سازمان انتقال خون ایران
در یک سالی که گذشت

رشد ذخایر خونی کشور

ســازمان انتقــال خــون ایــران تنهــا «مرکــز همــکار ســازمان جهانــی بهداشــت» در منطقــه اســت.
طبــق گــزارش دفتــر نمایندگــی ســازمان جهانــی بهداشــت ،ســازمان انتقــال خــون کشــورمان در امــر
بهبــود دسترســی بیمــاران نیازمنــد بــه خــون و محصــوالت خــون ســالم ،نظــام ســامت کشــورمان
را تبدیــل بــه یکــی از قویتریــن کشــورها در ســطح منطقــه مدیترانــه شــرقی کــرده اســت و کیفیــت
و ســامت خــون و فرآوردههــای خــون کشــورمان از نظــر بیمار یهــای قابــل انتقــال از راه خــون بــا
باالتریــن اســتانداردهای جهانــی و کشــورهای توســعه یافتــه رقابــت میکنــد .ســازمان انتقــال خــون
ایــران همچنیــن عضــو پیوســته «انجمــن بینالمللــی انتقــال خــون « ،»ISBTانجمــن آســیایی
طــب انتقــال خــون  »AATMو تنهــا کشــور اســامی و منطقــه شــرق مدیترانــه عضــو «انجمــن
بینالمللــی خونهــای نــادر» میباشــد کــه نقــش کشــور مرجــع را در انتقــال دانــش و تجربیــات
عرصههــای مختلــف طــب انتقــال خــون و نیــز برگــزاری دورههــای آموزشهــای تخصصــی بــرای
دیگــر کشــورها ایفــا میکنــد.

اهــم دســتاوردهای ســازمان در دولت ســیزدهم
بــه شــرح زیر اســت:
رشــد حــدود  9درصــدی شــاخص اهــدای
خــون در  4مــاه نخســت ســالجاری نســبت
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته و رشــد
حــدود  8درصــدی همیــن شــاخص نســبت بــه
 4مــاه ابتدایــی ســال 1398
رشــد  63درصــدی میانگیــن ذخایــر خــون در
 4مــاه اول ســالجاری نســبت بــه بــازه زمانــی
مشــابه در ســال گذشــته
افزایــش شــاخص توزیــع بــه درخواســت
بیمارســتانها از  91/4درصــد بــه حــدود 100
درصــد در  4مــاه ابتــدای ســالجاری
اســتقرار بانــک خــون پیــش بیمارســتانی در
آمبوالنسهــای زمینــی و هوایــی اورژانــس
 ،115بــا هــدف کاهــش مــرگ و میــر و
ناتواناییهــای جســمی در مجروحــان ســوانح
و حــوادث جــادهای و مــادران بــاردار در مناطــق
صعبا لعبــو ر
تشــکیل مجمــع خیریــن حامــی انتقــال خون
در اســتانهای کشــور بــا هــدف برخــورداری از
ظرفیــت خیریــن در توســعه زیرســاختهای
حیاتــی ســازمان
تقویــت و گســترش شــبکه ملــی خونرســانی
بــا هــدف پاســخ بهنــگام بــه مراکــز درمانــی
تمامــی اســتانهای کشــور
بازنگــری و اصــاح ســاختار تشــکیالتی
ســازمان ،بهعنــوان اولیــن ســازمان وابســته
بــه وزارت متبــوع در اخــذ مصوبــه ســاختار
تشــکیالت و افــزودن معاونــت اجتماعــی بــا
هــدف گســترش همکاریهــای بیــن بخشــی،
برخــورداری از ظرفیــت خیریــن ،ســازمانهای
غیردولتــی ،تشــکلهای دانشــجویی و
مردمنهــاد و بخــش خصوصــی ،تأمیــن ملــک
و تمامــی هزینههــای ســاخت احــداث مرکــز
جامــع تهیــه و فــرآوری طــب انتقــال خــون و
انبــار اســتراتژیک کشــوری در شــهر جدیــد پرنــد
بهعنــوان مرکــز پشــتیبان اســتان تهــران و نیــز
تأمیــن زمیــن و هزینههــای ســاخت ســردخانه
ملــی پالســما بــا ظرفیــت  100/000لیتــر در شــهر
قزویــن بــا مشــارکت خیریــن منطقــه ،از جملــه
نمونههایــی اســت کــه از دســتاوردهای ایــن
رویکــرد بــه شــمار میرونــد.
تأمیــن و تــدارک کیســههای فیلتــر جهــت
تأمیــن خــون و فرآوردههــای کــم لکوســیت ،بــا
هــدف کاهــش مــرگ و میــر و عــوارض ناشــی
از تزریــق در بیمــاران و نیــز کاهــش هزینههــای
بســتری در بیمارســتان
تدویــن برنامــه اســتراتژیک  5ســاله ســازمان
انتقــال خــون ()1401 - 1405
اهــم راهبردهــای تخصصــی ســازمان در
ســالجاری بــه شــرح زیــر میباشــد:
گســترش نظــام غربالگــری خونهــای
اهدایــی از  11اســتان بــه تمامــی  31اســتان ،در
راســتای «عدالـتورزی در توزیــع خدمــات نظــام
ســامت» و پاســخ بهنــگام بــه راهبردهــای
پدافنــد غیرعامــل
گســترش فراینــد گروهبنــدی خونهــای
اهدایــی بــه روش اتوماســیون و مطابــق بــا
آخریــن فناوریهــای نویــن از  4اســتان بــه
تمامــی اســتانهای کشــور ،بــا هــدف افزایــش
دقــت و ســرعت گروهبنــدی و کاهــش خطــای
آزمایشــگاهی
برنامهریــزی جامــع بــرای «گســترش تنــوع
تولیــد محصــوالت دانشبنیــان ســازمان»
شــامل افزایــش تولیــدات زیســت فنــاوری
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