
رئیـس اداره سـرطان وزارت بهداشـت گفـت: 
»در  بخش هـای دولتـی و خصوصـی حـدود ۱۳٠ 

دسـتگاه شـتاب دهنده داریم.«
در  مطلـق  قنبـری  علـی  سـپید،  گـزارش  بـه 
گفت وگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان گفـت: 
»در حال حاضر دسترسـی به خدمات در حوزه 
درمـان مهـم اسـت و بایـد در کشـور امکانـات 
خوبـی در زمینـه شـیمی درمانـی و رادیوتراپـی 

فراهم شـود.«
بـه گفتـه وی امکانـات شـیمی درمانـی در ایـران 
قابل قبول اسـت؛ اما تعداد دسـتگاه های شـتاب 

دهنـده و رادیوتراپـی بایـد بهتر شـود.
وی گفـت: »در حـال حاضـر ۱۶ دسـتگاه رادیـو 
تراپـی در مراکـز دولتـی در حـال نصـب اسـت و 
در بخش هـای دولتـی و خصوصـی حـدود ۱۳٠ 
دسـتگاه شـتاب دهنده داریم که برای رسـیدن 
به سـطح بهتر باید ۱٠٠ دسـتگاه شـتاب دهنده 

دیگر در سراسـر کشـور داشـته باشـیم.«

زودهنـگام  تشـخیص  بـرای  وی  گفتـه  بـه 
سـرطان هایی ماننـد روده بـزرگ، دهانـه رحـم 
و پسـتان برنامه هایی در نظام شـبکه بهداشـتی 
و درمانـی تدویـن شـده اند کـه ایـن طرح هـا در 

حال گسـترش در تمام مناطق کشـور هسـتند.
رئیس اداره مدیریت سـرطان وزارت بهداشـت 
گفـت: »در زمینـه مراقبـت از افـراد و ارتقـای 
سـامت هم اقدامات خوبی در مراکز بهداشـتی 

و درمانـی انجـام می شـود.«
بـه گفتـه وی توسـعه مراقبت هـا نیازمنـد نیـروی 
انسـانی و فراهـم شـدن زیرسـاخت های الزم 
اسـت و ایـن برنامـه تـا افـق ۱۴٠۴ طرح ریـزی 

شـده است.
مطلـق گفـت: »انجـام آزمایش هـای الزم جهـت 
تشـخیص زودهنگام بیماری سـرطان در شـبکه 
بهداشـتی و درمانی انجام می شـود و اگر سـابقه 
بیماری در خانواده وجود داشـته باشـد، بیماران 

ارجـاع بـه خدمـات تخصصـی خواهند شـد.«
رئیس اداره مدیریت سـرطان وزارت بهداشـت 
گفـت: »آموزش هـای الزم در سـطوح مختلـف 
باید به مردم داده شـود تا تشـخیص بیماری در 
مراحـل اولیـه انجـام شـود. بـرای درمـان بیماری 
سـرطان دسترسـی بـه خدمـات مهـم اسـت؛ امـا 
تشـخیص زود هنـگام بیمـاری بـرای طـول عمـر 

مفید بیمار از اهمیت باالیی برخوردار است.«

مدیرعامـل سـازمان انتقـال خـون ایـران بـا بیـان 
اینکـه نیـاز بـه احـداث مراکـز اسـتراتژیک در 
تهـران بـرای تامیـن خـون و فرآورده هـای آن در 
زمـان وقـوع بحران هـا ضـروری اسـت، گفـت: 
»مقدمـات ایجـاد ایـن چنیـن مرکـزی در شـهر 

پرنـد بـا تهیـه زمیـن در دسـت اقـدام اسـت.«
بـه گـزارش سـپید، سـازمان انتقـال خـون تنهـا 
متولـی تامیـن خـون و فرآورده هـای خونـی در 
کشـور اسـت و بـه همـت و تـاش کارکنـان 
سازمان انتقال خون و همکاری مساعدت مردم 
نوع دوسـت در اهدای خون بدون هیچ چشـم 
داشـتی، همواره خون مورد نیاز بیمارسـتان ها و 
مراکز درمانی در سرتاسرکشور تامین می شود.
نظـر  از  و  نمی کنـد  خبـر  هیچـگاه  حادثـه 
ایجـاد  و  پیشـگیری  همیشـه  کارشناسـان 
آمادگی هـای الزم بهتریـن روش بـرای مقابلـه 
بـا حـوادث احتمالـی طبیعـی و دسـت سـاز 

بشـر اسـت.
درحـوادث مختلـف طبیعـی ماننـد وقـوع سـیل 
و زلزلـه و حـواث انسـان سـاز ماننـد جنـگ و 
درگیری ها و انفجارها همواره شـمار زیادی از 
مردمان سـاکن در منطقه وقوع کشـته و شـمار 
زیـادی هـم مصـدوم و یـا مجـروح می شـوند و 
درایـن بیـن خـون و فرآورده هـای خونـی مـورد 
نیـاز در زمـان بحـران و در چنیـن حوادثـی حکـم 
اکسـیر حیات بخـش را دارد و می تواننـد جـان 
تعداد زیادی از مصدومان و زخمیان و آسـیب 

دیـدگان را نجـات دهـد.
اما آنچه مهم اسـت در شـهری شـلوغی مانند 
تهـران بـا جمعیـت چنـد میلیونـی و راه هـای 
ارتباطی زیاد شـهری در زمان بحران نمی تواند 

کارایـی چندانـی داشـته باشـد و شـاید هـم 
برخـی از مراکـز اسـتراتژیک درزمـان بحـران 
ماننـد بیمارسـتان ها و مراکـز امدادرسـان و یـا 
مراکـز انتقـال خـون خـود کـه از بافت هـای 
سـاختمانی چندین سـال برخوردار هسـتند و 
بـرای چنیـن روزهایـی پیش بینـی نشـده اند و 
نتوانـد پاسـخگوی نیـاز تامیـن خـون یـا اسـکان 
مصدومان باشند، بنابر این نیاز است که از قبل 
مراکز اسـتراتژیک شـهری مانند بیمارسـتان ها، 
مراکـز اسـکان موقـت و درمانـی  و هچنیـن 
مراکـز انتقـال خـون در نظـر گرفتـه شـود کـه بـا 
بـه کارگیـری سـاخت و سـاز اصولـی و ایمنـی 
بـرای ایـن گونـه مراکـز، بتوانـد بـه موقـع وارد 
عمـل شـود و بـا تامیـن خـون مـورد نیـاز جـان 
شـمار زیـادی از مصدومـان و آسـیب دیـدگان 

را نجـات دهـد.
احـداث ایـن مراکـز عـاوه بـر اینکـه باید دارای 
اصول ایمنی سازه باشند و با آخرین روش های 
معماری و سـامت سـازه سـاخته شـده باشـند، 
می بایسـت اصـول دیگـری ماننـد بهـره گیـری 
از آخریـن تجهیـزات بـه روز دنیـا و دسترسـی 
آسـان و امکاناتـی ماننـد انجـام پروازهـای امداد 
رسـان و ارتباط جاده ای را به تمام نقاط شـهر 
بخصـوص نقاطـی بـا تراکـم جمعیـت بـاال را 
داشـته باشـند تـا بـه موقـع وارد عمـل شـوند و 

جـان هموطنـان نیازمنـدرا نجـات دهند.
سـازمان انتقـال خـون درحـوزه سـامت بـه 
عنـوان یـک سـازمان اسـتراتژیک مطـرح اسـت 
و می بایسـت بـا احـداث مراکـز اسـتراتژیک 
بتوانـد بـه موقـع بتوانـد خـون و فرآورده هـای 
خون مورد نیاز در مواقع بحرانی را تامین کند.

ایجاد مراکز استراتژیک انتقال خون 
دغدغه همیشگی ماست

مدیرعامـل سـازمان انتقـال خـون در گفـت و گـو 
بـا ایرنـا در خصـوص ایجـاد مراکـز اسـتراتژیک 
انتقـال خـون در تهـران بـا رویکـرد تامیـن نیـاز 
خـون و فرآورده هـای آن در زمان هـای بحـران 
گفـت: »از سـال ۸۵ تـا ۸۹ کـه مدیـرکل انتقـال 
خـون اسـتان تهـران بـودم، یکـی ازدغدغه هـای 
مهـم مـن ایجـاد مرکـز اسـتراتژیکی انتقـال خـون 

در تهـران بـود و هسـت.«
مصطفـی جمالـی ادامـه داد: »در زمـان تصـدی 
در اداره کل انتقـال خـون اسـتان تهـران، کارهـای 
زیـادی انجـام شـد، ولـی در بحـث ایجـاد مرکـز 
استراتژیک انتقال خون در زمان بحران، متاسفانه 
نتوانسـتیم بـه هـدف خـود کـه آرزوی مـن نیـز 

بود برسـیم.«
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بـه عنـوان 
مدیرعامل سـازمان انتقال خون در خدمت مردم 
هسـتم، ادامـه داد: »ایـن کار را کـه از دغدغه هـای 
اصلـی در بحـث تامیـن خـون و فرآورده هـای 
خونـی در شـهر بزرگـی مثـل تهـران اسـت را 
شـروع کرده ایم و زمین مناسـبی در شـهر پرند با 
پوشـش شـهرها و مناطق رباط کریم، اسامشـهر 
و شـهریار کـه جمعیـت حـدود ۵ میلیـون نفـر را 
در بـر می گیـرد را بـرای احـداث و ایجـاد مرکـز 
انتقال خون با رویکرد اسـتراتژیکی برای تهران 

درنظـر گرفته ایم.«
جمالـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن مرکـز بـزرگ 
و مجهـز اسـتراتژیک در پرنـد بـا همـکاری و 
مساعدت مردم و خیرین سامت ساخته خواهد 
شـد، تاکید کرد: »پیش بینی شـده اسـت که این 

مرکـز از مرکـز اصلـی انتقـال خـون در خیابـان 
وصـال شـیرازی تهـران، خیلـی بهتـر و مجهزتـر 
باشـد و حتی پیش بینی شـده اسـت در این مرکز 
آموزش هـا و حمایت هـای علمـی بین المللـی در 
حـوزه انتقـال خـون بـرای کشـورهای منطقـه را 

هم داشـته باشـیم.«
مدیرعامـل انتقـال خـون بـا تاکیـد بـر اینکـه 
تهـران بـا داشـتن جمعیـت زیـاد، شـهرها و 
مناطق حاشـیه ای و همچنین شـهرهای اقماری 
در صـورت وجـود بحران هـای احتمالـی نیازمنـد 
چند مرکز استراتژیک انتقال خون است تا بتواند 
نیـاز بـه خـون را در ایـن زمان هـای بحرانـی تامین 
کند، تصریح کرد: »بنابراین به دنبال ایجاد چنین 
مرکزی در شـهرپردیس هم هسـتیم و درصددیم 
تـا زمیـن مـورد نیـاز ایـن مرکـز را تهیـه و چنیـن 
مرکـزی را احـداث کنیـم، تـا اگـر بـا بحـران یـا 
حادثـه ای مواجـه شـدیم، دو تـا جایگزیـن بـرای 

مراکـز انتقـال خـون تهـران داشـته باشـیم.«
وی ادامـه داد: »بـه عنـوان مثـال در حـال حاضـر 
مراکز درمانی، بیمارسـتانی در شهرسـتان شـهریار 
نیـاز بـه خـون و فرآورده هـای خونـی خـود را از 
طریـق انتقـال خـون مرکـز وصـال در تهران تامین 
می کنـد کـه مشـکاتی را بـه همـراه دارد کـه البتـه 
اینها در شـرایط عادی اسـت، اما در زمان بحران 
واقعـا تامیـن خـون مـورد نیـاز کـه در حـوادث 

حیاتی اسـت، بسـیار مشـکل خواهد بود.«
جمالـی تاکیـد کـرد: »بنابرایـن ایجـاد مراکـز 
اسـتراتژیک انتقـال خـون بـا رویکـرد پدافنـد 
غیرعامـل مقولـه بسـیار مهمـی اسـت و در ایـن 
خصـوص هـم نیازمنـد کمک هـای خیرین  بخش 

سـامت و دولـت هسـتیم.«
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