
  امین جاللوند
جنس فعالیت کارکنان بخش انتقال خون همواره 
با مخاطرات متعددی همراه بوده که این مخاطرات 
در دوران کرونا، شدت گرفته است. در نظر بگیرید 
فردی که برای اهدای خون به مراکز درمانی مراجعه 
می کند، امکان دارد که به کرونا مبتال باشد. در نتیجه 
فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون نیز 
ممکن است در معرض کرونا قرار بگیرند. البته 
کارکنان مراکز مختلف انتقال خون، میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی را دوران کرونا به شدت 
افزایش داده اند، اما به هر حال پزشکان و سایر 
کارکنان حوزه انتقال خون، ارتباط مستقیمی با 
مردم دارند و به همین دلیل، احتمال انتقال ویروس 
کووید 19 به کارکنان بخش های مختلف انتقال 

خون وجود دارد. 
از سوی دیگر باید در نظر داشت که کارکنان فعال 
در بخش های مختلف انتقال خون، کارانه ندارند 
و در بسیاری از مراکز انتقال خون نیز با کمبود 
جدی نیروی انسانی مواجه هستیم. میزان درآمد 
ماهانه آنها نیز در ردیف حقوق های حداقلی در 
بین فعاالن جامعه پزشکی قرار دارد. این گروه 
فعال از جامعه پزشکی با وجود مشکالت معیشتی 
متعدد، همچنان در صف ارائه خدمات مستقیم به 
مردم هستند و در دوران کرونا نیز میزان فعالیت 
و کیفیت خدمت رسانی آنها کمرنگ نشده است.

گریزی بر مشکالت کمبود منابع در 
بخش انتقال خون

در اوایل شیوع کرونا، استقبال مردم برای اهدای 
خون کاهش پیدا کرد. عده ای از مردم واهمه داشتند 
که انتقال خون، آنها را به کرونا آلوده کند. فرهود 
زعفرانی، مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری سازمان انتقال خون کشور در گفتگو با 
سپید یادآور می شود: »با روشنگری و آموزش هایی 
که از سوی سازمان انتقال خون انجام شد، مردم 
متوجه شدند که با اهدای خون در دوران کرونا، 
مشکلی برای سالمت آنها ایجاد نمی شود. هم اکنون 
نیز رفته رفته میزان اهدای خون به وضعیت سابق 

خود بازگشته است.«
این مقام مسئول در ادامه به مشکالت کمبود منابع 
در بخش انتقال خون می پردازد و می گوید: »خیلی ها 
فکر می کنند سازمان انتقال خون با وجود تعرفه های 
انتقال خون، منتفع می شود، در صورتی که این تصور 
غلط است. بودجه سنواتی که در اختیار سازمان 
انتقال خون قرار می گیرد، فقط بخشی از هزینه های 
تامین تجهیزات، ملزومات و فرآیندهای انتقال خون 
را تامین می کند؛ طوری که هم اکنون سازمان انتقال 
خون با میلیاردها تومان، کسری بودجه مواجه است.«
او ادامه می دهد: »در سال 92 موافقت کردند حدود 
140 میلیارد تومان تحت نظر شورای عالی بیمه و 
وزارت بهداشت به سازمان انتقال خون پرداخت 

شود. درواقع موافقت شد که برای جبران کسری 
بودجه این سازمان، برخی از خدمات انتقال خون 
نیز تعرفه گذاری شود، اما نه همان موقع و نه االن، 
هرگز قرار نبوده و نیست که این هزینه ها از جیب 
مردم تامین شود. بیمه ها متولی اصلی پرداخت 
هزینه های انتقال خون هستند. در نهایت با مصوبه 
هیات وزیران، 14 خدمت سازمان انتقال خون 
تحت پوشش بیمه قرار گرفت. بر این اساس، 
94 درصد هزینه های فرآوری خون برای بیماران 
را بیمه پرداخت می کند و شش درصد هم سهم 
بیماران می شود. تعرفه هایی نیز که هم اکنون در 
بخش انتقال خون وجود دارد، به هیچ وجه نمی تواند 
کفاف هزینه های این بخش را بدهد. دولت ساالنه 
در بخش انتقال خون حدود 500 میلیارد تومان 
پرداخت می کند، اما در نظر بگیرید که هزینه انتقال 

خون حدود 750 میلیارد تومان است. در این بین، 
فقط حدود 100 میلیارد تومان از این مابه التفاوت 

از طریق همین تعرفه ها تامین می شود.«

از چالش های معیشتی تا کمبود نیرو
یکی از عمده مشکالت حوزه انتقال خون در ایران، 
کمبود نیروی انسانی است. به دلیل محدودیت 
منابع مالی و محدودیت های استخدامی، برخی 
مراکز انتقال خون در کشور با کمبود جدی نیروی 

انسانی مواجه هستند.
پیراپزشکان،  پزشکان،  از  توجهی  قابل  بخش 
پرستاران و سایر کادر اداری و درمانی در مراکز 
مختلف سازمان انتقال خون در حال ارائه خدمت 
هستند. برخی از آنها با مشکالت معیشتی روبرو 
هستند و به دلیل کمبود نیرو نیز گاهی مجبور 

هستند که بجای چند نیرو، فعالیت کنند. ماجرای 
این کمبود نیرو در بخش انتقال خون، فقط هم 
مختص چند نقطه از کشور نیست، بلکه در بسیاری 
از مراکز انتقال خون در استان های مختلف با کمبود 

نیروی انسانی مواجه هستیم. 
زعفرانی، مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات و 
تحول اداری سازمان انتقال خون هم با اشاره به 
وضعیت درآمدی کارکنان بخش انتقال خون، یادآور 
می شود: »برخی از همکاران حوزه انتقال خون، درآمد 
ثابت دریافت می کنند. بخش زیادی از نیروهایمان نیز 
به شکل قراردادهای خدمت، قراردادهای کارگری 
و قراردادهای »ضریب کا« در حوزه انتقال خون 
فعالیت دارند. درآمد آنها متغیر است و حقوق ثابت 
ندارند. کال همکاران ما در سازمان انتقال خون، 
بخصوص پزشکان و متخصصان اگر از سازمان 
انتقال خون خارج شوند و در طرح های وزارت 
بهداشت مثل پزشک خانواده فعالیت کنند، درآمد 
بسیار باالتری دریافت می کنند. نباید از خاطر برد 
که همکاران فعال در حوزه انتقال خون، کارانه 
هم ندارند، در حالی که اگر مثال در یک درمانگاه 
کار می کردند، کارانه نیز به آنها تعلق می گرفت.«

او در ادامه به بخش دیگری از چالش های کارکنان 
اشاره  کرونا  با  مواجهه  در  خون  انتقال  حوزه 
می کند و می گوید: »در نظر بگیرید که همین 
االن، برخی از همکاران ما با بیماران بهبودیافته 
کرونا کار می کنند. در این شرایط اگر فردی که 
می کند،  مراجعه  پالسما  و  خون  اهدای  برای 
ناقل کرونا باشد، سالمت کادر انتقال خون را 
هم تهدید خواهد کرد. حتی چند مورد هم از 

این اتفاقات تلخ نیز داشته ایم. 
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مطالبات فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون 
بخش قابل توجهی از فعاالن جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون فعال هستند که با وجود نداشتن کارانه، 

کمبود نیرو و مشکالت معیشتی، جان خود را هم در دوران کرونا به خطر انداخته اند

کارکنان فعال در بخش های 
مختلف انتقال خون، کارانه 

ندارند و در بسیاری از مراکز 
انتقال خون نیز با کمبود جدی 
نیروی انسانی مواجه هستیم. 

میزان درآمد ماهانه آنها نیز در 
ردیف حقوق های حداقلی در 

بین فعاالن جامعه پزشکی قرار 
دارد. در دوران کرونا نیز میزان 

فعالیت و کیفیت خدمت رسانی 
این گروه فعال از جامعه 

پزشکی، کمرنگ نشده است

زعفرانی: کارکنان سازمان 
انتقال خون، چه در زمان جنگ 

تحمیلی و چه در زمان جنگ، 
همواره در صف اول ارائه 
خدمات به مردم بوده اند. 

آنها عاشقانه به مردم خدمت 
می کنند و همین عشق به 

خدمت است که آنها را در این 
سازمان نگه داشته است، 

وگرنه خیلی از آنها می توانند 
خارج از سازمان انتقال خون، 

درآمد بهتری داشته باشند
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