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ران مقاله  االهو     ير عامل سازمان انتقال خون ايمد رًاياخ    
در بههام مفههرو بههد ن خههابر  خههون در     يقابههل مههام  

ت يريمد يانگر نگرانيکشور منتشر ساخت ک  ب يها مارستانيب
 ير منرقياز مفرو غ يخون يها  ردهآدکننده فريمجموع  مول
ههر ر ز   ين نگرانه يه ا. اسهت کشهور   يها مارستانيخون در ب

ش يشود   مفرو خون در هر سال در کشور افزا يمر م ياد
 يقهدر اامهه  شزشه      ااسهت  ه   نيا يال اساسؤس. ابدي يم

ت يه خون   اهم يمنرق ريدر مفرو غ يکند کا  يکشور برا
   يقدر بدنه  ع مه     مفرو خون آماده است     يساز ن يبه
جهاد موهول در اامهه     يا يران بهرا يسازمان انتقال خون ا يفن

 ؟دارد يکشور آمادگ يشزش 
سهازمان انتقهال    ي  آموزش ي  کادر فن يئت ع ميهء اعضا    

از مرااع طو انتقال خون در سراسر  ي يعنوان   د بيخون با
 يبا ساختار فه ه  يا ل ان مسيا  نيآ. (1)نديفا نمايکشور نقش ا

د مبت هر موهو و     يکشور با ير است؟ اامه  ع ميشذ ام ان
 ين فرخه ي ن. سرح خدماو ب  شهر ندان باشند يعامل ارمقا

ئهت  يه ءسهازد که  همه  اعضها     يج  رهنمون مين نتيب  ا ما را
او يههد بهه  از يههسههازمان با ي  آموزشهه ي  کههادر فنهه يع مهه
  يه مربوط ب  مه يندهاآي  فريک  ،ن آگاه بودهسازما يها تيفهال

انتقهال   يازهها ينموده   به  ن  ييع خون سالم را  شناساي  موز
م ين خفوص قضا و کنه ياگر منففان  در ا. خون آگاه باشند

کننهدگان ع هم در سهازمان     ديه ان همه  مول يم يين موانايا  نيآ
 قابل مشاهده است؟ يط فه يران در شرايانتقال خون ا

در  (نه  خهون  يمفرو به)موقق هدو  يگر برايد يسو از    
 كاركنان يگاه قابل قبول براين ااييلز م مب ،يدرمان يها بخش

کشهور   يهها  مارسهتان يران در شهب   ب يه سازمان انتقال خهون ا 
مهوان   يل  مان مسي  ن  ب  اؤمس ياما با نگاه. دينما ي ااو م

کننهده در   مفرو افت ک  فاص   مراکز انتقال خون با مراکزيدر
موول  ءش از آن است ک  بتواند منشايب يمارستانيب يها بخش
منها نقر  ام ا سازمان انتقال خون  ،با  صف فوق. گردد ياد

اسهت   همهو ييينن   يها ت يکم ،  مفرو خونيران در ر يا
ک  آن هم در حل مش ل عااز بوده   نتوانسهت  ههدو طهو    

شگاه است را برآ رده ين   آزمايق باليانتقال خون ک  همانا م ف
 .سازد
ن يه ران بهر ا يه از کارشناسان سازمان انتقال خهون ا  ياريبس    

ن  طو   ع وم انتقال خهون  يها در زم آن با ر هستند ک  دانش
. شهتر اسهت  يکشهور ب  يقهام ي  موق ينسبت ب  مراکهز آموزشه  

سهت ب  ه  اابهاو    ي  مباهاو نين  منها ما يين ادعايصوت  ن
ن يشگاه   بهال يان آزماياد مي  فاص   ز يک نقر  خهف اساسي

 يد به  درهها  يم، شايينما يکا    ن مسال  کندياگر در ا. است
فههال در   ين ع هوم شزشه   يم ک  ب  موققيبرخورد کن يا بست 

 .ها ااازه  ر د ب  انتقال خون را نداده است دانشگاه
کشور ک  کنتهرل     يع وم شزش  يها دانشگاه ييعدم آشنا    
  عهده دارند، ب  کشور را ب يها مارستانيش اعظم بت بخيهدا
ن يه ا يئهت ع مه  يه ءشرسهنل   اعضها   يل عدم ارمباط کهاف يدل

سهازمان انتقهال خهون     ي  فن يبا بدن  ع م يع م يساختارها
ر ين مش ل از از مسه يلذا راه حل ا. حادث گشت  است ،رانيا
سهازمان     ي  ع مه  يان شرسهنل فنه  يم يارمباط يها جاد راهيا
. (2، 3)سهت يسر نيسراسر کشور م يها ها   دانشگاه مارستانيب
در کشهور بها شههار سهازمان مسهتقل       يا رهيجاد سازمان ازيا

    مفهرو  ين سازمان در نظارو بر ر ند مهيت مهم اي لؤمس
 .دينما يکننده را مخد ش م مار ما رگ مفرويخون از رگ ب

انتقهال   گاه مراکهز يد اايز بايحل مش ل قبل از هر   يبرا    
  انجههام  يشههگاه مرکههزيک آزمايههرا از  يمارسههتانيخههون ب
  از انتقال خهون که  به    يب  شهب ،يساده سازگار يها آزمايش

ف سازمان اعم از يمارستان بتوانند  ظايعنوان بخش اابت هر ب
   آمهوزش    يمارستانيب يها ، ارسال خون ب  بخشيريخونگ

زگر خهون،  ين مجوارمباط منگامنگ با شرسنل، شرستاران، شزش ا
رنهد، ارمقها   يعهده گ  مارستان را بيب يئت ع مي  ه يم درمانيم
 .(4)ابدي
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کارسهاز نخواههد بهود     يمارستانيب يمفنه يها ت يجاد کميا    
ف يه ت   مهري لؤف مسه يه با مهر ،ين بخشيد ارمباط بيب    با

ن يه ا. هها انجهام شهود    مارستانيگاه شهو انتقال خون در بياا
باعث مخد ش شدن اسهتقنل سهازمان نخواههد    ر ند ن  منها 
 ديه به  مول  ،دکننهده صهرو  يگاه سهازمان را از مول يبود ب    اا

 ل   شاسهخگو اسهت،   ؤد خهون مسه  يک  در قبال مول يا کننده
بهها " منگامنههگ يار   هم ههارؤحضههور مهه. "ارمقهها خواهههد داد

عنهوان    در نظام سهنمت به   يمواند از سازمان يها م مارستانيب
با حق  يف شده، سازمانيمهر يکننده فاقد حق شرسشگرد يمول

 .دينظارو بر نووه مفرو موفو و خود خ ق نما
، "منگامنهگ  يار   هم هار ؤحضهور مه  "نهد  يآان فريدر ار    

ق نظهام  يه شرسنل انتقهال خهون قهادر خواهنهد بهود که  از طر      
نهد  يبر ر ند مفرو خون نظارو نما يمارستانيون بيزاسيم ان

م يبها ارمبهاط  مسهتق    ي  حته  يمارستانيب يها ق فر مي  از طر
هها در   مارسهتان يب ي  ع مه  يکادر درمان يها ب  شرسش يکنم

 .خفوص مفرو خون شاسخ دهند
ر يه م ک  شزش ان کشهور از مفهرو غ  يل ب  آن هستياگر ما    
ک  بام مذاکره  ست از آنين يخون ااتنام کنند، راه يمنرق
ار   ؤحضور مه  "بام از با ن يم   گشودن اييها را بگشا با آن

 يگهام بههد   .(5)ر نخواههد بهود  يشذ ام ان" منگامنگ يهم ار
مواههود در  يههها يياز موانهها يريههگ جههاد سههاز   کههار بهههرهيا

 ،جاد فرصت برابهر يا. مردم نهاد است يها ها   سازمان دانشگاه
ر شهدن بها   يدرگب  منظور ها  دانشگاه يئت ع ميه ءاعضا يبرا

 يقهام يموق يهها  ت طرحيخون   هدا مش نو سازمان انتقال
   يعموم ي، دکترPhD ارشد، يان در سرح کارشناسيدانشجو
 ،يکهاربرد  يهها  طهرح  يبه  سهو   ي  فوق مخففه  يمخفف

ر ين مسيدر ا. سازمان را برطرو سازد يع م يازهايمواند ن يم
. شردازند غافل شد يعم  رد م يابيک  ب  ارز ييها د از طرحينبا

مواننهد   يکنند م يم ير ين قاعده شيک  از ا يقاميموق يها طرح
ت در سهازمان انتقهال خهون      يه ن بازخورد از ر ند فهاليبهتر

يه يه    هها به   د دانشهگاه ياسهام . کشور باشهند  يشب   خونرسان
منارها   يهها، سه   کارگهاه  ين  برگهزار يد در زميبا ينيد بالياسام

ن  طو انتقال خون فههال  يدر زم يمخفف يآموزش يها کنگره
 .باشند
 ي، خهر ر ي  شي هشه  يآموزشه  يهها  نه  ين در زمي ن هم    

 يع م يها يه انجمني   مردم نهاد ب يها گاه سازمانياست اا
. (6)ن گهردد يهي مب يمرمبط با دانش   طو انتقال خون ب  درست

مردم نهاد با سهازمان   يها مستمر سازمان ياگر خواهان هم ار
 يهها  جاد انجمهن ياز اد يز بايم، قبل از هر  يانتقال خون هست

ك  قرار است مانند نهادهاي د لتهي   ي  شب  د لت يد لت يع م
ههاي ع مهي مسهتقل از     عمل كنند ا وگيري شهود   انجمهن  
سهازمان انتقهال خهون     . سازمان انتقال خون ايران شكل گيهرد 

 يخهون  يهها   ردهآن خون   فهر يمام يران ب  عنوان منها متوليا
زمين   زم د ي  مجارم گرانبها با ين  ع ميشيبا ش يسالم   کاف
در ارمبهاط بها   مسهتقل  مردم نههاد   يها ل سازمانيمش را براي 

 .فهراهم نمايهد  ا د ستداران انتقال خهون  ياهداکنندگان خون   
 يموفهو و خهون   يبهرا  يگذار مهرف  ي  خر ر ييگام نها
 يار کادر درمانيگان در اختيصورو را  مادام ک  خون ب. است
بابهت آن شرداخهت    يگونه   اهه   چيها ه م يرد   بيگ يقرار م

بخش مشخص  اوين ماده حيا يکنند، ارزش مفرو منرق ينم
 يبه  مهنه   ياريبرخنو مفور بسه  يگذار مهرف . نخواهد شد

افههت يسههت، ب  هه  هههدو دريگههرفتن شههول خههون از مههردم ن
در . کشهور اسهت   يها م يها از ب  ردهآفر يساز آماده يها ن يهز
 يل بهار مهال  يه ق از موميمواند با نظارو دق يمر د لت ين مسيا

هها را در   مه  يت بي لؤ  مس دينما يريماران ا وگيبر ب ياخاف
 .ش دهديافزا يخون يها  ردهآقبال فر

خون  ير منرقيحل مش ل مفرو غ ياد شده برايس  گام     
مراکهز   يفه ي  ک يبا ع م ب  موسهه  کمه  . است يار خر ريبس

 يهها   ردهآاز به  خهون   فهر   يه ن شي  ب  مبهع آن افهزا   يدرمان
 .ستيز نين س  گام مهم ااي، درنگ در برداشتن ايخون

 
 
 
 
 
 
 12/22/  3: اريخ دريافت م

  14/12/22 :ماريخ شذيرش 
 14665-1151 :ه مهران ه ايران ه صند ق شستيمؤسس  عالي آموزشي   شي هشي طو انتقال خون انتقال خون ه مركز موقيقاو دار ساز ه ه 1
 مؤسس  عالي آموزشي   شي هشي طو انتقال خون ه مهران ه ايرانانتقال خون ه كارشناس ارشد آموزش زبان انگ يسي ه مركز موقيقاو  -2
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