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افزایش  هدف  با  آینده  سال  »در  افزود:  وی 
رضایتمندی اهداکنندگان، باشگاه اهدا کنندگان 
خون راه اندازی خواهد شد. اهدا کنندگان باید 
خودشان در بحث اهدای خون مشارکت بیشتری 
داشته باشند و برای این امر خیر در بین اطرافیانشان 
تبلیغ کنند، در استان تهران تنها شش شهرستان 
دارای مرکز انتقال خون هستند و تنها مرکز وصال 
کار فرآوری خون را برعهده دارد. مسئله مهم 
این است که چرا شهرستان های پرجمعیت مثل 
اسالمشهر و قرچک دارای یک مرکز انتقال خون 
ثابت نیستند. شاخص اهدای خون در تهران ۲۰ 
نفر به ازای هر یک هزار نفر جمعیت است. در 
صورتی که این عدد در کشور به طور میانگین در 
حدود ۲۷ است و ما باید در تهران به شاخص 
تهران  استان  خود  تا  برسیم  کشوری  متوسط 
خون مورد نیاز مراکز درمانی اش را تامین کند.«
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: »از فرمانداران 
و شوراهای شهر درخواست داریم جهت راه اندازی 
مراکز انتقال خون در شهرستان های مختلف استان 
تهران اقدامات بهتری انجام دهند. در حال حاضر 
۲۳۳.۹۳۷ گلبول قرمز، ۲۱۰.۹۸۸ پالکت خون و 
۱۲۹.۱۵۲ واحد پالسما در بین بیمارستان های تهران 
توزیع شده است. همچنین پویش هدیه سرخ با 
هدف مشارکت بیشتر مردم در امر اهدای خون 

نیز در سال آینده برگزار می شود.«

فناوری  و  فنی  معاون  مقدم،  همچنین سالک 
تاکید  هم  تهران  خون  انتقال  سازمان  نوین 
کرد: »با شیوع بیماری کرونا خیلی از کشور ها 
استاندارد های خودشان را برای اهدای خون 
کم  کنندگان  مراجعه  میزان  تا  داده اند  کاهش 
سختگیرانه  استاندارد های  ایران  اما  نشود، 
در  کشورمان  است.  کرده  حفظ  را  خودش 
اهدای خون  زمینه  در  مدیترانه شرقی  منطقه 
بسیار درخشان عمل کرده است. در کشور های 
بانوان مشارکت حدود ۵۲ درصدی  پیشرفته 
دارند، در صورتی که این آمار در ایران بسیار 

پایین و حدود پنج درصد است.«

مشکالت متعددکارکنان بخش انتقال خون
برخی از فعاالن جامعه پزشکی در مراکز انتقال 
خون فعالیت می کنند. بسیاری از آنها با مشکالت 
متعددی در محیط کاری خود، دست و پنجه 
نرم می کنند که این مشکالت در دوران کرونا، 

مضاعف شده است.
اطالعات،  فناوری  مدیرکل  زعفرانی،  فرهود 
انتقال خون  اداری سازمان  ارتباطات و تحول 
کشور هم در گفتگو با سپید یادآور می شود: »با 
روشنگری و آموزش هایی که از سوی سازمان 
انتقال خون انجام شد، خیلی از مردم متوجه شدند 
که با اهدای خون در دوران کرونا، مشکلی برای 

سالمت آنها ایجاد نمی شود.«
به مشکالت کمبود  ادامه  این مقام مسئول در 
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 ۹۲ موافقت کردند حدود 
۱4۰ 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 
سازمان  خدمت   ۱4 وزیران،  هیات  مصوبه  با 
انتقال خون تحت پوشش بیمه قرار گرفت. بر 
این اساس، ۹4 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 
انتقال خون  بخش  در  دولت ساالنه  بدهد.  را 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کند، اما 
در نظر بگیرید که هزینه انتقال خون حدود ۷۵۰ 
میلیارد تومان است. در این بین، فقط حدود ۱۰۰ 
میلیارد تومان از این مابه التفاوت از طریق همین 

تعرفه ها تامین می شود.«
همچنین مدیرکل فناوری اطالعات، ارتباطات 
و تحول اداری سازمان انتقال خون با اشاره به 
انتقال خون،  وضعیت درآمدی کارکنان بخش 
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.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.«
»کارکنان سازمان  می کند:  زعفرانی خاطرنشان 
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 
از  این سازمان نگه داشته است، وگرنه خیلی 
خون،  انتقال  سازمان  از  خارج  می توانند  آنها 
باشند. همچنین در حالی  بهتری داشته  درآمد 
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.«
کارشناسان سالمت تاکید دارند که بهبودیافتگان 
کرونا در صورتی که می خواهند در کار نیک 
اهدای پالسما شرکت کنند، باید در بازه زمانی 
سریع تری اهدای پالسما را مورد توجه قرار دهند، 
زیرا نتایج بهتری در فرآیند درمان بیماران مبتال 

به کرونا برجای خواهد گذاشت.

زعفرانی: 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

مهدی زاده: در دو مرکز 
درمانی بقیه اهلل و  مسیح 

دانشوری بحث اهدای پالسمای 
بهبود یافتگان مطرح شد. در 
مرحله اول کار آزمایی بالینی 

بیماری کرونا نتایج خوبی از 
تزریق پالسمای بهبود یافتگان 
به بیماران کرونایی بستری در 

مراکز درمانی به دست آمد. 
این کار در ابتدا در استان های 

تهران و قم شروع شد و امروزه 
در ۲۷ استان انجام می شود

سالک مقدم: با شیوع بیماری 
کرونا خیلی از کشور ها 

استاندارد های خودشان را برای 
اهدای خون کاهش داده اند 

تا میزان مراجعه کنندگان کم 
نشود، اما ایران استاندارد های 

سختگیرانه خودش را حفظ 
کرده است. کشورمان در منطقه 

مدیترانه شرقی در زمینه 
اهدای خون بسیار درخشان 

عمل کرده است
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