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مديريت صحيح خون و فرآوردههاي آن در حوادث و باليا
*خديجه اکبري ،1فاطمه کلروزي

2

پوستر

مقدمه و هدف :علم انتقال خون يک علم پويا ،جديد و امروزي

که بعداز زلزله بم در کشورمان انجام شد نشان داد خونهاي آلوده

است .امروزه سعي ميشود با تحقيق و مطالعه زياد ،خون مصنوعي

به هپاتيت  Bو  Cدر سازمان انتقال خون نسبت به قبل اززلزله بيشتر

ساخته شود تا نياز جوامع به اين مايع حياتي برطرف گردد .در

ديده شده است .با توجه به اين آمارها ،جهت افزايش سالمت خون

حوادث وباليا نياز به خون و فرآوردههاي آن افزايش مييابد .ولي

در مواقع بحران خصوص ًا بحرانهاي ملي و منطقهاي چند راهکار

از طرف ديگر خون داراي قابليت زيادي براي انتقال بيماريهاي

توصيه ميشود :آموزش مديريت بحران ،تشکيل ساختار تسهيل

ويروسي است .هدف از ارائه اين مقاله آن است که به همکاران

کننده مرکزي جهت هماهنگي بين استانها درکشور وايجاد کميته

گرامي آموزش دهد چگونه در شرايط بحران و بال که نياز به خون

بحران در هر استان ،آموزش اعضاي کميته بحران و توجيه آنها در

سالم چندين برابر ميشود ،ميتوان سالمت انتفال خون را از

خصوص نحوه پذيرش اهدا کنندگان برطبق روشهاي استاندارد

دهندگان به گيرندگان سازماندهي و مديريت نمود.

در صورت بحران ،تعيين حداکثر توان و حداکثر ظرفيت پذيرش

روش کار :مقاله حاضر ازنوع مروري است ودرتدوين آن از جست

استاندارد خون هر استان براي امداد رساني در مواقع ايجاد بحران

وجوي كتابخانهاي واينترنتي دركتب ومقاالت معتبر استفاده شده

در مناطق ديگر.

است.

بحث و نتيجهگيري :انتقال بيماري خصوص ًابيماريهاي ويروسي از

يافتهها :درجنگهاي اخير ارتش امريکا که از تجهيزات نسبت ًا مناسبي

طريق خون يک معضل جهاني است که در جهت کاهش اين انتقال

برخوردار است به دليل فاسد شدن و عدم امکانات ذخيره مناسب

ساليانه مبالغ هنگفتي هزينه ميشود از آنجا که سالمت بهداشتي افراد

ناچار به دور ريختن حدود 60- 90درصد خونهاي ذخيره خود

از نظراهميت در درجه اول قرار دارد ،پايش سالمت خونهاي

شده است.همچنين تحقيقات انجام شده بعد از حادثه 11سپتامبردر

اهدايي که ممکن است در آينده به نيازمندان خون يا فرآوردههاي

آمريکا نشان داد انتقال بيماريهاي خوني ويروسي از دهندگان

خوني انتقال داده شود يک مسئوليت ملي و دولتي است.

افزايش يافته است به گونهاي که صليب سرخ آمريکا  %17خونهاي

کلمات کليدي :مديريت خون ،حوادث و باليا

اهدايي را بدليل آلودگي از چرخه مصرف خارج نمود .در تحقيقي
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