان حضـرت

حاور را شايد بتوان با عدم آشنايی کامل کارکنـان درمـانی
با کاربرد فرآوردههای خونی(به عنوان ماال :تزريـق پالکـت

ولیعصر(عج) بیرجند در مقايسه با مطالعـه عنـانی سـراب و
همکاران بهبود پیـدا کـرده اسـت( .)73در مجمـوف ،میـزان

بــرای مهــار خــونريزیهــای ناشــی از کمبــود فاکتورهــای

مصرف خون و فرآوردههای خونی در بیمارسـتان حضـرت

انعقادی) توجیـه نمـود .بـه همـین دلیـل ،ارايـه اطالعـات

ولیعصر(عج) شهر بیرجند از ووـعیت مطلـوبی برخـوردار
میباشد .با ايـن وجـود ،بايسـتی در جهـت ارتقـای بیشـتر

و تهیه پمفلت میتواند مامر ثمر واقع شود.

کیفیت و رفع نواقص موجود تالش و برنامهريزی نمود.

مربوطه با روشهايی از قبیل برگزاری کارگاههای آموزشـی
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گرفت .در اين مطالعه ،نسـبت  C/Tبرابـر بـا 7/76گـزارش

يکــی از مشــکالت انجــام ايــن مطالع ـه ،نــاقص بــودن

مهسا نجفزاده و همکاران

 از کارکنان محترم بانک خون بیمارسـتان حضـرت.میباشد
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ولیعصر(عج) بیرجند کـه در انجـام ايـن مطالعـه همکـاری
. تشکر و قدردانی به عمل میآيد،نمودند

مصرف خون و فرآوردهها در بیرجند
تشکر و قدردانی

اين مقاله از طرح تحقیقاتی دانشجويی مصـوب بـا کـد
 دانشگاه علوم پزشـکی بیرجنـد اسـتخراج گرديـد و4440
IR.BUMS.REC.1396.314 دارای کــد اخــالض بــا شــماره
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Abstract
Background and Objectives
Unnecessary transfusions and excessive use of blood and blood products are some of the most
common problems in hospitals, causing much material and spiritual damage. Therefore,
continuous monitoring of blood use is of great importance. In this study, the use of blood and
blood products in Vali-e-Asr Hospital in Birjand was evaluated over a one-year period.
Materials and Methods
In this descriptive study, all forms of blood transfusion from different wards of the Vali-e-Asr
Educational Hospital from Shahrivar 1394 through Shahrivar 1395 (According to Iranian
Calendar) were reviewed. Using extracted data, the use of blood and blood products as well as
the cross-match transfusion ratio (C/T) was calculated. The data were analyzed by K2 test &
SPSS 16.
Results
During the study, a total of 8173units of blood and blood products were transfused to patients.
The overall C/T ratio was 1.35. C/T ratio in the heart surgery ward was 2.13% while it was
1.07% in the neurology and internal wards. In regard to packed cell utilization, the emergency
and ENT wards had the highest (801 units) and the lowest (9 units) rates, respectively. In terms
of the types of transfused blood and blood products, 3200 units of packed cell, 2770 units of
platelet, 1876 units of FFP, and 327 units of cryoprecipitate were transfused.
Conclusions
The results showed that the pattern of blood use in BirjandVali-e-Asr Hospital abides by the
standards. However, the quality of blood management must be improved and the existing
errors reduced.
Key words: Blood Transfusion, Blood Cells, Hospitals
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