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همین بهبودیافتگان کرونا که از آنها پالسما گرفته 
می شود، خانواده آنها نیز ممکن است به کرونا مبتال 
شده باشند که این موضوع هم کار ما را سخت تر 
می کند. از سوی دیگر، کارکنان بخش انتقال خون از 
برخی تسهیالت وزارت بهداشت که به بیمارستان ها 

تعلق می گیرد نیز محروم هستند.«
زعفرانی خاطرنشان می کند: »کارکنان سازمان انتقال 
خون، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در زمان 
جنگ، همواره در صف اول ارائه خدمات 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. 
همچنین در حالی که خیلی از سازمان ها به راه اندازی 
استراحتگاه ها و اقامتگاه های سواحل کشور برای 
کارکنان خود اقدام کرده اند، اما سازمان انتقال خون 
از اینگونه تسهیالت، سهمی ندارد. حتی هم اکنون 
نیز خیلی از ساختمان های انتقال خون هم اجاره ای 
است. به همین دالیل است که معتقدم کارکنان بخش 
انتقال خون در سراسر کشور، عاشقانه و بدون در 
اولویت قرار دادن مسائل مالی و رفاهی در این 
بخش حساس و حیاتی، مشغول به کار هستند.«

درخواست سازمان انتقال خون از 
بهبودیافتگان کرونا

در ابتدای شیوع دوران کرونا با کاهش ذخایر 
خونی مواجه شدیم که به گفته مسئوالن سازمان 
انتقال خون، هم اکنون این مشکل تا حد زیادی حل 
شده است. همچنین این سازمان از بهبودیافتگان 
کرونا درخواست کرده است که به اهدای پالسما 
اقدام کنند تا در فرآیند درمان بیماران مبتال به 

کرونا، استفاده شود.
پیمان عشقی، مدیرعامل سازمان انتقال خون هم از 
بهبودیافتگان کرونا درخواست دارد که به شکرانه 
سالمتی خود اقدام به اهدای پالسمای خون خود 
کنند. او تصریح می کند: »در بحران کرونا تمام جهان 
با مشکل کمبود خون مواجه شد، ولی ما مشکلی 
نداشتیم و این توفیق وابسته به همت مردم عزیز 
بود. ما در این شرایط تمام اقدامات را انجام دادیم 
که پایگاه های انتقال خون پس از خانه های مردم 

امن ترین نقطه باشد. در عین حال، فرایند اهدای 
پالسما حتی از اهدای خون هم راحت تر است و با 
اهدای پالسما می توان به بازیابی سالمت هموطنان 

مبتال به کرونا که بستری هستند کمک کرد.«
عشقی با تاکید بر اینکه برنامه جمع آوری پالسمای 
بهبودیافتگان کرونایی با قدرت ادامه دارد،  اظهار 
می کند: »تمام 16 مرکز جامع اصلی در استان های 
اصلی پایگاه های ما فعال هستند. بدون آنکه ذره ای 
از خط قرمز خود برای دریافت خون و پالسما را 
کاهش دهیم،  بهبودیافتگان کرونا پس از 28 روز 
بعد از بهبودی می توانند اقدام به اهدای پالسما 
کنند. پالسما درمانی سابقه صد ساله دارد و در 
مورد بیماری های مختلفی استفاده می شود. برای 
درمان بیماری هایی از آبله مرغان تا آنفلوآنزاهای 
مختلف و بیماری های تنفسی و ... از این روش 
استفاده شده و نتیجه های خوبی کسب شده است.«
وی خاطرنشان می کند: »وقتی ویروس کرونای 
از روش  ایران  و سپس  ابتدا چین  آمد،  جدید 
پالسمادرمانی استفاده کردند. مطالعه در کشور ما 
در این زمینه تمام شده است و به زودی منتشر 
می شود. هرچه پالسما زودتر به بیماران رسیده، 
نتیجه بهتری کسب شده و از مرگ و میر و ورود 

بیمار به ICU جلوگیری شده است. در جهان نیز 
هنوز کارآزمایی بالینی منتشر شده نداریم. البته 
گزارش های موردی در این زمینه منتشر شده که 
امیدوارکننده بوده است. به دلیل همین نتایج خوب 
بوده است که کشورهای مختلفی از جمله آمریکا و 
کانادا وارد کارآزمایی بالینی پالسما درمانی شده اند.«
عشقی با تاکید بر اینکه پالسما درمانی روشی بسیار 
ساده است، در خصوص عدم استقبال مورد انتظار 
برای اهدای پالسما، اظهار می کند: »به نظر می رسد 
انتظار ما از میزان اهدای پالسما هیجانی بوده است. 
اهدای خون فرآیند شناخته شده ای برای مردم است، 
مردم سال ها بر این اساس نذر می کردند، اما اهدای 
پالسما خبر جدیدی برای مردم بود. البته پالسما 
در مراکز جمع آوری پالسما که متعلق به بخش 
خصوصی است انجام می شود. ساالنه 500 هزار 
لیتر پالسما در کشور تولید می شود که 300 هزار 
لیتر را بخش خصوصی تولید می کند. سازمان انتقال 
خون از خون اهدا شده توسط مردم، 200 هزار 

لیتر پالسما تولید می کند.«
وی یادآور می شود: »نگرانی هایی در جامعه وجود 
دارد که فکر می کنند اگر برای اهدای خون مراجعه 
کنند، بدن آنها ضعیف می شود. در نیویورک آمریکا 

در چند روز اول، هزار اهدای پالسما انجام شده 
است و در ایران در عرض دو هفته حدود 250 
واحد اهدا اتفاق افتاد. امیدوارم مردم با هویت مبارزه 
جویی و خیرخواهی که دارند اقدام به اهدای پالسما 

به شکل موثر کنند.«
عشقی با بیان اینکه اهدای خون باید داوطلبانه باشد، 
تاکید می کند: »با این حال، سازمان انتقال خون به 
عنوان اهرمی تشویقی، هزینه رفت و برگشت و 
زمان صرف شده اهداکنندگان پالسما را به این افراد 
پرداخت می کند. اقدام تشویقی دیگر هم این بوده 
است که در بیمارستان های معین کرونا، تراکت های 
تبلیغاتی برای خود بیماران فرستادیم تا یک ماه 

پس از بهبود، پالسما اهدا کنند.«
برای  خون  انتقال  سازمان  آمادگی  درباره  وی 
ماه های سرد سال که احتمال وجود کرونا همزمان 
با آنفلوآنزاهای فصلی وجود دارد، اضافه می کند: 
»امیدواریم حدود سه تا پنج هزار لیتر پالسمای بهبود 
یافتگان را برای این فصول در اختیار داشته باشیم تا 
در موج بعدی در اختیار بیماران قرار دهیم. همه این 
موارد منوط به این است که کارآزمایی های بالینی 
موثر باشد. اهدای پالسما نیز با دستگاه  صورت 
می گیرد و فقط از زردابه خون گرفته می شود، اما 
اهدای خون به صورت مستقیم وارد کیسه خون 
می شود. اهدای پالسما در بهبودیافتگان از افرادی 
صورت می گیرد که یک ماه از بهبودی آنها گذشته 
باشد و این افراد می توانند بعد از آن نیز ماهی یکبار 
و به مدت سه ماه این اهدای پالسما را داشته باشند. 
هم اکنون نیز 18 مرکز سازمان انتقال خون آمادگی 
دریافت پالسمای بهبودیافتگان از کرونا را دارد.«

عشقی با بیان اینکه فرآیند اهدای پالسما تخصصی 
است و سازمان انتقال خون کشور توانایی انجام آن 
را دارد،  می گوید:  »وضعیت ذخایر خونی کشور 
قابل قبول است، اما از مردم می خواهیم اهدای خون 
را فراموش نکنند، چرا که پایگاه های اهدای خون 
استاندارد و کامال تحت نظارت و کنترل است و 
جای هیچ نگرانی برای اهدای خون وجود ندارد. 
بهبودیافتگان از کرونا باید اهدای پالسما را مورد 
توجه قرار دهند. با توجه به اینکه پادزهر ضد کرونا 
در این افراد روز به روز کمتر می شود، این افراد 

باید این فرصت را از دست ندهند.«
او خاطرنشان می کند: »میانگین سنی اهداکنندگان 
پالسمای بهبود یافته از کرونا از 35 تا 45 سال 
بوده است. از طرفی مراجعه بانوان برای اهدای 
پالسما بیشتر از مراجعه برای اهدای خون بوده 
است. البته از پالسمای خانم هایی که سابقه زایمان 
برای  به طور مستقیم و خام  نمی توانیم  دارند 
اهدا  پالسمای  کنیم.  استفاده  کووید19  درمان 
شده توسط خانم هایی که سابقه بارداری دارند 
نگهداری می شود و اگر تهیه دارو از پالسما مقدور 
شد، از آن پالسما برای تهیه داروی کرونا استفاده 
می شود که تمام این نکات پیش از پالسماگیری 

برایشان تشریح می شود.«
بر اساس آمارهایی که سازمان انتقال خون منتشر 
کرده است، شاخص کل اهدای خون در کشور 
27 در هر هزار نفر است و شاخص اهدای خون 
مستمر نیز حدود 60 درصد است. در عین حال 
میزان آلودگی به عفونت های منتقل شده از خون 
نیز در حد آمار کشورهای توسعه یافته است. با 
وجود چنین دستاودهای درخشان در حوزه انتقال 
خون، انتظار می رود که حمایت بیشتری از فعاالن 
جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون انجام شود تا 

با دغدغه های کمتری به ارائه خدمات بپردازند.

عشقی: وضعیت ذخایر خونی 
کشور قابل قبول است، اما 
از مردم می خواهیم اهدای 

خون را فراموش نکنند، چرا 
که پایگاه های اهدای خون 

استاندارد و کامال تحت نظارت و 
کنترل است و جای هیچ نگرانی 
برای اهدای خون وجود ندارد. 

بهبودیافتگان از کرونا باید 
اهدای پالسما را مورد توجه 
قرار دهند. با توجه به اینکه 

پادزهر ضد کرونا در این افراد 
روز به روز کمتر می شود، این 

افراد باید این فرصت را از 
دست ندهند

شاخص کل اهدای خون در 
کشور ۲۷ در هر هزار نفر است 

و شاخص اهدای خون مستمر 
نیز حدود ۶۰ درصد است. 
در عین حال میزان آلودگی 

به عفونت های منتقل شده از 
خون نیز در حد آمار کشورهای 

توسعه یافته است. با وجود 
چنین دستاودهای درخشان 
در حوزه انتقال خون، انتظار 

می رود که حمایت بیشتری از 
فعاالن جامعه پزشکی در حوزه 

انتقال خون انجام شود تا با 
دغدغه های کمتری به ارائه 
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