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  یاسر مختاری
پاندمی کرونا که وارد کشور شد تنها بیماری 
و مرگ ناشی از این بیماری نبود که جامعه 
بیماران  از  بسیاری  بلکه  کرد  درگیر خود  را 
افتاد.  شماره  به  حیاتشان  نیز  غیرکرونایی 
این  جمله  از  تاالسمی  و  هموفیلی  بیماران 
از کاهش  ناشی  بودند که کمبود خون  افراد 
خون،  پایگاه های  در  اهداکنندگان  حضور 

زندگی آنان را به خطر انداخت.

وضعیت کنونی خون در ایران
به گزارش سپید، طی یک سال گذشته بارها 
درخواست های مختلفی از سوی سازمان انتقال 
خون منتشر شد و با توجه به کمبود و خالی 
شدن ذخایر خونی خواستار حضور مردم به 
جبران  و  مستمر  اهداکنندگان  حضور  ویژه 
سخنگوی  حال  این  با  شدند.  خون  کمبود 
سازمان انتقال خون در گفت وگو با خبرنگار 
از  برخی  در  و  مقطعی  را  کمبود  این  سپید، 
رابطه  این  در  دانست. وی  گروه های خونی 
سازمان  گزارش های  »براساس  کرد:  اظهار 
در  دنیا  کشورهای  بیشتر  بهداشت،  جهانی 
آمار  کاهش  درصد   30 تا   20 کرونا  دوران 
اهدای خون داشته اند. در صورتی که در ایران 

این میزان 8 درصد بوده است.«
وی با بیان اینکه عمده کاهش اهدای خون به 
انتقال  به کرونا در مراکز  ابتال  از  دلیل ترس 
خون بوده است، گفت: »در سال گذشته این 
ترس موجب شد تا مردم نسبت به سال های 
در  کنند  مراجعه  مراکز  این  به  کمتر  قبل تر 

انتقال خون  مراکز  پایگاه ها و  تمامی  حالیکه 
تحت شدیدترین پروتکل های بهداشتی بوده 
و عاری از کرونا بودند. از سوی دیگر برخی 
این تصور بودند  بر  به دلیل عدم آگاهی  نیز 
منتقل  طریق خون  از  است  ممکن  کرونا  که 
شود در حالیکه چنین نبود و با اطالع رسانی 
و کمپین های مختلف توانستیم این ترس را از 
بین برده و کمبودهای خون را جبران کنیم.«
وی بیان کرد: »مهمترین دغدغه مراکز انتقال 
میان  تعادل  کرونا،  پاندمی  دوران  در  خون 
تعداد  دوران  این  در  است،  تقاضا  و  تولید 
کند  پیدا  کاهش  است  ممکن  اهداکنندگان 
اما این کاهش تا حدی در هفته های پس از 
انتقال  به  نیاز  کاهش  دلیل  به  پاندمی  شروع 
غیر  جراحی  عمل های  شدن  کنسل  و  خون 
این حال در برخی  با  اورژانسی جبران شد. 
از استان ها با کاهش 75 درصدی اهدای خون 

مواجه شدیم.«
حاجی بیگی یادآور شد: » در دوماهه نخست 
مدت  به  نسبت  درصدی   13 رشد  با  امسال 
مشابه سال 99 مواجه شدیم و بیشترین میزان 
قزوین،  استان های  در  نیز  اهدای خون  رشد 
آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی بوده است.«
جاری  سال  اول  دوماهه  »در  داد:  ادامه  وی 
خون  اهدای  جهت  نفر   354 و  هزار   400
که  کرده اند  مراجعه  کشور  سراسر  مراکز  به 
واحد  هزار   375 و  هزار   320 تعداد  این  از 
خون اهدا شده است. همچنین در این دو ماه 
سهم بانوان استان  لرستان 9 درصد، سیستان 
و بلوچستان 7.3 درصد و خراسان جنوبی 7 
درصد بوده است و بیشترین شاخص اهدای 

خون در کشور را داشته اند.« 

سخنگوی سازمان انتقال خون کشور در ادامه 
با بیان اینکه 562 هزار و 144 واحد خون و 
فرآورده های خونی شامل گلوبول قرمز فشرده 
و  درمانی  مراکز  در  پالسما  و  پالکت  شده، 
بیمارستان های کشور توزیع شده است، گفت: 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان  » این 
گذشته، 16.5 درصد رشد را نشان می دهد.«
حاجی بیگی در ادامه با بیان اینکه سهم شهروندان 
تهرانی در اهدای خون 15.5 درصد بوده است، 
اظهار کرد: » پس از تهران، فارس و خراسان 
رضوی نیز در صدر اهدا کنندگان خون بوده اند 
به طوریکه 30 درصد کل خون اهدایی در کشور 

مربوط به این سه استان بوده است.« 
وی یادآور شد: »در حال حاضر 900 بیمارستان 
و مرکز درمانی در کل کشور، خون از سازمان 
انتقال خون دریافت می کنند. در این مراکز عالوه 
بر بیماران کرونایی، بیماران دیگری نیز به خون 
نیاز دارند. سازمان انتقال خون باید جوابگوی نیاز 
بیمارستان های کل کشور به خون و فرآورده های 
آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده، پالکت و پالسما 
و در حال حاضر پالسمای بهبودیافتگان کرونا 
باشد که در حال حاضر از سازمان انتقال خون 

در خواست می شود.«
گیالن،  نظیر  استان هایی  »در  افزود:  وی 
استان های  همچنین  و  گلستان  مازندران، 
بلوچستان،  و  سیستان  مانند  کشور  جنوبی 
بوشهر، هرمزگان و خوزستان به دلیل وجود 
بیماران خاص و افراد مبتال به تاالسمی مصرف 

خون نسبت به سایر استان ها بیشتر است.«
ادامه در صفحه 17 

تاالسمی ها چشم انتظار اهداکنندگان خون

حاجی بیگی: براساس 
گزارش های سازمان جهانی 
بهداشت بیشتر کشورهای 

دنیا در دوران کرونا 20 
تا 30 درصد کاهش آمار 

اهدای خون داشته اند. در 
صورتی که در ایران این 

میزان 8 درصد بوده است

عرب: در حال حاضر در 
استان هایی مانند سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، گیالن و 

مازندران که حضور بیماران 
تاالسمی در آنها زیاد است با 
کمبود خون مواجه هستیم. 

زندگی یک بیمار تاالسمی به 
تزریق خون وابسته است و 
اگر این تزریق انجام نشود 
هموگلوبین خون او شدیدا 

افت پیدا می کند
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