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چهل و یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال 
خون ایران روز شنبه با حضور وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و دیگر اعضای این 

شورا در دفتر وزارتی تشکیل شد.
سازمان  اساسنامه  بازنگری  سپید،  گزارش  به 
انتقال خون که دارای مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در سال 1363 بود یکی از محورهای 
مورد تبادل نظر این جلسه شورا بود. چهل و 
یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون 
دارای 9 بند دستورجلسه بود که تمامی مفاد آن 

به تصویب اکثریت مطلق اعضاء رسید.
در این جلسه موضوعاتی چون ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی سازمان، بهبود استانداردهای 
خدمات ارائه شده در سازمان و در نهایت کاهش 
عوارض و واکنش های ناشی از تزریق خون و 
فرآورده های خون در بیماران، به بحث گذارده شد.
خون  محصوالت  تولید  برای  برنامه ریزی 
و  بررسی  آزمایشات  انجام  و  لکوسیت  کم 
غربالگری آنتی بادی های خون های اهدایی از 
دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
بازنگری و اصالح ساختار تشکیالتی سازمان 
ساختار  اصالح  اولین  عنوان  به  خون  انتقال 

بهداشت،  وزارت  به  وابسته  سازمان های 
یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بود.
خون،  انتقال  سازمان  جدید  ساختار  در 
تشکیالت معاونت اجتماعی بدون گسترش 
که  است  پیش بینی شده  تشکیالتی  چارت 
هدف آن، توسعه همکاری های بین بخشی، 
برخورداری از ظرفیت خیرین، سازمان های 
بخش  و  دانشجویی  تشکلهای  نهاد،  مردم 
خصوصی در گسترش زیرساخت های مهم 

انتقال خون در سراسر کشور می باشد.
در این جلسه بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، 
و رئیس شورا، مصطفی جمالی مدیرعامل 
سازمان انتقال خون ایران، حسن ابوالقاسمی 
رئیس دانشگاه بقیه اهلل، مجتبی قدیانی عضو 
سعید  بهشتی،  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت 
و  بهداشت  وزارت  درمان  معاون  کریمی 
بهرام دارائی رئیس سازمان غذا و دارو، پنج 
عضو اصلی شورای عالی سازمان انتقال خون 

حضور داشتند.
 گفتنی است شورای عالی سازمان باالترین 
مرجع تصمیم سازی و سیاستگذاری سازمان 

انتقال خون می باشد.وبدا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »طرح شهید سلیمانی 
و واکسیناسیون همگانی که با کمک گرفتن 
از مردم و سازمان های مختلف مردمی اجرا 
شد، یک انقالب در توسعه مشارکت اجتماعی 

بود.«
به گزارش سپید، کمال حیدری با بیان این 
مطلب در اولین همایش کشوری »ارتباطات 
خطر و مشارکت اجتماعی« در تاالر شمس 
مشارکت های  توسعه  »برای  داشت:  اظهار 
اجتماعی باید تمام ظرفیت ها همچون بسیج، 
هالل احمر، شهرداری ها، سازمان های مردم 
نهاد و محالت را پای کار بیاوریم که این کار 
در طرح شهید سلیمانی به خوبی انجام شد.«
وی با بیان اینکه سالمت محالت و محله 
محوری در توسعه مشارکت اجتماعی نقش 
بسیار زیادی دارد، افزود: »بعد از جنگ هیچ 
وقت مشارکت اجتماعی به اندازه مشارکت 
این  در  نبود.  باال  کرونا  پاندمی  اجتماعی 
میدان  وارد  برای سالمِت هم  پاندمی همه 
با  دادند  نشان  و  گذاشتند  انرژی  و  شدند 
افزایش مشارکت چقدر خوب می توان کارها 

را پیش برد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: 

»مشکالت سالمت روز به روز پیچیده تر 
می شود و نیاز به مشارکت اجتماعی در 
احساس  بیشتر  روز  هر  نیز  عرصه  این 
می شود. مسائل جدیدی مثل گرد و غبار، 
با  زندگی  شیوه  و  هوا  و  زمین  آلودگی 
توسعه مشارکت اجتماعی در سالمت قابل 
رسیدگی است. اگر آرزوی کشورها توسعه 
توسعه  این  در محوریت  است، سالمت 

قرار دارد.«
حیدری ادامه داد: »اگر افراد جامعه توانمند 
شوند، سالمت، مطالبه همگانی خواهد شد. 
بنابراین توانمندسازی محیط های اجتماعی 
مثل مدارس، ادارات و محل کار افراد به این 
پیشرفت کمک زیادی می کند. در محالت 
چون همه به هم نزدیک تر هستند می توانند 
مشارکت بهتر و قوی تری را رقم بزنند.«
وی با بیان اینکه با وجود مشارکت خوبی 
که در برنامه ها با وزارت آموزش و پرورش 
داریم، متاسفانه از دوره دوازده ساله تحصیل 
و مدرسه برای نهادینه کردن فرهنگ سالمت 
در دانش آموزان به خوبی بهره نمی گیریم، 

افزود: »آموزش و توانمندسازی دانش آموزان 
در کنار مسایلی مانند توجه به تغذیه صحیح 
آنان در بوفه مدارس، ارتقای سالمت جامعه 

را در پی دارد.«
گفت:  پایان  در  وی  وبدا،  گزارش  به 
»خوشبختانه در بحث کمیت زندگی شاهد 

رشد چشمگیر سن امید به زندگی در افراد 
جامعه هستیم و اکنون باید تالش خود را 

به ارتقای کیفیت زندگی معطوف کنیم.«
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