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سه گام به سوي مصرف بهينه خون
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محمود هاديپور دهشال ،1مهدي تبريزي نميني

ايران در ر ي مفرو خون ،کميت هاي همهو ييينن

اخيراً مدير عامل سازمان انتقال خون ايران مقاله االهو

اسهت

قابههل مههام ي در بههام مفههرو بههد ن خههابر خههون در

ک آن هم در حل مش ل عااز بوده نتوانسهت ههدو طهو

مجموع موليدکننده فرآ ردههاي خوني از مفرو غير منرقي

سازد.

انتقال خون ک همانا م فيق بالين آزمايشگاه است را برآ رده

بيمارستانهاي کشور منتشر ساخت ک بيانگر نگراني مديريت

بسياري از کارشناسان سازمان انتقال خهون ايهران بهر ايهن

خون در بيمارستانهاي کشهور اسهت .ايهن نگرانهي ههر ر ز

با ر هستند ک دانش آنها در زمين طو ع وم انتقال خهون

اديمر ميشود مفرو خون در هر سال در کشور افزايش

نسبت ب مراکهز آموزشهي موقيقهامي کشهور بيشهتر اسهت.

مييابد .سؤال اساسي اين ااسهت ه قهدر اامهه شزشه ي
کشور براي کند کا ي در مفرو غير منرقي خون اهميهت
بهين سازي مفرو خون آماده است

صوت نين ادعايي ن منها ماي مباهاو نيسهت ب ه اابهاو

يک نقر خهف اساسي فاص زياد ميان آزمايشگاه بهالين

قدر بدنه ع مهي

است .اگر در اين مسال کند کا ي نماييم ،شايد به درههاي

فني سازمان انتقال خون ايران بهراي ايجهاد موهول در اامهه

بست اي برخورد کنيم ک ب موققين ع هوم شزشه ي فههال در

شزش ي کشور آمادگي دارد؟

دانشگاهها ااازه ر د ب انتقال خون را نداده است.

اعضاء هيئت ع مي کادر فني آموزشي سهازمان انتقهال

عدم آشنايي دانشگاههاي ع وم شزش ي کشور ک کنتهرل

خون بايد ب عنوان ي ي از مرااع طو انتقال خون در سراسر

هدايت بخش اعظم بيمارستانهاي کشور را ب عهده دارند ،ب

کشور نقش ايفا نمايند( .)1آيا نين مسال اي با ساختار فه هي

دليل عدم ارمباط کهافي شرسهنل اعضهاء هيئهت ع مهي ايهن

ام انشذير است؟ اامه ع مي کشور بايد مبت هر موهو و

عامل ارمقاي سرح خدماو ب شهر ندان باشند .نين فرخهي

ساختارهاي ع مي با بدن ع مي فني سهازمان انتقهال خهون

ع م هي کههادر فن هي آموزش هي سههازمان باي هد ب ه از ي هاو

ايجاد راههاي ارمباطي ميان شرسهنل فنهي ع مهي سهازمان

ايران ،حادث گشت است .لذا راه حل اين مش ل از از مسهير

ما را ب اين نتيج رهنمون ميسهازد که همه اعضهاء هيئهت

بيمارستانها دانشگاههاي سراسر کشور ميسر نيسهت(.)2 ،3

فهاليتهاي سازمان آگاه بوده ،ک ي فرآيندهاي مربوط ب مهيه

ايجاد سازمان ازيرهاي در کشهور بها شههار سهازمان مسهتقل

موزيع خون سالم را شناسايي نموده به نيازههاي انتقهال

خون آگاه باشند .اگر منففان در اين خفوص قضا و کنهيم

خون از رگ بيمار ما رگ مفروکننده را مخد ش مينمايد.

آيا نين موانايي ميان همه موليهد کننهدگان ع هم در سهازمان

براي حل مش ل قبل از هر يز بايد اايگاه مراکهز انتقهال

انتقال خون ايران در شرايط فه ي قابل مشاهده است؟

از سوي ديگر براي موقق هدو (مفرو بهينه خهون) در

خههون بيمارسههتاني را از يههک آزمايشههگاه مرکههزي انجههام

بيمارسهتانههاي کشهور

عنوان بخش اابت هر بيمارستان بتوانند ظايف سازمان اعم از

بخشهاي درماني ،لز م مبيين اايگاه قابل قبول براي كاركنان

سازمان انتقال خهون ايهران در شهب

آزمايشهاي ساده سازگاري ،ب شهبي از انتقال خهون که به

خونگيري ،ارسال خون ب بخشهاي بيمارستاني آمهوزش

ااو مينمايد .اما با نگاهي مسؤ ن ب اين مسال ميمهوان

ارمباط منگامنگ با شرسنل ،شرستاران ،شزش ان مجويزگر خهون،

دريافت ک فاص مراکز انتقال خون با مراکز مفروکننهده در

ميم درماني هيئت ع مي بيمارستان را ب عهده گيرنهد ،ارمقها

بخشهاي بيمارستاني بيش از آن است ک بتواند منشاء موول

يابد(.)4

ادي گردد .با صف فوق ،منها نقر ام ا سازمان انتقال خون
1
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مسؤ ليت مهم اين سازمان در نظارو بر ر ند مهي

مفهرو

مفرو بهين خون

ب

مومود هاديشور دهشال مهدي مبريزي نميني

شب

ايجاد کميت هاي مفنهي بيمارستاني کارسهاز نخواههد بهود
بايد ارمباط بين بخشي ،با مهريهف مسهؤ ليت مهريهف

خونرساني کشور باشهند .اسهاميد دانشهگاههها به

يهيه

اساميد باليني بايد در زمين برگهزاري کارگهاههها ،سهيمنارها

کنگرههاي آموزشي مخففي در زمين طو انتقال خون فههال

اايگاه شهو انتقال خون در بيمارستانهها انجهام شهود .ايهن

باشند.
هم نين در زمينه ههاي آموزشهي شي هشهي ،خهر ري

ر ند ن منها باعث مخد ش شدن اسهتقنل سهازمان نخواههد
بود ب اايگاه سهازمان را از موليدکننهده صهرو ،به موليهد

است اايگاه سازمانهاي مردم نهاد ب ييه انجمنهاي ع مي
مرمبط با دانش طو انتقال خون ب درستي مبيهين گهردد(.)6

کنندهاي ک در قبال موليد خهون مسهؤ ل شاسهخگو اسهت،
ارمقهها خواهههد داد" .حضههور م هؤار هم ههاري منگامنههگ" بهها

اگر خواهان هم اري مستمر سازمانهاي مردم نهاد با سهازمان

بيمارستانها ميمواند از سازماني در نظام سهنمت به عنهوان

انتقال خون هستيم ،قبل از هر يز بايد از ايجاد انجمهنههاي

موليد کننده فاقد حق شرسشگري مهريف شده ،سازماني با حق

ع مي د لتي شب د لتي ك قرار است مانند نهادهاي د لتهي
عمل كنند ا وگيري شهود انجمهن ههاي ع مهي مسهتقل از

نظارو بر نووه مفرو موفو و خود خ ق نمايد.
در اريان فرآينهد "حضهور مهؤار هم هاري منگامنهگ"،

سازمان انتقال خون ايران شكل گيهرد .سهازمان انتقهال خهون
ايران ب عنوان منها متولي مامين خون فهرآ ردهههاي خهوني

شرسنل انتقهال خهون قهادر خواهنهد بهود که از طريهق نظهام
م انيزاسيون بيمارستاني بر ر ند مفرو خون نظارو نماينهد

سالم کافي با شيشين ع مي مجارم گرانبها بايد زمين زم
را براي مش يل سازمانهاي مردم نههاد مسهتقل در ارمبهاط بها

از طريق فر مهاي بيمارستاني حتهي بها ارمبهاط مسهتقيم
کنمي ب شرسشهاي کادر درماني ع مهي بيمارسهتانهها در

اهداکنندگان خون يا د ستداران انتقال خهون فهراهم نمايهد.

خفوص مفرو خون شاسخ دهند.

گام نهايي خر ري مهرف گذاري بهراي موفهو و خهوني

اگر مايل ب آن هستيم ک شزش ان کشهور از مفهرو غيهر

است .مادام ک خون ب صورو رايگان در اختيار کادر درماني

منرقي خون ااتنام کنند ،راهي نيست از آن ک بام مذاکره

قرار ميگيرد بيم ها هيچ گونه

با آنها را بگشاييم گشودن اين بام از با " حضور مهؤار

اههي بابهت آن شرداخهت

هم اري منگامنگ" ام ان شذير نخواههد بهود( .)5گهام بههدي
ايجههاد سههاز کههار بهههرهگي هري از موانههاييهههاي مواههود در

نميکنند ،ارزش مفرو منرقي اين ماده حياوبخش مشخص
نخواهد شد .مهرف گذاري برخنو مفور بسهياري به مهنهي

مش نو سازمان انتقال خون هدايت طرحههاي موقيقهامي
دانشجويان در سرح کارشناسي ارشد ،PhD ،دکتري عمومي

اين مسير د لت ميمواند با نظارو دقيق از موميهل بهار مهالي
اخافي بر بيماران ا وگيري نمايد مسؤ ليت بيمه هها را در

گههرفتن شههول خههون از مههردم نيسههت ،ب ه هههدو دريافههت
هزين هاي آمادهسازي فرآ ردهها از بيم هاي کشهور اسهت .در

دانشگاهها سازمانهاي مردم نهاد است .ايجاد فرصت برابهر،
براي اعضاء هيئت ع مي دانشگاهها ب منظور درگير شهدن بها

قبال فرآ ردههاي خوني افزايش دهد.

مخففي فوق مخففهي به سهوي طهرحههاي کهاربردي،

طرحهاي موقيقامي ک از اين قاعده شير ي ميکنند ميمواننهد

درماني ب مبهع آن افهزايش نيهاز به خهون فهرآ ردهههاي

بسيار خر ري است .با ع م ب موسهه کمهي کيفهي مراکهز

نبايد از طرحهايي ک ب ارزيابي عم رد ميشردازند غافل شد.

خوني ،درنگ در برداشتن اين س گام مهم اايز نيست.

بهترين بازخورد از ر ند فهاليهت در سهازمان انتقهال خهون
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ميمواند نيازهاي ع مي سازمان را برطرو سازد .در اين مسير

س گام ياد شده براي حل مش ل مفرو غير منرقي خون

23  بهار،1  شماره،11 د ره
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