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محمد مهدی سیفی طرقی ،1مهتاب مقصودلو ،1حسین حاتمی
چكيده
سابقه و هدف

سازمان انتقال خون ایران بر پایه الزامات بینالمللی به جهت حفظ سالمت اهداکنندده و يیرندده خدون ،بدرای
پذیرش اهداکننديان ،شرایط و معیارهایی تدوین نموده که نايزیر تعدادی از داوطلبان اهددای خدون از اهددا
معاف میشوند .يرچه این فرآیند منجر به ارتقای سالمت خون میيردد اما از سوی دیگر باعث از دست دادن
تعدادی از اهداکننديان و کاهش احتمال بازيشت اهداکننده میشود .هدف از این مطالعه تعیین میزان بازيشت
مجدد اهداکننديانی که به طور موقت از اهددای خدون معداف مدیشدوند و مقایسده آن بدا میدزان بازيشدت
اهداکننديان بدون سابقه معافیت بود.
مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفی د مقطعی بوده و جمعآوری دادهها بر اساس همه شماری اطالعات داوطلبان اهدای
خون ثبت شده در برنامه نرمافزاری اطالعات اهداکننديان سازمان صورت يرفت .یافته ها در برنامده  Excelو
توسط آزمون کایدو تجزیه و تحلیل يردید.

يافتهها

مواجه شدن اهداکننديان با حداقل یک بار معافیت موقت طی بازه زمانی ابتدای سال 1371تا پایان سال،1373
باعث شده تا بازيشت مجدد آنها نسبت به کسانی که سابقه معافیت نداشتند ،از  %11/7به  %33/1کاهش یابد.
بازيشت مجدد برای اهداکننديانی که به علت انجام رفتارهای پرخطر ،معداف شدده بودندد( 311311اهددا)،
 115551( %19/3اهداکننده) بود.
نتيجه گيري

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد میزان بازيشت مجدد اهداکننديان معاف شده  1/5برابر کمتر از میزان بازيشدت
اهداکننديان پذیرفته شده بود و این تفاوت برای اهداکننديان معاف شده به علت رفتارهای پرخطر  1/1برابدر
کمتر بود.
كلمات كليدي :اهداکننديان خون ،انتخاب اهداکننده ،سالمت خون

تاريخ دريافت79/2/03 :
تاريخ پذيرش79/4/29 :
 -1مؤلف مسئول :پزشک عمومی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ صندوق پستی14441-1119 :
 -2متخصص پزشکی اجتماعی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
 -0متخصص عفونی و  MPHـ استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ تهران ـ ايران
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تاثیر معافیت موقت اهداکنندگان خون بر میزان بازگشت مجدد آنها در
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مقدمه

سازمان انتقال خون ايران به عنـوان تنهـا متـولی تـامی

به موقع و کافی به خون و فرآوردههای خونی سالم بـرای
همه نیازمندان به خون در هر نقطه از کشـور را بـه عهـده

همکاران در زمینه تاویر انتخاب اهداکننده بر سالمت خون
در ايران انجام شد ،مشاهده شد که فراوانی موارد مثبت در
 133333داوطلــب معــاف شــده نســبت بــه اهداکننــديان
پذيرفتــه شــده بــرای هپاتیــت  C ، Bو  HIVبــه ترتیــب
1/9برابــر11 ،برابــر و 24برابــر بــاالتر بــوده اســت کــه

دارد برای اي منظور سازمان انتقال خـون ايـران همـواره
تالش دارد تا با جلب اعتماد و ترغیب جامعه به مشارکت

میباشد()1

دســتاوردهای علمــی روز دنیــا و رعايــت اســتانداردهای

اما در کنـار ايـ واقعیـت ،تحقیقـات نشـان مـیدهنـد
معافیت اهداکننديان عالوه بر اي که باعث از دست رفت

مستمر در اهدای خون داوطلبانه و با به کـاريیری آخـري
جهانی سالمتري خون را به میزان کافی در اختیـار مراکـز
درمانی و بیماران قرار دهد
به همی جهت اي سـازمان بـر اسـاس اسـتانداردهای
جهانی و ملی برای پذيرش اهدای خـون داوطلبـی اهـدا،
شرايط و معیارهايی را تدوي نموده و در اولی قدم همـه

نشــاندهنــده تــاویر و ضــرورت شــاخصهــای معافیــت

فعلی اهداکننده میشود ،با تاویر بر میزان احتمال بازيشـت
اهداکننده باعث تهديد کفايت خون میيـردد بـه عبـارتی
احتمال بازيشت مجدد اهداکنندهای که با معافیـت روبـرو
میشود ،کمتر خواهد بود و بنابراي ايـ کـار تـاویر در از
دست دادن اهداکننديان بالقوه خواهد داشت

داوطلبــی اهــدای خــون را بــه جهــت بررســی شـرايط و
ضوابط اهدا مورد مصاحبه و معاينه پزشکی قرار میدهـد

اهداکننديانی که از ابتدای سال  1071لغايـت پايـان سـال

میشوند که بخشی از آنها به جهت حفظ سـالمت خـود

 1070به يکی از مراکز اهدای خون سـازمان انتقـال خـون
مراجعه کرده و موفق به اهدای خـون شـده و يـا موقتـاً از

لذا همواره تعدادی از داوطلبان اهدا از اهدای خون معاف
اهداکننديان و بخشی ديگر به دلیل حفظ سالمت يیرنـده
خون و اطمینان از سالمت خون انجام میشود
عــالوه بــر اي ـ ســازمان انتقــال خــون ايــران تمــامی
خــونهــای اهداشــده را بــه لحــا آلــوديی بــه عوامــل
بیمــاریزای قابــل ســرايت از راه انتقــال خــون شــامل
هپاتیتهای  Bو  HIV ،Cو سیفیلیس مورد آزمـاي هـای
غربالگری قرار میدهد و در صورت واکن پذير بـودن از
چرخه توزيع و مصرف خارج مـینمايـد بـا ايـ وجـود
داوطلبینی هم که اخیراً در شرايطی قرار يرفتهاند که آنهـا
را در معرض آلوديی به ايـ يونـه بیمـاریهـا قـرار داده
است(رفتارهای پرخطر) ،از اهدای خون معاف مـیشـوند
چرا که در صورت آلوديی اخیر به عوامل اي بیمـاریهـا
ممک است آزماي های غربالگری هفتهها تا مـاههـا بعـد

اي مطالعه با تکیه بر مجموع اطالعات وبت شده برای

اهدای خون معاف شدهاند و تا پايان سـال  1074فرصـت
اهدای خـون مجـدد داشـتهانـد ،اجـرا يرديـد تـا برخـی
جنبههای مهم معافیت از اهدای خـون از جملـه بازيشـت
مجدد اهداکننده و کـاه تعـداد اهداکننـديان را روشـ
نمايد هدف از انجام اي پژوه  ،تعیی میـزان بازيشـت
معاف شديان طی 4سال بعـد و هـم چنـی تعیـی میـزان
بازيشت اهداکننديان به تفکیک جنسـیت ،سـابقه اهـدا و

میزان بازيشت معافشديان از اهدا بـه تفکیـک"معافیـت
به خاطر رفتارهای پرخطر" و"معافیـت بـه خـاطر سـاير

علل" بود

مواد و روشها

اي مطالعه از نوع مطالعـه توصـیفی ـ

مقطعـی(Cross-

نیز قادر به نشان دادن آنها نباشند

 )sectionalبــوده و جمــعآوری دادههــا بــر اســاس همــه

در خصــوم مــوور بــودن رعايــت شــرايط اســتاندارد
اهدای خون در ارتقای سالمت اهدا ،پژوه های متعددی

شماری داوطلبان اهدای خون مراجعـه کـرده بــه مــراکز
اهـدای خون سراسر کشور طـی سـالهـای 1071-1070

انجام شده و بر ضرورت آنها تاکید نمودهاند

صورت يرفت
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خون و فرآوردههای خونی کشور شـناخته مـیشـود ايـ
سازمان مسئولیت فرآهم آوردن شرايط الزم برای دسترسی

در يک مطالعه در سال  1011که توسط دکتر رازجـو و

محمد مهدی سیفی طرقی و همکاران

معافیت موقت اهداکننديان خون و میزان بازيشت

سراسر کشور ،همه اطالعات مربوط بـه داوطلبـی اهـدای

پايان مدت معافیت اجباری(فاصله  11روز از زمـان اهـدا)

خون در نرمافزار اطالعات اهداکننديان(نگاره) وبت شـده

و يا مدت زمان تعیی شده برای معافیت موقت ،تـا پايـان

و قابل اسـتخراج مـیباشـند حتـی اطالعـات آن عـده از
داوطلبان اهدای خون که در زمان مصاحبه پزشکی مطـابق

سال  1074سنجیده شد
متغیرهــای مــورد مطالعــه شــامل معیارهــای معافیــت،

دستورالعملهای جاری سازمان انتقال خون ايـران بنـا بـه

معافیت به علت رفتارهای پرخطر ،بازيشت اهداکننـديان،

داليل متعدد مثل سابقه رفتارهای پرخطر ،موقتاً از اهـدای

جنس و سابقه قبلی اهدا بودند معافیت به علت رفتارهای

خون معاف میشـوند ،نیـز در برنامـه وبـت مـیشـود کـه

پرخطر شامل معافیـت بـه علـت انجـام حجامـت انجـام

اطالعات همه آنها به تفکیک علت معافیـت ،جنسـیت و
سابقه اهدا قابل استخراج بـود ايـ افـراد پـس از سـپری

خــالکوبی( )Tattooingســوراک کــردن بــدن و يــوش
( )Piercingانجـــام طـــب ســـوزنی()Tattoo Puncture

شدن مدت زمان معافیت ،در صـورت مراجعـه مجـدد بـه

ارتباطات خارج از چـارچوب خـانواده احتمـال ابـتال بـه

عنــوان اهداکننــده پذيرفتــه شــده و تعــداد بازيشــت و

عفونت

احتمال حامـل بـودن  HCVو  HBsو ابـتال

مشخصات آنها نیز قابل استخراج خواهد بود
در اي مطالعه با استخراج اطالعات مورد نیاز و با وارد

به بیماریهای مقاربتی طی  12ماه يذشته بـود بـه علـت
عدم تبعیت کاربران از رويه واحد برای وبـت برخـی علـل

Excel

معافیت ،در برخی موارد يک علـت معافیـت واحـد در دو

و استفاده از فرمولهــا و آزمــونهـای آمــاری کـایدو،

دسته جدايانه وبت شده و يا برعکس دو علت معافیت در

 p< 3/31معنادار تلقی يرديد

يک دسته واحد وبت شده بودند

اطالعات داوطلبان اهدای خون کـامالً محرمانـه تلقـی
شده و مشخصات افراد حفظ يرديد

در اي مطالعه موارد معافیت به دلیل اهمیت رفتارهـای
پرخطر در تهديد سالمت خون اهدايی ،در دو دسته کلـی

از آن جايی کـه در بـازه زمـانی مـورد مطالعـه ،برنامـه

معافیت به خاطر داشت رفتارهـای پرخطـر و سـاير علـل

کردن اطالعات استخراج شده در برنامه نرمافـزاری

HIV

نرمافزاری اطالعات اهداکننديان در اسـتان تهـران از بقیـه

معافیت دستهبندی يرديد

استانهای کشور متفاوت بود ،دريافت اطالعات از سیستم
نرمافزار مورد استفاده در استان تهران عمدتاً مقدور نشـد،

يافتهها

لذا بیشتر اهداکننديان استان تهران از ايـ مطالعـه حـذف

سازمان انتقال خون ايـران در سـالهـای 1071-1070

يرديدند عدم وبت برخی اطالعات دمويرافیک اهداکننـده

مجموعاً موفق به جذب  9914449داوطلب اهـدای خـون

نظیر جنسیت و يا مشخص نبودن وضعیت مراجعه مجـدد

شد که از اي میـان پـس از مصـاحبه و معاينـه پزشـکی،

اهداکننده نیز باعث خروج تعداد ديگـری از اهداکننـديان
از مطالعه يرديد لذا طی بازه زمانی ابتدای سال  1071تـا

 4122479داوطلب موفق به اهـدای خـون شـده و تعـداد
 1171993داوطلب يعنی  %23/4مراجعهکننديان بـه دلیـل

پايان سال  ، 1070حدود  %13/1از مجموع اهدکننـديان و

عدم داشت شرايط اهدای خون در معاينـه و يـا مصـاحبه

 %14/1معافشـديان از اهـدا بـه علـت محـدوديتهـای

پزشکی برای اهدا پذيرفته نشدند

نرمافزاری ،نقص در اطالعات موجود از قبیـل نامشـخص
بودن جنس ،نوع اهدا و وضعیت مراجعـه مجـدد ،از آمـار

از مجموع  1443104اهدای خـون صـورت يرفتـه در
ســالهــای  1071-1070مــورد مطالعــه( %01/0 ،تعــداد

مورد تحلیل در اي مطالعه حذف شدند

 2312401اهداکننده) ،طی بازه زمـانی  4سـاله(از ابتـدای

در ايـ مطالعـه تمامی اهداکننديانی که در بازه زمـانی

سال  1071تا پايان سال  ،)1074مجدداً مراجعه نکردنـد و

ابتدای  71تـا پايـان  70اقـدام بـه اهـدای خـون کـرده و

 %41/7آنها(تعداد  0091071اهدای خـون) حـداقل يـک

پذيرفته شده و يا معاف شده بودند ،وارد مطالعه شـدند و

بار مجدداً برای اهدای خون مراجعه نموده بودند
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در سازمان انتقال خون ايران و در مراکز اهـدای خـون

سپس مراجعه مجدد آنها در بازه زمانی بالفاصله پـس از
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بازيشت مجدد اهداکننديان
نمودار  :1مقایسه وضعیت بازيشت مجدد در معاف موقت شده يان به تفکیک علت معافیت
جدول  :1وضعیت مراجعه مجدد طی بازه زمانی  3ساله از سال  71تا پایان سال  73در اهداکننديان و معاف موقتشديان سالهای  71تا 73
وضعیت مراجعه مجدد مجموع مراجعین  3سال
وضعیت اهداکننده در زمان مراجعه

عدم مراجعه

درصد

مراجعه مجدد

درصد

بار اول

1173000

970712

44/9

074011

00/0

با سابقه
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مستمر

2111774

424110
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2121110

10/0

مجموع مردان

1347041

1194111

09

0174443
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بار اول

103901

71714

90/4

04994

24/4

با سابقه

74231
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17/1

01190

43/1

مستمر

144112

11142

00/4

113773

44/4

مجموع زنان

071471

239110
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110701

49

1443104

2312401

01/1

0091071

41/7

بار اول

1021344

117737

49/4

401111

02/4

با سابقه

1421224

913911

13

913407

13

مستمر

2911141

411941

19/9

2204130

12/0

کل

1443104

2312401

01/1

0091071

41/7

معاف در زمان مراجعه

1027013

947223

14/4

113103

40/4

معاف به دلیل رفتارهای پرخطر

421421

031199

92/4

111113

29/4

معاف به دلیل ساير علل معافیت

739720

440042

41/1

444113

11/2

مرد
اهدا
در بازه
زمانی 0
ساله از
ابتدای سال
 71تا پايان
سال 70

تعداد

( )71+71+73طی  3سال از سال  71لغایت پایان 73

زن

کل
مجموع مردان
و زنان

از مجموع  1027013اهداکننده معاف موقت شده ،تعـداد

برای اهدای مجدد مراجعه کرد و بقیه(تعداد  947223نفـر

 113103نفر آنها( )%40/4مجدداً طی همان بـازه زمـانی،

معادل  )%14/04ديگـر هريـز مراجعـه نکـردهانـد میـزان
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معافیت موقت اهداکننديان خون و میزان بازيشت

رفتارهای پرخطـر بـوده اسـت( 421421اهـدا)  %29/4و

خون و اهدای خون بعدی آنها دارد به طوری که احتمال

بــرای آنهــايی کــه بنــا بــه ســاير علــل معــاف شــده

بـازيشت اهداکننديـان بـدون سابقه معافیت طی  1سال،

بودنــد( 739720اهــدا) %11/1 ،بــود اي ـ نســبت بــرای
اهداکننديان زن در مقايسه بـا اهداکننـديان مـرد و بـرای

 %27بیشتر از اهداکننديان با سابقه معافیت موقت بود()2
بــا وجــود کــاه چشــمگیر میــزان بازيشــت در

اهداکننديان بار اول نسبت به اهداکننديان مستمر و بـرای

اهداکننديان معاف موقـت شـده ،بـا اقـدامات مداخلـهای

اهداکننديان با سابقه معافیت نسبت به کسـانی کـه معـاف

مناسب می توان احتمال بازيشت اي اهداکننـديان را نیـز

نشده بودند به شرح زير بود:

افــزاي

 %49بازيشـــت مجـــدد بـــرای اهداکننـــديان زن و %40
بازيشت مجدد برای اهداکننديان مرد

مداخلهای ،افزاي  17درصدی در میزان بازيشت نسـبت
به معافشديان بدون اقدام مداخلهای بود()0

 %02/4بازيشــت مجــدد بــرای اهداکننــديان بــار اول و

در مطالعه ديگری توسط ابراهیم بی مال و همکاران ،در

 %12/0بازيشت مجدد برای اهداکننديان مستمر(نمودار و

خصوم ارزيابی بازيشت اهداکننديان متعاقـب معافیـت

جدول )1
 %40/4بازيشت مجـدد بـرای اهداکننـديان بـا سـابقه

موقت اهداکننـده ،مشـاهده شـد میـزان بازيشـت مجـدد
اهداکننديان بدون سابقه معافیت پـس از فراخـوان شـدن،

معافیت و  %41/7بازيشت مجدد برای اهداکننـديانی کـه

طی يک سال  %21بیشتر از اهداکننديان با سابقه معافیـت

معاف نشده بودند

موقت بود( %49/9در مقابل  )4()%07/4در مطالعه مـا نیـز

بحث

در اي مطالعه میزان بازيشت طی  4سال اهداکننـديان
بدون سابقه معافیت  %11/0بیشتر از اهداکننديان با سـابقه
معافیـــت مـــوقت بـــود :بــه ترتیــب  %41/7و %40/4
( )p< 3/3331میــزان بازيشــت اهداکننــديان مــرد %14
بیشتر از اهداکننديان زن :به ترتیـب  %40و 3/3331( %49
< )pو میزان بازيشت اهداکننديان مستمر نزديک بـه %13
بیشتر از اهداکننديان بار اول بود :به ترتیب  %12/0و %00
()p< 3/3331

تاویر معافیت بر میزان بازيشت:

داد در مطالعــه دکتــر يــودي نتیجــه اقــدامات

احتمــال بازيشــت اهداکننــديان بــدون ســابقه معافیــت
( )%41/7طــی  4ســال %11/0 ،بیشــتر از اهداکننــديان بــا
سابقه معافیت موقت( )%40/4بود که نشان از تـاویر منفـی
معافیت بر احتمـال میـزان بازيشـت اهداکننـديان داشـت
()p< 3/3331
اما تاویر منفی معافیت بـر میـزان بازيشـت بـرای همـه
علتهای معافیت يکسـان نبـوده اسـت :بازيشـت مجـدد
برای اهداکننديانی که به علت رفتارهـای پرخطـر ،معـاف
شده بودند( 421421اهدا) %29/4 ،بود که  %04/1کمتـر از
بازيشت مجدد اهداکننديان بود( )p< 3/3331برای سـاير

هــر چنــد رعايــت شــرايط اســتاندارد اهــدای خــون و

علل معافیت( 739720اهدا) بازيشت مجدد تا  %11/2باال
رفته بود اما هم چنان به شکل معنـاداری( )%13/9کمتـر از

شاخصهای معافیت باعث ارتقای سالمت اهدا مـیيـردد

اهداکننديانی بود که سابقه معافیت نداشـتند()p< 3/3331

اما اي کار باعث تهديد کفايت خون نیز میشود چـرا کـه

(نمودار )1

تحقیقات نشان میدهنـد عـالوه بـر از دسـت دادن فعلـی

در مطالعه کاستر و همکـاران در يـک دوره بررسـی 1
ساله ،میزان بازيشت اهداکننديان ( %94با سابقههـا ، %11

تعدادی از اهداکننديان ،معافیت اهداکننديان باعث کاه
احتمال بازيشت مجدد آنها نیز میيردد

بار اولیها  )%49و میزان بازيشت معافشـديان ( %10بـا

در مطالعهای که توسـط دکتـر هـالپري پیرامـون تـاویر

سابقهها  %12بار اولیها  )%21به دسـت آمـد کـه نشـانگر

معافیت موقت بـر اهـدای خـون مجـدد در اهداکننـديان

 %21بازيشـت کمتــر معافشديان نسبت به اهداکننديان

صلیب سرک آمريکا انجام شد ،نشان داده شد کـه معافیـت

بود()1
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( )%41/7و هم در معافشديان( )%40/4کمتـر از مطالعـه

بازيشت اهداکننـديان مسـتمر( )%12/0داشـت در واقـع

کاستر و همکاران بوده که میتواند بـه دلیـل طـول مـدت

میزان بازيشت مجدد اهداکننديان بار اول نزديک بـه %13

مطالعه و يک سال فرصت کمتر برای بازيشت در مطالعـه
حاضر باشد اما فاصله میزان بازيشت معافشديان نسبت

کمتر از اهداکننديان مستمر بود( )p<3/3331بی از %49
از اهـداکننديان بـار اول ،ديگـر هـريز برای اهدای خون

به اهداکننديان در دو مطالعه قابل مقايسه بـود %11/0 :در

خون مجدد بازنگشته بودنـد و میـزان ايـ احتمـال بـرای

مطالعـــه حاضــر در مقابــل  %21در مطالعــه کاســتر و

اهداکننديانی که مستمر نبودند اما سابقه قبلی اهدای خون

همکاران

داشتند %13،بود که باز هم خیلی بیشتر از میزان بازيشـت

تاویر جنسیت بر میزان بازيشت:

اهداکننــديان بــار اول بــود( )p< 3/3331بنــابراي ســابقه
اهدای خون قبلی میتواند بـر افـزاي احتمـال بازيشـت

در حالی کـه بیشـتر اهداکننـديان مـرد بـاالخره بـرای
اهدای خون مجدد بازيشته بودند( ،)%40اي نسبت بـرای
اهداکننديان زن معکوس بوده و بیشتر آنها مراجعه مجدد
نداشتهاند و تنها  %49زنان اهداکننـده بـرای اهـدای خـون
مجدد بازيشته بودنـد کـه تفـاوت کـامالً معنـاداری بـود
بنابراي جنسیت میتواند يک عامل پی بینـیکننـده بـرای
میــزان احتمــال بازيشــت اهداکننــده باشــد()p< 3/3331
(جدول )1

تاویر نوع اهدا(سابقه اهدای خون قبلی) بر میزان بازيشت:
در مطالعـــه کاســـتر و همکـــاران میـــزان بازيشـــت
اهداکننــديان بــار اول خیلــی کمتــر از میــزان بازيشــت
اهداکننــديان بــا ســابقه بــود :بــه ترتیــب  %11بــرای

اهداکننده مؤور باشد(جدول )1
نتيجهگيري
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اهداکننديان معاف شده 1/1 ،برابر کمتر از میزان بازيشت
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Abstract
Background and Objectives
The blood transfusion organization of Iran, based on international requirements, for the
protection of blood donors and recipients, has established some criteria for the selection of
donors. This manner inevitably rejects a number of donors from blood donations. This process
leads to the promotion of blood safety, but at the same time it loses some donors and reduces
the likelihood of a donor's return. This study intends to determine the rate of return of blood
donors who have temporarily rejected from blood donation and to compare it with the rate of
return of donors without any previous blood donation.
Materials and Methods
This study is a cross-sectional descriptive and data collection is performed based on the entire
blood donation data registered in the donor information program of the IBTO. The data were
analyzed by Excel & 2 test.
Results
A temporary rejection for blood donation in donors during the period from 2012 to the end of
2014 has reduced their return compared with those who did not have any rejection from 61.9%
to 43.6%. For those who have been rejected from blood donations due to high-risk behaviors
(421428 donated), the return rate was slightly down to 27.4% (115550 donors).
Conclusions
The result of this study showed that the rate of return of rejected donors was 1.5 times less than
the return rate of accepted donors, and this difference was much lower for donors who were
rejected due to high-risk behaviors: 1.8 times less.
Key words: Blood Donors, Donor Selection, Blood Safety
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