اﻓﺰاﯾـﺶ  ۷درﺻـﺪی اﻫـﺪای ﺧـﻮن در
ﮐﺸﻮر  /ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ِ
اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در  ۴اﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺻﺪاﻗﺖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮی
رﺳﺎﻧﻪ ای ،درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن در ﮐﺸﻮر و ﺷﺮاﯾﻂ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﻮﯾﺎ و در
ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ و روﺗﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای
اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ،ﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ را ﻓﺮآوردهﮔﯿﺮی ،ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی و آﻣﺎده
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
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وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ،
ﻧﻘﺸﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻄﻠﻌﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮن ﻫﻢ ﻣﺎدهای ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﻘﻀﺎ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻼﮐﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد ﯾﺎ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﯿﺶ از  ۳۰روز ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری
ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ روز ذﺧﯿﺮه
ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﮑﺮﻣﺎن راﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ روز آﯾﻨﺪه ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮن ﯾﮏ ﻧﯿﺎز
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ و ﻣﺪاوا در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
زﻣﯿﻨﻪای ﺧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و … ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ
ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎزه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۷درﺻﺪی اﻫﺪای ﺧﻮن در  ۹ﻣﺎه اول اﻣﺴﺎل

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ وارد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ .در  ۹ﻣﺎه اول اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ  ۹ﻣﺎه اول ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺪود ﻫﻔﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ اﻫﺪای ﺧﻮن داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﺗﺪاوم ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ روﺗﯿﻦ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.
ﺗﻬﺮان،
ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺖ :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎرزی در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻮی
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺳﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ اﻫﺪای ﺧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر زده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻫﺪای ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ  Oﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻮی
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ درﻣﺎن اﺳﺖ و از ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮدم ﻧﻮعدوﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران
ﮐﺸﻮر ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻢ دارﯾﻢ و اﮔﺮ
اﺳﺘﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ،ﺧﻮن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ اﻫﺪای ﺧﻮن در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدم ،ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدان  ۴ﺑﺎر در ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر
در ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻫﺪای
ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎزه ،ﺑﺮوز و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺎ ﻣﺠﺮب و آﻣﻮزشدﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ و ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮن

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺎ از رگ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ رگ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮن را
رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ
اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺰﺷﮏ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻫﺪای ﺧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

