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وی با بیان اینکه عمده کمبودهای خونی در 
گروه های  در  عمدتا  امسال  و  گذشته  سال 
خونی منفی بوده است، اظهار کرد: »افرادی 
که دارای گروه های خونی منفی هستند باید 
باشند،  داشته  خون  اهدای  به  بیشتری  اقبال 
ما  کشور  مردم  از  درصد   ۱۰ فقط  که  چرا 
دارای گروه های خونی منفی هستند. در واقع 
گروه های منفی جزو نادرترین گروه های خونی 
افرادی که گروه خونی منفی  از بین  هستند، 
دارند، سه تا چهار درصد  Oمنفی، سه درصد 
از یک  B منفی و کمتر  A منفی، دو درصد 
درصد هم دارای گروه خونی AB منفی هستند. 
در حالی که در گروه های خونی مثبت نزدیک 
۳۳ تا ۳۴ درصد O مثبت، نزدیک ۲۷ درصد 
A مثبت، نزدیک ۲۳ درصد B مثبت و هفت 

AB مثبت هستند.«  درصد هم 
سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه 
جهت  نفر  میلیون   ۲.۵ کشور  در  ساالنه 
انتقال خون مراجعه  اهدای خون  به مراکز 
می کنند، گفت: »از این تعداد مراجعه حدود 
۲میلیون واحد خون اهدا می شود. همچنین 
از این تعداد مراجعه کننده، ۵۰۰ هزار نفرشان 
اهداکننده مستمر هستند. یعنی کسانی هستند 
که به طور دائم خون اهدا می کنند. اهداکننده 
دو  متوسط  طور  به  که  است  کسی  مستمر 
شود.  خون  اهدای  به  موفق  سال  در  بار 
تمامی افرادی که برای اهدای خون به مراکز 
سالم ترین  از  می کنند،  مراجعه  خون  انتقال 
رعایت  با  توانسته اند  و  افراد جامعه هستند 
استاندارد های سازمان جهانی بهداشت وارد 

شوند.« خون  انتقال  مراکز 
وی با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، 
گفت: »تمامی پروتکل های بهداشتی در مراکز 
انتقال خون رعایت می شود و تمامی وسایل 
اهدای  پروسه  در  شده  استفاده  تجهیزات  و 
خون و پالسما استریل و یکبار مصرف است.«
اینکه  بیان  با  خون  انتقال  سازمان  سخنگوی 
بیش از ۸۵ درصد از خون های کامل اهدایی 

در سطح جهان تبدیل به فراورده های خونی 
می شود، گفت: »متوسط این نرخ در کشور های 
عضو منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است، 
اما ایران با تبدیل بیش از ۹۷ درصد خون های 
رده  در  فرآورده های خونی  به  مردم  اهدایی 
کشور های با درآمد باالی اقتصادی قرار دارد. 
ضمن اینکه  ایران در حال حاضر از نظر شیوع 
خون  اهداکنندگان  میان  در  عفونت ها  پایین 
نخست  رتبه  شرقی  مدیترانه  کشور های  در 
تونس دو کشور  به همراه  دارد. همچنین  را 
از  مشتق  دارو های  تولید  که  هستند  منطقه 
پالسما را انجام می دهند آلبومین، فاکتور ۸، 
جمله  از  انعقادی   ۹ فاکتور  و  ایمونوگلوبین 
دارو های مشتق از پالسما در ایران هستند. در 
حال حاضر سالمت خون اهدایی در کشور با 
بار  اهداکنندگان  غربالگری  شیوه های  انجام 
اولی و اجرای طرح واکسیناسیون اهداکنندگان 

افزایش  و   B هپاتیت  ویروس  علیه  مستمر 
کیفیت تست های غربالگری و شیوه های نوین 
خون  اهدای  صفر  ریسک  به  آزمایشگاهی 

نزدیک شده است.«

تاالسمی ها چشم انتظار اهداکنندگان 
خون هستند

علی رغم سخنان حاجی بیگی، یونس عرب 
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالسمی 
این  به  مبتال  نفر  ۲۳ هزار  به  اشاره  با  کشور 
بیماری خاص در کشور اظهار کرد: » ساالنه 
حدود ۵۰۰ هزار واحد خون توسط افراد مبتال 
به تاالسمی در کشور مصرف می شود و هر 
هفته  سه  هر  متوسط  طور  به  تاالسمی  بیمار 

یکبار باید خون تزریق کند.«
وی با بیان اینکه اوج و فرود پیک های کرونا 
تأثیر منفی بر بیماران تاالسمی گذاشته است، 

در  می رسد  اوج  به  کرونا  که  » هربار  گفت: 
کشور با کمبود خون مواجه می شویم که این 
موضوع زندگی بیماران تاالسمی را با مشکالتی 
مواجه می کند. این در حالیست که بارها تأکید 
انتقال خون کشور  پایگاه های  که  شده است 
کرونایی  بیمار  اصال  و  بوده  استریلیزه  کامال 
مردم  حال  این  با  نمی کنند  مراجعه  آنجا  به 
کمتر  و  هستند  بیماری  این  به  ابتال  نگران 

می کنند.« مراجعه 
عرب افزود: »برخی دیگر نگران این موضوع 
هستند که با اهدای خون ممکن است سیستم 
ایمنی آنها کاهش پیدا کند در حالیکه اینگونه 
نیست و اهدای خون هیچ تأثیری بر سیستم 
ایمنی افراد ندارد. این ترس موجب شده است 
تا از ابتدای شیوع کرونا با چالش اهدای خون 

در کشور مواجه شویم.«
نیاز  سال  ایام  تمامی  در  اینکه  بیان  با  وی 
مستمر به خون وجود دارد، گفت: » اگر مردم 
به صورت دائم و مستمر به پایگاه های اهدای 
تأمین  در  مشکلی  هیچ  کنند  مراجعه  خون 
کشور  بیماران  و  بیمارستان ها  برای  خون 

ندارد.« وجود 
مدیرعامل انجمن بیماران تاالسمی اظهار کرد: 
»در حال حاضر در استان هایی مانند سیستان 
و بلوچستان، هرمزگان، گیالن و مازندران که 
است  زیاد  آنها  در  تاالسمی  بیماران  حضور 
یک  زندگی  هستیم.  مواجه  خون  کمبود  با 
است  وابسته  خون  تزریق  به  تاالسمی  بیمار 
هموگلوبین  نشود  انجام  تزریق  این  اگر  و 
خون او شدیدا افت پیدا می کند و نمی تواند 
اگر  دهد.  انجام  را  خود  روزانه  فعالیت های 
این تزریق با تأخیر مواجه شود ممکن است 
این  و  روبه رو شود  مرگ  و  قلبی  بیماری  با 

موضوع ما را نگران می کند.«
وی تأکید کرد: »افراد مبتال به تاالسمی در 
بخش هایی  بلوچستان،  سیستان و  استان های 
از هرمزگان و استان گیالن در انتظار خون 
در  حضور  با  مردم  امیدواریم  و  هستند 
را  آنها  این  از  بیش  خون  اهدای  مراکز 

نگذارند.« انتظار  چشم 
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