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 مقاله پژوهشي 

 

 خبرویت های خونی بر مصرف کننده فرآورده حق تحلیل فقهی ـ حقوقی
 

 2امیرحسیني ن، امی7اکبری بابوکاني علياحسان 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

ورده خوني از زمان اهدای خون تا تزريق به بیمار بايد در شرايط خاصي باشد، بايد آجا که فر آن از
خوني محقق گردد.  های وردهآهای مشخصي بر روی فر های ضروری بر روی آن انجام شده و نظارت مراقبت

 اهمیت فراوانيمند باشند که در حقوق ايران و فقه امامیه دارای  لذا بايد کادر درماني، از مهارت خاصي بهره
 هدف از اين تحقیق، اثبات الزام وجود خبرويت در کارکنان انتقال خون بود. هست.

 ها مواد و روش
بیان  ای مقررات قانوني و ي بر تحلیل کتابخانهتحلیلي بوده و مبتن -وهش حاضر، توصیفيژروش تحقیق در پ

 گیری مشخصي ندارد.  لذا به علت کیفي بودن، نمونه فقهاست.
 ها يافته

در فقه امامیه بايد به سه قاعده اشاره نمود که عبارتند از تحذير)ارايه اخطارهای الزم به کادر درماني و انتقال 
دفع ضرر محتمل)لزوم ارايه آموزش برای کاهش ضررهای کننده خون(، وجوب  آموزش به بیماران دريافت

و نیز قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما يعطي)بايد به کادر  احتمالي ناشي از جهل کادر طب انتقال خون(
 .هايي که در اختیار ايشان است، آموزش و آگاهي الزم ارايه گردد( درماني در مورد خون

 ينتيجه گير
کننده بر خبرويت عبارتند از: لزوم جذب اشخاص آموزش ديده در مرکز مراقبت  مباني مربوط به حق مصرف

مندی از نیروهای آموزش ديده در بخش تضمین کیفیت، ايجاد برنامه ارايه خدمات آموزشي  از خون، لزوم بهره
ک ارشد به درماني، تعهد پزش مرکز خون عام برای تمامي کادر انتقال خون، لزوم ارايه آموزش به کمیته انتقال

 کارکنانني حقوقي موجود در باب حق بر خبرويت اترين مب توان از اساسي موزش که اين موارد را ميآارايه 
 طب انتقال خون دانست.

 های خون انتقال خون، سالمت خون، بانک  :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7/3/89  :تاريخ دريافت
 4/6/89:  تاريخ پذيرش

 9174673441دانشکده اهل بیت ـ دانشگاه اصفهان ـ اصفهان ـ میدان آزادی ـ ايران ـ کدپستی: استاديار دکترای فقه و حقوق اسالمی ـ مؤلف مسئول:  -1
 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ـ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ـ تهران ـ ايران -2
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  مقدمه 
از حقوق اساسی که برای بیماران در نظـر ررفتـه شـده        

منـدی از نیروهـای آمـوزش ديـده      است را بايد حق بر بهره
دانست که در ايـن راسـتا در بسـیاری از مـوارد  بـه علـت       

ای بودن يـ  فاالیـت بايـد از اشـخا       تخصصی و حرفه
ــه ــر در   ای  حرف ــن ام ــودر اي ــتفاده نم ــده اس ــوزش دي و آم
های مربوط به طب انتقال خون  اهمیـت دو ننـدان    فاالیت
حوزه طـب انتقـال خـون بايـد از      که در يابد به اين مانا می

نیروهــای زبــده و آمــوزش ديــده بــرای تمــامی مراحــل از 
غربالگری تا تزريق خون به ریرنده خون بهـره بـرد کـه در    

ايران و فقه امامیه نیز به اين امر توجـه  اين راستا در حقوق 
 (ر1)ای شده است ويژه
کننــده ســالمت عمــومی  ايــن حــق بــه نــوعی ت ــمین    

  4  5)اسـت هـای خـونی    های خون و فرآورده کننده مصرف
ر لذا بايد برای سازمان انتقال خون اين تاهـد را در نظـر   (2

ررفت که مکلف باشـد تـا در طـول زمـان  بـه اسـتفاده از       
وهای آموزش ديده روی آورده و نیز برای اين که بتـوان  نیر

کننده محصـوت  خـون    تری از حقوق مصرف به نحو کامل
های مداوم و نیز دانش افزايی کارکنان  حمايت کند  آموزش

در اين باب بايد بـرای سـازمان    رخود را در نظر داشته باشد
کننـده   توزيـ   کننـده و  انتقال خون به عنوان ي  نهاد تـامین 

های خونی  تاهـد بـه اسـتفاده از کارکنـان      خون و فرآورده
مجرب و نیز تاهد به آموزش دادن به نیروهـای خـودش را   

 (ر1)در نظر ررفت
يند انتقـال خـون  بايـد    آالبته تزم به ذکر است که در فر    

های سازمان تا تحويـل   تمامی فاالیت رانتقال خون را ناظر ب
لذا تاهد به رعايت حـق   ر(2  3)تآن به مراکز درمانی دانس
 هيند را بايد تفکی  نمـود و از لحظـ  آبر خبرويت در کل فر

اين ارائه يند انتقال خون با سازمان انتقال خون تا آشروع فر
خون به مراکز درمانی  تاهد مزبور را بايد به عهده مسـئول  

تزم بـه   (ر4-6)بان  خون و اطبای مرکـز درمـانی دانسـت   
با حق بر سالمت دارای تفاوتی اساسـی   اين حقذکر است 

هست که بر اساس آن حق بر سالمت و ايمنی  بر ايمـن و  
يت در وسالم بودن محصوت  تاکید دارد؛ ولی حق بر خبر

واق  حقی هست که برای بیماران وجود دارد که در نتیجـه  
 اين کادر ومند باشند  آن  بیماران بايد از کادری مجرب بهره

های  های خود دارای تخصص امور و فاالیتبايد در تمامی 
تزم باشد و در نتیجه آن  حقوقی نظیر حـق بـر اسـتاندارد     

 حق بر اطالع و حق بر سالمت نیز محقق خواهد شدر 
ال اساسی آن است که آيا اين حـق بـر   ؤدر اين راستا س    

های محصوت  خونی در فقـه امامیـه    کننده آموزش مصرف
نظر در حقوق ايران نیـز دارای مبنـا    مبنايی دارد؟ حق مورد

باشد به نه نحـو  مبنـای    بوده يا نیست و ارر دارای مبنا می
ــی  ــال م ــر اعم ــورد نظ ــق    م ــه ح ــتا ب ــن راس ــردد؟ در اي ر

های محصـوت  خـونی بـر آمـوزش در فقـه       کننده مصرف
امامیه و نیـز بـه حقـوق بیمـاران بـر آمـوزش در قـوانین و        

ــین ــازمان   آي ــه موجــود در س ــه و  نام ــال خــون پرداخت انتق
 اين باب ارايه خواهد شدر  بندی نهايی در جم 

  

  ها روشمواد و 
ــوق         ــپ حق ــاکنون از حی ــق  ت ــینه تحقی ــپ پیش از حی

کننـده و مبنـای خـا  مسـئولیت)نظريه مبتنـی بـر        مصرف
فرض تقصیر(  هیچ پژوهشی انجام نشده اسـت؛ هـر ننـد    

لیت ناشـی از  برخی صرفاً به مبنای نظريه تقصـیر در مسـئو  
اند کـه در حـال حا،ـر  مبنـای      نقض سالمت اشاره نموده

مزبور  در حال حا،ر با عنايت به کاربردهای متادد خـون  
هـای خـونی  ناکارآمـد     ریـری از فـرآورده   و رسترش بهـره 
 شودر   محسوب می

-نظـری » هـدف  يـ  پـژوهش    نظر از پژوهش حا،ر    
 -وصـیفی ت»و از نظـر ماهیـت نیـز يـ  تحقیـق      « کاربردی
  بودر« اکتشافی

ــا   از روش        ــردآوری اطالع ــت ر ــتا جه ــن راس در اي
 اسـتفاده شـدر بنـابراين طباـاً    « سـندپژوهی »و « ایکتابخانه»

ریری و جاماه آمـاری نـداردر روش تجزيـه و    روش نمونه
بوده و بـرای نیـل   « توصیفی -تحلیلی »تحلیل اطالعا  نیز 
پژوهشی   -مقات  علمی ریری از کتب   به مقصود  به بهره

رسانی مجازی توجه  های اطالعرسات  دانشجويی و پايگاه
 شده استر  

 

 ها يافته
 فقه امامیه:

 ه قاعده تحذير  وجوب دف   ـه سـد بـه بايـه امامیـدر فق    
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 88بهار   1 شماره  17 هدور                                                           

 

 

 

،رر محتمل و نیز قاعده وجوب اعالم الجاهل فیما ياطـی  
 استراشاره نمود که برای اثبا  مدعا  قابل استناد 

 
 قاعده تحذير:

تـوان بـه قاعـده     در فقه امامیه برای مو،وع آموزش مـی     
تحذير در فقه امامیه اشاره نمود که بر اساس آن هشدار بـه  

در بــاب  ر(7  9)مانــای اخطــار يــا هوشــیار نمــودن اســت
حجیت اين قاعده بايد اذعان داشت که برخی از فقهـا بیـان   

 نقـل  فقیهـان  جانب از هقاعد اين مورد در هرنند»دارند:  می

 مـدعى  جـواهر  صـاحب  نـون  ولى بزررـانى  نشده  اجماع

  .اند نديده مسأله در مخالفى نظريه که هستند
ــز آن را در مــوری جــاری       ــاب شــرايد هشــدار نی در ب
در صـور   « قد اعذر مـن حـذر  »دانند يانی مفاد قاعده  می

 های مزبور در آن لفهؤر که م(8)بروز شرايد مزبور مجراست
 صور  پذيرد که عبارتند از:

کننـده   ر آراهی يافتن بیمار به عنوان مصـرف 2ثر بودن ؤر م1
ر فاـل  4 (11)جـويی بـرای مت ـرر    ر وجود امکـان نـاره  3

ر قصد تولیدکننده  ا،ـرار  5دهنده بايد قانونی باشدر  هشدار
ر تقـدم هشـدار بـر عمـل     7ر تناسب هشدار با خطـر 6نباشد

 (ر11موجب زيان )
تبیین جايگاه قاعده تحذير ارتباط آن بـا حـق بـر    لذا در     

اشـت کـه تولیدکننـده    دکننـده بايـد اذعـان     آموزش مصرف
محصوت  دارويی به واسطه موقایت شغلی خود و تولیـد  

در برخی   آورد داروهايی که امکان ت رر افراد را فراهم می
انذارهای  های تزم و از موارد  بايد مبادر  به ارايه آموزش

ها و عوارض احتمـالی بـه افـراد بیمـار       نظر از آسیبمورد 
بدهد که بر اساس آن وفق قاعده تحذير  ارـر مبـادر  بـه    

هـای تزم و انـذارهای تزم بنمايـد و مـوارد      ارايه آمـوزش 
ممنوعیت را به نحو دقیق ذکر کند  از مسئولیت مبرا خواهد 

هـای   لذا وفق مفهوم مخالف ماده  ارـر کسـی آمـوزش    شدر
و انذارهای تزم را ندهد  مسئول بوده و بايد مبـادر   تزم 

 ر  (12)به جبران خسار   بنمايد
و لــزوم جبــران  ناز آن جــايی کــه شــرط مســئول بــود    

خسار   نامشروع بودن عمل زيان بـار اسـت  پـد عـدم     
های تزم به بیمـاران را بايـد مصـداق واقاـی      ارايه آموزش

 ه آموزشــرويی  بتخطی از تاهد تولیدکننده محصوت  دا

 ر(13-15)دانست
بر همین مبنا فقها در عبـار  واحـدی بیـان داشـته انـد          
 به تیری و کند عبور هدف و تیراندازان میان از مسابقه محل»
 داده هشـدار  او به تر پیش تیرانداز نه نمايد  ننان اصابت او

 هدف محل نداده باشد  اما هشدار ارر و نیست باشد  ،امن
شـده   وارد اجـازه  بـدون  ديـده  زيان و بوده تیرانداز مل  در

توان اين حکـم کـه    لذا می (ر14)باشد  باز هم ،امن نیست
ه ـبیان مشهور فقها نیز هست  حکم مو،وع تیر اندازی را ب

منـاط   متنقـی  ه بیمـاران تسـری داد و   ـوزش بـو،وع آمـم
 ر(16  17)نمود
تولیدکننـده  لذا وفق قاعده مزبور و بیـان مشـهور فقهـا         

ــالع    ــالم و اط ــه اع ــادر  ب ــد مب ــی باي محصــوت  داروي
های تزم بنمايـدر بـر همـین اسـاس  بـرای تحقـق        آموزش

هشدارهای تزم  بايد تولیدکننده وفق قاعده تحـذير  بـرای   
های تزم  موارد زيـر را بـه نحـو کامـل و بـه       ارايه آموزش

کننده محصوت  دارويـی اعـالم    صور  هشدار به مصرف
؛ يانی عوارض  نحوه صـحی  اسـتفاده  م ـرا     (19)ددار

استفاده از داروی مزبور  افرادی که حق اسـتفاده از دارو را  
ندارند نظیر زنان باردار يا کودکان که هر ي  از موارد زيـر  
ــر آمــوزش    ــه نقــض حــق ب اعــالم نگــردد  بايــد حکــم ب

کننده داد که موجب ثبـو  مسـئولیت بـرای تولیـد      مصرف
 ر(18-21)  دارويی هستکننده محصوت

 
 قاعده وجوب دف  ،رر محتمل:

در باب قاعده مزبور بايد بیان داشت کـه بـر اسـاس آن        
کند تا به دف  ،رر محتمل يـا مظنـون حکـم     عقل حکم می

نمايیمر لذا ارر انسان در باب نیری احتمال ،رر بدهد بايد 
بر اين اسـاس  در بـاب عـدم     ر(22)کندمبادر  به دف  آن 

هـای   ارايه آموزش نیز بايد بیان داشت که عدم ارايه آموزش
ــب    ــی موج ــوت  داروي ــده محص ــوی تولیدکنن تزم از س

شود تا به بیماران ،ررهايی وارد آيـد کـه در برخـی از     می
 موارد اين ،ررها قابل جبران نیستر

ه کنـد تـا تولیدکننـد    رسد عقل حکـم مـی   لذا به نظر می    
هـای   محصوت  دارويی را مکلف نمايیم تا با ارايه آموزش

پیشگیرانه به بیماران  مبـادر  بـه دفـ  ،ـررهای احتمـال      
ناشی از عدم آموزش نمايدر در باب ،رر نیز بايد ،ررهای 
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محتمل دنیوی را نیز در زمره ،ررها دانست که نقض حـق  
سالمت را بايد از مهمترين ،ررهای دنیوی در نظر داشـت  

 مشمول حکم مزبور نمودر و
 

 حقوق ايران:

 و خون بان  نامه فاالیت در نظام حقوقی ايران برابر آيین    
 مراکـز  در آن هـای  فـرآورده  و خون کننده مصرف های بخش

بـرای  موران آمـوزش ديـده را   أدرمانی  حق بر استفاده از م
به رسمیت شناخته و سازمان انتقال خون را مکلف بیماران  

به آموزش دادن نیروهـای خـود در تمـامی مراحـل انتقـال      
 خون نموده استر  

 
الف( لزوم جذب اشخا  آموزش ديده در مرکز مراقبـت   

 از خون:
ترين تاهدا  سازمان انتقال خون را بايد  يکی از اساسی    

که  توسد اين  دانستخون و فرآوردهای خونی از  مراقبت
در ايـن رابطـه بايـد مرکـز درمـانی       ردوش سازمان تامین می

بیمارستانی  ي  پزش  ارشـد داشـته باشـد کـه بـه ايفـای       
پـردازدر پزشـ  ارشـد     تاهدا  متاددی در اين رابطـه مـی  
هـای حفـاظتی و مراقبـت از     مکلف است تا تمامی فاالیـت 

د خون را انجام دهدر در اين رابطه برای جذب پزش  ارشـ 
در مرکز مراقبت از خـون بايـد ايشـان را مکلـف نمـود تـا       

يانـی پزشـ  ارشـد را بـر      شخص ارشد نهاد مـورد نظـر؛  
  نمايدراين پزشکان جذب  اساس آموزش ديده بودن

 حتی برای اين که در سازمان انتقال خون  امر آموزش به     
نامه مـورد نظـر در    آيین 22نحو دقیق محقق رردد  در ماده 

سید بخش مراقبت از خون  کادر فاـال در ايـن   أتراستای 
افزايـی   های دانـش  بخش  مکلف هستند تا به رذراندن دوره

در اين زمینه بپردازند و بر اساس اطالعـا  روز در حـوزه   
طب انتقال خون  به افزايش سط  آراهی خود در اين بـاب  

هـای   مساعد  نمايند تا با رشد علمی و مالحظـه آمـوزش  
تـرين خـدما  انتقـال خـون بـه       به ارايه دقیق تزم  بتوانند
 کننده بپردازندر بیماران مراجاه

لذا در راسـتای ارايـه خـدما  کـات و رعايـت حقـوق           
های خونی  سازمان  های محصوت  و فرآورده کننده مصرف

مکلف است تا اشخا  و کادر خود در بخـش مراقبـت از   

رايــه هــای تزم رشــد داده و ســط  ا خــون را بــا آمــوزش
های محصوت   کننده خدما  را ارتقا دهد تا حقوق مصرف

خونی به بهترين وجه محقق ررددر در ايـن بـاب  تاهـدا     
اتشاار در نظر ررفته شده اسـت و   مزبور در آيین نامه فوق

منـدی بیمـاران از    نامه به حق بـر بهـره   اين آيین 22در ماده 
ايـت  نیروهای آموزش ديده به نحـو ،ـمنی پرداختـه و عن   

 رنموده است
تزم به ذکر است که بخش مراقبت از خون تحـت نظـر       

مراکز درمانی است و به لحاظ ساختاری جزو انتقال خـونر  
شود و بخش اخیـر و   در ايران انتقال خون شامل تزريق نمی
هـا اسـتر البتـه تزم بـه      امورا  آن در مسئولیت بیمارستان

خـون و ماالجـه    ذکر است که مقصود  مانای اعم از تزريق
هـای خـون    هـای بانـ    مبتنی بر آن هست که شامل فاالیت

 شودر   بیمارستانی نیز می
در اين مانا انتقال خون هم شامل تأمین و توزي  آن کـه      

وظیفله سازمان انتقال خون هسـت و هـم شـامل تزريـق و     
ماالجه با تزريق که وظیفه بیمارستان و پزش  ماالج هست 
خواهد شدر لذا در اين باب در نظر ررفتن مالحظـه مزبـور   

 را بايد ،روری دانستر  
 موظف درمانی مرکز»رد: دا در اين باب بیان می 22 ماده    

 را خون)هموويژتند( خود از مراقبت ارشد پزش  است  
 دوره رذرانـدن  مربـوط بـه   رـواهی  دارای که افرادی بین از

 هسـتند  سـازمان  خون)هموويژتند( از از مراقبت آموزشی

 نمايدر  جذب
 در شـاغل  خون بان  کارکنان و پرستاران پزشکان  ساير    

 هـای  دوره دوره يـا  بايـد  درمـانی  مرکـز  هـای  شیفت تمامی

 و بگذراننـد  يـا  رذرانـده  را سـازمان  توسد ابالغی آموزش
از  مراقبـت  آموزشـی  دوره رذرانـدن  به مربوط رواهی دارای

  باشندر سازمان خون)هموويژتند( از
توان مالک واحد را از مراکـز   در اين باب از منظر فقه می   

در واقـ  منـاط ايـن    درمانی به سازمان نیز در نظر ررفتـه و  
حکم را در ساير موارد نیـز جـاری دانسـته و تنقـی  منـاط      

لذا در اين باب  لزوم آموزش ديـده بـودن در مراکـز     رنمود
درمانی  مان  از اعمال اين قاعده در مورد سازمان نیسـت و  

تـوان ايـن    لذا بر اساس قاعده اصولی قیاس مسـاوا   مـی  
 حکم را جاری نمودر 
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ديـده در بخـش    دی از نیروهـای آمـوزش  منـ  ب( لزوم بهره
 ت مین کیفیت:

 از ديگر خدماتی که سازمان انتقال خـون بـه ریرنـدران       
کـه    دهد را بايد ت مین کیفیت خون دانسـت  ارايه می خون

و  پـردازد  هـای خـونی مـی    به کنترل کیفی خون و فـرآورده 
سای در ايجاد ي  اطمینان خـاطر بـرای انتقـال ریرنـدران     

هـای   حیپ سالمت و وجود کیفیت کامل در خـون خون از 
اهدايی تزريقی به ايشان داردر لذا در اين بـاب بـرای ارايـه    

پزشـکان شـاغل در   و  خدمت ت مین کیفیت بايد پرستاران
از دانـش روز در   و اين بخش  به تاهدا  خود ملتفت بوده

 مند باشندر اين باره بهره
تـی در مرحلـه   در اين رابطه بايـد در تمـامی مراحـل ح       
خون  پزشکان بان  خون و تمامی اشخاصی کـه در   تزريق
وری و حفاظت و انتقال خون دخیل هسـتند  بـه   آبخش فر

ارايه خدما  ت مین کیفیت بپردازد و ايشان برای ارايه اين 
هـای تزم در ايـن عرصـه عنايـت      خدمت  بايد به آمـوزش 

مه مورد نظر نا آيین 23در اين باب بايد به ماده  داشته باشندر
 ت ـمین  بخش»دارد:  نمود که در اين رابطه اذعان می توجه
 و خون کننده تزريق پرستار وجود از بايد درمانی مرکز کیفیت
 کـه  بانـ  خـون   کارکنـان  و پزشـکان  آن  هـای  فـرآورده 

 انـد   ديـده  را خـون  انتقـال  خصـو   در تزم هـای  آموزش

 «ر نمايد حاصل اطمینان
 و کنترل کیفیت در واقـ  سـاز   بخش ت مین وهر نند     

بینـی شـده و    کاری است که برای تامین خـون سـالم پـیش   
در واقـ    و کننده بدهند خدمتی نیست که مستقیم به مصرف

اين بخش برای تحقق وصف سالمت و ايمنی خون تدارک 
ای تزم  ؛ ولی برای تحقق اين مهـم  مقدمـه  ديده شده است

هست که عبار  است از آموزش ديده بودن که بـر اسـاس   
های تزم دريافـت نشـده باشـد      موزشآآن  در صورتی که 

 تحق حق بر سالمت با مانای جدی مواجه خواهد شدر 
 

ج( ايجاد برنامه ارايه خدما  آموزشـی عـام بـرای تمـامی     
 کادر انتقال خون:

حمايت از حقـوق  هايی که در راستای  از ديگری فاالیت    
هـا در حـوزه انتقـال خـون و ارايـه خـدما         کننـده  مصرف
کننده به سـازمان انتقـال    تر به بیماران مراجاه تر و دقیق کامل

خون هست را بايد لزوم ارايه خدما  دانش افزايی و ارايه 
کننده خدما  خونی به بیمـاران   خدما  آموزشی کادر ارايه

در ايـن رابطـه مراکـز     خدما  در نظـر داشـتر   ریرنده اين
هـای آموزشـی    اند تا به ارايه برنامـه  درمانی را مکلف نموده

 اختصاصی به بیماران بپردازندر 
در اين باب مراکز درمانی مکلف هستند تا بـرای ارايـه        

تمامی خدما  انتقال خون و طب انتقال خون  مبادر  بـه  
کـه   دنماينـ نیروهای درمانی خود  های تزم به ارايه آموزش

در اين رابطه بايد تمامی مراحل ارايـه خـدما  خـونی  از    
مورد حمايت آموزشی قرار ریرد و نیروهای   سوی سازمان
های تزم را دريافت کنند تا از اين طريـق    سازمان  آموزش

خون ارايـه کننـدر    ریرندرانبهترين خدما  را به بیماران و 
 مرکـز »ارد: د وزه اشـاار مـی  ـدر اين ح 26در اين باب ماده 

 خدمت ،من تخصصی آموزشی برنامه است موظف درمانی

نــارنوب  در را آن هــای فــرآورده و خــون حــوزه در
 اجـرا  و طراحی سازمان توسد ابالغی آموزشی های سیاست

توان دريافت که اسـاس   لذا بر اساس ماده مزبور می« نمايدر
ارايه آمـوزش بـه کلیـه کادرهـای انتقـال خـون در تمـامی        

ها  امری هست که برای مراکز درمانی در نظر ررفتـه   عرصه
 ور ،من خدمت به کادر  ـه طـاری بـو اجبـه نحـده و بـش

 ررددر  درمانی در حوزه طب انتقال خون ارايه می

به عالوه بايد به لزوم آموزش به طور خا  نیز عنايـت      
تـر و   رذار به نحو خا  برای حمايت دقیـق  که قانون نمود
د بر لزوم آموزش ديده بودن کادر درمانی بـه ايـن امـر    تاکی

تر  عنايت نموده استر در اين راستا برای ارايه خدما  دقیق
تر  بان  خون در مراکز درمانی در نظر ررفته شـده   و کامل

هـای   های سالم و فـرآورده  که مکلف به تامین و ارايه خون
 خونی تزم به مراکز درمانی هسـت و در مقـام حفاظـت و   

ر در اين رابطـه  باشد مینگهداری کامل از  ذخاير خونی نیز 
اند  برای هر بان  خون طبق مقررا   مسئولی در نظر ررفته

که مسئول مربوطه مکلف است تا به ارايـه دقیـق خـدما     
 های خونی بپردازدر  نگهداری و تامین خون و فرآورده

مکلف   نامه مزبور آيین 27مسئول مربوطه بر اساس ماده     
های عملیـاتی و آموزشـی تزم را بـرای ارايـه      است تا دوره

های اسـتاندارد در حـوزه    خدما  دقیق و نیز انجام آزمايش
طب انتقال خون دريافت کند و موفق بـه دريافـت رـواهی    
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هـای مزبـور در صـدد     مربوطه در اين عرصه ررددر آموزش
ثر برای مسئول بان  خون اسـت  ؤايجاد ي  علم کافی و م

هـای موجـود    ا بتواند به ارايه خدما  نگهـداری از خـون  ت
کنندهای محصوت  خـونی بپـردازدر در ايـن     برای مصرف

رابطه  تنها  آموزش ديدن شخص مسئول بان  خون کـافی  
شـده را بـه ديگـر     های دريافت نیست بلکه وی بايد آموزش

 همکاران منتقل کندر
هـای   موزشآت به لزوم درياف دقیقاً 27در اين باب ماده     

ارايـه و انتقـال    ،روری برای مسئول بان  خون و نیز لزوم
موزش ديده به ساير همکـاران  آمسئول  های تزم از موزشآ

نامـه   آيـین  27ر مـاده  پرداخته اسـت و کارکنان در اين باب  
 درمـانی   مراکـز  خون بان  مسئول»مقرر داشته است:   فوق

 واحد استاندارد های آزمايش انجام با مرتبد عملی های دوره

 سـپد  و دريافت را مربوطه و رواهی رذرانده سازمان در را

 درمـانی  مرکـز  خون بان  کارکنان ساير به را ها آموزش اين

 «نمايدر می ارائه
 
 مرکز خون رروه)کمیته( انتقال لزوم ارايه آموزش به کار د(

 درمانی:
 ن  ـيند تامیآراستای مديريت و حفاظت از سالمت فر در    

خون از سوی سازمان انتقال خـون  نهـادی تحـت     و توزي 
 رروه انتقال خـون مرکـز درمـانی تشـکیل شـده      عنوان کار
ــت ــاده)اس ــیدری :39 م ــه رس ــرف ب ــه مص ــون بهین  و خ
 الـدنب به آمده پیش عوارض علل بررسی و آن های فرآورده
 خـون  انتقـال ( کمیتـه )رـروه  کـار  توسـد  بايد خون تزريق
 کـل  اداره بـه  رسـیدری  و بررسـی  نتـايج  و پـذيرد  صور 
تـا بـه    لـذا مرکـز مزبـور مکلـف اسـت      شـود(ر  داده اطالع

بـه   مد خـون پرداختـه و  آرسیدری به مصرف مناسب و کار
بررسی عوارض محقق شده ناشی از انتقال خـون بپـردازدر   

را بـه   داين مرکز باد از بررسی بايـد نتـايج تحقیقـا  خـو    
اداره کل محل استقرار خود مناکد نمايدر لذا برای اين که 

های محصوت  خونی بـه   کننده نهاد مزبور بتواند به مصرف
رسـانی کنـد  بايـد نیروهـا و کادرهـای       بهترين نحو خدمت

 برداری قرار ریرندر  آموزش ديده در اين باب مورد بهره
ايجـاد کمیتـه    هـای  نامه از ديگر فلسـفه  آيین 41در ماده     

هـای تزم بـه کـادر درمـانی و      مـوزش آارايـه    انتقال خون

رروه مزبور مکلف است تا به  ر لذا کاراست پزشکی دانسته
امر آموزش کادر خود در اين زمینه بپردازد تا ايشان بتواننـد  

کننـده خـون  خـدما      به بهترين نحو به بیمـاران دريافـت  
 مکفی ارايه کنندر

ـ         41اشـاره نمـودر مــاده    41د بــه مـاده  در ايـن بـاب باي
 منظـور  بـه » دارد: نامه مزبور در اين رابطـه اذعـان مـی    يینآ

 خون تزريق با مرتبد موارد تمام به اجرايی و علمی رسیدری

 از بـه جـا   برای استفاده و شود می انجام درمانی مراکز در که

 پزشـکان  به تزم های توصیه انجام و آن های فرآورده و خون

 امر انتقال در درمانی مراکز پزشکی کادر آموزش ننین هم و

 ترکیـب  با درمانی مرکز خون رروه)کمیته( انتقال کار خون 

 شد: خواهد تشکیل زير
 رئید عنوان به وی جانشین يا درمانی مرکز ريید -1
 درمانی مرکز مدير -2
 بیهوشـی   جراحـی   درمـانی داخلـی    مرکز فنی مسئول -3

 ICU  مسئول انتخاب به ها بخش ساير و زنان اطفال 
 فنی قبیل از خون کننده مصرف و اصلی های بخش ريید -4

 درمانی مرکز
 آزمايشگاه فنی مسئول -5
 خون)هموويژتند(   از مراقبت ارشد پزش  -6
 بیمار خون مديريت و خون انتقال طب مشاور پزش  -7
 درمانی مرکز خون بان  مسئول -9
 درمانی(  پرستاری مرکز خدما  مترون)مدير -8
 درمانی مرکز پزشکی مدارک مسئول -11
 درمانی مرکز عمل اتاق سرپرست -11

 
 از مراقبت ارشد پزش  يا و درمانی مرکز فنی تبصره: مسئول

 دبیـر  درمـانی   مرکز ريید انتخاب خون)هموويژتند( به 

 «بودر خواهد خون رروه)کمیته( انتقال کار
شود و در راستای ارتقای  تشکیل میرروه مزبور  لذا کار    

 ايفای تاهدا  کادر پزشکی در برابر بیماران نیازمند خـون  
های تزم به کادر انتقـال خـون اشـاره     موزشآبه لزوم ارايه 
 نموده استر  

 
 ( تاهد پزش  ارشد به ارايه آموزش:ـه
 ه از سوی سازمان انتقال خون ـر کـرره ديگـ  مقـدر ي    
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به شرح وظايف پزش  ارشد مراقبـت از   تنظیم شده است 
خون توجه شده است که در سند مورد نظر به بیان تاهدا  

خـون   پزش  ارشد مراقبت از خـون در مراکـز مراقبـت از   
 پرداخته استر  

موزش نیروهـا و کارکنـان بـه    آلذا در اين راستا مو،وع     
حدی دارای اهمیت است که پزش  ارشد مسئول در مرکز 

مـوزش در ايـن   آ تـا بـه امـر    مکلف نموده استمراقبت را 
ــدر  ــت کن ــد  رابطــه عناي ــی 6در بن ــرر م ــه -6»دارد: مق  ارائ

 پرستاران پزشکان  کلیه به مداوم صور  به تزم های آموزش

 و تغییـر  موارد در ويژه درمانی)به مرکز خون بان  کارکنان و
 واحدهای کم  درمانی( با مرکز در جديد نیروهای جذب يا

 اخـذ  جهـت  مقت ـی  تـاريخ  و اعالم درمانی مرکز در ذيربد
 انتقـال  هـای  پايگـاه  توسـد  ديده آموزش همکاران از امتحان
 «  رواهی صدور جهت استان خون
تـا   اسـت بر اساس اين مقرره  در برخی از موارد ممکن     

کادر درمـانی و کارکنـان بانـ  خـون  مبـادر  بـه تغییـر        
کادرهای درمانی بان  ظايف کادر نمايند و لذا وموقایت و 

ـ انتقال خون  با تغییر و قرار ررفتن در موقا ت جديـد  بـه   ی
هـای تزم    عدم وجود آموزشو  دلیل عدم وجود علم کافی

ــه  ــه بیمــاران مطالب ــرين نحــو ب ــه بهت ــد ب رــر خــون   نتوانن
رسانی کنند که در اين باب تزم هست تا در فـرض   خدمت

سـئولیت کـادر   جذب نیروهای جديد يا تغییر موقایـت و م 
بان  خون  پزش  مسئول ارشد بان  خون  با راهنمايی و 
ــه    ــه اراي ــه هــر بخــش  ب مســاعد  واحــدهای مربوطــه ب

های تزم به کادر پرداختـه و ايشـان را بـرای ارايـه      آموزش
هـای خـونی در    وردهآکننـده فـر   خدمت به بیماران مصـرف 

 باتترين سط  از دانش قرار دهدر 
بخـش شـرح وظـايف مسـئول بانـ        در نهايت بايد به    

خون توجه نمود که بر اساس بند دوم از ايـن بخـش  بايـد    
تزم و  یهـا  مـوزش آمسئوول بان  خون مبادر  به ارايـه  

و به کادر شاغل در مرکزهـای   ،روری در اين زمینه نموده
را ارايه کندر در اين بـاب بنـد    های ،روری درمانی آموزش
ل بانـ  خـون اشـاره    ئوايف مسظشرح وبه نامه  دوم بخش

 منظـور  بـه  آموزش واحد با همکاری»دارد: نمود که مقرر می
 مراکـز  در شـاغل  کارکنـان  بـه  آبشـاری  هـای  آمـوزش  ارائه

 « درمانیر

ول بان  خون را مکلف نمود تا با ئلذا بر اين اساس مس    
هـای   مـوزش آری کند تـا  ابخشی تحت عنوان آموزش همک
 دهدر   تزم را به کادر درمانی ارايه

 
 بحث
بندی نهايی بايد اذعان داشت که به علت لـزوم   در جم     

کننـده   ارايه بهتـرين نـوع از خـدما  بـه بیمـاران مصـرف      
ننین به دلیل خطرناک بودن خـون   های خونی  هم وردهآفر
تمـامی تمهیـدا  تزم بـرای    بايـد  هـای خـونی     هدرآوو فر

ها صور  ریـرد کـه در ايـن     وردهآحراست کامل از اين فر
استا کادرهای درمانی و طب انتقال خون در تمامی مراحل ر

هـای تزم را   بايد به کارکنان سازمان انتقال خـون  آمـوزش  
ارايه دهند که در اين باب در فقه امامیـه بـر اسـاس قواعـد     

توان به لزوم ارايه آموزش به کادر طـب انتقـال    متاددی می
امامیه بر اسـاس قاعـده تحـذير      خون عنايت نمودر در فقه

بايــد تمــامی اخطارهــای تزم و ،ــروری از طريــق کــادر  
درمانی طب انتقال خون ارايه شود و بـر همـین اسـاس بـه     

هـای تزم صـور     بیماران دريافت کننـده خـون  آمـوزش   
ریردر به عالوه بر اساس قاعده فقهی و عقلی وجـوب دفـ    

ف  کردن هر ،رر ،رر محتمل بايد به حکم عقل  به لزوم د
احتمالی حکم نمود که در اين بـاب  ارايـه کـردن آمـوزش     
برای کاستن از خسارا  و ،ررهای احتمالی در اثـر جهـل   

هـای تزم بـه ايشـان در     کادر درمانی و عدم وجود آموزش
 رسدر حوزه طب انتقال خون تزم به نظر می

 الجاهل فیما ياطی در نهايت بايد به قاعده وجوب اعالم    
درمـانی طـب انتقـال     کارکنانن  آاستناد کرد که در راستای 

هايی کـه در حیطـه    خون بايد به کادر درمانی در باب خون
 های تزم را ارايه کنند و  وظايف ايشان وجود دارد  آموزش

 های ،روری صور  ریردر آموزش
در حقوق ايران نیز بايد به مبنای متاددی در اين زمینـه      

عبارتند از: لـزوم جـذب اشـخا  آمـوزش      اشاره نمود که
ديده در مرکز مراقبت از خون که در اين بـاب بايـد مراکـز    

ف نمـود تـا در مقـام جـذب در مراکـز      لانتقال خون را مک
هـای   موزشآمراقبت از خون  از اشخاصی استفاده کنند که 

تزم را ديده باشند تا با وجود آموزش و علم کـافی بتواننـد   
در حــوزه انتقــال خــون بــه اشــخا  بهتــرين خــدما  را 
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های خونی ارايه کنندر در ثانی بايد بـه    وردهآکننده فر مصرف
مندی از نیروهای آموزش ديده در بخش ت ـمین   لزوم بهره

کیفیت اشاره نمود که در اين باب  در سازمان انتقال خـون   
بخشی تحت عنوان ت مین کیفیت طراحی شده اسـت کـه    

ت  از نیروهای آمـوزش ديـده و   بايد در بخش ت مین کیفی
 کادر درمانی مناسب و مطل  بهره ررفته شودر 

بايد به ايجاد برنامه ارايه خدما  آموزشی عام برای  ثالثاً    
تمامی کادر انتقال خون اشاره نمود که در اين راستا  حق بر 

منــدی بیمــاران از کارکنــان آمــوزش ديــده را بايــد از  بهــره
 استدانست و لذا در اين باب تزم ترين اين حقوق  اساسی
های عمومی به تمامی کارکنان انتقـال خـون داده    موزشآتا 

تـرين خـدما      تـرين و کامـل   شده تا بتوانند با ارايه سـالم 
کننـده خـون    ها را بـه بیمـاران دريافـت    ترين خدمت مناسب

 ارايه کنندر
رروه)کمیتـه(   بايد به لزوم ارايـه آمـوزش بـه کـار     رابااً    
درمانی عنايت نمـود کـه ايـن تـدبیر هـم       مرکز خون تقالان

ثر به بیماران طـب انتقـال   ؤساز ارايه خدما  کامل و م زمینه
درمـانی در بـاب    کارکنـان تر لذا بايد اسخون در اين باب 

منـد شـوند تـا     طب انتقـال خـون از خبرويـت کـافی بهـره     
 ثر و دقیق را به بیماران ارايه کنندر ؤخدما  م

نهايت بايد به تاهد پزش  ارشد به ارايه آموزش را در     
ترين  توان از اساسی مورد توجه قرار داد که اين موارد را می

مبانی حقوقی موجود در باب حق بر خبرويت پرسنل طب 
 انتقال خون دانستر

 
گيري نتيجه
هـای   در نهايت بايد اذعان داشت که برای تمامی فاالیت    

به علت اهمیت و جايگاه ويـژه آن و  مربوط به انتقال خون 
های خون  کننده ثر آن در سالمت  تمامی مصرفؤنیز نقش م

بايد  حق بر سالمت و امنیت خود را ت مین شده بیابند که 
زم هست تا کادر درمانی و  نیز کادر انتقـال  در اين رابطه ت

خون به نحو کامل  از تاهدا  خـود و نیـز نحـوه فاالیـت     
هـای تزم   ست تا آمـوزش ا و نیز ،روریخود مطل  باشند 

را دريافت نموده  ودر اين باب خبرری تزم را دارا باشـندر  
برهمین مبنـا  اسـاس لـزوم خبررـی در فقـه امامیـه  دارای       

توان به قاعـده تحـذير  وجـوب دفـ  ،ـرر       مبناست که می
محتمل و نیز قاعده وجوب اعالم الجاهل لما ياطـی اشـاره   

توان دريافت نمود کـه در حقـوق    می نمودر در همین راستا
ايران نیز اين حـق بـه طـور کامـل در نظـر ررفتـه شـده و        

کننـده   رذار در اين رابطه  حق مزبور را برای مصـرف  قانون
مورين سازمان را مکلف نموده اسـت  أدر نظر ررفته و لذا م

هـای   تا به خبرويت تزم در اين باب دست يافته و آموزش
کنند که مصاديق اعمل اين امر عبارتند مورد نیاز را دريافت 

لزوم جذب اشخا  آموزش ديده در مرکـز مراقبـت از    از:
مندی از نیروهای آموزش ديـده در بخـش    خون  لزوم بهره

ت مین کیفیت  ايجاد برنامه ارايـه خـدما  آموزشـی عـام     
 برای تمامی کادر انتقال خون  لزوم ارايـه آمـوزش بـه کـار    

درمانی  تاهد پزشکی ارشـد   مرکز خون رروه)کمیته( انتقال
تـرين   تـوان از اساسـی   به ارايه اموزش که اين موارد را مـی 

 کارکنـان مبنای حقوقی موجود در باب حـق بـر خبرويـت    
 طب انتقال خون دانستر
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Abstract 
Background and Objectives 

Since the blood product should be in certain conditions from the time of blood donation to 

injection to the patient, the necessary care should be taken and certain monitoring of blood 

should be made. Therefore, medical personnel should be expert in blood transfusion science, 

which has many importance in Iranian law and Imamie jurisprudence. 

 

Materials and Methods 

The present research methodology is descriptive-analytical and based on the library analysis of 

legal regulations and jurisprudence. 

 

Results 

In Imamie jurisprudence, there should be three rules that include: Indulgence (presentation of 

necessary warnings to medical staff and transfer of education to blood-borne patients), the 

need for the elimination of probable losses (the need to provide training to reduce the probable 

potential losses due to the ignorance of the medical staff of the transfer of blood), as well as the 

requirement to warn al-Jahal (medical staff) that should be trained in curative care about the 

blood that is in their care. 

 

Conclusions   

The basis of consumer include: the need to attract trained people in the blood center, the need 

to use the trained personnel in the quality assurance section, to establish a general educational 

program for the whole blood transfusion department, the need for training the Central 

Transfusion Committee (CTC), the Senior Medical Assistance Commitment to Provide 

Training, which can be considered as the most basic legal basis for the expertise of medical 

personnel for transfusion medicine.

Key words: Blood Transfusion, Blood Safety, Blood Banks 
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