
ماه نخسـت سـال جاری داشـته اند. در ۹ 
مـاه اول سـال جـاری حـدود ۲۶۰ هـزار 
نفـر از اهداکننـدگان خـون، اهداکننـده بـار 
اول بوده انـد. ایـن اهداکننـدگان حـدود ۱۵ 
درصـد از کل مـوارد اهـدای خـون را در 

طـی ایـن مـدت شـامل می شـوند.«
صداقـت اظهـار داشـت: »در همیـن بـازه 
زمانـی حـدود ۸۵ درصـد از اهداکننـدگان 
را اهداکنندگان مسـتمر و با سـابقه تشـکیل 
داده انـد. سـازمان انتقـال خـون ایـران امیـد 
دارد بـا توجـه بـه تغییـر هـرم جمعیـت 
اهداکننـدگان و لـزوم مشـارکت هرچـه 
تامیـن  در  نوجوانـان  و  جوانـان  بیشـتر 
خـون  فرآورده هـای  و  خـون  ذخایـر 
بیمـاران  و  درمانـی  مراکـز  نیـاز  مـورد 
عزیز کشـورمان، با اسـتمرار سـنت حسـنه 
اهـدای خـون توسـط هموطنـان در طـول 
یـک سـال، ضریـب تبدیـل اهـدای بـار 
اول بـه اهـدای مسـتمر خـون بـا سـرعت 

و شـتاب بیشـتری در کشـورمان رخ دهد. 
بایـد توجـه کـرد اهداکنندگانـی کـه در طی 
۱۲ مـاه، بتواننـد سـابقه اهـدای موفـق خون 
را حداقـل دو بـار یـا بیشـتر ثبـت کننـد، بـه 
عنوان اهداکننده مسـتمر محسـوب شـده و 
کارت ویـژه مربـوط بـه اهداکننـده مسـتمر 

را دریافـت خواهنـد کـرد.«

چالش های کارکنان بخش انتقال 
خون

جنـس فعالیـت کارکنـان بخـش انتقال خون 
همـواره بـا مخاطـرات متعـددی همراه بوده 
که این مخاطرات در دوران کرونا، شـدت 
گرفـت. در نظـر بگیریـد فـردی کـه بـرای 
اهـدای خـون بـه مراکـز درمانـی مراجعـه 
می کنـد، امـکان دارد کـه بـه کرونـا مبتـا 
باشـد. در نتیجه فعاالن جامعه پزشـکی در 
حـوزه انتقـال خـون نیـز ممکـن اسـت در 

معـرض کرونـا قـرار بگیرنـد. البتـه کارکنان 
مراکـز مختلـف انتقـال خـون، میزان رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی را دوران کرونـا بـه 
شـدت افزایـش دادنـد، امـا بـه هـر حـال 
پزشـکان و سـایر کارکنـان حـوزه انتقـال 
خـون، ارتبـاط مسـتقیمی بـا مـردم دارنـد 
و بـه همیـن دلیـل، احتمـال انتقـال ویروس 
کوویـد ۱۹ بـه کارکنـان بخش هـای مختلف 

انتقـال خـون وجود داشـت.
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه 
مختلـف  بخش هـای  در  فعـال  کارکنـان 
انتقـال خـون، کارانـه ندارنـد و در بسـیاری 
از مراکـز انتقـال خـون نیـز بـا کمبـود جدی 
نیروی انسانی مواجه هستیم. میزان درآمد 
ماهانـه آنهـا نیـز در ردیـف حقوق هـای 
حداقلـی در بیـن فعـاالن جامعـه پزشـکی 
قـرار دارد. ایـن گـروه فعـال از جامعـه 
بـا وجـود مشـکات معیشـتی  پزشـکی 
متعـدد، همچنـان در صـف ارائـه خدمـات 
مسـتقیم به مردم هسـتند و در دوران کرونا 

نیز میزان فعالیت و کیفیت خدمت رسـانی 
آنهـا کمرنـگ نشـده اسـت.

یکـی از عمـده مشـکات حـوزه انتقـال 
خـون در ایـران، کمبـود نیـروی انسـانی 
اسـت. بـه دلیـل محدودیـت منابـع مالـی و 
محدودیت هـای اسـتخدامی، برخـی مراکز 
انتقـال خـون در کشـور بـا کمبـود جـدی 

نیـروی انسـانی مواجـه هسـتند.
پزشـکان،  از  توجهـی  قابـل  بخـش 
پیراپزشکان، پرستاران و سایر کادر اداری 
و درمانی در مراکز مختلف سازمان انتقال 
خون در حال ارائه خدمت هستند. برخی 
از آنها با مشکات معیشتی روبرو هستند 
و بـه دلیـل کمبـود نیـرو نیـز گاهـی مجبـور 
هسـتند که بجای چند نیرو، فعالیت کنند. 
ماجـرای ایـن کمبـود نیـرو در بخـش انتقال 
خـون، فقـط هـم مختـص چنـد نقطـه از 
کشـور نیسـت، بلکه در بسـیاری از مراکز 
انتقـال خـون در اسـتان های مختلـف بـا 

کمبـود نیـروی انسـانی مواجـه هسـتیم.
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با احساس مسئولیت هموطنان  خوشبختانه 
نوع دوست و اهداکنندگان همیشه همراه، سازمان 
انتقال خون ایران توانسته است در ۹ ماهه نخست 
سال جاری، حدود پنج میلیون واحد محصوالت و 
فرآورده های خون مورد نیاز مراکز درمانی کشور را  
فرآوری و تامین کند که به این ترتیب، شبکه ملی 
خون رسانی کشور در این شاخص رشدی حدود 
۱۰.۲۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته کسب کرده است. استان های خراسان شمالی، 
کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۳۵.۶۶ 
درصد، ۲۴.۶۸ درصد و ۲۲.۲۲ درصد بیشترین رشد 
شاخص اهدای خون را نسبت به سایر استان های 
کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته، به خود اختصاص داده اند

مجموعه آمارهای ۹ ماه اخیر در حوزه اهدای 
خون، کاما امیدوار کننده است. رشد شاخص اهدای 
خون در این مدت نشان می دهد که استقبال مردم برای 
انجام این اقدام بشردوستانه، بیش از سال گذشته بوده 
است. در این بین، باید در نظر داشت که بخش قابل 
توجهی از پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و سایر 
کادر اداری و درمانی در مراکز مختلف سازمان انتقال 
خون در حال ارائه خدمت هستند. برخی از آنها با 
مشکات 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

از سوی دیگر باید در نظر داشت که کارکنان 
کارانه  انتقال خون،  مختلف  در بخش های  فعال 
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 مشکات 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. یکی 
از عمده مشکات 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

جنس فعالیت کارکنان بخش انتقال خون همواره 
با مخاطرات متعددی همراه بوده که این مخاطرات در 
دوران کرونا، شدت گرفت. در نظر بگیرید فردی که 
برای اهدای خون به مراکز درمانی مراجعه می کند، 
امکان دارد که به کرونا مبتا باشد. در نتیجه فعاالن 
جامعه پزشکی در حوزه انتقال خون نیز ممکن است 
در معرض کرونا قرار بگیرند. البته کارکنان مراکز 
انتقال خون، میزان رعایت پروتکل های  مختلف 
بهداشتی را دوران کرونا به شدت افزایش دادند، 
اما به هر حال پزشکان و سایر کارکنان حوزه انتقال 
خون، ارتباط مستقیمی با مردم دارند و به همین 
دلیل، احتمال انتقال ویروس کووید ۱۹ به کارکنان 

بخش های مختلف انتقال خون وجود داشت


