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 ایرانهای انتقال خون  سازی بایگانی و نگهداری سوابق در پایگاه وضعیت پیاده

 

 4آباد ، صدیقه امیني کافي1محمد حسام رفیعي
 

 هديچك
 سابقه و هدف 

. این مطالعه به وضعیت اخیر   داردبه یک فضای استاندارد بایگاني سوابق  نیاز ،نگهداری طوالني مدت سوابق
ث  بر ای  ؤهای انتقال خون ای ان و تع یف اقدامات اصالحي م سازی بایگاني و نگهداری سوابق در پایگاه پیاده
 پ داخته است.ش ایط کنوني  ءارتقا

 ها مواد و روش
زمینره ط احري زی سراخت،     4ال در ؤس 06یک پ سشنامه شامل  ،مقطعي -ای توصیفي در این مطالعه مشاهده

 21بره   1275بهداشت و ایمني کار ط احري شرد و در سرال     ،کنت ل ش ایط محیطي، چگونگي بایگاني سوابق
و ها با استفاده از آمار توصیفي)محاسبه میرانگین و درصرد(    د. تحلیل دادهگ دیپایگاه انتقال خون ای ان ارسال 

 انجام گ فت. SPSS 19 افزار ن م

 ها افتهي
بود. پایش و ثبت دمای اتاق بایگاني  %12/92های مثبت مطابق با الزامات و استانداردها  میانگین ف اواني پاسخ

ها ب ای رعایت الزامات کنت ل رطوبت نسبي و  پایگاه %92شد. نزدیک به  ها انجام مي پایگاه %49/76سوابق در 
تهویه مناسب پاسخ مثبت گزارش ک دند. میانگین ف اواني پاسخ مثبت ب ای استق ار الزامات ف آینرد نگهرداری   

 4بود. استق ار پارامت های م تبط با بهداشت و ایمني کار دارای بیشت ین امتیاز در برین   %94/04سوابق حدود 
 (. %20/32موضوع مورد ب رسي بود )

 يريگ جهينت
هایي  های بایگاني، چالش بهداشت و ایمني کار در اتاق ،سازی الزامات زی ساخت رغم وضعیت خوب پیاده علي

سوابق و قابلیت ردیابي مستندات وجود دارد که منج  به تع یف اقردامات   یند بایگانيآف  ،در زمینه کنت ل دما
ث ی از قبیل تدوین دستورالعمل الزامات ط احي و نحوه بایگاني سوابق، تع یف محدوده دمایي و ؤاصالحي م

 ها شد. رطوبتي و آموزش مهارتي ب ای استق ار استانداردها در پایگاه
 ها و سوابق، مستندات، اهدای خون سوابق، کنت ل ف م ، مدی یتها بایگاني :يديات كلكلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02/3/79: افتيخ دريتار
 5/79/ 8: رش يخ پذيتار

 دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی ـ استاديار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران -1
انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ طب آموزشی و پژوهشی عالی تشريحی ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه و شناسی بالینی  مؤلف مسئول: متخصص آسیب -0

 16445-1159صندوق پستی: 
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  مقدمه 
يـ  بخـا اساسـی از     ،اصول بهینه در تهیه مسـتندات     

سیستم تضمین کیفیـت اسـت و کدیـدی بـرای کـار کـردن       
ــد    ــه تولی ــول بهین ــات اص ــا الزام ــابق ب  GMP (Goodمط

manufacturing practice )ــی ــد م ــتندات و 1، 0)باش (. مس
قالب انواعی از فـرم هـای کایـذی،    سوابق ممکن است در 

(. هـد  اصـدی   3الکترونی  و يا فیدم وجود داشـته باشـد)  
استفاده از سیستم تهیه مستندات، استقرار، کنتـرل، پـايا و   

هايی است کـه بـه طـور مسـتقیم يـا ییـر        ثبت همه فعالیت
هـای کیفیـت محصـودت دارويـی از      مستقیم بر همه جنبـه 

(. مطـابق بـا   6ذار اسـت) های خـونی تاثیر ـ   جمده فرآورده
الزامات بین المددی بايد به طور واضح مشخص شود که هر 
مستند يا سابقه تولید شده به کدام فعالیـت تولیـدی مـرتب     
است و ايـن سـوابق در ک ـا قـرار دارنـد و يـا نگهـداری        

هـای مناسـبی بـرای     چنـین کنتـرل   (. هـم 1، 3، 6شـوند)  می
و قابدیـت   اطمینان از صحت، سـممت، در دسـترب بـودن   

رديابی و نگهداری مناسب سـوابق در کـد دوره نگهـداری    
(. ايـن دوره نگهـداری   3بايد در محد وجود داشـته باشـد)  

بر اسـتانداردهای مدـی انتقـال خـون ايـران و       مستندات بنا
المددی برای برخی از سوابق مـرتب  بـا کیفیـت     الزامات بین

هـای   فـرم فرآورده خون و ايمنی اهداکننده و بیمـار، ماننـد   
سـال   32اهداکننده خون، مدت زمان نامحـدود يـا حـداقد    

های نگهـداری طـودنی مـدت     باشد و بنابراين اين دوره می
نیازمند به ي  فضای استاندارد نگهداری مستندات و تحت 
کنترل بودن آن از نظـر شـراي  محیطـی، ايمنـی، امنیتـی و      

 .(3، 5، 4)استقرار درست نحوه بايگانی سوابق است
ــم     ــتورالعمد  از مه ــتنادترين دس ــد اس ــرين و قاب ــا و  ت ه

استانداردها در زمینه الزامات اتاق بايگانی سوابق و رعايـت  
ــد   پارامترهــای محیطــی، ايمنــی و بهداشــت و حتــی فرآين

 سـاماندهی  دسـتورالعمد دريافت و عودت اسناد و سـوابق،  
ــناد ــکی و     اس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

برای الزامات بايگانی سوابق و مواد کتابخانـه  استاندارد ايزو 
(ISO-11799) تـوان   . از جمده اين الزامـات مـی  (9، 8)است

به شراي  محیطی نگهداری سوابق بايگانی شـامد محـدوده   
 42 راد، رطوبت نسبی کمتـر از   درجه سانتی 18-02دمای 

درصد و برقراری سیستم تهويه مناسب همـراه بـا الـزام در    

های اتاق بايگـانی   متری قفسه سانتی 15-02فواصد حداقد 
هـا و مکتـون نمـودن     از کف، ديوار و سقف، طراحی فـرم 

دستورالعمد برای ثبت هـر فعالیـت ان ـام شـده و قابدیـت      
رديابی سوابق از زمان تولیـد، ارسـال و نگهـداری طـودنی     
مدت، تعريف کد بايگانی سوابق، رعايت نکات زيرساختی 

ق بايگانی از هر  ونه لوله کشـی آن،  مانند به دور بودن اتا
 از، فاضمن، متناسب بودن ي  فضای بايگانی بـا سـوابق   

 و هـا  تولیدی ي  مرکز با در نظر  رفتن زمان نگهـداری آن 
هـای مقـاوم بـه آتـا در سـقف، کـف و ديوارهـا         پوشا

توان اشـاره نمـود. بـديهی اسـت ايـن الزامـات قابدیـت         می
تابعـه وزارت بهداشـت را   اجرايی برای تمامی مراکز تحت 

خواهند داشت که سازمان انتقـال خـون ايـران نیـز از ايـن      
های انتقال خون  قاعده مستثنی نیست. بنابراين تمامی پايگاه

بايد فضايی برای بايگانی سوابق و نگهداری اسناد و سوابق 
GMP      ــن ــده در اي ــه ش ــات اراي ــداقد الزام ــا ح ــابق ب مط

 ها را داشته باشند.   دستورالعمد
های انتقـال خـون    های پايگاه شناخت مشکمت و نقص    

برای بايگانی و نگهداری سوابق و آ اهی از شراي  کنـونی  
ريزی برای بهبود ايـن   ها، در برنامه فضای بايگانی سوابق آن

کننده است. با دانا ما تـا بـه امـروز نـه      فضاها بسیار کم 
کـز  تنها اطمعات خاصـی از فضـاهای بايگـانی سـوابق مرا    

انتقال خون دنیا منتشر نشده است بدکه در داخد کشور نیـز  
ای در اين زمینه صورت نپذيرفته است. ايـن مطالعـه    مطالعه

آوری  سعی کـرده کـه از طريـق يـ  پرسشـنامه بـه جمـ        
اطمعات مربوط به فضـاهای بايگـانی و نگهـداری سـوابق     

های انتقـال خـون بپـردازد تـا عـموه بـر        کایذی در پايگاه
سـازی بايگـانی سـوابق و     شدن وضعیت اخیر پیـاده  روشن

مقايسه شراي  کنونی با شـراي  اسـتاندارد، شـروعی بـرای     
ريـزی جـام  در بهبـود و     ثر و برنامـه ؤاقدامات اصمحی مـ 

هـای   رساندن فرآيند بايگانی و نگهداری سـوابق در پايگـاه  
 انتقال خون به استانداردهای موجود در اين زمینه باشد.

 
   ها روشمواد و 

 مقطعـی  -توصیفی -ای  مطالعه مشاهدهاين پژوها ي     
که در آن ي  پرسشنامه مطابق با الزامـات و اسـتاندارد    بود

ــده در   ــر ش ــتورالعمدذک ــاماندهی دس ــناد س ــه  اس در کدی
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هــای عدــوم پزشــکی و واحــدهای تابعــه وزارت   دانشــگاه
اسـتاندارد ايـزو بـرای     ،بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی 

ــه الزامــا و  ISO-11799ت بايگــانی ســوابق و مــواد کتابخان
 41. اين پرسشنامه شـامد  (9، 8)طراحی شد GMPالزامات 

ای مثبـت و منفـی و    ال با پاسخ دو  زينـه ؤس 67د)بوال ؤس
ای انتخـابی( کـه بـه     ال با پاسخ سه يا چهـار  زينـه  ؤس 10

 -1زمینــه مختدــف شــامد : 6نکــات مهــم و کــاربردی در 
 00و طراحـی اتـاق بايگـانی سـوابق)     سـاخت  الزامات زير

کنتـرل شـراي  محیطـی دمـا، رطوبـت نسـبی و        -0ال( ؤس
استقرار فرآينـد بايگـانی سـوابق شـامد      -3ال( ؤس 8تهويه)

نحوه نگهداری، دريافـت و عـودت، آمـوزش، نگهـداری و     
 15الزامـات بهداشـت و ايمنـی کـار)     -6ال( و ؤس 14امحا)

   پرداخته بود.ال( ؤس
بـا ارســال پرسشـنامه از طريـق نامــه     1375در زمسـتان      

ــز اســتان  31رســمی، از  ــال خــون در مراک ــا  پايگــاه انتق ه
درخواست شد که سـوادت مطـرش شـده در پرسشـنامه را     

شود و  مطابق با الزاماتی که در حال حاضر در مرکز اجرا می
هـای بايگـانی    نیز روال کاری موجود در هر مرکز برای اتاق

سئولیت اصدی نظـارت بـر پاسـخ بـه     سوابق، پاسخ دهند. م
ها بـود و   پرسشنامه بر عهده مسئولین تضمین کیفیت پايگاه

هـا خواسـته    در نامه ارسالی با دادن شماره تدفـن، از پايگـاه  
ال و يا ابهام در ارتبـاط  ؤدر صورت داشتن هر  ونه س .شد

روايی محتـوای  با تکمید پرسشنامه، موارد را مطرش نمايند. 
و خبر ان نفر از کارشناسان  4با ارسال برای  پرسشنامهاين 

 پايگـاه انتقـال خـون    3آشنا به بايگانی سوابق و الزامات در 
ــد ــد  ردي ــور  . تايی ــن منظ ــرای اي ــنامهب ــار  پرسش در اختی

قرار داده شد، پس از اصمحات و اعمال  مذکورکارشناسان 
در  .نهـايی  رديـد   پرسشـنامه نظرات افراد کارشناب، ايـن  

ها توس  يـ  نفـر و تايیـد     ز، تکمید پرسشنامهتمامی مراک
اطمعات آن توس  ي  نفر مستقد دوم، بـرای اطمینـان از   

 ها و پايايی ان ام شده بود. صحت داده
 

 آنالیز آماری:
آوری  اطمعات در ستاد مرکزی سازمان انتقال خـون جمـ   

زمینه تعريف شـده در بـاد،    6شد. در اين مطالعه مطابق با 
هــای آمــار  روش دآوری شــده بــا اســتفاده ازهــای  ــر داده

های موافق  پاسخ میانگین و درصد فراوانیمحاسبه توصیفی)
افـزار   با استقرار الزامات و اسـتانداردها( بـا اسـتفاده از نـرم    

SPSS  19 افزار تحدید شد. با استفاده از نرم 19نسخهSPSS 
تعداد اهـدای   بین دو متغیر آنالیز ضريب همبستگیي  نیز 

خون هر پايگاه در ماه با ابعاد اتاق بايگانی سـوابق بـه متـر    
 مکعب ان ام شد. 

 
 ها يافته
مرکــز بــه نامــه  01پايگــاه اصــدی مرکــز اســتان،  31از     

پايگاه  01درخواست تکمید پرسشنامه، پاسخ دادند. در بین 
اطمعـات اتـاق    پايگاه نیـز عـموه بـر    3 اصدی مرکز استان،

ی ســوابق مرکــز اســتان، اطمعــات بايگــانی ســوابق بايگــان
پايگاه اقماری( را نیـز   7های اقماری آن استان)شامد  پايگاه

پرسشـنامه   32اسـتان،   01ارسال کردند. بنابراين از م موع 
تکمید شده به سـتاد مرکـزی سـازمان انتقـال خـون ايـران       

هـای   درصـد پاسـخ  و ارسال شد. برای هر جدول، میانگین 
 .محاسبه شدمثبت 

 

 اطمعات زيرساخت و طراحی اتاق بايگانی سوابق:
هـای مثبـت/منفی    اطمعـات مربـوط بـه فراوانـی پاسـخ         

زيرساخت و طراحی اتاق بايگانی سوابق همراه با اطمعات 
عمومی مرتب  با نوع تخصیص فضای اتاق بايگانی سـوابق  
مبتنی بر احداث اتـاق يـا تغییـر کـاربری يـ  فضـا و نیـز        

 اسـت  در جـدول آمـده  هـا در يـ  سـاختمان     ن قعیت آمو
هـای مثبـت بـرای     میانگین درصـد کـد پاسـخ   . (1)جدول 

استقرار و اجرای مناسب الزامـات زيـر سـاخت و طراحـی     
% بود که در اين بین داشتن يـ   13/93اتاق بايگانی حدود 

مکان مناسب اتاق بايگانی با در نظر  ـرفتن شـراي  عبـور    
از، نـاودان، بـادترين پاسـخ مثبـت     لولـه فاضـمن، آن،  ـ   

%( را نسبت به ساير پارامترهـای مـورد بررسـی در    44/71)
چنـین بـرای مقايسـه تناسـب ابعـاد       هـم اين زمینه داشت. 

فضاهای بايگانی سوابق با میزان خونگیری هر مرکز کـه بـه   
هـا در ارتبـاط اسـت، آنـالیز      طور مستقیم با میزان سوابق آن
ی و مثبت بـین  طي  رابطه خ. ضريب همبستگی ان ام شد

هـای   تعداد اهدای خون هـر پايگـاه و ابعـاد اتـاق     دو متغیر
 ده شد. ضريب همبستگی پیرسون و ـق مشاهـبايگانی سواب
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 آباد محمد حسام رفیعی و صديقه امینی کافی                             های انتقال خون                                                   بايگانی سوابق در پايگاه

 

 

 

(. پاسخ مثبت به رعایت الزام در پایگاه به =n 26: ف اواني اطالعات م بوط به الزامات زی  ساخت و ط احي اتاق بایگاني سوابق)1جدول 
 ها ذک  شده است. هم اه با میزان درصد همه پاسخ« خی »و پاسخ منفي به صورت « بله»صورت 

 

خت جدید اتاق سا

 بایگاني سوابق

* حاصل تغیی  

 کارب ی

ود اظهاری م اکز خ

درباره متناسب بودن 

ظ فیت اتاق بایگاني 

سوابق با سوابق تولید 

 شده در م کز 

داشتن پوشش داخلي 

اتاق بایگاني سوابق و 

بندی مقاوم و  قفسه

 مناسب 

 (سؤال 5)

داشتن مکان مناسب 

با درنظ  گ فتن 

ش ایط عبور لوله 

فاضالب، آب، گاز، 

 (سؤال 4ناودان )

موارد امنیتي اتاق 

بایگاني سوابق مانند 

 سطح دست سي 

 (سؤال 4)

8 00 
 %(36/43بده ) 38 %(44/71بده ) 55 %(5/99بده ) 73 %(42بده ) 18

 %(44/34خیر ) 00 %(33/8خیر ) 5 %(5/00خیر ) 09 %(62خیر ) 10

 %13/93های مثبت =  میانگین درصد پاسخ  

 تغییر کاربری فضاهايی مانند اتاق اداری، انبار و يا فضای بماستفاده بوده است.های بايگانی سوابق حاصد  * اتاق

عدد  9اتاق بايگانی سوابق در داخد ساختمان ) 09اتاق بايگانی سوابق در فضای باز و  3از نظر مکان يا موقعیت اتاق بايگانی سوابق،  -

 دتر( بود.عدد در طبقه اول و با 11عدد در طبقه همکف و  7در زيرزمین، 

باشد، ساير مراکز تخصیص فضای بايگانی  می 1372ها قبد از سال  مرکز که تاريخ تخصیص فضای بايگانی سوابق آن 9به استثنای  -

 به بعد بوده است. 1372ها از سال  سوابق آن

 
و عدم اج ا  "بله"الزام در پایگاه به صورت  پاسخ به رعایت(=n 26)های بایگاني سوابق ف اواني اطالعات م بوط به کنت ل دما در اتاق :4جدول

پایگاه اعالم نمودند که  41که فقط  ها ذک  شده است. به دلیل این هم اه با میزان درصد همه پاسخ "خی "یا نداشتن الزام در پایگاه به صورت 
 ه است.پایگاه محاسبه شد 41دارای محدوده دما تع یف شده هستند، اطالعات دمایي در ارتباط با این 

 

اقدام به تعیین محدوده 

دمای اتاق بایگاني 

 26سوابق )درصد از 

 سؤال( 4)پایگاه( 

*داشتن محدوده دمای 

تع یف شده در 

 C 46-13محدوده 

پایگاه  41)درصد از 

 دارای محدوده دما( 

 سؤال( 4)

** اقدام به ثبت/پایش 

دمای روزانه )درصد از 

پایگاه دارای  41

 محدوده دما( 

 سؤال( 4)

میانگین دمای 

حد باال در 

پایگاه   41

(±SD) 

***تعداد 

پایگاه با حد 

باال بیش از 

ºC 46 

میانگین دمای 

حد پایین در 

پایگاه  41

(±SD) 

***تعداد 

پایگاه با حد 

پایین کمت  از 

ºC13 

 %(69/72بده ) 17 %(2بده ) 2 %(92بده ) 01
ºC 03/32 

(48/3) 
01 

ºC 48/15 

(99/5) 
 %(53/7خیر ) 0 %(122خیر ) 01 %(32)خیر  7 7

 %67/53های مثبت =  میانگین درصد پاسخ

های عدوم پزشکی و واحدهای تابعه  در کدیه دانشگاه اسناد ساماندهی دستورالعمد* محدوده دمايی م از و قابد قبول ذکر شده در 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پايگاه به صورت ثبت  3و در  min/maxپايگاه به صورت ثبت دستی با دماسنج  9افزار پايا دما، در  پايگاه با نرم 7**نحوه پايا دما در 

 دستی با دماسنج معمولی است.  

*** تعداد پايگاهی که حد باديی محدوده دمايی تعیین شده در آن بیشتر از حد قابد قبول بود. تعداد پايگاهی که حد پايین محدوده 

 است. ºC 02-18پايگاه حدپايین تعیین شده در محدوده قابد قبول  10ی تعیین شده در آن کمتر از حد قابد قبول بود. در دماي
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 79زمستان ، 6شماره  ،15 هدور

 

 

 

های بایگاني سوابق. پاسخ مثبت به رعایت الزام در پایگاه به  ف اواني اطالعات م بوط به کنت ل رطوبت نسبي و تهویه هوا در اتاق :2جدول 
پایگاه اعالم نمودند  41که فقط  ها ذک  شده است. به دلیل این هم اه با میزان درصد همه پاسخ "خی "منفي به صورت و پاسخ  "بله"صورت 

 پایگاه محاسبه شده است. 41که دارای محدوده رطوبت تع یف شده هستند، اطالعات رطوبت نسبي در ارتباط با این 
 

 (=n 26)اطالعات تهویه هوا  اطالعات کنت ل رطوبت نسبي 

اقدام به تعیین 
محدوده 

رطوبت اتاق 
بایگاني سوابق 

 26)درصد از 
 پایگاه(

*داشتن 
محدوده 

رطوبت نسبي 
تع یف شده  

% 06کمت  از 
 41)درصد از 

پایگاه دارای 
محدوده 
 رطوبت(

** اقدام به 
ثبت/پایش 

رطوبت نسبي 
روزانه )درصد 

پایگاه  41از 
دارای محدوده 

 رطوبت(

میانگین رطوبت 
حد باال نسبي 
پایگاه  41در 
(±SD) 

میانگین رطوبت 
نسبي حد پایین 

پایگاه  41در 
(±SD) 

رعایت فاصله و 
گ دش مناسب ج یان 

 ها  هوا بین قفسه
 سؤال( 5)

***ب ق اری سیستم 
تهویه هوا در اتاق 
 بایگاني سوابق 

 سؤال( 4)

 %(92بده ) 01
بده  18

(91/85)% 
بده  19

(75/82)% 
27/58 

(32/12) 
88/18 

(46/12) 

 %(44/64بده ) 16 %(72بده ) 135
 خیر 14 %(12خیر ) 15

 %(32خیر ) 7
خیر  3
(07/16)% 

خیر  6
 %33/48های مثبت =  میانگین درصد پاسخ %(25/17)
 %88/98میانگین درصد پاسخ های مثبت = 

در کدیه دانشگاه های عدوم پزشکی و واحدهای  اسناد ساماندهی دستورالعمد* محدوده رطوبت نسبی م از و قابد قبول ذکر شده در 
 تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پايگاه به صورت ثبت دستی است.   8پايگاه با نرم افزار پايا رطوبت و در  7** نحوه پايا رطوبت در 
 ايگاه هواکا  زارش شده است.پ 3پايگاه کولر آبی و  5پايگاه توس  کولر  ازی،  8*** نحوه تامین تهويه هوا در 

 
ف اواني اطالعات م بوط به ف آیند بایگاني و نگهداری سوابق شامل نحوه بایگاني، دریافت و عودت، آموزش و نگهداری و امحا در  :4جدول 

هم اه با میزان درصد  "خی "و پاسخ منفي به صورت  "بله"پاسخ مثبت به رعایت الزام در پایگاه به صورت  .(=n 26)های بایگاني سوابق  اتاق
 ها ذک  شده است. همه پاسخ

 
 قابلیت ردیابي اسناد ب 

گذاری و  اساس شماره

مستند نمودن تمام 

های م تبط با  فعالیت

 5)ف آیند بایگاني سوابق 

 سؤال(

های  تدوین دستورالعمل

م تبط با تمام م احل 

دریافت و عودت اسناد و 

آموزش مهارتي م تبط با 

 ف آیند بایگاني سوابق  

 سؤال( 4)

*رعایت زمان نگهداری 

سوابق و تحت کنت ل 

امحا اسناد و  دبودن ف آین

 مدارك 

 سؤال( 2)

ق ار داشتن در ب نامه 
ممیزی داخلي و انجام 
ای  بازرسي چشمي دوره

 سؤال( 4)

شدن مسئول اتاق مشخص 
 بایگاني سوابق

 سؤال( 1)

 17نفر  1 %(44/44بده ) 62 %(00/90بده ) 45 %(36/53بده ) 46 (%44/58)بده  88

 12نفر  0 %(36/33خیر ) 02 %(98/09خیر ) 05 %(44/64خیر ) 54 %(36/61خیر ) 40

 1نفر  3 %90/40های مثبت =  میانگین درصد پاسخ

پايگاه از زونکن و ییره برای نگهداری سوابق استفاده می شود و ي  پايگاه نیز  زارش  10پايگاه از کارتن و  11پايگاه از جعبه،  4* در 
 نکرده است.
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 آباد محمد حسام رفیعی و صديقه امینی کافی                             های انتقال خون                                                   بايگانی سوابق در پايگاه

 

 

 

پاسخ مثبت به رعایت الزام در  .(=n 26)های بایگاني سوابق  ف اواني اطالعات م بوط به رعایت نکات بهداشت و ایمني کار در اتاق :5جدول 
 ها ذک  شده است. هم اه با میزان درصد همه پاسخ "خی "و پاسخ منفي به صورت  "بله"پایگاه به صورت 

 

 نکات و الزامات ایمني کار نکات و الزامات بهداشت

انجام نظافت و 
 مستند ک دن

 سؤال( 4) 

ب نامه سمپاشي 
و اندیکاتور 
 حش ات 

 سؤال( 4)

عدم مجاورت 
اتاق بایگاني 
سوابق با 
 فاضالب 

 سؤال( 1)

عدم مجاورت 
اتاق بایگاني 
سوابق با مواد 
غذایي و یا 
نخوردن 
 موادغذایي 

 سؤال( 4)

کشي آب،  عدم لوله
فاضالب، گاز و 
جعبه ب ق از اتاق 
 بایگاني سوابق 

 سؤال( 2)

داشتن سیستم 
اعالم و اطفا ح یق 
و آالرم دود و 
متناسب بودن 
تعداد کپسول با 
استعالم از م جع 

 صالح ذی
 سؤال( 2)

ن الزامات داشت
مقاومت به آتش و 
وجود فضای کافي 

اط اف اتاق 
بایگاني سوابق 
ب ای خودروی 

 نشاني  آتش
 سؤال( 2)

 %(46بده ) 30
بده  52

(02/84)% 
بده  07

(44/74)% 
بده  58

(32/78)% 
 %(72/84بده ) 93 %(10/45بده ) 54 %(34/84بده ) 94

 %(34خیر ) 18
خیر  8
(82/13)% 

 %(92/1) خیر 1 %(36/3خیر ) 1
خیر  10

(46/13)% 

خیر  32
(88/36)% 

خیر  11
(12/13)% 

 %34/83میانگین درصد پاسخ های مثبت = 
توجه: به دلید عدم پاسخ به برخی سوادت پرسشنامه توس  پايگاه های انتقال خون، م موع تعداد پاسخ ها در برخی از ستون ها به عدد 

 نمی رسد. 32يا مضربی از عدد  32
 

 کمتر  p بود که در هر دو با 44/2و  91/2اسپیرمن به ترتیب 
 معنادار بود. 21/2از 

 

 اطمعات کنترل شراي  محیطی دما، رطوبت نسبی و تهويه:
ـ ـمثبت/منفـ  هـای  اطمعات فراوانی پاسخ      وط بـه  ـی مرب

تهويـه هـوا همـراه بـا      کنترل دما و کنترل رطوبت نسـبی و 
به ترتیـب   و پايین اطمعات میانگین دما و رطوبت حد باد

در ارتبـاط بـا   . (3و  0)جداول ذکـر شـده اسـت   در جدول 
های بايگانی سوابق میـانگین درصـد کـد     کنترل دما در اتاق

% بود که در اين بـین هـیک کـدام از    67/53های مثبت  پاسخ
ا اجرای محدوده دمـای  مراکز انتقال خون قادر به تأمین و ي

برای اتاق بايگانی نشده بودند. در ارتبـاط   ºC 02-18م از 
هـای بايگـانی    با کنترل رطوبت نسبی و تهويه هـوا در اتـاق  

هـای مثبـت بـه ترتیـب      سوابق، میانگین درصد کـد پاسـخ  
% از 85% بود که در اين بـین نزديـ  بـه    33/48% و 88/98

% را 42مراکز انتقال خون محدوده رطوبت نسـبی کمتـر از   
 اجرايی کرده بودند. تأمین و يا 

 اطمعات مربوط به فرآيند بايگانی و نگهداری سوابق:
های مثبت/منفی مربوط به فرآيند  اطمعات فراوانی پاسخ    

بايگانی و نگهداری سوابق شامد نحوه بايگانی، دريافـت و  
میـانگین   عودت، آموزش و نگهداری و امحـا آمـده اسـت.   

ر و اجـرای اصـول   های مثبت برای اسـتقرا  درصد کد پاسخ
% بـود کـه   90/40مناسب فرآيند بايگانی و نگهداری سوابق 

در اين بین رعايت زمان نگهداری سـوابق و تحـت کنتـرل    
ــخ      ــادترين پاس ــدار ، ب ــناد و م ــا اس ــد امح ــودن فرآين ب

%( را نسبت به ساير پارامترهای مورد بررسـی  00/90مثبت)
   . (6)جدول در اين زمینه دارا بود

 

 بهداشت و ايمنی:اطمعات 
هـای مثبـت/منفی    اطمعات فراوانـی پاسـخ   5در جدول     

هـای   مربوط به رعايت نکـات بهداشـت و ايمنـی در اتـاق    
هـای   میانگین درصد کـد پاسـخ   بايگانی سوابق آمده است.

و اجـرای اصـول مناسـب بهداشـت و     مثبت برای اسـتقرار  
% بود کـه در ايـن بـین عـدم م ـاورت اتـاق       34/83ايمنی 
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 79زمستان ، 6شماره  ،15 هدور

 

 

 

بايگــانی ســوابق بــا فاضــمن و يــا محــد نگهــداری یــذا، 
ــادترين پاســخ مثبــت)بیا از  ــه ســاير 75ب %( را نســبت ب

پارامترهای مورد بررسی در زمینه بهداشت و ايمنی کار دارا 
 بود.  
های مثبت ذکر شده در جداول  میانگین درصد کد پاسخ    
اتاق  بندی امتیاز نهايی الزامات برای نشان دادن جم  5تا  1

 % بود.78/47های انتقال خون،  بايگانی سوابق در پايگاه

 
بحث
 ن مطالعه ـت در ايـای مثبـه د پاسخـد کـن درصـمیانگی    
 ده سطح نسبتاً خون ــدهن انـه نشـود کـب %92ه ـ  بـنزدي

 ی ـسازی الزامات موجود در زمینه بايگان وضعیت اخیر پیاده
 انتقال خون ايران بود. ا ر های و نگهداری سوابق در پايگاه

چه نتايج اين مطالعه نشان داد در اجرای برخی از الزامات 
بايگانی سوابق مانند کنترل شراي  محیطی دما و رطوبت و 

چگونگی دريافت و بايگانی  حتی قابدیت رديابی سوابق و
با اين حال با دانا  ،باشد سوابق نیازمند به بهبود فرآيند می

به نظر  ،ر موتورهای جست و ر معتبرما و با جست و د
ای است که به بررسی و انتشار  رسد اين اولین مطالعه می

پردازد و  وضعیت بايگانی سوابق در مراکز انتقال خون می
 ها هبنابراين شراي  مقايسه نتايج اين مطالعه با ساير مطالع

 در اين زمینه فراهم نبود.
هـا،   پايگاه %92بیا از نتايج اين مطالعه نشان داد که در     

اتاق بايگانی سوابق در نتی ه تغییر کاربری ي  اتاق يا فضا 
رسـد بـا    بوده است با اين حال اين تغییر کاربری به نظر می

ي  امکان سن ی مناسب و اصولی همراه بوده زيرا مشاهده 
ساخت و طراحی اتاق بايگانی سوابق  برخی از الزامات زير

دهـد در بیشـتر مراکـز     خون نشان مـی های انتقال  در پايگاه
نظـر   بنـدی و مـد   پوشا داخدی اتاق بايگانی سوابق، قفسه

هـای فاضـمن، آن و  ـاز     قرار دادن عدم عبور لوله کشی
له مهـم در ايـن زمینـه    أ(. مسـ 1رعايت شده اسـت)جدول  

 تناسب فضا با سوابق تولیدی در هر مرکـز بـود کـه حـدود    
 کـه برخـی   توجه به ايـن اظهار رضايت کرده بودند. با  42%

هـای اهداکننـد ان، نیازمنـد بـه نگهـداری       سوابق مانند فرم
چه که اين مطالعـه از آن یافـد    سال هستند، آن 32حداقد 

اند اين اسـت کـه آيـا     ای نکرده شد و مراکز نیز به آن اشاره

اين ظرفیت، پاسخگوی نگهداری سوابق بـرای ايـن مـدت    
 . (5، 4)يا نه هستطودنی 

هـای   البته ي  آنالیز ضريب همبستگی بـین ابعـاد اتـاق       
هـا در مـاه    ها با تعداد اهدای خـون آن  بايگانی سوابق پايگاه

نشـان داد کـه    ،که ارتباط مستقیمی با سـوابق تولیـدی دارد  
 ،هـای انتقـال خـون    های اتاق بايگانی سوابق پايگـاه  ظرفیت

 متناسب با افزايا میزان خـونگیری در هـر مرکـز افـزايا    
 های درستی در اين  بینی اً پیاـا نسبتـه ت و پايگاهـيافته اس

در  GMPاولیه   لواص وسیسات جزأت و فضا اند. زمینه داشته
و زير ساخت مناسب در طراحی و  مراکز انتقال خون است

ساخت ي  فضا کم  شايانی در استقرار و حفظ الزامـات  
محیطی  بهداشت، ايمنی کار، کنترل مناسب شراي  اقدیمی و

نهايتـاً اي ـاد يـ  فضـای مناسـب بـرای        و دما و رطوبـت 
. بنـابراين  (0، 9، 8)کنـد  نگهداری بدنـد مـدت سـوابق مـی    

ها با  ثر، پايگاهؤضرورت دارد به عنوان ي  اقدام اصمحی م
نظر قرار دادن اين زمان  مد با و تر ي  محاسبه آماری جام 
 را مـد  تـری از ظرفیـت   بینی جام  نگهداری نامحدود، پیا
رسد در کشـورهای   که به نظر می نظر قرار دهند. ضمن اين

توسعه يافته مشـکد کمبـود فضـای نگهـداری بدنـد مـدت       
سوابق و نیز افـزايا سـرعت در دسترسـی بـه سـوابق، بـا       

سازی اطمعات بر روی میکروفیدم حد شده است و  ذخیره
سن ی و تمش برای فراهم شدن اين امکـان از    شايد امکان

الی و حقوقی، ديگر اقدام اصمحی مـرتب  بـا کمبـود    نظر م
 .  (4)های انتقال خون باشد فضای بايگانی سوابق در پايگاه

در ارتباط با کنترل شراي  محیطـی، نتـايج ايـن بررسـی         
که پايا و ثبت دمای اتـاق بايگـانی    ریم اين نشان داد عدی

ام شـود امـا در هـیک کـد     ها ان ام می سوابق در بیشتر پايگاه
 ـراد کـه از الزامـات     درجـه سـانتی   18-02محدوده دمايی 

 ،دمايی ذکر شـده در دسـتورالعمد وزارت بهداشـت اسـت    
شود و با توجه به اختم  زيـاد ايـن محـدوده     رعايت نمی

 ـراد   درجه سـانتی  15-32دمايی با میانگین محدوده دمای 
ها در نظـر  رفتـه شـده اسـت،      که در حال حاضر در پايگاه

يـن محـدوده دمـايی يـ  چـالا جـدی در همـه        کنترل ا
 . (0)جدول باشد میها  پايگاه
اما خوشـبختانه نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد وضـعیت           

هـای بايگـانی    کنترل رطوبت نسبی و نیز تهويه مناسب اتاق
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 %85سوابق از شراي  مطدوبی برخوردار است و نزدي  بـه  
که از الزامات  %42محدوده رطوبت نسبی کمتر از  ،ها پايگاه

را  دمايی ذکر شده در دستورالعمد وزارت بهداشـت اسـت  
سـازی سـرد و    مین ي  شراي  ذخیرهأت .(9)کنند رعايت می

خش ، حد مطدون بايگانی سوابق کایذی اسـت و کنتـرل   
ها بر طول  هر دو پارامتر دما و رطوبت نسبی به دلید اثر آن
الزامـات   وعمر مستندات، بسیار کدیدی و مهم است و جـز 

  ت و درمانــوزارت بهداش ادـاسن یـسامانده دـدستورالعم
 .  (6، 9-7)المددی است ايران و نیز الزامات بین

با توجه به رابطه معکوب بین دما و رطوبـت نسـبی، در       
يابـد و بـا    نواحی با افزايا دما، رطوبت نسبی کـاها مـی  

 (.  6بايد) رطوبت نسبی افزايا می ،کاها دما
درجـه   5قانون عمومی وجـود دارد کـه بـازای هـر     ي     

( دو reaction rates راد افزايا در دما، میزان واکنا) سانتی
شود به طوری کـه بـرای مثـال نگهـداری اسـناد و       برابر می

درجـه   15 راد به جـای   درجه سانتی 02سوابق کایذی در 
(. 6دهـد)  ها را به نصف کاها می آن  راد، نیمه عمر سانتی

به نظر می رسد زمانی که رطوبـت نسـبی نصـف     همچنین
( سوابق کایذی دو برابـر  life expectancyطول عمر ) ،شود
شود که همگی نشان از اهمیـت و جـدی بـودن کنتـرل      می

 . (6)شراي  محیطی در بايگانی سوابق دارد
چه مراکز انتقـال خـون در ارتبـاط بـا الزامـات دمـا،        آن    

ايـن اسـت کـه اثـرات ايـن دو      رطوبت و تهويه بايد بدانند 
متغیر شايد در کوتاه مدت ديده نشود ولی عدم رعايـت آن  
در بدند مدت اثرات زيان باری ماننـد رشـد قارک/کپـ  در    

با تهويـه ضـعیف و مرطـون، افـزايا فعالیـت       یهاي مکان
و نیـز تـردی و شـکنند ی     میکروبی به دلید رطوبـت بـاد  
ی پــايین را و رطوبــت نسـب  سـوابق کایـذی در دمــای بـاد   

(. حتی به دلید اسـتفاده از سـدولز و مـواد    8خواهد داشت)
ای کایذ به عنوان مواد مغذی، کـار کـردن بـا اسـناد      نشاسته

سممت و ايمنی کـار کارکنـان را بـه     خطر تواند قارچی می
تواند ي  چـالا جـدی در    خطر بیاندازد و در م موع می

ه به محـدوده  چنین با توج . هم(6، 8)آينده اين مراکز باشد
هـا و اخـتم     وسی  دمايی در نظر  رفتـه شـده در پايگـاه   

دمايی بیشتر مراکز در طول شـبانه روز، احتمـال نوسـانات    
)جدول دمايی زياد در طول شبانه روز وجود خواهد داشت

 . نوسانات دمايی زياد من ر به کاها عمر اسناد کایـذی (0
. تعريف (6، 8، 7)چه در اولويت دوم قرار دارد ا ر شود می

محدوده دمايی و رطوبتی در دستورالعمد مصون در سـتاد  
مرکزی سازمان انتقال خون و الزام اجرايـی در تـامین ايـن    
محدوده دمايی و رطوبتی، اسـتقرار وسـايد برودتـی، تهیـه     

( mappingدستورالعمد و اجبار در ان ـام مطالعـه نگاشـت)   
يزودسـیون  های بايگانی سوابق و بـازنگری در ا  دمايی اتاق
تـرين اقـدامات    هـای بايگـانی سـوابق، از مهـم     پوشا اتاق

ای مشکد دما  ها برای حد ريشه اصمحی است که در پايگاه
و رطوبت بايد اقدام شود. نويسند ان معتقدند که تـا زمـان   

نويس اين مقاله، بهبود چشمگیری در اين زمینه  تدوين پیا
 ،ها که در اکثر پايگاهها اتفاق افتاده است به طوری  در پايگاه

شراي  محیطی نگهداری سوابق کایذی به اسـتاندارد مدـی   
نزدي  شده است و مراکز به طور کامد بـه ثبـت، پـايا و    

چنـد هنـوز هـم     کنترل شراي  محیطی مبادرت کردند. هـر 
خص در نـواحی  کنترل شراي  دمايی در خیدی از مراکز باأل
  رمسیری ي  چالا مهم پیا رو است.

موضوع مورد ارزيابی اين مطالعه، فرآينـد آرشـیو،    6 در    
موضـوع   3آموزش و نگهداری و امحا هد  اصدی بـوده و  

ديگر، موارد پشتیبان برای استقرار درست اين الزام هسـتند.  
نقـص   ،واقعیت امر اين است که نتايج اين مطالعه نشان داد

زمینـه بايگـانی و    در در رديابی سوابق و نبود دسـتورالعمد 
له حیـاتی و ضـروری در ارتبـاط    أنگهداری سوابق، ي  مس
ها و دارای کمترين امتیـاز نهـايی    با بايگانی سوابق در پايگاه

هـای   از اتـاق  %52موضوع مورد ارزيابی بـود. در   6 در بین
دستورالعمدی تدوين نشـده بـود و بـه نظـر      ،بايگانی سوابق

گهداری قابدیت رديابی سوابق ن ،مراکز %58رسد تنها در  می
(. قابدیت رديابی اسـناد، مسـتند   6شده وجود داشت)جدول 

ــه کــرات در  هــا و مــديريت نگهــداری آن نمــودن آن هــا ب
المددـی   و بین های مختدف و استانداردهای مدی دستورالعمد

به آن اشاره شده است و اساب و منطق اي اد ي  بايگـانی  
. (1-3، 5)سوابق، برای برقراری و استقرار ايـن الـزام اسـت   

های مدنظر پايگاه  بنابراين به مانند کنترل دما، يکی از چالا
برای بايگانی سوابق، تمرکز در اين ناحیه و ان ام اقـدامات  

 ثر برای بهبود آن بود. ؤاصمحی م
 سازی فرآيند  ترين اقدام، مبادرت به يکسان ن و مهمـاولی    
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يـ   بايگانی و نگهداری در مراکز از طريق تدوين و تهیـه  
دستورالعمد جام  در سـتاد مرکـزی سـازمان انتقـال خـون      
ــین      ــوابق، تعی ــانی س ــاق بايگ ــی ات ــات طراح ــرای الزام ب

های فرآيند بايگانی سوابق و تهیه فرم برای مستند  مسئولیت
هـا و اي ـاد قابدیـت رديـابی در دريافـت و       نمودن فعالیـت 

بررسـی و تحـت کنتـرل     ،عودت سوابق است. اقدام بعـدی 
های داخدی تدوين شده مراکز توسـ    ستورالعمددرآوردن د

    فرآينـدها اسـت.    یستاد مرکزی بـه منظـور بهبـود و ارتقـا    
تدوين دستورالعمد جام ، عموه بر آموزش و آ اهی مراکز 

ــوابق     ــانی س ــاق بايگ ــرای ات ــتانداردهای دزم ب ــه اس و  ب
سـازی    فرآيندهای مرتب  با آن، می تواند من ر بـه يکسـان  

در اســتقرار بايگــانی و نگهــداری ســوابق در  نســبتاً خــوبی
ها شـود. در وهدـه بعـدی، الـزام در  ن انـدن اتـاق        پايگاه

هـا و نیـز    های ممیزی داخدی پايگاه بايگانی سوابق در برنامه
هـای   مدنظر قرار دادن اتاق بايگانی سوابق در اولويت برنامه

  توانـد کمـ    بازرسی ان ام  رفته توس  ستاد مرکـزی مـی  
  باشد. کننده
در اين مطالعه بیشتر پارامترهـای مـرتب  بـا بهداشـت و         

شراي  خـوبی داشـت و در    ،ايمنی کار اتاق بايگانی سوابق
موضــوع مــورد بررســی،  6واقــ  بیشــترين امتیــاز در بــین 

بــه بهداشــت و ايمنــی کــار بــود. رعايــت نکــات  مخــتص
ــاق یبهداشــت شــراي   ،هــای بايگــانی ســوابق و نظافــت ات

چند در ارتباط با موارد ايمنـی کـار    ای دارد هر امیدوارکننده
کـار بیشـتری دزم اسـت. بـرای مثـال       ،اتاق بايگانی سوابق

نتايج اين مطالعه نشان داد با توجه به نگهداری ايـن ح ـم   
ها، اسـتعمم و   از اسناد کایذی قابد اشتعال، در بیشتر پايگاه

ار موارد ايمنی کـار ان ـام   نشانی برای استقر مشاوره از آتا
هـای بايگـانی سـوابق     % اتاق92نگرفته است. ضمناً بیا از 

ای بـوده کـه قطعـاً     نتی ه تغییر کاربری فضای بـم اسـتفاده  
استانداردهای اساسی از نظر ايمنی ساخت و مصـالح اتـاق   

هـای   % اتـاق 05بايگانی سـوابق را نـدارد و يـا نزديـ  بـه      
زمـین وجـود    قال خون در زيـر بايگانی سوابق در مراکز انت

سوزی، عمدیاتی شدن اطفا را احتمادً  دارد که در مواق  آتا

نتايج خوشبختانه بـه  اين کند. با بررسی  با مشکد مواجه می
هـای تـدوين شـده در زمینـه      رسـد دسـتورالعمد   نظر مـی 

کنـد و آ ـاهی کارکنـان     بهداشت و ايمنی کـار کفايـت مـی   
شـت و ايمنـی کـار در شـراي      ها برای الزامـات بهدا  پايگاه

. بنابراين اقدام اصـمحی خاصـی در   (5)جدول خوبی است
هـايی   کید در معدود پايگـاه أاين زمینه دزم نیست و صرفاً ت

 شود. است که رعايت اين نکات چندان با جديت دنبال نمی
 
يريگ جهينت

فدسفه نظارتی اين مطالعـه، شـناخت مشـکمت و عـدم         
هـا،   به بايگانی سوابق کایـذی در پايگـاه   های مربوط انطباق

هـا و يـ     بهبود دانا بايگانی و نگهداری سوابق در پايگاه
تدنگر بـرای شـروع و تطبیـق الزامـات بايگـانی سـوابق در       

هايی بود کـه فاقـد يـ  فضـا يـا فرآينـد بايگـانی و         پايگاه
. ايـن مطالعـه نشـان داد    باشدنگهداری سوابق تعريف شده 

استقرار الزامات بهداشت و ايمنی، الزامات درجه مطدوبی از 
سیســات و کنتــرل رطوبــت و تهويــه در أســاخت و ت زيــر
های انتقال خون ايران وجـود   های بايگانی سوابق پايگاه اتاق

ينـد  آهايی در زمینه کنترل دما و نیـز فر  چه چالا دارد. ا ر
بايگانی و نگهداری سوابق و قابدیت رديابی سـوابق وجـود   

 ،بخشی اقدامات اصمحی تعريـف شـده   ا اثرداشت و پاي
 اهدا  مطالعاتی بعدی نويسند ان خواهد بود.  وجز
ما معتقديم که اطمعات به دست آمده از اين مطالعه نـه      

ثر بـرای  ؤتنها کمکی به ما برای تعريف اقدامات اصمحی م
بايگانی سـوابق و دسـتورالعمد مـرتب  در سـازمان      یارتقا

تواند ي  ت ربه خون بـرای   ، بدکه میباشد میانتقال خون 
ها و نهادهای داخدی و حتی ساير مراکز انتقال  ساير سازمان

  خون در کشورهای منطقه باشد.

 يتشكر و قدردان
اين پژوها بدون کم  و همکاری صمیمانه کارشناسان    

پذير نبود  های انتقال خون ايران امکان فنی شاید در پايگاه
ها تشکر و قدردانی به عمد  وسیده از زحمات آنو بدين 

 آيد.  می
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Abstract 
Background and Objectives 

Long-term preservation of the records requires a standard archive space. The purpose of this 

study is to examine the recent implementation of archival records in Iranian blood transfusion 

centers (BTCs) and to define effective corrective actions to improve current conditions.

 

Materials and Methods 

In this descriptive cross-sectional observational study, a questionnaire consisting of 60 

questions in four areas of infrastructure design, environmental control, archiving and health 

and safety was developed and was sent to 31 BTCs within the time frame from February to 

March 2017. Data analysis was performed using descriptive statistics (average and 

percentages) and SPSS 17. 

 

Results 

The average frequency of positive responses in accordance with the requirements and 

standards was 73.13%. The monitoring of archive room temperature was carried out in 90.47% 

of BTCs. Nearly 73% of BTCs responded positively to compliance with relative humidity and 

ventilation control requirements. The average frequency of positive response of BTCs to 

establish the requirements of archival process was about 72.72%. Establishment of health and 

safety related parameters had the highest score among the four subjects (83.36%).

 

Conclusions   

Despite the good state of implementation of requirements in the archive rooms for the 

infrastructure and health and safety, there are challenges in the field of temperature control and 

the archival process and document traceability, which resulted in effective corrective actions 

such as preparing the guideline for design requirements and archiving, defining the 

temperature and humidity limits and training BTCs to establish the necessary standards. 

 

Key words: Archives, Records Management, Forms and Records Control, Documentation, 

Blood Donation
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