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جایگاه انجمن های علمی در برنامه ریزی های نظام سالمت
پ��س از این مقدمه به ط��ور مختصر 
ب��ه برنامه های نظام س��امت در حیطه 
بهداش��تی و درمان��ی مرتب��ط ب��ا حوزه 
آزمایشگاهی پرداخته می شود. در حوزه 
بهداشتی سیاست ارتقاء نظام پیشگیری، 
کنترل، حذف و ریشه کنی بیماری های 
واگیر و نیز سیاست ارتقاء نظام غربالگری، 
پایش و مدیریت بیماری های غیرواگیر و 
در حوزه  درمانی تعیین سیاستگذاری هایی 
مرتبط با کیت و تجهیزات، ارتقاء مهارت 
حرفه ای دان��ش آموختگان ای��ن حوزه، 
برنامه راهبردی اس��تقرار استانداردهای 
تدوین ش��ده از طرف آزمایش��گاه مرجع 
س��امت و به منظور اطمینان از صحت 
گزارش آزمایش��گاه های مدنظر می باشد. 
در چن��د س��ال اخیر آزمایش��گاه مرجع 
سامت و انجمن های علمی در خصوص 
دستیابی به این اهداف در موارد زیر اقدام 

نموده اند:
  همکاری و تدوین و استقرار سیستم 
مدیری��ت کیفی��ت در آزمایش��گاه های 

پزشکی سراسر کشور
  برگ��زاری دوره آموزش��ی ضم��ن 
خدمت توسط آزمایشگاه مرجع سامت، 
انجمن های علمی و سایر نهادهای مرتبط 
  برگ��زاری دوره ه��ای تخصص��ی، 
س��مینار و کنگره های علم��ی مرتبط با 

حوزه مذکور
  هم��کاری و اج��رای برنامه ارزیابی 
خارجی کیفیت توسط انجمن های علمی 
و توس��عه آن در حوزه بیماری های تحت 

مراقبت
  تدوی��ن اس��تانداردهای مرتبط با 

ح��وزه کنترل و صحه گ��ذاری کیت ها و 
فرآورده های تشخیصی و تجهیزات توسط 
آزمایش��گاه مرجع س��امت با همکاری 

انجمن های علمی
و  ممی��زی  برنامه ه��ای  اج��رای    
مشاوره در س��طوح مختلف و در حیطه 

آزمایشگاه ها
  تدوین برنامه ه��ای مرتبط با نظام 
اعتباربخشی و شروع عملیات اجرایی آن

  هم��کاری در اج��رای برنامه ه��ای 
مرتب��ط ب��ا بیماری های تح��ت مراقبت 
توس��ط آزمایش��گاه ها و ارائه گزارش به 

مراکز ذیصاح
  و مهمتری��ن برنام��ه اجرایی ارتقاء 
و توس��عه برنامه ثبت س��رطان توس��ط 
آزمایشگاه های آس��یب شناسی و تحت 

نظارت انجمن علمی آسیب شناسی 
در  علم��ی  انجمن ه��ای  مش��ارکت 
اجرای این برنامه ها ب��ه صورت فعال در 
راستای برنامه های نظام سامت در سند 
چشم انداز و سیاس��ت های کان کشور 
مورد تاکید قرار گرفت��ه و این انجمن ها 
باره��ا آمادگی خ��ود را در اجرای هرچه 
بهت��ر این برنام��ه در تمام��ی حوزه ها و 
در ح��د توان اع��ام داش��ته اند. بدیهی 
است سیاس��ت گذاران نظام سامت نیز 
می بایست دراین راستا همکاری بیشتر و 
به ویژه در تدوین ه��ر نوع برنامه، تغییر 
برنامه، تدوین استراتژی و در سطوح کان 
در را دستور کار قرار دهند. بدیهی است 
در س��طوح اجرایی هرگونه اصاح آیین 
نامه ها و دستورالعمل ها بدون تامین نظر 
انجمن ه��ای علمی و یا بدون مش��اوره با 

آنها نظام سامت را با چالش های مختلف 
روبرو می سازد. 

عدم توجه جدی به اجرای برنامه های 
ف��وق الذکر به وی��ژه در بحث اس��تقرار 
سیس��تم مدیریت کیفی��ت در چند ماه 
اخیر می تواند تاش های چندین ساله را 
با چالش  روبرو سازد که در این خصوص 
انجمن ها و آزمایش��گاه مرجع س��امت 
می بایس��ت به صورت جدی وارد شده و 
تاش بیشتری در جهت ارتقاء این برنامه 

نشان دهند.
به ط��ور مث��ال همانطور که توس��ط 
انجمن و معاونت درمان و س��امت بارها 
در خص��وص چالش ه��ای برنام��ه ثبت 
س��رطان ) از جمله پذی��رش نمونه های 
پاتول��وژی توس��ط آزمایش��گاه های غیر 
ذیصاح( تذکر داده ش��ده اما کماکان به 
نظر می رسد اراده الزم در خصوص اجرای 
صحیح این برنامه و اصاح روند پذیرش 
نمونه ها از طرف آزمایشگاه مرجع سامت 
وجود ندارد که می بایست در این خصوص 
راهکارهای مناس��ب به کار گرفته شود و 
آزمایشگاه مرجع سامت از تمامی توان 
خ��ود در خصوص رفع ای��ن چالش بهره 
گیرد.ب��ا توجه به توانای��ی و دانش کافی 
انجمن های علمی در خص��وص اجرا ی 
برنامه های فوق و باالتر از آن همکاری در 
تدوین و بازنگری سیاست های کان نظام 
س��امت در این خصوص انتظار می رود 
سیاس��ت گذاران نظام بهداشت و درمان 
در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن این 
برنامه ها، توانمن��دی انجمن ها را در این 

زمینه به طور جدی تر لحاظ نمایند. 

در جهان امروز با توجه به تحوالت، تغییرات و گسترش تكنولوژی و علوم، نیاز به برنامه  ریزی در هر سازمان بزرگ و كوچك و به ویژه 
در نظام كالن كشـور ها محسـوس است. از همین رو به تناوب برنامه های توسعه كشور در دوره های معین تدوین و بخش قابل توجهی 
از این برنامه ها به نظام سـالمت اختصاص داشـته و دارد. در برنامه توسـعه كشـور، برنامه ریزی راهبردی كه در آن اهداف كالن نظام 
سالمت و تدوین راهبردهای دسترسی به آنها تعیین گردیده و تدوین شده است. در این مقاله تالش شده تا برنامه راهبردی در حیطه 
آزمایشـگاه های پزشـكی و پاتولوژی و اهداف مربوطه و جایگاه انجمن های علمی در دستیابی به این اهداف و همكاری در اجرای این 
برنامه ها مورد بحث قرار گیرد. بدیهی است مهمترین هدف این برنامه تامین نیازهای اساسی مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش 
و پرورش است و به عبارتی دیگر براساس سند چشم انداز جمهوری اسالمی )برنامه چهارم و پنجم توسعه( جامعه ایران آحاد جامعه باید 

برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد و .. باشند.

دکتر حسین دارآفرین |مدیرمسئول
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پس از پیروزی انقالب اسالمی یكی از اقدامات دولت انقالبی تعطیلی مدارس خصوصی با شعارهای مساوات طلبانه و عدالتخواهانه 
بود. در آن زمان انقالبیون معتقد بودند كه این مصداق بی عدالتی است كه فرزندان عده ای به دلیل تمكن مالی از امكانات مدارس 
خصوصی بهره مند شوند ولی فرزندان فقرا در مدارس دولتی تحصیل كنند و آنچه از این اقدام انقالبی بیرون آمد دو یا سه شیفته 
شدن مدارس كشور بود چرا كه با توجه به كمبود فضاهای آموزشی در آن زمان، مدارس خصوصی قسمتی از بار آموزشی كشور را 
متحمل می شدند و با خروج این فضاها از ارائه خدمات آموزشی، دانش آموزانی كه پیشتر در مدارس خصوصی آموزش می دیدند 
به صورت سرباری به مدارس دولتی تحمیل شدند. از طرف دیگر تمكن مالی والدین این دانش آموزان و كمك های والدین متمول 
به بودجه بی رمق مدارس دولتی وضعیتی را به وجود آورده بود كه شیفت صبح مدارس به فرزندان افراد متمول اختصاص یافت و 

فرزندان فقرا كه مدارس دولتی اصوال برای آنها طراحی و ساخته شده بود به شیفت دوم یا سوم رانده شدند!

دکتر فرید کرمی  |سردبیر

سراب "عدالت در سالمت"
»عدالت اجتماعی« از اصطاحاتی اس��ت که توس��ط 
مردم و سیاس��تمداران بس��یار به کار برده می شود بدون 
آنک��ه معنای واقعی آن را بدانند. گس��تردگی کاربرد این 
اصط��اح وضعیتی را به وجود آورده اس��ت که بس��یاری 
آن را یک��ی از ارکان هرگون��ه سیاس��ت گذاری اجتماعی 
می ش��مارند و پایبن��دی ب��ه عدالت اجتماع��ی را ماک 

سنجش سیاست های اقتصادی و اجتماعی می دانند.
و  از مس��ئوالن  بس��یاری  در ح��وزه س��امت ه��م 
سیاس��ت گذاران به دنبال »عدالت در س��امت« هستند 
بدون آنکه معنای واقعی آن را روش��ن س��ازند. تش��کیل 
»س��ازمان بیم��ه س��امت ایران« با ش��عار یک��ی کردن 
صندوق های بیمه ای یکی از اقداماتی اس��ت که با ش��عار 
مس��اوات طلبانه می خواهد به خیال خود مشکل سامت 
ایران را حل کند. مسئوالن سامت در کشور ما این سوال 
را مط��رح می کنند که چرا یک کارمند بانک یا ش��رکت 
مخابرات می تواند با تعرفه 10K در بهترین بیمارس��تان 
خصوصی خدمت بگیرد اما بیمه شدگان خدمات درمانی 
ی��ا تامین اجتماعی یا باید به بیمارس��تان دولتی و مراکز 
ملکی تامین اجتماعی مراجعه کنند و یا در صورت مراجعه 
به بیمارستان خصوصی می بایست هزینه های مربوطه را 
از جیب پرداخت نمایند و به صورت س��اده انگارانه اینطور 
فرض می کنند که با یکی شدن صندوق های بیمه ای همه 
بیم��اران همانن��د کارمندان بانک ها یا ش��رکت  مخابرات 
می توانند در بهترین بیمارس��تان های خصوصی خدمات 

سرپایی و بستری را دریافت کنند!
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در قالب نسخه )02( 
نیز یکی دیگر از رویاهایی است که سیاستگزاران سامت 
کش��ور با ش��عارهای عدالت خواهانه و مساوات طلبانه به 
دنبال تحقق عدالت در س��امت هس��تند و البته در این 
یکی عدالت یک وجه دیگر هم دارد و مس��ئوالن سامت 
کش��ور با اجرای طرح پزش��ک خانواده هم آرزوی اجرای 
عدالت برای بیماران را دارند و هم به دنبال افزایش درآمد 
پزش��کان عمومی هس��تند غافل از آنکه مشکل پزشکان 

عموم��ی مازاد بر نیاز، محصول ش��عارهای عدالت طلبانه 
دهه شصت هستند که رویای این را داشت که با افزایش 
یکباره ظرفیت دانشگاه ها، بیشتر کنکوری ها را به آرزوی 

خود برساند!
آنچه در این مقاله ارائه می شود در ابتدا بررسی اجمالی 
در خصوص مفهوم عدال��ت و بخصوص عدالت اجتماعی 
است و در ادامه امکان تحقق عدالت در سامت در کشور 

ما مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
»جمه��وری« افاطون اولی��ن و احتماال مفصل ترین و 
مبسوط  ترین تک نگاری درباره عدالت است نفوذ افاطون 
بر تاریخ اندیش��ه غ��رب و آموزه های حقوقی مس��یحیت 
و حت��ی برخی از علمای اس��ام چنان بوده و هس��ت که 
هن��وز عده ای تعاریف افاطون از عدالت را مبنای تجزیه 
و تحلیل ه��ای خود قرار می دهند. از نظر افاطون عدالت 
ب��ه معن��ای قرار گرفتن ه��ر چیز در جای خود اس��ت و 
معتقد اس��ت س��لوک برابر با نابرابران لزوما بی عدالتی به 
ب��ار می آورد و بر این باور اس��ت اگر »هرکس به کار خود 
مشغول باشد« همانا عدالت برقرار است. مقصود افاطون 
از عدال��ت: منفعت و مصلحت بهتری��ن دولت »عادالنه« 
اس��ت و منفعت و مصلحت دولت این اس��ت که با حفظ 
تقس��یمات خش��ک و اکید طبقاتی و برق��راری حکومت 

طبقاتی، هرگونه تغییر را متوقف کند.)1(
افاطون به نظام کاس��تی یا طبقاتی اعتقاد داش��ت و 
بر این ب��اور بود که قرار گرفتن هرکس در کاس��ت خود 
عدالت را برقرار می سازد. افاطون در »جمهوری« چنین 

نوشته است:
در ش��هر ما هرکس تنها باید به یک کار بپردازد و آن 
کاری اس��ت که سرشت او طبیعتا و به بهترین وجه با آن 
متناسب اس��ت. بدین جهت هرکس باید سرکار خودش 
باش��د و اگر کس��ی که طبیعت��ا کارگر اس��ت وارد طبقه 
جنگاوران ش��ود یا جنگاوری بدون داشتن شایستگی به 
طبقه نگهبانان درآید این قسم تغییر و توطئه گری پنهان 
به معنای س��قوط ش��هر خواهد بود.... و شهر }زمانی{ از 
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عدالت برخوراد می ش��ود... اگر هریک از طبقات سه گانه 
به کار خود بپردازند و عدالت به این معناس��ت که وقتی 
عدالت در دولت برقرار اس��ت ک��ه حاکم حکومت کند و 

کارگر کار کند و برده بردگی کند.)2(
در حقیقت افاطون عدال��ت را برای دولت و حکومت 
می خواه��د نه برای افراد چرا ک��ه در نظر افاطون صاح 
حکومت برصاح فرد مقدم اس��ت و از طرف دیگر اعتقاد 
به نظام طبقاتی خش��ک که ورود فردی از طبقه پایین تر 
به باالتر را معادل بی عدالتی می داند، نمایانگر این واقعیت 
اس��ت که ب��ه چه میزان مفه��وم عدالت در ط��ول تاریخ 
متفاوت بوده اس��ت. افاطون عدالت را نه رابطه ای میان 
افراد بلکه خاصیت تامه دولت می شمرد که باید بر رابطه 
بین طبقات اس��توار باش��د از اینرو افاطون به سه اصل 

اعتقاد داشت:
1  برخی از افراد از بدو تولد دارای امتیاز طبیعی 

و ویژه هستند.
2  اص��ل کلی اصالت جم��ع یعنی تقدم اصالت 

دولت و حکومت بر اصالت فرد
3  تکلیف افراد ب��ه حفظ و تحکیم ثبات دولت 

و حکومت)3(
پس از افاطون سیر تحوالت اندیشه بشری در جهتی 
س��وق یافت که مبنای عدالت از دولت به فرد تغییر کرد 
و نظریه امتیازات طبیعی یعنی قائل بودن به این باور که 
برخی از افراد از بدو تولد دارای امتیازات ویژه ای نس��بت 
به دیگران هس��تند رنگ باخت. بدیهی است بررسی جزء 
به جزء این تحوالت به روشن شدن بحث کمک بیشتری 
می کن��د اما در این مقال نمی گنج��د بنابراین به اختصار 
تنها به بررس��ی نظریات دو متفک��ر متاخر در این زمینه 

بسنده می کنیم.
جان راولز فیلس��وف شهیر امریکایی در نظریه خود به 
ن��ام »عدالت به مثابه انص��اف«)4( دو اصل را برای عدالت 

پیشنهاد می کند:
1  اص��ل اول ی��ا اصل آزادی: هر ش��خص باید 
حقوق برابر نسبت به گسترده ترین نظام جامع آزادی های 
پایه ای برابر داش��ته باش��د که با نظام مشابه آزادی برای 

همگان منافات نداشته باشد.
2  اصل دوم یا اصل تفاوت و اصل فرصت برابر: 
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید چنان سامان یابند 
که هردوی آنها بیشترین نفع را برای کم نصیب ترین افراد 
داش��ته باش��د و به مناصب و مشاغلی وصل باشند که در 
شرایط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روی همه گشوده 

باشند.)5(
اص��ل اول یا اصل آزادی تصری��ح می کند که هر کس 
اس��تحقاقی برابر نس��بت به نظام آزادی های پایه ای برابر 
دارد و آزادی اعطا شده در این نظام بایستی تا حد مقدور 

گسترده دامن باشد.)6(

بخ��ش اول اص��ل دوم ی��ا اصل تفاوت بر این مس��ئله 
تاکید می کند که نابرابری های اجتماعی و اقتصادی لزوما 
ناعادالنه نیست. در واقع اصل تفاوت در بسیاری از موارد 
مستلزم توزیع نابرابر منابع اجتماعی و اقتصادی است. )7(
بخش دوم اصل دوم یا اصل فرصت برابر اقتضا می کند 
که مناصب و مش��اغل امتیاز آفرین اقتصادی و اجتماعی 
به روی همگان گشوده باشد. اصل فرصت برابر در پایه ای 
ترین بیانش ضامن چش��م انداز یکس��ان در زندگی برای 
همه افراد دارای شایستگی ها و انگیزه های مشابه در همه 

بخش های جامعه است.)8(
راولز از یک طرف معتقد به برابری افراد در برخورداری 
از آزادی ه��ای فردی و اجتماعی اس��ت و از طرف دیگر با 
قبول اصل تفاوت وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی 
را ام��ری طبیعی تلقی می کند اما معتقد اس��ت که درب 

فرصت ها بایست بر روی همگان گشوده باشد.
در میان نظریات در باب »عدالت اجتماعی« آموزه های 
فریدریش فون هایک اقتصاددان و فیلس��وف اتریش��ی از 
هم��ه جالب تر و کاربردی تر هس��تند. های��ک برای درک 
مفهوم عدالت در اجتماع به دو نوع نظم در روابط اجتماعی 
بین انس��ان ها قائل است: یکی نظمی که محصول طرح و 
قصد آگاهانه انسان هاس��ت و با هدف یا هدف های معینی 
ایجاد می ش��ود. او این نظم را س��ازمان می نامد و دیگری 
نظمی که با رعایت قواعد رفتاری خاص و طی یک س��یر 
تحولی طوالن��ی، خود به خود به وج��ود می آید، طرح و 
قصد انس��انی در آن نقشی نداش��ته و هدف یا هدف های 
معینی در تش��کیل آن در نظر گرفته نش��ده است. او این 

نظم را نظم خودجوش توصیف می کند.)9(
های��ک عدالت را ویژگ��ی ای مربوط به رفتار انس��انی 
می داند و می گوید دقت در کام ایجاب می کند که صفت 
عادالنه و ناعادالنه را تنها بر رفتار انسانی اطاق کنیم. اگر 
این واژه ها در توصیف یک وضعیت به کار روند فاقد معنا 
خواهن��د بود. نوزادی که معلول به دنیا می آید یا کودکی 
ک��ه دچار بیم��اری غیرقابل عاج می ش��ود وضعیت های 
ناگواری هستند اما نمی توان گفت که ناعادالنه هستند... 
بنابراین تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادالنه 
)صحی��ح( امکان پذیر اس��ت و بر رفتار مس��ئوالنه )طبق 

قاعده یا خاف قاعده( فرد یا افراد داللت دارد.)10(
بدی��ن س��ان از نظ��ر هایک چ��ون جامعه ب��ه عنوان 
محصولی از پیش طرح نش��ده از یک پیشرفت تکاملی به 
عنوان نظمی خودجوش رشد یافته است، مفهوم »عدالت 
اجتماعی« از نظر عقلی بی اعتبار است. هایک بر این باور 
اس��ت که اعتقاد به عدالت اجتماع��ی از تصوری غلط از 
جامعه ریش��ه می گیرد که فرض می کن��د جامعه باید به 
طور ارادی س��ازما ن دهی ش��ود. این فرض از آنجا نشات 
می گیرد که می پندارد جامعه به نوعی یک ش��خص است 
که می تواند پاداش هایی را که به ما می دهد تعیین کند... 
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م��ردم تمایل دارند تا جامعه را مثل فردی در نظر بگیرند 
که شخصیت او حاصل جمع شخصیت های مردمی است 

که او را تشکیل می دهند.)11(
هایک ریش��ه اعتقاد به عدالت اجتماعی را در پیشینه 
گروه ه��ای انس��انی در تاری��خ زندگی انس��ان می بیند و 
می گوی��د: فراموش نکنیم که پیش از این ده هزار س��ال 
آخرکه توفیق ایجاد کشاورزی در شهرها و نهایتا تاسیس 
»جامعه بزرگ« به دس��ت آمد، آدمی به مدت دست کم 
صد برابر آن در گروه های کوچک کمابیش پنجاه نفری به 
هستی خود ادامه می داد. در این گروه های نخجیرگر غذا 
میان افراد تقسیم می شد، و در قلمرو مشاع گروه، سلسله 
مراتبی س��فت و س��خت برای فرمانروایی و فرمانبرداری 
وجود داشت. نیازهای این قسم جامعه اولیه تعیین کننده 
بس��یاری از احساس��ات اخاقی بود که هنوز بر ما استیا 

دارد و وجود آن را در دیگران پسندیده می دانیم.)12(
عواط��ف و احساس��ات ما هنوز تحت اس��تیای غرایز 
متناس��ب با پیروزی در گروه های کوچک تخجیرگر است 
و آنچه بر سنت زبانی ما حکومت می کند ادای تکلیف به 
همسایگان و دیگر اعضای قبیله است و هنوز بیگانگان را 
عمدتا خارج از حوزه مسئولیت و تعهدات اخاقی خویش 

می دانیم.)13(
در جامع��ه امروز که هدف های فردی به ضرورت با هم 
متفاوت هس��تند و اس��اس آن دانش تخصصی است که 
منجر به تقس��یم کار در جزئی ترین ش��کل خود گردیده 
اس��ت وضعیتی به وجود آمده که کنش و واکنش افراد با 
یکدیگر به صورت نوعی بازی درآمده اس��ت و رفته رفته 
قواعد مشترک مبنای نظم و آرامش جامعه شده است نه 
رس��یدن به هدفی خاص و مشترک )مانند توزیع عادالنه 
مناب��ع و ثروت(. در جامعه امروز آنچ��ه از هرکس انتظار 
می رود رعایت قواعد بازی است نه دلمشغولی به نتیجه ای 
خ��اص )مانند توزیع عادالنه ثروت( و برد یا باخت در این 
بازی را با صفات عادالنه و ناعادالنه نمی توان توصیف کرد.

از این رو هایک »س��راب عدالت اجتماعی« را تهدیدی 
جدی برای دس��تاوردهای تمدن یعنی آزادی های فردی 
می داند و معتقد است که عدالت اجتماعی در واقع »اسب 

تروای« سوسیالیسم در جوامع آزاد است.)9(
متاسفانه در کشور ما به دلیل تسلط فرهنگ سفره)14(  
ش��عارهای پوپولیس��تی مانند عدالت اجتماعی توس��ط 
سیاستمداران و مسئوالن روزنه نفوذ به قلوب شهروندان 
بوده و هس��ت و عدم آگاهی از معن��ا و مفهوم این ادعا و 
عدم امکان تحقق آن نه تنها منجر به برخورداری بیش��تر 
شهروندان از حقوق اولیه خود نشده است بلکه در برخی 
حوزه ها همانند س��امت منجر به کاهش دسترسی مردم 

به پایه ای ترین امکانات درمانی گردیده است.
طرح پزش��ک خان��واده و نظام ارجاع در قالب نس��خه 
)02( همانط��ور که در مقال��ه »رویای نظ��ام ارجاع«)15( 

توضیح داده شده است، بدون شناخت و آگاهی از ساختار 
و کارکرد فعلی نظام س��امت ایران طراحی شده و بدون 
بسترس��ازی های الزم به مرحله اجرا درآمده است. از نظر 
نگارن��ده این س��طور به دلی��ل عدم تطابق ط��رح فوق با 
نظام س��امت کش��ور ایران اختصاص منابع مالی به این 
طرح به هر مقدار نوعی هدر دادن ثروت کش��ور اس��ت و 
طرح پزش��ک خانواده و نظام ارجاع هیچگونه سنخیتی با 
سیستم امروزی س��امت ایران ندارد و قابل اجرا نیست. 
ل��ذا برای اثبات ای��ن ادعا در ادامه بررس��ی مختصری از 
مش��کات ارائه خدمات تشخیصی و درمانی با نیم نگاهی 
به نقاط ضعف نظام س��امت ایران صورت می گیرد تا بر 
بس��تر آن نقایص طرح پزش��ک خانواده و نظام ارجاع در 

قالب نسخه )02( مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
نظام سامت در کشور ما حاصل تصمیمات متناقضی 
هستند که در طول سالیان متمادی و با شعارهای عدالت 
خواهانه و مساوات طلبانه از یک طرف و الگوبرداری ناقص 
از سیستم سامت سایر کشورها از طرف دیگر ایجاد شده 
است. یکی از مشخصات چنین سیستمی عدم هماهنگی 
درونی اجزای آن اس��ت برای مثال تربیت نیروی انسانی 
متخصص در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت بدون 
هماهنگ��ی با نیازه��ای حوزه درمان و بهداش��ت صورت 
می پذی��رد و حوزه آموزش��ی دغدغه ای مبن��ی بر جایگاه 
دانش آموخت��گان در ارائه خدمات تش��خیصی و درمانی 
ندارد و به همین ش��کل در حوزه معاونت درمان با هدف 
اش��تغال زایی به دنبال صدور مجوز موسسات تشخیصی 
و درمانی جدید هس��تند تا از این طریق زمینه اش��تغال 
دان��ش آموختگان��ی را فراه��م آورند که ح��وزه معاونت 
آموزش��ی بدون برنامه  تربیت کرده اس��ت و باز به همین 
ش��کل وزارت رفاه یا سازمان بیمه سامت ایران خود را با 
موسس��ات رنگارنگی مواجه می بیند که هر یک خواستار 
عقد قرارداد بیمه ای هس��تند و در نهایت شخصی همانند 
وزیر بهداش��ت بدون تجزیه و تحلیل ریش��ه  ای مس��ائل 
سودای حذف بخش خصوصی از ارائه خدمات تشخیصی 
و درمانی را در سر می پروراند و در این میان این بیماران 
هستند که با پرداخت هزینه های سنگین سامت از جیب 
در میان دانش آموختگان گروه پزشکی از این دست به آن 

دست می شوند.
مش��کات نظام س��امت ایران را از دو منظر می توان 
نگریس��ت:بیماران وکنشگران حوزه س��امت )پزشکان، 

پرستاران و پیراپزشکان(
1  از منظ��ر بیم��اران بزرگتری مش��کل نظام 
سامت فعلی کش��ور افزایش س��هم پرداخت بیماران از 
جیب و کاهش چشمگیر نقش سازمانهای بیمه گر دولتی 
در تامی��ن هزینه ها اس��ت که به عام��ل اصلی در کاهش 
دسترس��ی بیماران به خدمات اولیه بهداش��تی و درمانی 
تبدیل ش��ده اس��ت. افزایش س��هم بیماران در پرداخت 

طرح پزشك 
خانواده و نظام 
ارجاع در قالب 

نسخه )02( 
بدون شناخت و 

آگاهی از ساختار 
و كاركرد فعلی 

نظام سالمت 
ایران طراحی 
شده و بدون 

بسترسازی های 
الزم به مرحله 

اجرا درآمده 
است
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هزینه های سامت منجر به دو نتیجه مخرب شده است:
الف- گرایش اقش��ار متوس��ط جامعه برای مراجعه به 
بیمارس��تان های دولتی و مراکز ملک��ی تامین اجتماعی 
که اصوال برای اقش��ار کم درآمد جامعه طراحی و ساخته 
ش��ده اند و به دلیل کاهش قدرت خرید اقش��ار متوس��ط 
جامع��ه، مراجعه به بخش خصوصی برای این گروه امکان 
پذیر نباش��د و اقشار متوسط جامعه به صورت سرباری به 
بیمارس��تان های دولتی و تامین اجتماعی تحمیل شوند 
و بدی��ن ترتی��ب امکان خدمت گرفتن اقش��ار کم درآمد 
جامعه از این مراکز به ش��دت افت کرده اس��ت. امکانات 
محدود بیمارس��تان های دولتی و تامین اجتماعی امکان 
پاسخگویی این مراکز به خیلی مراجعان را فراهم نمی کند 
و بدین شکل نتیجه  مخربی به صورت افزایش موربیدیتی 
و مورتالیت��ی به همراه داش��ته اس��ت. همچنین به دلیل 
کاهش مراجعه اقش��ار متوسط به بخش خصوصی، مراکز 
تشخیصی و درمانی به س��مت تبلیغات و ایجاد نیازهای 
القایی کش��انده شده اند تا بتوانند آن دس��ته از بیمارانی 
را ک��ه هنوز قدرت خرید از بخ��ش خصوصی را دارند به 
خ��ود جذب کنند و بدین ترتیب یکی دیگر از محصوالت 
معیوب نظام سامت کش��ور ما رخ می نماید. یعنی پرت 

منابع مالی از جیب بیماران و صندوق های بیمه ای
ب-انتق��ال ممیزی و ارزش��گذاری خدمات س��امت 
از سیس��تم های نظارت��ی و بیمه گ��ری به خ��ود بیماران 
و پزش��کان ارجاع دهن��ده)16( در نظام س��امت بهینه 
س��ازمان های بیمه گر خصوصی واس��طه بیماران و مراکز 
تش��خیصی و درمانی برای تامین هزینه ها هستند و این 
سازمان ها با بکارگیری کارشناسان و متخصصان با هدف 
کاه��ش هزینه ها اقدام��ات تش��خیصی و درمانی صورت 
گرفته توس��ط مراکز طرف ق��رارداد را رصد می کنند تا از 
یک ط��رف با انتخاب بهترین مراکز ب��رای ارائه خدمات، 
رضایت مشتریان )بیماران( خود را جلب کنند و از طرف 
دیگر اجازه ندهند تا مراکز تشخیصی و درمانی با تحمیل 
هزینه های زاید منابع مالی س��ازمان های بیمه گر را هدر 
دهند. اما زمانی که رابطه مالی بیماران و مراکز تشخیصی 
و درمانی به صورت مس��تقیم باشد )مانند وضعیت امروز 
کش��ور ما( تامین کننده مالی و گرداننده چرخ اقتصادی 
مراکز تشخیصی و درمانی خود بیماران و پزشکان ارجاع 
دهنده هستند و نتیجه ای مخرب به همراه خواهد داشت 
که همانا تفویض ممیزی و ارزش��گذاری خدمات سامت 
از نها دهای رس��می ب��ه افراد فاقد صاحی��ت )بیماران و 
پزشکان( اس��ت و از این رو به دلیل عدم آگاهی بیماران 
از نح��وه ارزیاب��ی کیفیت مراک��ز، تبلیغ��ات رنگارنگ و 
گمراه کننده مبنای جلب نظر بیماران ش��ده و همچنین 
ق��درت گرفتن پزش��کان ارجاع دهنده بیم��ار در چرخه 
اقتصادی مراکز تش��خیصی و درمانی منج��ر به برقراری 
روابط مالی بین برخی مراکز و پزشکان ارجاع دهنده شده 

اس��ت و این مسئله عامل دیگری برای پرت منابع مالی از 
جیب بیماران و صندوق های بیمه ای است.

2  از منظ��ر کنش��گران ح��وزه س��امت یعنی 
پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان سه مشکل اصلی وجود 

دارد:
ال��ف- تربی��ت بی روی��ه نیروی انس��انی در س��طوح 
کارشناسی، دکترای عمومی، تخصص و فوق تخصص که 
از یک طرف منجر به گسترش بخش خصوصی شده است 
ک��ه در حال حاض��ر دارای نقش اصل��ی در ارائه خدمات 
تشخیصی و درمانی است و متاسفانه از نظر طراحان برنامه 
پزشک خانواده و نظام ارجاع و شخص وزیر بهداشت غافل 
مانده است و از طرف دیگر با افزایش تعداد شاغان گروه 
پزشکی ساختار مناس��ب برای جذب این نیروها در ارائه 
خدمات تش��خیصی و درمانی ایجاد نش��ده است که این 
مسئله بیکاری گسترده کنشگران حوزه سامت در سطوح 

مختلف را به همراه داشته است.
ب- صدور بی رویه مجوز موسس��ات پزش��کی توس��ط 
وزارت بهداشت بدون طراحی جایگاه هر موسسه در ارائه 
خدمات تشخیصی و درمانی منجر به اثر مخرب دیگری به 
صورت تمرکز سرمایه گذاری در حوزه سامت در مناطق 

مرکزی و عدم برخورداری مناطق مورد نیاز شده است.
ج- ع��دم طراح��ی سیس��تمی کارآمد ب��رای جذب و 
مان��دگاری نیروی انس��انی الزم درمناط��ق محروم نیز از 
دیگر نقایص نظام س��امت کش��ور ما است که هم منجر 
به تمرکز سرمایه گذاری در حوزه سامت در مناطق مرکز 
و عدم برخورداری مناطق مورد نیاز از این خدمات ش��ده 
و هم به بیکاری گس��ترده کنشگران حوزه سامت دامن 
زده اس��ت. بررسی س��اختار و کارکرد نظام سامت فعلی 
ایران نمایانگر نقش غیرقابل انکار بخش خصوصی در ارائه 
خدمات تش��خیصی و درمانی در ابعاد سرپایی و بستری 
اس��ت. همچنین به دلیل سیاس��ت های وزارت بهداشت 
برای تربیت نیروه��ای متخصص و فوق تخصص و صدور 
مجوزهای رنگارنگ موسسات بهداشتی و درمانی هر روز 
نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات بیش��تر می ش��ود 
و در ص��ورت پرداخت هزینه های مربوطه دسترس��ی به 
تخصصی ترین خدمات سامت در کشور ما بسیار راحت تر 
از س��ایر کشورهاست و ش��اهد این مدعا گرایش ایرانیان 
مهاجر به دیگر کش��ورها برای گرفتن خدمات درمانی در 

کشور آبا و اجدادی خود است.
این یک واقعیت است که سیستم ارائه خدمات سامت 
در کش��ورهای بریتانی��ا و کانادا سیس��تم های کارآمدی 
هس��تند که از یک طرف ام��کان بهره مندی آحاد جامعه 
را از پایه ای تری��ن ت��ا تخصصی تری��ن خدمات س��امت 
فراه��م می آورند و از طرف دیگر مان��ع اتاف منابع مالی 
صندوق های س��امت می ش��وند. اما باید ای��ن واقعیت را 
پذیرف��ت که ایجاد چنی��ن سیس��تم های کارآمدی یک 

دسترسی به 
تخصصی ترین 
خدمات سالمت 
در كشور ما 
بسیار راحت تر 
از سایر 
كشورهاست و 
شاهد این مدعا 
گرایش ایرانیان 
مهاجر به دیگر 
كشورها برای 
گرفتن خدمات 
درمانی در كشور 
آبا و اجدادی خود 
است
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افزایش سهم پرداخت بیماران از جیب و کاهش سهم 
پرداختهای بیمه ای درتامین هزینه های سالمت

گرایش درصد زیادی از بیماران برای مراجعه به 
بیمارستانهای دولتی و مراکز ملکی تامین اجتماعی

 عدم پاسخگویی بیمارستان های دولتی
 و مراکز ملکی تامین اجتماعی به خیل مراجعان

 ورشکستگی بخش خصوصی
 به دلیل کاهش مراجعان

 افتادن بیماران در دام نیازهای القایی 
و کاذب تبلیغ شده توسط برخی مراکز

 تربیت بی رویه نیروی انسانی 
 درسطوح کارشناسی دکترای عمومی

 تخصص و فوق تخصص

گسترش بخش خصوصی

 صدور بی رویه مجوز موسسات پزشکی 
توسط وزارت بهداشت

بکارگیری گسترده کنشگران حوزه سالمت

 عدم طراحی سیستم کارآمد 
 برای جذب و ماندگاری نیروی انانی الزم

 در مناطق محروم

 تمرکز سرمایه گذاری 
در حوزه سالمت در مناطق مرکزی وعدم 

برخورداری مناطق مورد نیاز

 اتالف منابع 
از جیب بیماران و صندوق های بیمه ای

 گرایش بخش خصوصی 
در تبلیغ و هدایت به سمت نیازهای القایی و کاذب

افزایش مدوبیتی و مورتالیتی

انتقال ممیزی و ارزشگذاری خدمات سالمت از سیستم های 
نظارتی و بیمه گری به خود بیماران و پزشکان ارجاع دهنده

شکل 1( نقایص سیستم در حوزه بیماران

شکل 2( نتایج مخرب سیستم در حوزه کنشگران
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ش��به امکان پذیر نیست و متولیان س��امت این کشورها 
با برنامه ریزی گس��ترده از سال ها پیش و در همه ابعاد از 
تربیت نیروی انسانی گرفته تا نحوه بکارگیری این نیروها 
و از همه مهمتر تامین منابع مالی آن، سیس��تمی کارآمد 

را برای ارائه خدمات سامت به وجود آورده اند.
مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران سامت در کش��ور ما با 
نگاهی رومانتیک به نتایج چنین سیس��تم های کارآمدی 
رویای ایجاد آن را با دس��تورالعمل و بخش��نامه در س��ر 
می پرورانند غافل از آنکه در این کش��ورها در ابتدا منابع 
مال��ی زیادی برای دسترس��ی آس��ان مردم ب��ه خدمات 
س��امت اختصاص یافته اس��ت و برنامه پزشک خانواده 
ب��رای مدیریت این منابع و جلوگیری از پرت آنها به اجرا 
درآمده اس��ت. اما در کشور ما نه منابع مالی قابل توجهی 
به امر س��امت اختصاص یافته است و نه بسترهای الزم 
برای ایجاد طرح هایی به این گس��تردگی در کشور وجود 
دارد و ای��ن واقعی��ت را نباید از نظر دور داش��ت که نگاه 
آرمانگرایانه به اصاح س��اختارها بدون مطالعه زمینه ها 
و ش��رایط هر تغییر معموال نه تنها نتیجه مطلوبی در پی 
نخواهد داش��ت بکله ممکن است به نابودی ساختار قبلی 
بیانجام��د که در حال حاضر هر چن��د بصورت نامطلوب 

خدماتی را ارائه می دهد.
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در قالب نسخه )02( 
طرحی آرمانگرایانه برای اصاح نظام سامت ایران است 
و با وضعیت موجود ارائه خدمات بهداش��تی و درمانی در 
کشور ما سنخیتی ندارد. مهمترین عدم تطابق این طرح 
با نظام سامت موجود ایران آنست که طرح بر این فرض 
بنا ش��ده است که دولت می تواند ارائه خدمات سامت به 
آحاد ش��هروندان را در انقیاد خ��ود درآورد، غافل از آنکه 
بدلیل سیاست گذاری های خود دولت در طول چند دهه 
گذش��ته بخش خصوص��ی ارائه دهنده خدمات س��امت 
گس��ترش قابل ماحظه ای یافته اس��ت و انکار آن طبق 
اظهار نظرهای اخیر وزیر بهداش��ت مبنی بر برنامه ریزی 
برای حذف بخش خصوصی از ارائه خدمات سامت بسیار 

دور از واقعیت می نماید.
در حقیقت طرح پزش��ک خانواده ب��ا محور قرار دادن 
دولت در مرکز ارائه خدمات س��امت یک عقبگرد کامل 
در سیاست های کان کشور محسوب می شود و مغایریت 
آشکار با اصل 44 قانون اساسی دارد. همچنین این طرح 
در درون خ��ود ب��ا این تناقض مواجه اس��ت که با علم به 
ع��دم توانایی امکانات دولتی در پاس��خگویی به نیازهای 
تش��خیصی و درمانی ش��هروندان و قب��ول نقش محوری 
بخ��ش خصوصی در این میان، تعرفه ای را که برای خرید 
خدمات به این بخش پیش��نهاد می دهد) یا بهتر بگوییم 
حکم می کند(، ب��ا واقعیات اقتص��ادی روز تطبیق ندارد 
و بدی��ن س��ان دولت در صدد به تمل��ک درآوردن بخش 
خصوصی از طریق خرید خدمات با تعرفه خودخواس��ته 

اس��ت. یکی دیگر از اشکاالت اساس��ی طرح که به دنبال 
الگو برداری خام از برنامه پزشک خانواده بریتانیا و کانادا 
صورت گرفته، محور قرار دادن پزشکان عمومی در مرکز 
طرح اس��ت. هرچن��د که از نظر علمی پزش��کان عمومی 
می بایس��ت در مرک��ز هر طرح نظام ارج��اع بیماران قرار 
بگیرند اما تربیت پزش��کان عمومی ک��ه بتوانند در قالب 
پزش��ک خانواده ارائه خدمات کنند خ��ود نیازمند برنامه 
ریزی قبلی اس��ت که متاسفانه طرح فوق بدون گذراندن 

این مرحله وارد فاز اجرایی شده است.
برای روش��ن شدن امکان ایفای نقش پزشکان عمومی 
در نظام س��امت فعلی ایران به عنوان پزشک خانواده با 
ذکر 4 مثال از بسته های خدمتی که در حال حاضر توسط 
پزشکان متخصص ارائه می شوند موضوع را پی می گیریم:

1  زردی نوزادی: در حال حاضر بس��ته خدمتی 
زردی ن��وزادی در کش��ور ما از طریق مراجعه مس��تقیم 
ب��ه متخصص ک��ودکان و انجام آزمای��ش بیلی روبین در 
آزمایش��گاه هایی که در همه مناطق ایران به راحتی قابل 
دسترسی هس��تند و بعضا بستری شدن نوزاد امکان پذیر 

است.
2  توده های پس��تانی: باافزایش شیوع سرطان 
پس��تان این بس��ته خدمتی از طریق مراجعه بیماران به 
جراحان عمومی یا متخصص��ان زنان و انجام ماموگرافی، 
س��ونوگرافی در مراکز تصویربرداری که ب��ه تعداد کافی 
در اکثر مناطق کش��ور قابل دسترس��ی هستند و سپس 
گرفتن نمونه FNA یا انجام بیوپس��ی س��وزنی و نهایتا 
عمل جراحی و شیمی درمانی و پرتودرمانی در حال انجام 

است.
3  بیماری های دس��تگاه گوارش :افزایش تعداد 
متخصصان داخلی که دوره های اندوسکوپی را گذرانده اند 
در کن��ار افزای��ش قابل ماحظه پزش��کان فوق تخصص 
گ��وارش و کبد در مناطق ش��هری امکان دسترس��ی به 
خدم��ات تخصص��ی بیماری های گ��وارش را فراهم کرده 
اس��ت و از این طریق بیماری های التهابی و س��رطان های 
دستگاه گوارش در مرحله زودتری تشخیص داده و درمان 

می شوند.
4  خونری��زی های ناهنجار رحم��ی: با افزایش 
تعداد پزشکان متخصص زنان و زایمان تشخیص و درمان 
خونریزی های ناهنجار رحمی از طریق مراجعه مستقیم 
به متخصص زنان سونوگرافی و کورتاژ رحمی و تشخیص 

زودهنگام پاتولوژی های مربوطه امکان پذیر شده است.
موارد فوق چهار مثال از ش��ایع ترین خدماتی هستند 
که در حال حاضر به صورت روزمره در کش��ور ما توس��ط 
چه��ار گروه متخصص که به عنوان چهار تخصص پایه در 
پزش��کی محسوب می ش��وند در حال انجام هستند و در 
صورتیکه رابطه مالی بیمار و پزشک و مراکز تشخیصی و 
درمان��ی از طریق افزایش قدرت خرید بیماران بهبود یابد 

طرح پزشك 
خانواده با محور 
قرار دادن 
دولت در مركز 
ارائه خدمات 
سالمت یك 
عقبگرد كامل 
در سیاست های 
كالن كشور 
محسوب می شود 
و مغایریت آشكار 
با اصل 44 قانون 
اساسی دارد
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به عنوان سیستمی کارآمد در دسترسی آسان بیماران به 
خدمات سامت عمل می نمایند. در حقیقت آنچه که در 
برنامه ریزی های بهداش��تی و درمانی باید به آن پرداخته 
شود دسترسی آسان آحاد جامعه به پایه ای ترین خدمات 
سامت اس��ت که با توجه به سیاست های کان سامت 
می بایس��ت تعریف ش��وند. همانطور که پیشتر اشاره شد 
در حال حاضر بزرگترین مانع بر س��ر دسترس��ی آس��ان 
بیماران به خدمات س��امت کاهش قدرت خرید بیماران 
است که می بایست در هر طرح اصاح ساختار سامت در 
مرکز توجهات قرار گیرد.متاس��فانه طرح پزشک خانواده 
و نظام ارجاع در قالب نس��خه )02( بدون آنکه پزش��کان 
عمومی را برای مواجهه با بسته های خدمتی در مثال های 
فوق آماده س��ازد وارد مرحله اجرایی ش��ده است و طرح 
عدالت خواهانه و مس��اوات طلبانه پزشک خانواده به این 
سوال اساسی پاسخ نمی دهد که آیا در کشور ما پزشکان 
عموم��ی می توانند به صورت همزمان اداره چهار بس��ته 
خدمتی ک��ه در مثال های فوق آمده را به همان ش��کلی 
که متخصص��ان مربوطه اداره می کنند به انجام رس��انند 
و ب��ر فرض محال که چنین امکان��ی به وجود آید آنوقت 
س��وال بعدی که باید طراحان نظام ارجاع و طرح پزشک 
خانواده به آن پاس��خ دهند این اس��ت که اگر قرار باش��د 
پس از ارجاع توسط پزشک عمومی امکان ویزیت توسط 
متخصص��ان چهارگانه فوق فراه��م آید پس چرا در طول 
س��الیان گذش��ته این همه برای تربی��ت این متخصصان 
سرمایه گذاری شده است و پس از اجرای طرح چه بر سر 
گروه متخصصان پزشکی خواهد آمد. عدالت محوری طرح 
پزش��ک خانواده می خواهد نوزادی که به راحتی می تواند 
از تخص��ص و تجربه متخصص کودکان بهره مند ش��ود را 
از ای��ن امکان محروم س��ازد و همچنین با طوالنی کردن 
فرآیند تش��خیص س��رطان هایی مانند س��رطان پستان، 
س��رطان های دستگاه گوارش و سرطان های زنان عما به 
عاملی برای افزایش موربیدیتی و مورتالیتی ناش��ی از این 
بیماری ها تبدیل شود.طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع 
در قالب نسخه )02( نه عدالت را برای بیماران به ارمغان 
می آورد و نه کمکی به بیکاری پزش��کان عمومی می کند 
چراکه با  توجه به محاسبات طراحان و مجریان طرح تنها 

درصدی از پزشکان عمومی شانس ورود به طرح را دارند 
و خیل عظیم پزشکان عمومی در پشت درب طرح پزشک 

خانواده و نظام ارجاع خواهند ماند.
در پای��ان ذک��ر ای��ن نکت��ه الزم به نظر می رس��د که 
روند وقایع مس��یر واقعی خود را ط��ی می کنند و منتظر 
نمی مانن��د ت��ا نخبگان مدیریت نظام س��امت کش��وربا 
طرح های مجعول خود مس��یر خدمت رسانی به مردم را 
آنطور که در آرزوهای خود دارند تغییر دهند و مسلما در 
صورت اجرای طرح پزش��ک خانواده و نظام ارجاع والدین 
ن��وزادان صبر نخواهند کرد تا پزش��ک خانواده ابتدا نوزاد 
را ویزیت کند تا اجازه دسترس��ی به متخصص کودکان را 
صادر نماید و به صورت مستقیم به متخصص کودکان که 
در همه جا و براحتی در دس��ترس است مراجعه می کنند 
ولی در اینجا عدالت محوری طرح پزش��ک خانواده امکان 
بهره مندی ن��وزاد از امکانات بیمه ای هرچند ناچیز رااز او 
می س��تاند و به همین شکل خانمی که خونریزی نامرتب 
رحم��ی دارد صبر نمی کند تا پزش��ک خان��واده که بعضا 
ممکن است مرد باشد او را ویزیت کند تا اجازه دسترسی 
به متخص��ص زنانی را ص��ادر نماید که ب��ه راحتی قابل 

دسترس است.
آنچ��ه که پس از اجرای طرح پزش��ک خانواده و نظام 

ارجاع در کشور ما رخ خواهد داد عبارتند از:
1  نابودی نظام بیمه پایه

2  دسترس��ی مش��کل به خدمات سامت برای 
اکثر شهروندان

3  ضربه جدی به فرآیند تشخیص و درمان سرطان
4  ضربه جدی به مراقبت های دوره نوزادی

5  ضرب��ه جدی ب��ه مراقبت ه��ای بیماری های 
مزمن مانند دیابت، بیماری های روماتیسمی و ...
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7  ع��دم انگی��زه نخبگان کنکور ب��رای ورود به 
رشته پزشکی

و آنگاه که نخبگان فعلی مدیریت سامت کشور دوران 
بازنشس��تگی را می گذرانند کیست که بتواند آنان را برای 

پاسخگویی از خانه هایشان بیرون کشد؟!
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آرمانگرایانه و مغایر با نظام سالمت کشور است
دکتر کرمی رییس انجمن آس��یب شناسی ایران در شروع سخنان 
خود طرح پزش��ک خان��واده را طرحی با ابهامات اساس��ی خواند و 
به مواردی از جمله مش��خص نبودن آزمایش��گاه  های تحت پوشش 
طرح، جایگاه خدمات بس��تری و مجهول بودن مبنای بس��ته های 
خدمت اش��اره کرد. به گفته رییس انجمن آس��یب شناس��ی ایران 
طرح نظام ارجاع و پزش��ک خانواده طرح��ی آرمانگرایانه و مغایر با 
نظام سامت کشور است که بدون ایجاد زیرساخت های اقتصادی و 
اجتماعی الزم تنها با کپی برداری از کشورهای دیگر مطرح شده و 
توجهی به توان مالی سازمان های بیمه گر و واقعیت های اقتصادی 
امروز، اپیدمیولوژی بیماری ها در س��طح کشور و توان گروه  عمده 
پزشکان متخصص به عنوان کنشگران اصلی تشخیص و درمان در 

کشور ندارد.
دکتر کرمی با اشاره به نوع ارائه خدمات بستری در این طرح با تاکید 
بر عملک��رد بیمه ها و دیرکردهای موجود در نظام بیمه ای کش��ور 
یادآور شد که در حال حاضر بیمه ها با تعهد پرداخت 70 درصد از 
هزینه های درمان نتوانس��ته اند به موقع به تعهدات خودعمل کنند 
و این ش��رایط با تعهد پوش��ش 95 درصد قطعا مسئله ساز خواهد 
بود. وی همچنین به یکس��ان در نظر گرفتن تعرفه  بیمارستان های 
خصوصی و دولتی در این طرح اشاره کرد و آن را کاما غیرمنطقی 

و غیرعملی دانست. 

توجهی به برنامه های تشخیص و کنترل سرطان ندارد
رییس انجمن آس��یب شناس��ی ایران در ی��ک ارزیابی کلی اجرای 
طرح پزش��ک خانواده را مغایر با برنامه های وزارت بهداشت دانست 
و متذکر شد که این طرح هیچگونه توجهی به برنامه های تشخیص 
و کنترل سرطان ندارد. از سوی دیگر با توجه به تربیت متخصصان 
بسیار در نظام سامت اجرای پزشک خانواده یکباره تمامی سرمایه 
انس��انی این نظام را نادیده گرفته و سیستم سامت را به پزشکان 
عمومی واگذار می کند که این اقدام خود دلیلی بر عدم تطابق طرح 

پزشک خانواده با نظام سامت حال حاضر است. 
دکتر کرمی همچنین در ادامه با اش��اره ب��ه تصدی وزارت رفاه در 

اجرای طرح پزشک خانواده این رابطه را نوعی رابطه ارباب و رعیتی 
توصی��ف کرد و افزود »وزارت بهداش��ت و وزارت رفاه نگاهی ارباب 
و رعیتی به پزش��کان دارند و تصور می کنند که پزش��کان با تامین 
یارانه خدمات س��امت مجبور به دادن بهره مالکانه به اربابان خود 

هستند.« 

نسخه)02( به صورت کارشناسی تدوین نشده است
در ادامه این نشس��ت دکتر علیرضا زالی عضو ش��وراي عالي و قائم 
مقام س��ازمان نظام پزش��کي در پاس��خ به س��وال دکتر کرمی در 
خصوص میزان دخالت سازمان نظام پزشکی کشور در تدوین طرح 
پزشک خانواده توضیح داد که در شکل گیری این طرح نظرات نظام 
پزش��کی به هیچ عنوان در نظر گرفته نش��ده و این سازمان هم به 
صورت غیررس��می و از طریق سایت وزارت رفاه از چند و چون آن 
مطلع شده است. به گفته دکتر زالی »می توان نتیجه گرفت که در 
این طرح کار کارشناس��ی آنگونه که شایس��ته است صورت نگرفته 
چ��را که در غیر اینصورت باید نظرات نظام پزش��کی و انجمن های 

علمی پزشکی در تدوین آن در نظرگرفته می شد.«

اعتبارات پاشنه آشیل پزشک خانواده است
دکتر زالی بزرگترین مش��کل س��اختاری این ط��رح را عدم وجود 
اعتبارات ش��فاف و پایدار در اجرای آن دانست که می تواند تمامی 
ارکان ط��رح را تح��ت تاثی��ر قرار دهد و ب��ه عقی��ده او اعتبارات، 
پاش��نه آشیل پزش��ک خانواده اس��ت. به عقیده عضو شورای عالی 
س��ازمان نظام پزش��کی این طرح نیاز به اعتبارات کافی و مستمر 
دارد همچنین الزم اس��ت اطمینان الزم برای پزشکان فراهم شود 
زیرا اعتماد کافی میان جامعه پزشکی و سازمان های بیمه گر وجود 

ندارد.
وی همچنین  به تصدی وزارت رفاه در اجرای پزشک خانواده اشاره 
کرد و با یادآوری طرح بیمارس��تان های هیات امنایی متذکر ش��د 
»س��پردن طرحی با ابعاد پزشک خانواده به ارگانی که نقطه نظرات 
و دیدگاه های کاما متفاوت با وزارت بهداشت و نظام پزشکی دارد، 
به احتمال زیاد در اجرا با شکس��ت مواجه خواهد ش��د. نیاز اس��ت 

اجرای نسخه )02(؛هدر رفت سرمایه سالمت
بدون نظر کارشناسی

طرح پزشـك خانواده و نظام ارجاع با اهدافی مانند كاهش مراجعات غیرضروری به پزشكان متخصص؛ 
كاهش هزینه های دولت در باب درمان و اصالح فرهنگ های نسـخه نویسـی غلط و نیز كنترل و نظارت 
دقیق تر بر بیماران تحت پوشـش و داشتن آماری دقیق از وضعیت سـالمت و مصرف دارو و... در كشور مطرح شد. این طرح كه مهم 
ترین اصل آن دسترسـی همگانی و عدالت محور به خدمات پزشـكی ) اصل برابری( است در بسیاری از كشورها به اجرا درآمده و با 
دستارودهای مثبتی نیز همراه بوده اما اجرای آن در ایران از نظر متخصصان و دست اندكاران نظام سالمت كشور با مشكالتی مواجه 
خواهد بود تا آنجا كه به عقیده دكتر فرید كرمی رییس انجمن آسـیب شناسـی ایران، اجرای نسخه)02( طرح پزشك خانواده بدون 
كار كارشناسی دقیق و مقتضی موجب هدر رفت سرمایه سالمت كشور خواهد بود؛ این موضوع در پانلی با عنوان بررسی نظام ارجاع 
و پزشـك خانواده در خالل برنامه  های چهاردهمین همایش سـاالنه آسیب شناسی و با مدیریت دكتر كرمی به بحث گذاشته شد. در 
این پانل دكتر علیرضا زالی عضو شوراي عالي و قائم مقام سازمان نظام پزشكي، دكتر ایرج خسرونیا رییس جامعه پزشكان متخصص 
داخلي ایران و دكتر عبدالرسول صداقت از اعضای برجسته انجمن رادیولوژی ایران شركت داشتند و در حضور استادان و متخصصان 

پاتولوژی و سایر حضار به بررسی ابعاد مختلف طرح پرداختند.

زهرا یونسی
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که تصدی طرح به نهادی واگذار ش��ود که بتواند با جامعه پزشکی 
ماحظات و مراودات درخور توجهی داشته باشد.«

شتابزدگی اهداف طرح را مورد تزلزل قرار می دهد
دکت��ر زالی همچنین به ع��دم متانت در اجرای ط��رح پرداخت و 
توضی��ح داد که در اجرای متی��ن یک طرح بزرگ ملی باید فرصت 
کافی برای کس��ب و جلب نظر انجمن های علمی و تخصصی وجود 
داش��ته باشد تا ابهاماتی که اشاره ش��د به وجود نیاید. در غیر این 
صورت شتابزدگی اهداف طرح را مورد تزلزل قرار داده و دستاوردها 

را مخدوش خواهد کرد.
 ضم��ن اینکه تنها کپی برداری از یک ط��رح جهانی، موفقیت آن 
را تضمین نمی کند و نیاز اس��ت که مقتضی��ات هر جامعه در نظر 
گرفته ش��ود. اگر پزشک خانواده در کش��وری مانند کانادا با نتایج 
مثبت روبرو ش��د به این علت بود که عاوه بر نگاه معقول به بحث 
اعتبارات با تقس��یم جمعیتی مناسب صورت گرفته و هر پزشک با 
درآم��د مکفی در روز 5 تا 6 بیم��ار را ویزیت می کند. در حالی که 
طب��ق ماحظات این طرح در کش��ور ما به ازای ه��ر 2500 بیمار 
یک پزش��ک در نظر گرفته ش��ده که این امر عما محقق نخواهد 
ش��د و بدون تقسیم جمعیتی صحیح، برنامه در جهت اهداف پیش 

نخواهد رفت.

به مولفه های اجتماعی و اقتصادی توجه قرار ندارد
قائ��م مقام س��ازمان نظام پزش��کي همچنی��ن در خصوص ظرف 
زمان��ی مقتض��ی برای اج��رای ای��ن ط��رح از لح��اظ مولفه های 
اقتصادی و اجتماعی با اش��اره به اجرای ط��رح هدفمندی یارانه ها 
افزود: هدفمندی غیرکارشناس��ی یارانه ها باعث سیر نزولی تمامی 
شاخص های سطح زندگی شد، تولید از بالندگی افتاد و بسیاری از 
مردم فقیرتر از آنچه بودند شدند این درحالی است که قطعا هدف 
اولی��ه هدفمندی، این اتفاقات نبود ولی به علت عدم کارشناس��ی 

و توجه الزم به تمامی ماحظات به بن بس��ت رس��ید. بنابراین در 
اجرای طرح های بزرگ ملی بای��د مولفه های اجتماعی و اقتصادی 
مورد توجه قرار گیرد. از س��وی دیگر شرایط اقتصادی امروز کشور 
در حال گذار و نوس��ان است. با این شرایط اجرای طرح هایی با این 

وسعت باید با تعمل و کار کارشناسی بیشتری به عمل برسد.
س��ازمان نظ��ام پزش��کی و انجمن ه��ای علمی آماده ان��د از طریق 

تریبون های جامعه پزشکی چالش ها را بیان کنند
دکتر زالی در پایان تاکید کرد وابستگی اعتباری اجرای طرح پزشک 
خانواده را به وزارت رفاه مش��کل آفرین خواند و اظهار داشت همه 
ما می دانیم آنچه وزارت بهداشت به عنوان طرح پزشک خانواده در 
نظر دارد بس��یار حداکثری تر از آنی است که در حال حاضر مطرح 
می شود و جامعه پزش��کی قاعدتا با کارشناسان وزارت بهداشت از 

خیلی جهات اشتراک نظر دارد. 
در این ش��رایط اگر ب��ه علت وابس��تگی اعتبارات ب��ه وزارت رفاه 
همکاران ما در وزارت بهداشت معذوریت دارند یا به هر دلیلی برای 
رس��یدگی به این چالش ها با مش��کل مواجه هستند سازمان نظام 
پزش��کی و انجمن های علمی ای��ن آمادگی را دارند که زبان گویای 
کارشناسان شده و از طریق تریبون های جامعه پزشکی چالش ها را 
بیان کنند تا این طرح با همراهی بیشتر جامعه پزشکی به سرمنزل 
مقصود برس��د. باید بدانیم که اگر امروز اقدامی با تمام ماحظاتش 
در نظام س��امت درست طراحی نش��ود آثارش به مراتب زیانبارتر 
و ماندگارت��ر از عدم انجام آن خواهد بود و در این میان بیش��ترین 

آسیب متوجه بیماران خواهد بود.

مسئوالن پاسخگوی ابهامات نیستند
دکتر خسرونیا رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی نیز در ادامه 
پانل درخصوص طرح پزش��ک خانواده گفت: ش��خصا مخالف این 
طرح نیستم و این کار باید خیلی پیش از اینها انجام می شد ولی نه 
بدون در نظر داش��تن اعتبارات کافی و معقول و نه بااین عجله زیرا 
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در این صورت عملی نیست.
به گفته دکتر خس��رونیا مشکات طرح پزشک خانواده در جلسات 
مختلفی با مس��ئوالن مطرح شده اس��ت ولی جواب ها خود حاوی 
مش��کل دیگری است و مسئوالن پاس��خگوی ابهامات مطرح شده 

نیستند. 
رییس جامعه پزش��کان متخصص داخلی ب��ه نحوه ویزیت بیماران 
در این طرح اش��اره کرد و متذکر ش��د طبق قانون یک پزشک در 
روز مجاز است 7 ساعت بیمار ببیند. عما بیشتر از این هم امکان 
ندارد زیرا ویزیت بیش از حد توان پزش��ک موجب می ش��ود شرح 
حال بیماران آنگونه که شایسته است گرفته نشود. از طرفی پزشک 
خانواده باید در امر تش��خیص بیماری نیز فعالیت کند و بیمار را به 
پزشک متخصص ارجاع دهد که این روند احتماال زمانبر خواهد بود 
و ممکن است در این میان قطعا آسیب ها متوجه بیمار خواهد بود.

در بدترین زمان ممکن به مرحله اجرا رسیده است
دکت��ر صداقت رییس س��ابق انجمن رادیولوژی ای��ران نیز در این 
مراسم ضمن س��خنانی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد 
پرچالش ترین بحث جامعه پزش��کی دانس��ت و اظهار داشت طرح 
پزش��ک خان��واده حتما طرح کاملی اس��ت ول��ی در بدترین زمان 
ممکن به مرحله اجرا رس��یده است. دکتر صداقت با اشاره به طرح 
هدفمندی یارانه ها گفت: ش��اید قب��ل از اجرای هدفمندی یارانه ها 
این طرح پیشرفته اقتصادی را که موجب بهره مندی اقشار ضعیف 
جامعه می ش��ود، قبول داش��تیم ولی در ش��رایط ایجاد شده و بعد 
از اجرا کس��ی تمایلی به دفاع از آن ندارد چون در بدترین ش��کل 

ممکن اجرا ش��د و اثر این اجرای نامناسب در تمامی شئون زندگی 
مردم قابل مشاهده است. همین شرایط برای طرح پزشک خانواده 
نیز وجود دارد. این طرح مش��کاتی دارد که در صورت حل نشدن 
می تواند نظام سامت کشور را با معضات جدی مواجه سازد. برای 
مثال مس��ئوالن طرح اخیرا متوجه ش��ده اند که پیش بینی بودجه 
کنونی تنها در بعد نیروی انسانی است و به تهیه دارویی که باید به 

طور رایگان در اختیار بیمار قرار گیرد توجهی نشده است.

آثار اجرای این طرح مخرب تر از آثار جنگ خواهد بود
عضو برجس��ته انجمن رادیول��وژی ایران ضمن اش��اره به وضعیت 
کنون��ی اقتصاد تاثیر آن را بر مراکز تش��خیصی و درمانی از جمله 
مراکز تصویربرداری غیرقابل انکار دانس��ت و افزود در این ش��رایط 
مراکز تصویربرداری مجبور به رعایت تعرفه مصوب دولت هس��تند 

و اجازه اجرای تعرفه مصوب شورای عالی نظام پزشکی را ندارند.
دکت��ر صداق��ت ضمن تقدی��ر از جامعه پزش��کی متعه��د متذکر 
ش��د پزش��کان با وجود نادیده گرفته شدن از س��وی مسئوالن، به 
مسئولیت های حرفه ای و انسانی خود پایبندند. باید در نظر داشت 
که در شرایط نابسامان اقتصادی موجود اجرای طرحی با این عجله 
و بدون توجه به نظر کارشناسان مشکاتی را برای خدمات پزشکی 
ایج��اد خواهد کرد که در زم��ان جنگ به وجود نیامد و آثار اجرای 
ای��ن طرح بس��یار مخرب تر از آثار جنگ خواهد ب��ود. امروز اگر بنا 
باش��د که مجموعه ساخته شده فعلی را خراب کنیم باید زمان های 
طوالن��ی صرف تصحیح خرابی ها ش��ود و هزین��ه زیادی نیز صرف 

بازسازی آن خواهد شد.
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 واژه هموویژیانس نخستین بار در سال 1991 در فرانسه 
در مقاب��ل واژه فارماکوویژیان��س که از قبل وجود داش��ت 
س��اخته ش��د و مورد اس��تفاده قرار گرفت. این واژه از لغت 
 ’Vigilans‘ به معنی خون و لغت التین’Haema‘ یونانی
به معنی مراقبت گرفته ش��ده است. لذا برگردان فارسی آن 

مراقبت از خون است.
 هموویژالنس براساس تعریف ارائه شده توسط شبکه بین 
المللی نظام مراقبت از خون )هموویژالنس( به معناي انجام 
یک سري فرآیندهاي نظارتي است که بر کل زنجیره تزریق 
خ��ون از اهداکنن��ده تا دریافت کننده اعمال ش��ده و هدف 

آن جمع آوري اطاعات عوارض ناخواس��ته مرتبط با تزریق 
خ��ون و فرآورده های آن بوده، به این امید که انجام اقدامات 

مناسب باعث کاهش بروز مجدد آنها شود.
چندی��ن تعریف مکتوب دیگر برای مراقبت از خون وجود 
دارد: که اندکی در جمله بندی و معنی با هم تفاوت دارند. 
در آیی��ن نامه خ��ون اروپ��ا، مراقبت از خون ب��ه عنوان 
مجموعه ای از دس��تورالعمل های نظارتی س��ازمان یافته در 
ارتباط ب��ا رویدادها یا واکنش های ج��دی، نامطلوب یا غیر 
منتظ��ره در اه��دا کننده ها ی��ا دریافت کنن��ده، و پیگیری 

اپیدمیولوژیک اهدا کننده ها تعریف شده است.

هموویژیانس ابزاری جهت بهبود کیفیت زنجیره تزریق خون 
اس��ت که تمرکز آن عمدتا برمسئله ایمنی بیمار است.10 نتیجه 
گیری کلی حاصل از استقرار سیستم هاي هموویژالنس بدین قرار 

است:
1   سیستم های هموویژیانس نشان داده اند که انتقال 

خون در مقایسه با درمان های دارویی دارای ایمنی نسبی است.
)به عبارت دیگر استفاده از داروهای پزشکی با عوارض و خطرات 

بیشتری همراه بوده است تا انتقال خون( 
2   اکثر م��وارد مربوط به عوارض و واکنش های جانبی 

شدید در بیمارستان رخ می دهند.
3   اکثر واکنش های جانبی قابل پیش��گیری ناش��ی از 

خطا های دفتری Clerical Errors هستند.
4   برخی واکنش های جانبی مانند واکنش حساسیتی 
شدید ) شوک آنافیاکتیک ( اغلب قابل اجتناب نیستند و به همین 
جهت باید به عنوان خطرات ذاتی انتقال خون در نظرگرفته شوند.

5   سیس��تم های هموویژیان��س دارای عملکرد خوب 
نه تنها نش��ان داده اند که ایمن��ی باید به چه نحو بهبود یابد بلکه 

موفقیت اقدامات مختلف را نیز به طور مستند ثبت کرده اند.
6   نوع س��ازمان سیستم هموویژیانس از ارزش نسبی 

برخوردار اس��ت و سیستم های گوناگون می توانند نتیجه یکسانی 
داشته باشند. 

7   همکاری بین المللی فوق العاده مفید بوده است.
8   سیستم های هموویژیانس را می توان برای مراقبت 
و نظ��ارت بر ش��یوه های جایگزی��ن انتقال خ��ون آلوژنیک مانند 

دستگاه های )Cell Savers( مورد استفاده قرار داد.
9   به جز ارتقا ایمنی بیمار سیستم های هموویژیانس 
می توانند باعث بهبود در انتخاب و استفاده صحیح از فرآورده های 

خون نیز شوند.
10   سیستم های هموویژیانس برای مراقبت و نظارت بر 
درمان با محصوالت دیگر انسانی مانند سلول ها، بافت ها و اندام ها 

نیز مفید هستند.
هدف هموویژیانس شناس��ایی و تجزی��ه و تحلیل کلیه اثرات 
ناخواس��ته انتقال خون به منظوردرمان علت آن ها و جلوگیری از 
وق��وع مجدد آنها و در نتیجه بهبود ایمنی بیماران دریافت کننده 

خون و فرآورده های آن است.
هموویژیانس بخش مهمی از سیستم کیفیت در انتقال خون 
ب��وده و ب��ر وجود روش هایی برای شناس��ایی خطاه��ا، عوارض و 
واکنش های جانبی ش��امل سیستم های هشدار، بررسی شکایات، 

آشنائي با هموويژالنس و اهداف آن در ساير كشورها

طـب انتقال خـون از دیرباز جهت درمان بیماران نیازمند، حیاتي بوده اسـت. اما خطاهایي در  
درخواست، جمع آوري و مصرف این فرآورده ها گاهي منجر به عوارض جبران ناپذیري شده كه 
نیاز به برنامه هاي جدید و استاندارد براي مستندسازي روند تزریق خون براي جلوگیري از خطاهاي انساني، آزمایشگاهي و عوارض 
ناشي از تزریق خون را ضروري می سازد. به همین جهت استانداردسازي مراكزي كه این فرآورده ها در آنها مصرف مي شوند بسیار مهم 
است و آزمایشگاه هاي مراكز سرپایي یا بیمارستان های ارائه دهنده این خدمات نیازمند راهنماي كنترل كیفي و استاندارد های استفاده 
از این فرآورده ها هستند. یكي دیگر از مشكالت پیش رو با توجه به این كه یكي از علل شایع مرگ، تصادفات و حوادث بوده و درمان 
بیماراني كه به دنبال حوادث دچار جراحات شدید و شوک ناشي از خونریزي میگردند، بسیار مهم است. لذا تزریق فرآورده های خونی 
توسط پزشكان اورژانس و متخصصان بیهوشي در اتاق عمل براي نجات  جان بیماران و تحمل بهتر عمل جراحي اهمیت به سزایی دارد. 
بطور خالصه سیسـتم انتقال خون از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است، ساماندهي این مسیر باید برمبناي ساده كردن روش ها 
و تمركز بر مراحل اصلي، مخصوصاً مشـخصات گروه هاي دریافت كننده این فرآورده ها باشـد. این اطالعات توسط فرم  هاي مخصوص 

طراحي شده و با استفاده از مچ بند كه باید اطالعات فردي و كد ملي بر روي آنها ثبت شده باشد به راحتي قابل انجام  باشد.

مقدمه

هموویژیالنس: ابزاری موثر برای بهبود تزریق خون

تعریف هموویژالنس
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سیستم های ردیابی، سیس��تم های گزارش دهی و ممیزی فرآیند 
تزریق خون داللت می کند.

هموویژیان��س مجموعه ای از روش های نظارتی اس��ت که به 
منظور گردآوری و ارزیابی اطاعات مربوط به اثرات نامطلوب و غیر 
منتظره ناش��ی از درمان با محصوالت خونی و پیشگیری از بروز و 
عود این گونه اثرات، کل زنجیره انتقال خون را از زمان گرفتن خون 
و اج��زای آن از اهدا کنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون، 

مورد پوشش قرار می دهد. 
هموویژیانس بر عوارض در اهداکنندگان و واکنش های نامطلوب 
در دریاف��ت کنندگان خون تمرک��ز می کند. پیگیری واکنش هاي 
ناخواس��ته ناش��ی از مصرف خون کامل و فرآورده های آن ش��امل 
کنسانتره گلبول های قرمز، پاکت و پاسما)پاسمای تازه منجمد 
،FFP( به عهده هموویژیانس است. به بیان دیگر هموویژیانس 
یعنی : مش��اهده، ثبت، گزارش و تجزیه وتحلیل خطاهای رخ داده 
در زنجیره انتقال خون و استفاده از این تجارب و درس ها برای اقدام 

جهت پیشگیری از بروز مجدد آن ها.

چرا باید ایمنی انتقال خون افزایش یابد؟
نخستین موارد تزریق خون در قرن هفدهم کوشش هایی بود که 
برای تزریق خون حیوان به انس��ان)بره های بی گناه بهترین گزینه 

برای این کار بودند( برای همه نوع بیماری، صورت می گرفت. ولی 
در قرن هجدهم پادشاه فرانسه لوئی چهاردهم به طورقانونی انتقال 
خون حیوان به انسان را ممنوع کرد زیرا آن را بیش از حد خطرناک 
 Henri Leacock می دانس��ت. در قرن نوزدهم هنری لی��کاک
و جیمز باندل James Blundell نخس��تین کسانی بودند که 
تزریق خون انس��ان به انس��انی دیگر را به عنوان یک درمان نجات 
بخش در خونریزی های بس��یار ش��دید انجام دادند. معهذا باندل 
هشدار داد که باید آن را فقط به عنوان آخرین چاره مورد استفاده 
قرار داد زیرا این رویه هم بسیار خطرناک است. در قرن بیستم به 
علت پیشرفت علم در زمینه سازگاری خونی و داروهای ضد انعقاد 
خ��ون خطرات انتقال خون کاهش یافت و انتقال خون برای موارد 
معمولی تری هم که جنبه حیاتی کمتری داشتند، به صورت درمان 
پذیرفته شده ای درآمد.هرچند این امر پذیرفته شده بود که انتقال 
خون قطعا عاری از خطر نیس��ت ولی اطاعات��ی در باره خطرات 
واقع��ی انتقال خون وجود نداش��ت.در پایان دهه 1980 س��رایت 
عفونت ها از طریق خون نیاز به آگاهی بیشتر درمورد ایمنی خون را 
سبب گردید وبا راه اندازی سیستم های نظارتی توسط کمیته های 
انتقال خون کار تازه ای در مورد هموویژیانس در س��ال 1991 در 
فرانسه آغاز شد که منجر به ایجاد شبکه ملی هموویژیانس در سال 

1994 در فرانسه شد.

خطاه��ا و ع��وارض جانبی در بس��یاری از جنبه ه��ای فرآیند 
مراقبت های بهداشتی رخ می دهند. برای اغلب بیماران و پزشکان، 
انتقال خون تنها جزئی از فرآیند کلی مراقبت های بالینی محسوب 
می شود و خطرات انتقال خون بخش کوچکی از خطراتی را تشکیل 
می ده��د که بیم��اران در معرض آن قرار دارند. بنابراین سیس��تم 
مدیریت کیفیت انتقال خون باید بخش��ی از سیس��تم گسترده تر 

کیفیت بیمارستانی باشد.
ش��یر،  نماد مراقبت. این تصویر از نسخه چاپی در بروکسل در 
 Saavedra’s Idea principis christiano س��ال 1649 از
politici گرفته ش��ده است. شیر نماد مراقبت است زیرا به خواب 
اندک��ی نیاز دارد و ب��اور چنان بود که اگر هم بخوابد با چش��مان 
باز می خوابد زیرا می داند که در ش��کوه و عظمت پادشاهی خود 
ایمن نیست. رخداد زیان آور Adverse Event به هرگونه رخداد 
نامطلوب در زنجیره انتقال خون اطاق  می ش��ود که ممکن است 
منجر به مرگ، معلولیت و ازکارافتادگی برای اهدا کننده ویا دریافت 
کننده خون ش��ود یا منجر به بس��تری ش��دن او در بیمارستان یا 
بیماری وی شود یا مدت بستری شدن او در بیمارستان را طوالنی 
تر سازد.  به عوارض جانبی که به طور قطع منجر به بیماری یا مرگ 
 Adverse Reactionدریافت کننده خون شود واکنش زیان آور
و چنانچه منجر به بیماری یا مرگ اهدا کننده خون ش��ود عارضه 

زیان آور Adverse Complication اطاق می گرد. 
سیستم هموویژیانس برخوردار ازعملکرد خوب، می تواند اثرات 
نامطلوب��ی را که منج��ر به واکنش زی��ان آور در دریافت کننده یا 
دراهداکنن��ده نمی ش��ود را نیز شناس��ایی کند.رخ��داد زیان آور 

Advers Event که ممکن است منجر به بیماری یا مرگ بشود 
ویا نشود را Incident می نامند. 

واکنش جانبی در دریافت کننده خون 
هرگون��ه واکنش و عوارض زیان آور را باید براس��اس ش��دت و 
قابلیت انتس��اب آن توصیف کرد.برای تعیین شدت واکنش زیان 
آور در ی��ک دریافت کننده یک سیس��تم درجه بندی  بر اس��اس 
مقیاس پذیرفته شده بین المللی ایجاد شده است. قابلیت انتساب 
ی��ا به عبارت دیگراین که تا چه حد احتمال دارد واکنش زیان آور 
در دریافت کننده خون مربوط به فرآورده های خونی تزریق ش��ده 

 هموویژیالنس : ملزومات و اصطالحات 
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باشد مسئله مهمی است زیرا بوسیله آن می توان مشخص کرد که 
فرآورده های خونی در بروز واکنش مزبور دخیل بوده اند یا خیر.

واکنش ه��ای انتقال خون ان��واع مختلف متع��ددی دارند که 
می توان آن ها را براس��اس وقوع، بیماریزایی و یا شناس��ایی عائم 
بیماری به چندین گروه تقس��یم کرد. یک تقسیم بندی معمول 
براس��اس وقوع بین واکنش های حاد) کمتر از 24 س��اعت بعد( و 
واکنش های تاخیری )24 ساعت بعد از تزریق( است. واکنش های 
زیان آور رامی توان براس��اس بیماریزایی آن ها به دو دسته عفونی 
و غی��ر عفونی تقس��یم نمود. واکنش های حاد غیرعفونی ش��امل 
واکن��ش ح��اد همولیتی��ک )AHTR(، واکنش ه��ای تب زای 
غیرهمولیتیک )FNHTR(، واکنش های آلرژیک از جمله شوک 
 ،)TRALI( آنافیاکتیک، آسیب حاد ریه مرتبط با ترانسفوزیون
 )TACO( افزای��ش بار در گردش خون مرتبط با ترانس��فوزیون
واکنش کاهش فش��ار خون و هیپرکالمی هس��تند. واکنش های 

تاخی��ری غیرعفونی ش��امل واکنش های همولیتی��ک تاخیری، 
واکنش های س��رولوژیکی تاخیری، پورپ��ورای بعد از تزریق خون 
 )PTP(، بیم��اري پیوند ب��ر علیه میزبان مرتبط ب��ا انتقال خون

)TA-GVHD( و هموسیدروزیس هستند.
  واکنش ه��ای عفونی حاد ناش��ی از آلودگی ه��ای باکتریایی 
فرآورده ه��ای خون��ی هس��تند. واکنش ه��ای عفون��ی تاخیری 
 ممک��ن اس��ت ب��ه س��بب انتق��ال وی��روس )مانن��د هپاتی��ت
 C/B، HIV( ی��ا انتق��ال انگل )مانند ماالریا( باش��ند. به منظور 
مقایس��ه و تعیی��ن اولویت برای اقدامات مرب��وط به بهبود ایمنی 
انتقال خون، باید بدانیم واکنش های مختلف هریک به چه میزان 
رخ می دهند.  برای اینکه بتوان اطاعات را به اش��تراک گذاشت و 
داده ها را مقایس��ه نمود،مجموعه ای از تعاریف پذیرفته شده بین 
المللی برای واکنش های جانبی در دریافت کنندگان وضع گردیده 

است. برای اطاعات بیشتر رجوع کنید به 

در برنامه ه��ای هموویژیانس تاکنون اه��دا کنندگان از توجه 
مقتض��ی و الزم برخ��وردار ب��وده ان��د. واکنش های زی��ان آور در 
 ی��ک اه��دا کننده ع��وارض نامیده می ش��وند زیرا ه��م موقعیت

) Setting ( و هم اتیولوژی در اهدا کننده با موقعیت و اتیولوژی 
در دریاف��ت کنن��ده کاما متفاوت هس��تند. ای��ن واکنش ها به 
واکنش های موضعی ناش��ی از فرو رفتن سوزن سرنگ ) جراحت 
 رگ ها، آس��یب دیدگی عصب ه��ا و غی��ره(، واکنش های عمومی

) وازووگال فوری و نوع تاخیری آن( و بیش از 10 عارضه نادر ولی 
مهم دیگر تقسیم می ش��وند. شدت Severity و قابلیت انتساب 

Imputability عوارض جانبی در اهداکنندگان بر اساس مقیاس 
دیگری که متفاوت از مقیاس درجه بندی واکنش های جانبی در 
دریاف��ت کنندگان و در عین حال قابل قیاس با آن اس��ت، درجه 
بندی می ش��وند. این مقیاس نیز یک مقیاس پذیرفته شده بین 
المللی است. عوارض زیان آور اهداکنندگان نیز باید براساس میزان 
وقوع گزارش شوند تا امکان قیاس و الویت بندی اقدامات الزم برای 
بهبود ایمنی فراهم ش��ود. درحال حاضر سیستم هموویژالنس در 
ایران به بررسی عوارض در اهدا کنندگان خون نمی پردازد به این 

منظور سیستم Donorvigilance  در حال پایه ریزی است.

در س��طح اروپا هموویژیانس در س��ال 1995 آغاز شد 
زمان��ی که اتحادیه اروپا قطعنامه 2 ژوئن س��ال 1995 خود 
و اطاعی��ه » ایمنی خ��ون و خودکفایی جامعه« را با هدف 
افزایش اعتماد عمومی به ذخیره خونی منتش��ر ساخت. در 

نتیج��ه ابعادی از هموویژیانس، که عمدتا عوارض زیان آور 
مربوط به فرآورده های خونی بودند، توس��ط الزامات قانونی 
من��درج در بخش نامه ه��ای اتحادیه اروپا تح��ت نظارت و 

کنترل قرار گرفت.

سیستم های هموویژیانس اساسا در دو سطح وجود دارند:
1   در س��ازمان انتق��ال خ��ون و بیمارس��تان دارای 

زنجیره انتقال خون
2   در سطح محلی، ملی و بین المللی

دس��تورالعمل های اتحادی��ه اروپا درخص��وص فرآورده های 
خونی، س��ازمان های انتقال خون و بانک خون بیمارستان ها 
را دو نه��اد مختلف در نظر می گیرد. س��ازمان خون به هر 
س��اختار یا نهادی اطاق می شود که مس��ئول کلیه جوانب 

مرب��وط به جمع آوری و آزمایش خون و فرآورده های آن، به 
هر منظوری که انجام پذیرد، و عمل آوری، ذخیره س��ازی و 
توزیع آن  ها وقتی که به منظور ترانسفوزیون صورت پذیرد، 
است. این امر شامل بانک خون بیمارستان ها نمی شود. بانک 
خون بیمارس��تان  یک واحد بیمارس��تانی است که خون و 
فرآورده ه��ای آن را ذخی��ره و توزیع می کند و تس��ت های 
س��ازگاری را بر روی خون و فرآورده های آن در زمان تزریق 

خون انجام می دهد.

عارضه در اهدا کننده خون

دستورالعمل های اتحادیه اروپا

هموویژیالنس در دو سطح 

 http://www.isbt-web.org/documentation
http://www.ihn-org.net: IHN-ISBT WP HV definition adopted 2006

آشنائي با هموويژالنس و اهداف آن در ساير كشورها
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 سیستم های فعلی هموویژیانس در دو مورد زیر با یکدیگر 
تفاوت های سازمانی و مفهومی قابل ماحظه ای دارند:

1   چه چیز گزارش می شود و چه زمان؟
2   سیستم چگونه سازمان دهی شده است؟

1- چه چیز گزارش می شود و چه زمان؟
1   در بیش��تر سیس��تم ها نه تنه��ا واکنش های زیان 
آور Adverse Reactions ) در دریاف��ت کنن��ده خون( 
بلک��ه رخدادهای زیان آور Adverse Events نیز گزارش 
می ش��وند ولی در برخی سیس��تم ها تنها واکنش های زیان 
آور گزارش می ش��وند. عوارض جانب��ی مانند موارد خطای 
ی��ا خطاه��ای پزش��کی   )Near-miss( الوق��وع  قری��ب 
)Errors( ب��ا پیامدهای بالینی یا بدون آن بس��یار بیش��تر 
از واکنش ه��ای جانبی رخ می دهند. مزی��ت گزارش کردن 
ع��وارض جانب��ی ع��اوه ب��ر واکنش ه��ای جانب��ی دراین 
اس��ت که این گزارش ه��ا موقعیت های یادگیری بیش��تر و 
 نس��بتا ارزانی )یعنی هیچ آس��یبی ایجاد نش��ده( را فراهم 

می آورند.
2   گـزارش نتایـج كلیه رخدادهای زیـان آور در 
قیاس با گـزارش واكنش های زیان آور حـاد به تنهایی: 
گزارش نتایج کلیه رخدادهای زیان آور برای مراقبت از خون 
مفیدتر اس��ت و آگاهی را افزایش می دهد زیرا واکنش های 
زیان آور حاد عوارض نادری هس��تند.ولکن این امر نیازمند 

منابع بیشتری است.
3   گـزارش اثرات جانبـی Incident در دریافت 
كننـدگان به تنهایـی یا گزارش در دریافـت كنندگان و 
اهداكننـدگان هر دو : اگرچه تا چند س��ال پیش بیش��تر 
سیستم های هموویژیانس نس��بت به این مسئله ) گزارش 
اثرات جانبی در اهداکنن��دگان ( بی توجه بودند ولی تعداد 
رو به افزایش��ی از سیس��تم ها ش��روع به گردآوری داده های 
مربوط به رخدادهای زی��ان آور در اهداکنندگان نموده اند. 
مراقب��ت از اهداکنن��دگان به کاهش رخداده��ای زیان آور 
کم��ک کرده، منجر به افزایش میزان اهدای خون و افزایش 

رضایت اهداکنندگان می شود.
4   گـزارش كلیـه واكنش های زیـان آور )AR( و 
رخدادهای زیان آور )AE( یا صرفا گزارش آن دسـته از 
واكنش و رخدادهای زیان آور كه مربوط به فرآورده های 
خونی هسـتند: براس��اس مقررات اتحادیه اروپا هر یک از 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا موظف اس��ت گزارش ساالنه 
اث��رات جانب��ی فرآورده های خون��ی خود را به کمیس��یون 
اروپایی ارائه کند. در اصل سیس��تم های هموویژیانس باید 
کل زنجی��ره انتقال خون را تحت پوش��ش ق��رار دهند.)در 
کشور ما صرفا گزارش ها مرتبط با خون و انواع فرآورده های 

آن مد نظر هستند.(

5   هموویژیالنس »سرد« در مقابل هموویژیالنس 
»داغ«: »داغ« به معنی گزارش دهی سریع که امکان انجام 
اقدامات فوری اصاح��ی را فراهم می آورد. این امر درمورد 
اثرات جانب��ی Incidents مربوط ب��ه فرآورده های خونی 
و اقدامات اصاحی که باید دربیمارس��تان یا س��ازمان خون 
انجام گیرند، بس��یار حائز اهمیت اس��ت. غالب سیستم های 
 Vigilans هموویژیان��س منطق��ه ای یا ملی به مراقب��ت
»س��رد« می پردازن��د مانند عم��ل کردن بر مبن��ای دوره 
 زمانی س��االنه)ارائه گزارش ها س��االنه ( یا پیگیری اقدامات

 اصاحی. 

 2- سیستم چگونه سازمان دهی شده است؟
باوج��ودی که ه��دف هموویژیان��س به طور کل��ی ایمنی 
خون اس��ت، ولی روش سازمان دهی یک سیستم بر اساس 
متغیره��ای زیادی اس��ت، برخ��ی نمونه های ای��ن روش ها 

عبارتند از:
1   محلی،  منطقه ای،  ملی و بین المللی –  همانگونه 
که پی��ش از این گفته ش��د محل��ی یعن��ی هموویژیانس 
بیمارس��تان و مرک��ز انتقال خ��ون با هم. ای��ن روش پایه و 
اس��اس کلیه فعالیت ه��ای هموویژیانس اس��ت. یک نمونه 
از هموویژیان��س بین المللی عبارت اس��ت از گزارش دهی 
بر اس��اس دس��تورالعمل های خون اتحادیه اروپا درخصوص 

هموویژیانس فرآورده های خونی.
2   منفعل در مقابل فعال – به طور کلی سیستم های 
هموویژیان��س ،سیس��تم های منفعل Passive هس��تند. 
نمونه های��ی از هموویژیان��س فع��ال Active عبارتن��د از 
پروژه های تحقیقی در مورد ایمنی ترانس��فوزیون های خاص 
و نظ��ارت بر ایمنی فرآورده های جدی��د پس از ارائه به بازار 

توسط تولید کنندگان.
3   گ��زارش داوطلبان��ه در مقا بل گ��زارش اجباری : 
هم��ان طور که در ادامه توضیح داده خواهد ش��د هریک از 

این دو معایب و محاسن خاص خود را دارند.
4   متمرک��ز در مقابل غیرمتمرکز: در یک سیس��تم 
متمرک��ز، مجموعه می تواند یکپارچگ��ی داده ها و در نتیجه 
س��نجش پذیری را تضمین کند. نقطه ضعف این سیس��تم 
این است که متخصصان درمان و مراقبت ممکن است انگیزه 

کمتری برای گزارش داشته باشند.
سیس��تم  ی��ک  ب��ر  حاکمی��ت  و  نظ��ارت     5
 هموویژیانس می تواند توس��ط مراج��ع بانفوذ و ذی صاح

کنن�����دگان  تولی�����د   ،)Competent Authority(
و  )فرآورده ه�����ای خون��ی(، س�����ازمان های تخصص��ی 
 حرف��ه ای، ی��ا س��ازمان های بهداش��ت و درم��ان عمومی
ده��ی  Health (Public Organization ) س��ازمان 

 شود. 

سیستم های هموویژیالنس: مفاهیم و مدل ها
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مزای��ا و نقاط ضعف هری��ک از این سیس��تم های کنترل و 
نظارت به قرار ذیل است:

مراجع بانفوذ و ذی صالح
از جمل��ه مزایای آن ایجاد سیس��تمی متمرکز با منابع و 
نیروی انسانی فراوان است و نیز این که سیستم هموویژیانس 
بخشی از یک س��ازمان مجهز متشکل از رشته های مختلف 
از جمل��ه فارماکوویژیان��س Pharmacovigilance  و 
مراقب��ت از تجهیزات  Materio-Vigilance می ش��ود 
)مانند کش��ور فرانس��ه(. از نقاط ضع��ف آن یکی ایجاد یک 
سیس��تم نامتوازن که در رده های ب��اال دارای قدرت فراوان 
است ودیگری نفوذ سیاستمداران است. عیب دیگر این است 
ک��ه گزارش دهی به مراجع بانفوذ می تواند به نادیده گرفتن 

برخی خطاها در گزارش ها ارائه شده بیانجامد.

 تولیدکنندگان
مزای��ای آن وجود افراد تحصیل کرده وآموزش دیده و ترس 
کمتر برای گزارش خطاهای پزش��کی است. مهمترین نقطه 
ضعف آن این است که تولید کننده ممکن است تضاد منافع 

داشته باشد.

سازمان های تخصصی وحرفه ای
ازمزای��ای آن یک��ی کیفیت باالی گزارش ها اس��ت زیرا این 
گزارش ها توس��ط متخصصان بررسی می شود و دیگر اینکه 
کل زنجیره انتقال خون) بویژه بخش بیمارس��تان آن( تحت 
پوشش قرار می گیرد. از جمله معایب آن یکی این است که 
گزارش دهی داوطلبانه اس��ت و بنا براین وابس��ته به تمایل 
متخصصان برای ارائه گزارش اس��ت و دیگ��ر اینکه هدایت 

مرکزی وجود ندارد.

مراجع بهداشت و درمان عمومی
نظ��ارت متدول��وژی  در  تخص��ص  یک��ی  آن   ازمزای��ای 
)ش��ناخت روش های نظارت( است و دیگر این که نگهداری  
Handling و تجزی��ه و تحلیل پای��گاه داده ها می تواند به 

آس��انی به مرحله اج��را درآید،و از معای��ب آن این که باید 
درنظر داشت هیچ دانش و اطاعات قبلی در خصوص تزریق 

خون وجود ندارد.
گزارش ک��ردن اث��رات جانب��ی(Incidents) که منجر 
ب��ه بیم��اری یا ف��وت ش��ده اند، نبای��د مامت و س��رزنش 
گ��زارش دهنده را در پی داش��ته باش��د. با ایج��اد مدیریت 
خطاه��ا (Failures Management) ک��ه در نتیجه آن 
پزشکان،پرس��تاران و تکنس��ین های آزمایشگاه واهمه ای از 
گزارش کردن اثرات جانبی منجر به بیماری یا فوت نداشته 
باش��ند و گزارش دهی به ص��ورت گمنام صورت نگیرد بلکه 
در ج��وی ازاطمین��ان انجام پذیرد، انتق��ال خون بهبود می 
یاب��د. در فرهنگی باز و ش��فاف با هدف گزارش کردن اثرات 
جانب��ی منجر به بیماری یا فوت به منظور افزایش کیفیت و 
ایمنی،می توان تغییر فرهنگ ایجاد کرد. مهم این جاست که 
فردی که به این گونه اثرات برخورد کرده وغالبا بسیار نا امید 
و ناراحت اس��ت زیرا مرتکب خطایی شده که می توانسته به 
طور جدی به بیمار آسیب بزند، مورد مشاوره قرار گیرد. در 
سیس��تم پیچیده مراقبت درمانی/بهداشتی توجه به ایمنی 
بیمار، مس��تلزم توجه به ایمنی عملکرد کارکنان ش��اغل در 

بخش های مراقبت درمانی نیز است. 
این تفاوت ها می توانند تنها برخ��ی از انواع مختلف گزارش 
دهی در سیستم های گوناگون را توضیح دهند. همانگونه که 
جدول 1 نش��ان می دهد که تع��داد گزارش ها در هر 1000 
واحد، در سیس��تم هایی که در آن ها کلیه واکنش ها گزارش 
می ش��وند بیش��تر اس��ت تا سیس��تم هایی که در آن ها تنها 
واکنش های ش��دید گزارش می ش��وند.) 2.83 در فرانسه و 
0.20 در بریتانی��ا(. گ��زارش دهی چه اجباری باش��د )مثل 
فرانسه( و چه اختیاری )مثل هلند( تاثیری بر میزان گزارش 
دهی ندارد و تفاوت در میزان گزارش دهی در سیستم هایی 

که مدل و مفاهیم یکسانی دارند نیز مشاهده می شود.
ب��ا اس��تفاده از این داده ها می توان به این نتیجه رس��ید که 
سیستم های هموویژیانس صرفنظر از ساختارشان می توانند 
داده ه��ای الزم برای اولوی��ت بندی و ارزیاب��ی راهکارهای 

پیشگیرانه را فراهم آورند.

جدول 1- گزارش دهی در سیستم های مختلف هموویژیالنس 

نوع سیستم)درزمان تاسیس( آنچه قابل گزارش است گزارش ها/1000واحد کشور/منطقه

اختیاری IBCT + واکنش های شدید  0.20 بریتانیا

اختیاری IBCT + واکنش های شدید  1.22 ایرلند

اجباری  کلیه واکنش ها 2.83 فرانسه

اختیاری کلیه واکنش ها 2.90 هلند

اختیاری کلیه واکنش ها 7.07 کبک

آشنائي با هموويژالنس و اهداف آن در ساير كشورها
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بین سال های 2003  تا 2005 میادی کمیسیون اروپایی 
European Commission دستورالعمل های خون اروپا 
Europaean Blood Directives  را که مقررات الزامی 
ب��رای “ جمع آوری، آزمایش، عمل آوری، ذخیره س��ازی و 
توزی��ع خون و فرآورده ه��ای خونی” را معین می س��اخت، 
منتش��ر کرد. دس��تورالعمل های مربوط ب��ه هموویژیانس، 

موارد زیر را مقرر می دارد:
1   ردیاب��ی کامل محصوالت خون��ی از اهداکننده تا 

دریافت کننده
2   اع��ام و گ��زارش:  الف-رخداده��ای زی��ان آور 
ک��ه   )Serious Adverse Event()SAE( ج��دی 
ممکن اس��ت ب��ر کیفی��ت و ایمن��ی خ��ون و فرآورده های 
 خون��ی تاثیر گ��ذار باش��د. ب- واکنش ه��ای جانبی جدی
 )Serious Adverse Reaction()SAR(ک��ه ممک��ن 
اس��ت مربوط به کیفیت و ایمنی خون و فرآورده های خونی 

باشد.
علی الخصوص ماده دوم تاثیرقابل ماحظه ای بر فعالیت های 

هموویژیانس در اروپا داشته است. 
در کش��ورهای فاق��د سیس��تم هموویژیانس،تاس��یس این 
سیستم ها آغاز ش��د و در دیگر کشور ها مثل بریتانیا و هلند 
مقرر گردید که سیس��تم های داوطلبانه، اجباری یا الاقل تا 
حدی اجباری شوند. مهلت ارائه اولین گزارش به کمیسیون 

اروپا ژوئن س��ال 2008 بود و  نخس��تین نتای��ج اولیه ارائه 
گردید.)توم��اس برگ��ن، مکاتب��ات ش��خصی، رم 2009(. 
گزارش ها 000 /000/ 20 فرآورده خونی توزیع شده در 23 

کشور را تحت پوشش قرار داده بودند.
تعداد کل SAR های گزارش ش��ده در بیماران 2200 مورد 
 )000 10 /1 ف��رآورده خون��ی ( ب��ود که از ای��ن تعداد تنها 
22 مورد ) درصد1(  ناش��ی از کیفیت و ایمنی فرآورده های 

خونی بود )000 1/1000(. 
اگرچه تعریف »ناش��ی بودن از کیفیت و ایمنی فرآورده های 
خونی« ممکن اس��ت جای بحث داشته باش��د ولی با توجه 
به این داده ها روش��ن است که  SAR مربوط به محصوالت 
خونی صرفا بخش بس��یار ناچیزی از SAR ها را، حداقل در 
اروپا، تش��کیل می دهد بویژه در قیاس با س��ایر فعالیت های 
درمانی و محصوالت دارویی مصرف ش��ده.  )میزان SARدر 
س��ایر فعالیت های درمانی و محصوالت دارویی مصرف شده 

بسیار باالتر است(   
نتیج��ه گیری مهم دیگر این اس��ت که این داده ها تایید می 
کنند که آنچه هموویژیانس تحت پوشش قرار می دهد)یعنی 
کل زنجیره انتقال خون از اهداکننده تا دریافت کننده( بسیار 
بیشتراز آن چیزی اس��ت که دستورالعمل های اتحادیه اروپا 

مقرر داشته اند)صرفا کیفیت و ایمنی فرآورده های خونی(

سیستم بین المللی هموویژیالنس برای بهبود ایمنی فرآورده های خونی
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اولین سیستم هموویژیانس در سال 1993 در ژاپن تاسیس 
گردی��د. اولین سیس��تم هموویژیانس در اروپ��ا در ژانویه 
1994 در فرانس��ه آغاز به کار کرد. طولی نکش��ید که سایر 
کش��ورهای اروپایی از این کار پیروی کردند که اولین آن ها 
آلم��ان )1994( و پس از آن یونان )1995( و لوکزامبرگ و 
بریتانیا در 1996 بودند.درحال حاضر،تقریبا تمام کشور های 
اتحادیه اروپا سیس��تم هموویژیانس را تاسیس نموده اند و 
سیستم های هموویژیانس در خارج از اروپا مستمرا در حال 

افزایش است.
 در مقایس��ه با سیس��تم هموویژیانسی که در یک سازمان 
خون یا بیمارستان مشغول انجام وظیفه است، سیستم های 
هموویژیانس منطقه ای و ملی با چالش های اضافه دیگری 
در رابطه با محرمانه بودن داده ها، کنترل و نظارت حاکمیتی 
)Governance(، گ��زارش به نهادهای ذیصاح، ارتباط با 

رسانه ها و غیره مواجه هستند.
به منظ��ور ارائه یک م��رور کلی جهان��ی، وضعیت مراقبت 
از خ��ون ق��اره به قاره با ارائه مثال های��ی از برخی مناطق و 
اش��اره به ابت��کارات عمل برجس��ته بصورت خاص��ه ارائه 
 می ش��ود. این بازنگ��ری بطور کام��ل از جامعیت برخوردار 

نیست. 
توجه زیادی در بس��یار کشورها به مراقبت از خون معطوف 
ش��ده اس��ت، که آن را تبدیل به اولویت باالیی در بسیاری 
از نظام های س��امت کرده، و به ای��ن دلیل، وضعیت فعلی 
در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول چش��مگیری 
خواهد شد. این بدان معنی است که یک مرور کلی همانند 
این، همیشه پشت سر رویدادها بوده و هرگز بصورت واقعی 

به روز محسوب نمی شود.
این را به یاد داش��ته باشید که مراقبت از خون )در مصداقی 
وسیع( از اروپا آغاز شده و بسرعت نمو یافته است: از اینرو، 
عجیب نخواهد بود که بخش��ی قابل توجهی از این مقاله به 

نظام های موجود در اروپا بپردازد. 

آفریقا
در بس��یاری از کش��ورهای آفریقایی، انتقال خون هنوز در 
حال پایه ریزی و توس��عه اس��ت. بطور کل��ی، فعالیت های 
مرتب��ط ب��ا انتقال خون بیمارس��تانی ب��وده و صنعت کلبه 
ای را نش��ان می دهند. مشکات بس��یاری از فقدان سرمایه 
 گذاری گرفته، کافی نبودن تاسیس��ات و تجهیزات تا تهدید
 همه جاگیری HIV در میان جمعیت و اهدا کننده وجود 
دارند. همچنین، مراقبت از خون، در صورتیکه وجود داشته 

باشد، محلی و دوره ای است.
 ب��ا این وجود، برخی اس��تثناها در آفریق��ا وجود دارند، که 

نظام ه��ای انتقال خون ترق��ی زیادی داش��ته اند، همچون 
جمه��وری آفریق��ای جنوب��ی، زیمب��اوه، اوگان��دا و برخی 
کشورهای آفریقایی هم مرز دریای مدیترانه )که رویکردهای 
 بنی��ادی حاک��م در انتق��ال خون فرانس��ه در آنه��ا اعمال 

می شوند(.
  جمهـوری آفریقـای جنوبـی: ایمن��ی در انتقال خون 
تبدیل به یک اولویت برای دولت ش��ده و خدمات خون باید 
گواهینام��ه دریاف��ت کنند. اخیرا، خدمات محلی متش��کل 
از س��ه منطقه بوجود آمده اس��ت. گرد آوری داده ها اکنون 
 بصورت رسمی در آمده نظام نظارتی موارد مشترکی با نظام
UK-SHOT  دارد؛ گزارش ه��ا در عم��ل داوطلبانه بوده، 
هرچند به لحاظ رسمی، باید الزامی باشند. این ابتکار عمل 
در حال حاضر با تاسیس کمیته های انتقال خون بیمارستانی 

برای مساعدت در گرد آوری داده ها پشتیبانی می شود. 
  بوركینا فاسو: در این کشور آفریقای غربی، انتقال خون 
توس��ط دولت به عنوان یکی از اولویت های باال در بهداشت 
 و درمان اعام ش��ده اس��ت. چارچ��وب قانون گ��ذاری در

سال2000 به تصویب رس��یده، برنامه ملی خون آغاز شده 
عناصر نظام نظارتی نیز لحاظ شدند.

آمریکای شمالی
کان��ادا: در کان��ادا، گ��زارش واکنش های ج��دی و مرگ 
به بخ��ش قانون گذاری بهداش��ت و درمان کان��ادا )وزرات 
بهداش��ت ف��درال( تبدی��ل ب��ه ام��ری الزام��ی و اجباری 
 ب��رای تامی��ن کننده ه��ای خون )خدم��ات خ��ون کانادا و
کننده ه��ای محص��والت  تولی��د  و   (Hema-Quebec)

پاسمایی شده است. 
هی��چ تعهدی برای بیمارس��تان یا متخصص��ان در گزارش 
ای��ن واکنش ه��ا در ه��ر لحظ��ه وجود ن��دارد. ب��ه منظور 
بهب��ود گزارش ها توس��ط بیمارس��تان ها، بخش بهداش��ت 
و درم��ان عموم��ی کانادا یک نظ��ام ملی را ب��رای گزارش 
واکنش ه��ای انتق��ال خون بن��ام نظام نظارت ب��ر صدمات 
 منتقل ش��ده در اثر انتقال خون )TTISS( تاس��یس کرده

 است.
 این یک نظام گزارش داوطلبانه اس��ت که با سرمایه گذاری 
ویژه برای ش��رکت کردن ایالت ها توس��ط بهداشت و درمان 
کانادا تش��ویق شده است. TTISS از 2001 آغاز شده و در 
اوایل 2004، هشت ایالت و یک قلمرو از کانادا را بطور فعال 

در برنامه داشته است. 
گزارش ها توسط بیمارستان ها به دفتر ایالت فرستاده وتوسط 
این دفت��ر یک زیر مجموعه از واکنش ها ) تنها موارد جدی ( 
را به سطح ملی ارسال می کند. داده های حاصل از اجزا خون 

 مرور کلی بر نظام های مراقبت از خون موجود )تا سال2005(
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انتقال داده شده باید برای سطح ملی ارائه شوند بطوریکه که 
میزان واکنش ها در آینده در دسترس باشد.

آمریکای مرکزی و جنوبی
بطور کلی، نظام های خون غیر متمرکز هستند.برخی از آنها 
خیلی گس��ترده اند.)مثل آرژانتین که بیش از 1000 بانک 
خ��ون دارد، که هر کدام از آنها به یک بیمارس��تان مرتبط 
هس��تند(. از اینرو، عجیب نیس��ت که برقراری یک نظامی 
نظارتی ملی کارامد و مرکزی با مش��کات بس��یاری روبرو 
شود. با این وجود، برخی کش��ورها به ابتکارات عمل بسیار 

تاثیر گذاری رسیده اند.
  هندوراس: صلیب س��رخ مس��ئول ج��ذب و حفظ اهدا 
کننده های خون، جم��ع آوری خون، آزمون خون، فرآوری، 
ذخیره و توزیع خون اس��ت. صلیب س��رخ هندوراس جهت 
ش��رکت در پروژه پایلوتی که توسط فدراسیون بین المللی 
صلیب س��رخ و جوامع هال احمر به منظور پیاده س��ازی 
یک نظام کیفیت جامع آغاز ش��ده، موافقت کرده است: این 
QS تح��ت تاثیر اس��تانداردهای ISO9000 ق��رار دارد و 
عناصر کنترل کننده شناسایی، قابلیت ردیابی، رضایتمندی 
مش��تری ) بطور غیر مس��تقیم پوش��ش دادن واکنش های 
انتق��ال خ��ون در بیم��اران ( را در بر می گیرد. متاس��فانه، 

موانعی در این پروژه جالب وجود دارند.
  اكـوادور : برنامه خون چندین اج��را کننده دارد، که از 
همه مهمتر صلیب سرخ اکوادور، بعد بانک های خون دولتی، 
جمعیت های صلیب س��رخ و ارتش. هرچند اکوادور بس��یار 
کوچک اس��ت، این کش��ور 35 بانک خون دارد که برخی از 
آنها در بیمارس��تان هایی که به آنه��ا خدمت می کنند واقع 
ش��ده اند. تاش زیادی در جهت برق��راری تعادل بین اجرا 
کنندگان متفاو ت صورت گرفته، ولی روند ایجاد یک نظام 

مراقبت از خون ملی کند است.

آسیا
بس��یاری از فعالیت ه��ای خون��ی دور از مرک��ز ش��ده اند. 
اختافات معنی دار برحس��ب توس��عه چنین نظام هایی در 
آس��یا وجود دارد: برخ��ی از آنها نظام هایی ب��ا عملکرد باال 
هس��تند، برخی دیگر نیاز به توسعه سریع و عمده به منظور 
 س��ازگاری در تولید محصوالت خونی با کیفیت باال و ایمنی

دارند.
  چین: دولت چین اق��دام به ارتقا نظامی پیرامون انتقال 
خون کرده است. در سال های آتی، تغییرات مهمی در جهت 
یک نظام جامع وجود خواهد داش��ت که مراقبت از خون را 

نیز در بر خواهد گرفت. 
   ژاپن: در3-1992، صلیب س��رخ ژاپن یک ش��بکه کلی 
از نمایندگان پزش��کی را در هر مرکز خون به عنوان مسئول 

ارتباطات با نهادهای پزشکی مس��تقر ساخته است. بوسیله 
قوانین امور دارو و درمان )بازنگری شده در آوریل 1997( از 
پزش��کان درخواست می شود تا موارد مشکوک اثرات جانبی 
 مرتب��ط ب��ا انتقال خون ی��ا عفونت های مربوط��ه را گزارش

کنند. به این صورت، اطاعات مقتضی مربوط به ایمنی خون 
از بیمارستان به مرکز خون تحویل دهنده محصول خونی، به 
سازمان خون مرکزی و صلیب سرخ ژاپن به مقام ملی انتقال 
داده می شود. ش��مار اعان ها ساالنه افزایش داشته است: از 
228 مورد در 1993 به 1011 مورد در 1998. یک قسمت 
جالب از اطاعات، تولید ش��ده بوس��یله این نظام مراقبت از 
خون ملی، تع��داد باالی موارد گزارش ش��ده GVHD در 

مقایسه با ارقام حاصل از دیگر کشورهااست.
  تایلند: صلیب سرخ مسئول جذب اهدا کننده های خون، 
جمع آوری خون، آزمون خون، فرآوری، ذخیره و توزیع خون 
است. صلیب سرخ تایلند جهت شرکت در پروژه پایلوتی که 
توس��ط فدراس��یون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های 
ه��ال احمر به منظور پیاده س��ازی یک نظام کیفیت جامع 
آغاز ش��ده، از جمله دستورالعمل های نظارتی موافقت کرده 
اس��ت.  پیش��رفت معن��ی داری، در جلب اه��دا کننده های 
داوطل��ب و فعالیت ه��ای عمومی در ارتباط ب��ا انتقال خون 
وجود داش��ته اس��ت. مرکز ملی خون صلیب سرخ تایلند در 
بانکوک به گواهینامه ISO9002  برای نظام کیفی خود از 

جمله نظارت و روندهای اخطار دست یافته است.

 استرالیا
  اسـترالیا: اس��ترالیا ی��ک نظ��ام گزارش مل��ی مرکزی 
ش��ده برای واکنش های انتقال خون ن��دارد. ارزیابی چنین 
رویدادهایی در حال حاضر اساس��ا در س��طح بیمارس��تان 
محلی از طریق کمیته انتقال خون آنها با دریافت ورودی از 
خدمات خود صلیب س��رخ استرالیا )ARCBS ( در صورت 
نیاز رخ می دهد. به منظور استقرار یک نظام مراقبت از خون 
ملی، در 2002 وزارت بهداشت و درمان استرالیا به کسانی 
که مس��ائل مرتبط با پایش انتقال خ��ون ملی را ارائه کرده 
بودند جایزه داد. دولت در حال حاضر در حال ماحظه این 

گزارش است.

نیوزیلند
  نیوزیلند: س��رویس خون نیوزیلن��د )NZBS( در گیر 
دامنه ای از فعالیتها اس��ت که از طری��ق آنها به گرد آوری 

اطاعات زیر چتر مراقبت خون پرداخته است. 
روند توس��عه بیش��تر این فعالیت ها و ترس��یم آنها در کنار 
یکدیگر به فرم یک برنامه رس��می مراقبت از خون در حال 
انج��ام با ه��دف تولید یک گزارش مراقب��ت از خون ملی تا 

پایان 2004 است.
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اتحادیه اروپا
بص��ورت کاس��یک دو قطب این نظ��ام عبارتن��د از بریتانیا و 

فرانسه. 
  در انگلسـتان،  SHOT: اعان اثرات جانبی یک مبنای 
داوطلبان��ه دارد، که تنه��ا واکنش های جدی ) گرید 4- 2 ( را 
تحت پوش��ش قرار می دهد. از س��وی دیگر، در فرانسه اعان 
اثرات جانبی الزامی بوده، که تمامی رویدادهای )گرید 4-1( را 
تحت پوشش قرار می دهد؛ از آنجاییکه مدل فرانسه ساختاری 
پیچیده دارد واجرا کنندگان بسیاری را در بر می گیرد احتماال 

بس��یار هزینه بر خواهد بود )هرچند هی��چ آنالیز اثر – هزینه 
در ای��ن لحظ��ه وجود ندارد، AFSSAPS  اعام کرده اس��ت 
ک��ه چنین مطالعات هزینه ای را انجام خواهد داد(.  در اول مه 
2004، کشورهای عضو جدیدی در اتحادیه اروپا حضور داشتند؛ 
جمهوری چک، قبرس، استونی، لهستان، التویا، لیتونیا، مالت، 
اتریش، اس��لواکی، اسلونیا. اطاعات اندکی در مورد مراقبت از 
خون آنها وجود داش��ت، ولی این تصور وجود داشت که چنین 
 نظام هایی یا وجود ندارند، یا بصورت لحظه، در حال برنامه ریزی

 یا توسعه هستند. 

 خالصه ای از وضعیت در جهان خارج از اتحادیه اروپا در جدول 1 ارائه شده است.

آشنائي با هموويژالنس و اهداف آن در ساير كشورها
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هموویژیالنس در دو سطح 
 نتایج حاصل از استقرار سیستم هاي هموویژالنس در دنیا

قسمت اعظم واکنش های زیان آورجدی )SAR( و رخدادهای 
زی��ان آور)SAE( در آن بخ��ش از زنجیره انتقال خون که در 
بیمارس��تان صورت می گیرد، رخ می دهد. داده های موسسه 
تحقیقی SHOT مربوط به سیس��تم هموویژیانس بریتانیا، 
بوی��ژه توجهات را ب��ه این واقعیت جلب ک��رده اند که حدود 
50 درصد از این عوارض و واکنش ها ناش��ی ازخطاهای اداری 
هس��تند و اقدامات اصاحی منجر به افزایش بیش��تر ایمنی 
انتقال خون کلینیکی در بیمارستان شده است.  هموویژیانس 
عمل انتقال خون را بهبود بخشیده است.گزارش ها مربوط به 
شرایط پیرامونی عوارض جانبی، درک ما را نسبت به علل این 

عوارض افزایش داده است. 
خطاه��ا ب��ه طور عم��ده در بخش ی��ا در تبادل می��ان بانک 
خون بیمارس��تان و بخش ها رخ می دهن��د وعمدتا مربوط به 
اطاعات نادرس��تی که از بیمار بر روی نمونه های خون ثبت 
می شوند هستند.. برنامه های آموزشی به سبب تفاوت فرهنگ 
دربخش ه��ا و فقدان معلومات و دان��ش در افرادی که انتقال 
خون را انجام می دهند، آغاز ش��ده است. به منظور جلوگیری 
از افزای��ش موارد تزریق فرآورده های خونی نادرس��ت، تعیین 
هوی��ت دقیق تر بیم��اران با چک کردن دقی��ق مچ بند های 
شناسایی بیماران صورت می گیرد. نقش کمیته انتقال خون 

بیمارستان به نحو بهتری تعریف و مشخص شده است. 
سیاس��ت های انتقال خ��ون براس��اس فعالیت ه��ا و اقدامات 
بیمارس��تان تعیین گردیده و ارزیابی منظم عمل انتقال خون 
از طری��ق تجزیه و تحلیل ع��وارض جانبی انتقال خون و یا از 
طریق فعالتر شدن در اتخاذ تدابیرپیشگیرانه الزم، تحقق یافته 
اس��ت. عاوه براین، جنبه های فنی در فرآیند انتقال خون نیز 
بهبود یافته اس��ت از جمله بهبود کیفیت پیگیری دستگاه ها 
و تجهیزات و معرف های شیمیایی و سازمان دادن جلسات با 

تولیدکنندگان این دس��تگاه ها. باالخص مسلم گردیده است 
 near miss که اطاعات مربوط به خطاه��ای قریب الوقوع
حائز اهمیت هس��تند. از آنجا که تزریق خون اشتباه می تواند 
منجر ب��ه این گونه عوارض در دریافت کنن��ده و ابتا وی به 
بیماری ش��ود، ابعاد کلی عارضه مانند زمان وقوع آن، استفاده 
از پروتکل ه��ا، اطاعات مربوط به ش��رایط خ��ون گیری، این 
که آیا روش های صحیح شناس��ایی بیمار در طی چک کردن 
مش��خصات بیمار دنبال شده اند یا خیر، تعداد افراد حاضر در 
اتاق در زمان وقوع عارضه نزدیک به خطا و غیره مورد مطالعه 
قرار گرفت��ه و به دنبال آن اقدام��ات اصاحی الزم به مرحله 

اجرا درآمدند.  
سیس��تم هموویژیان��س هلند )TRIP( توجه��ات را به این 
واقعیت جلب کرده اس��ت که برخی واکنش های جانبی مانند 
واکنش ه��ای آنافیاکتیک غالبا غیرقاب��ل اجتناب )ولی البته 
قابل درمان( هستند و لذا باید آن ها را درحال حاضر به عنوان 
خط��ر ذاتی انتقال خون درنظر گرفت. )گزارش س��ال 2008 
TRIP( داده های سیس��تم های هموویژیانس موفق و دارای 
 SHOT ،عملکرد خوب مانند سیستم هموویژیانس فرانسه
در بریتانی��ا، TTISS در کب��ک، و TRIP در هلن��د نش��ان 
دهنده موفقیت اقدامات متنوعی اس��ت ک��ه در جهت بهبود 
هرچه بیشتر ایمنی محصوالت خونی صورت گرفته است. دو 
 deviationنمونه از این اقدامات یکی استفاده از کیسه فرعی
pouch در طی خون گیری از اهداکننده به منظور به حداقل 
رساندن خطرآلوده شدن خون به باکتری های پوست و دیگری 
استفاده از پاسمای اهداکنندگان مذکر بوده است که این دو 
منجر به کاهش چش��مگیر واکنش ه��ای جانبی جدی که به 
ترتیب ناشی از آلودگی باکتریایی محصوالت خونی )مخصوصا 
پاکت ها( وآس��یب حاد ریه مرتبط با ترانس��فوزیون هستند، 

شده اند. )شکل 3(

Figure3-  The rise and 
decline of TRALI as 
documented by SHOT. 
From Chapmanet al.
 [14] Transfusion 2009; 
50:440–452. Number 
(0–40) of reportsin the 
years 1996–2006.
 Light grey bars: all 
TRALI cases. Dark 
grey bars:deaths due to 
TRALI. 
The male only plasma 
policy was introduced in 
October2003 
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در س��ال 1997 ش��بکه هموویژیان��س اروپ��ا ب��ا هدف 
افزای��ش ایمن��ی طب انتق��ال خ��ون در اروپا بنی��ان نهاده 
ش��د. اعض��ای ای��ن ش��بکه، سیس��تم های هموویژیان��س 
مل��ی بودن��د. ش��بکه کار خ��ود را با 5 عض��و از اروپ��ا آغاز 
 ک��رد وتع��داد اعضا به تدریج به 28 کش��ور رس��ید از جمله
از کنن��دگان  ش��رکت  اروپ��ا.  از  خ��ارج  از  کش��ور   7 
33 کش��ور درسمینار سال 2010 شبکه هموویژیانس اروپا 
حض��ور داش��تند که 1/3 آن ه��ا غیر اروپای��ی بودند. پس از 
گس��ترش دامنه ش��بکه و تغییر نام آن به شبکه بین المللی 
هموویژیانس )IHN(، حال هدف این شبکه ایجاد و حفظ و 
نگهداری یک ساختار مشترک بین المللی در رابطه با ایمنی 
خون و فرآورده های خونی و هموویژیانس انتقال خون است.

اهداف شبکه عبارتند از: 
  تبادل اطاعات معتبر بین اعضا

   اعام خطر فوری/ هشدار سریع بین اعضا
   فعالیت های مش��ترک بین اعضا ش��بکه و فعالیت های 

آموزشی در رابطه با هموویژیانس.
فعالیت ه��ای اصلی ش��بکه بی��ن الملل��ی هموویژیانس 
عبارتند از : وب س��ایتی با یک بخ��ش آزاد وهمگانی و یک 
بخش خصوصی ویژه کنندگان و س��خنگویان رسمی و خود 
اعضا )اعضایIHN (، یک مجمع عمومی س��االنه که در آن 
هیئت مدیره، کش��ورهای عض��و را از فعالیت های آن ها طی 
س��ال گذش��ته مطلع می س��ازد و تصمیمات مهم نیز اتخاذ 
می شود، س��ازمان دهی یک سمینار ساالنه )IHS( که یک 
جلسه علمی دو روزه است، کارگروه هایی که با هدف ایمنی و 
استفاده صحیح، بر روی شاخص های کیفیت وبر روی تعاریف 
ب��ه منظور هماهنگ کردن تعاریف و مقایس��ه آن ها کار می 
کنند و س��رانجام راه اندازی یک پایگاه داده های بین المللی 

در مورد هموویژیانس.
فعالیت های IHN از طریق مبادله الکترونیکی اطاعات، 

اجاس ها و س��مینارها کمک ش��ایانی ب��ه افزایش کیفیت 
هموویژیانس در اروپا نموده است.

 ISBT و کارگروه IHN ،در خص��وص استانداردس��ازی
در موض��وع هموویژیانس، دو کارمه��م انجام داده اند: یکی 
استانداردسازی تعاریف مربوط به واکنش ها و عوارض جانبی 
در بیماران )دریافت کنندگان خون( و دیگری مطرح س��ازی 
امرمراقبت از اهداکنندگان و س��رو س��امان دادن به آن و از 
جمله کارهایی که در این راستا انجام داده اند استانداردسازی 
تعاری��ف مربوط به ع��وارض جانبی در اهداکنندگان اس��ت. 
کمیس��یون اروپ��ا در گزارش های��ی که بر اس��اس مقررات 
دستورالعمل های اتحادیه اروپا باید ارائه دهد، از این تعاریف 

استاندارد شده استفاده می کند. 
 IHN تعاری��ف،  استانداردس��ازی  تکمی��ل  از  پ��س 
مصم��م به اج��رای پروژه خطیر»تاس��یس پای��گاه داده بین 
الملل��ی هموویژیان��س« گردید. مطالعه آزمایش��ی بر روی 
 اطاع��ات بی��ش از 13000 واکن��ش جانب��ی در بی��ش از

 000000 14ف��رآورده توزیع ش��ده )از 000 000 14 عمل 
انتقال خون انجام ش��ده، 13000 م��ورد عوارض جانبی رخ 
داده ( که از س��وی 12 سیستم هموویژیانس فرستاده شده 
بود نشان داد که تاسیس چنین پایگاهی امکان پذیر است و 
تا همین مرحله نیز اطاعات نس��بتا معتبری را به بار آورده 
اس��ت. می��زان وقوع واکنش ه��ای زیان آور در سیس��تم ها /

کش��ورهای مختل��ف به علت تن��وع گزارش ده��ی و تفاوت 
موجود در درجه بندی قابلیت انتس��اب Imputability و 
طب انتقال خ��ون Transfusion Practices با یکدیگر 
فرق داشت. تطابق با تعاریف بین الملی هنوز درحد مطلوب 
خ��ود نبود که پروژه پایگاه داده ها به رفع این نقیصه و بهبود 
وضعیت کمک خواهد کرد. این نتایج نشان می دهد که انجام 
مقایسه بین داده های تولید شده توسط سیستم های مختلف 

هموویژیانس امکان پذیر خواهد بود.

 )IHN( همکاری بین المللی : شبکه بین المللی هموویژیالنس

آشنائي با هموويژالنس و اهداف آن در ساير كشورها
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  طبق اساس��نامه س��ازمان انتقال خون ایران، مصوب سال 1361 
مجلس ش��وراي اسامي، این سازمان به عنوان تنها مرجع مسئول 
تامین خون و فرآورده هاي آن در کشور مشخص شده است. در این 
راس��تا ماموریت اصلي س��ازمان، تامین خون و فرآورده های خونی 
کافي و س��الم به منظور حف��ظ و ارتقاء س��امت و بهبود کیفیت 
زندگي تعریف ش��ده ودرجهت اجراي این ماموریت در س��ال هاي 
اخی��ر اقدامات متعددي به عمل آم��ده تا ضمن آن که خون کافي 
براي کلیه بیماران در سراس��ر کش��ور تامین مي ش��ود، ارتقاء روند 
سامت و کیفیت خون نیز همچنان ادامه یابد. در سال هاي اخیر با 
رویکرد ویژه براي سامت و کیفیت خون، جهت انتخاب اهداکننده 
که یکي از ارکان س��امت خون تلقي مي شود برنامه هاي متعددي 

طراحي و اجرا شده است مانند :
1   اهدا خون داوطلبانه به صورت صد در صد و حذف خون 

جایگزین در سراسر کشور
2   ایجاد ش��بکه خون رس��اني کارآمد در سراسر کشور با 

رویکرد حفظ سامت خون و تامین خون و فرآورده هاي آن
3   ارتق��اء فرآین��د اهداء خون با دریافت کارت شناس��ایی 

عکس دار و معتبر هنگام ثبت نام اهداکننده
4   استفاده از سیستم نرم افزاري در کلیه مراکز انتقال خون

5   ارتقاء دانش پزشکان در غربالگری اهداکنندگان
6   اجراي خودحذفي محرمانه

7    افزایش اهداکنندگان مستمر
8   تهیه و تولی��د فرآورده های نوین مانند گلبول قرمز کم 

لکوسیت، خون اشعه داده شده و...
با توجه به اهمیت س��امت خون در بیماران نیازمند به آن و عدم 
انج��ام مراحل نظارتی ب��ر مراکز درمانی در زمین��ه پایش و نحوه 
مصرف و پیگیری عوارض و بعد از مطالعات پایه و تاکید بر اهمیت 

مراقبت از خون )هموویژالنس( این فرآیند مهم به تصویب شوراي 
عالي سازمان در زمستان 1386 رسید و در مصوبات شورای عالی 
در زمس��تان 1387 بر اجرای آن در 50 مرکز درمانی کشور تاکید 
گردید و در ادامه سامانه ملی مراقبت از خون )INHS()1( در ستاد 
مرکزی سازمان انتقال خون ایران تاسیس گردید، و بر اساس نامه 
دفتر حاکمیت بالینی وزارت بهداشت و درمان، مصوب گردید تا در 

تمامی مراکز درمانی، سیستم هموویژالنس مستقر شود.
 هرچند با تصویب آیین نامه کمیته هاي انتقال خون بیمارستاني، 
پیش��رفت هایي در برخي بیمارستان ها حاصل شد، ولي تا به حال 
گزارش عوارض ناشي از تزریق خون در بستر یک سیستم گزارش 
دهي مناس��ب انجام نشده و هنوز مش��کات زیادي در این زمینه 
در بیمارس��تان ها موجود اس��ت به طوري که گزارش های موجود 
در زمین��ه عوارض مرتبط با تزریق خون بس��یار اندک و به صورت 
پراکنده است. لذا همچنان نیاز به یک سامانه مناسب براي ردیابي 
تزری��ق خ��ون و گزارش ع��وارض احتمالي وج��ود دارد. در پروژه 
مراقبت از خون )هموویژالنس( چهار فرآیند مهم ذیل مورد پایش 

قرار می گیرد:
1   درخواس��ت خون و فرآورده ها توس��ط پزشکان و مراکز 
درماني بر اساس راهنمای بالینی مندرج در فرم های طراحی شده

1   اس��تاندارد س��ازی بانک خون بیمارس��تان ها بر اساس 
پروتکل های پیشنهادی

1   انج��ام آزمایش های س��ازگاري قب��ل از تزریق مطابق 
روش های استاندارد

1   نظارت بر فرآیند  تزریق خون و عوارض احتمالی پس از آن
1   ل��ذا ارتق��اء این فرآینده��ا در زنجی��ره ی انتقال خون 
درمراک��ز درماني مص��رف کننده خون و فرآورده ه��ای آن مقدور 

خواهد شد.

سامانه ملی مراقبت از خون)هموویژالنس( در ایران

زنجیره انتقال خون

 فراخوان
 اهدا کنندگان

فرایند خون گیری

آزمایشگاه غربالگری

111111

111111

ذخیره و نگهداری

توزیع

تجویز

1111111

آزمایشگاه سازگاری 
قبل از تزریق خون

تزریق و پیگیری

نظام مراقبت از خون در ايران

1- National Haemovigilance System
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تعریف سامانه ملی نظام مراقبت از خون )1(
INHS(1)  ، یک سیس��تم نظارت بر مص��رف خون و فرآورده های 

خونی اس��ت، که فعالیت های نظارتی سازمان انتقال خون ایران را 
در زنجیره مصرف خون تبیین می کند.

INHS، مشتمل بر 5 جزء بوده که هر کدام به جنبه های مختلف 
کنت��رل و نظ��ارت بر مصرف می پردازد. این اجزا ش��امل : آموزش 
کارکنان، تحقیقات و توس��عه، نظارت بر مصرف، س��امت بیمار و 

فناوری اطاعات است.

  آموزش کارکنان
این واحد که یکی از ارکان مهم سیس��تم اس��ت، وظیفه ی آن 
آموزش تمامی کادر درمانی که در فرآیند تزریق خون دخیلند، 
بوده این امر به طور مس��تقیم یا مج��ازی از طریق ایجاد مواد 
آموزشی مرتبط و ارائه آن از طریق وزارت بهداشت و پایگاه های 
انتقال خون به دانش��گاه ها و بیمارستان ها امکان پذیر میباشد. 
هم چنین این واحد مس��ئول آموزش هسته های اولیه آموزشی 

در دانشگاه ها است. 

  تحقیقات و توسعه
 واحد تحقیقات و توس��عه، سیس��تم هاي نرم افزاري مراقبت از 
خ��ون و مص��رف آن را فراهم می کند و با هم��کاري با  امکان 
پذیر خواهد شد.   ONLINEدستی و  این واحد، وارد کردن 
اطاع��ات به نرم افزار بص��ورت  در نتیجه پروژه های تحقیقاتی 
مرتب��ط با مصرف بهینه خ��ون و تحلیل گزارش عوارض امکان 

پذیر می شود.

  نظارت بر مصرف خون
 در س��ال 1388 بر اساس دس��تورالعمل شورای عالی سازمان 
و نام��ه وزارت بهداش��ت، واحد نظارت بر مص��رف خون برای 
ع��وارض، در جه��ت بهب��ود ایمنی بیم��اران تش��کیل گردید. 
این واحد پیش��نهاد داد که یک سیس��تم ملی برای نظارت بر 
پیامد های نا خواس��ته در گیرندگان خون و فرآورده ها مش��ابه 
آنچه در کش��ور های پیشرفته از لحاظ مراقبت های سامت رخ 

می دهد، ایجاد شود.
واحد هموویژالنس به منظور دریافت عوارض نا خواسته تزریق 
خ��ون و خطاها و حوادث اتفاق��ی مرتبط با این فرآیند با هدف 
ارزیابی و در نهایت بهبود ایمنی بیمار در نظر گرفته شده است.

مطابق گزارش اخیر سازمان انتقال خون، میزان کل خون کامل 
و گلبول های قرمز جمع آوری ش��ده در ایران در س��ال1390 
ب��ه طور تقریبی 2میلیون واحد بوده اس��ت. با توجه به افزایش 
روند تولید در س��ال های اخیر و افتتاح بخش ها جدید جراحی، 
خون، سرطان و پیوند، به تدریج مصرف فرآورده های اختصاصی 
افزایش یافته ولی گزارش ها مرتبط با عوارض ناش��ی از تزریق 
بسیار کم است. در غیاب یک برنامه نظارتی عمومی و وسیع در 
ایران، ارزیابی این عوارض ممکن نیس��ت. مجموع اطاعات در 
مورد تمامی وقایع نامطلوب، ش��امل واکنش ها و بروز عوارض، 
پای��ه ای را ب��رای طراحی روند های اصاح��ی در بهبود ایمنی 
بیمار در دس��ترس ق��رار خواهد داد. بنابرای��ن خطر عوارض و 
عفونت ه��ای منتقل��ه از راه تزریق خون تاح��د زیادی کاهش 
می یاب��د. واکنش های غیرعفونی ناش��ی از تزری��ق خون مانند 
آس��یب ها ی ریوی مرتبط با تزریق خون )TRALI( عوارضی 
هستند که به علت مکانیسم های پیچیده فیزیولوژیکی به دنبال 
تزری��ق خون،کاهش نمی یابند. بعاوه خط��ر خطاها در زمینه 
ذخیره س��ازی، حمل و نقل و اس��تفاده از فرآورده های جدید 
همچنان وجود دارد. لذا اس��تفاده از یک سیستم نظارتی دقیق 

بسیار مهم است.

   روش های نظارت 
  واح��د هموویژالنس امکانات��ی از قبیل توانایی انجام ردیابی و 
تعیین میزان ش��یوع و تحلیل وقایع نامطلوب مرتبط با تزریق 

خون را ارائه می دهد.
واحد هموویژالنس نیازمند یک نظام مراقبت جامع، آینده نگر و 
مبتنی بر بیمار، در سراسر روند تزریق خون از فرد اهدا کننده 

تا پیگیری عوارض در فرد گیرنده خون است.
این سیس��تم به گزارش تمامی واکنش های نامطلوب ناش��ی از 

ساختار اهداف وفعالیت های انجام شده در نظام مراقبت از خون

فناوری اطالعات سالمت بیمار نظارت بر مصرف

INHS

تحقیقات و توسعه آموزش پرسنل

1- Iranian National Hemovigilance System
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تزری��ق خون و حوادثی که در سیس��تم رخ می ده��د نیاز دارد.
اطاع��ات جمع آوری ش��ده در ابتدا برای تعیین میزان ش��یوع 
هر عارضه قابل اس��تفاده بوده و با افزایش گزارش ها میزان خطر 
تطبیق ش��ده نی��ز قابل ارزیابی اس��ت. نظارت بر این سیس��تم 
بصورت جامع، کنترل مداوم تمام بیماران دریافت کننده خون و 
وقایع مرتبط با تزریق خون را ارائه می دهد که این نظارت حتی 
پس از ترخیص بیمار به صورت آینده نگر در جهت بررسی بروز 
عوارض اس��ت و در صورت بروز عوارض، کارکنان آموزش دیده 
بیمارس��تانی، عوارض را شناسایی و طبقه بندی نموده و گزارش 
می کنند و در پایگاه های انتقال خون و ستاد مرکزی، این عوارض 
متناس��ب با عائم بالینی تائید و یا رد خواهد ش��د. هم چنین از 
سیس��تم نظارت مبتنی بر بیمار نیز اس��تفاده می شود که شامل 
نظارت بر واکنش های نامطلوب مرتبط با تزریق خون در هر یک 
از بیماران اس��ت. تمامی عوارض نامطلوب مرتبط با تزریق خون 
گزارش و در پایگاه ها و س��تاد مرکزی باید به طور کامل بررسی 

شود تا از کامل بودن گزارش ها اطمینان حاصل شود.

   سالمت بیمار
   در جهت کاهش عوارض و بهبود سامت بیماران و گیرندگان 
خون و فرآورده های مش��تق از آن، نیاز به یک سیستم مکانیزه 
قاب��ل پیگیری وجود دارد که تمام��ی وقایع و حوادث را جهت 

ارزیابی های آینده طبقه بندی می کند.
واژه های کلیدی مرتبط با سامت بیمار در سیستم هموویژالنس 

به این شرح است:

   وقایع نامطلوب 
یک رخداد نامطلوب و غیر ارادی، قبل، در طی یا بعد از ترزیق 
خ��ون یا فرآورده های خونی که ممکن اس��ت با تزریق خون یا 

فرآورده های خونی مرتبط و یا عامل زمینه ساز آن باشد.

   واکنش نامطلوب 
یک پاس��خ یا اث��ر نامطلوب گ��ذرا در یک بیمار ک��ه با تجویز 
خون یا فرآورده های خونی مرتبط اس��ت و ممکن است به یک 
حادث��ه و یا تداخل بین گیرنده و فرآورده خونی )فرآورده فعال 

بیولوژیکی( منجر شود.

  حادثه
 خطا یا تصادف که می تواند به یک نتیجه نامطلوب منجر شود 
که کیفیت و اثر بخش��ی خون و فرآورده های خونی، مش��تقات 
پاسما و یا امنیت گیرنده خون را تحت تاثیر قرار می دهد. که 
شامل خطاها، انحراف از آیین نامه عملکرد استاندارد بیمارستان 

و حوادث قریب الوقوع است.

  حوادث با اولویت باال 
این حوادث به علت خطاهای س��اده ناشی از اطاعات نامناسب 
ناس��ت ولی این حوادث منجر به تزریق اش��تباه شده و نیاز به 

پردازش خاصی دارد.

   خطاهای قریب الوقوع 
یک خطا یا انحراف از روش های استاندارد یا سیاست گزاری ها 
اس��ت که قبل از ش��روع تزریق خون مش��خص می ش��ود که 
می توانست به سمت یک تزریق اشتباه هدایت شود و یا منجر 

به واکنش در فرد گیرنده شود.)3(

   نظارت و سیستم گزارش دهی
نظارت باید به طور گسترده و منسجم در تمام بیمارستان های 
 کش��ور که این سیس��تم در آنها مس��تقر ش��ده اس��ت انجام 

شود.
تمام��ی واکنش ها و حوادث نامطلوب بایس��تی به پایگاه انتقال 
خون اس��تان و سپس به ستاد مرکزی گزارش شود و نیاز است 
که تمام کارکنان پزشکی و پیراپزشکی با این سیستم همکاری 

کنند.

  گزارش های مورد نیاز
 تمامی داده ها ماهانه در ستاد مرکزی تحلیل و ارزیابی شده و 
این گزارش ها با نظارت های دوره ای مطابقت داده خواهد شد و 
بعد از تحلیل مناسب، روش های اصاحی جهت کاهش عوارض 

ارائه خواهد شد.
واحد هموویژالنس مستقر در ستاد مرکزی، گزارش های ماهانه 
را تحلیل و با س��ال های قبل مقایس��ه می کند و گزارش ساالنه 

برای کشور، هر سال ضروری است.

    آموزش کارکنان درمانی بیمارس��تان ها در جهت هدایت و 
ارتق��ای فرآیند تزریق خون ک��ه مي تواند فرآیند آن را به تدریج 
به حالت اس��تاندارد نزدیک نموده و مان��ع از اتاف فرآورده هاي 
خون به دلیل عدم آگاهي از ش��یوه نگهداري آنها و نحوه صحیح 

تزریق خون شود.
    ارتقاء سامت بیماران به دلیل افزایش آگاهي هاي پرستار و 
پزشک در رابطه با نحوه تزریق خون استاندارد و مدیریت صحیح 

عوارض احتمالي ناشی تزریق خون.
    گ��ردآوري و تجزی��ه و تحلیل داده ه��اي مربوط به عوارض 
ناخواس��ته تزریق خون و اع��ام خطر به منظور اخ��ذ اقدامات 
اصاحي یا پیش��گیرانه مناس��ب در همان بیمارستان یا تمامی 
مراکز درماني در سراس��ر کشور.)این فرآیند جهت ارتقاء تولید و 

مصرف بسیار مهم است(
    گ��زارش تمام��ی عوارض ناش��ی از تزریق خ��ون به صورت 

اهداف اختصاصی نظام مراقبت از خون)هموویژالنس(

نظام مراقبت از خون در ايران
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1    برقراري س��مینارهاي آموزش��ي منطقه ای و کشوری 
جهت آشنایی با سیستم هموویژالنس در ایران

2    آموزش مدرس��ان منتخب از ستاد مرکزي سازمان انتقال 
خ��ون و تمامي پایگاههاي انتقال خون کش��ور جه��ت نظارت بر نحوه 
استقرار این سیستم در بیمارستان هاي هدف و صدور گواهي براي آنان.

3    ایجاد هسته های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی 
و بیمارستان ها جهت آموزش کارکنان درمانی

4    تهیه مس��تندات مورد نیاز در جهت برقراري سیس��تم 
هموویژالنس شامل :

 الف- الگوریتم هاي مورد نیاز :
   الگوریتم اجرایی نظام مراقبت از خون)هموویژالنس( در ایران

   الگوریت��م نح��وه مدیریت عوارض نا خواس��ته تزریق خون در 
بیمارستان ها

 ب- طراحي فرم هاي جدید شامل:
   فرم درخواس��ت خون و فرآورده هاي خونی )در حالت عادي و 

اورژانس(
  فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآورده هاي گلبول قرمز

   فرم نظارت بر تزریق پاکت-پاسما و کرایو

   فرم مشخصات کیسه خون و فرآورده ارسالي از بانک خون
   فرم درخواست پاکت فرزیس

   فرم گزارش عوارض ناخواس��ته احتمالی ناشی از تزریق خون و 
فرآورده های خونی

   اندیکاسیونهاي تزریق خون و فرآورده در بالغین و نوزادان
   ف��رم میزان توزیع ومص��رف خون و س��ایر فرآورده هاي خون

در یک ماه
   فرم میزان توزیع ومصرف خون و س��ایر فرآورده هاي خون در 

یک سال
 ج- تهیه پوسـتر نحـوه برخورد با شـایعترین عوارض حاد 

مرتبط با تزریق خون
د-تهیه پوستر دستورالعمل اقدامات مورد نیاز قبل از تزریق 

خون و فرآورده خوني توسط پرستاران
ه- تهیـه چـك لیسـت نحـوه ارزیابي اسـتقرار سیسـتم 

هموویژالنس در بیمارستان ها
و-تهیه اسالیدهاي آموزشـي به تفكیك پزشك، پرستار و 

كاركنان بانك خون
)ibto.ir تمام مستندات: )قابل دسترسي در سایت

اهم فعالیت های انجام شده جهت استقرار نظام مراقبت از خون)هموویژالنس(

سیس��تماتیک به س��امانه ملی نظام مراقبت از خون ایران جهت 
جلو گی��ري از پراکندگي در امر گزارش عوارض و داش��تن آمار 

صحیح از میزان بروز آنها.
    مس��تند س��ازي موارد تزری��ق خون در یک بیمارس��تان و 
بررس��ي مقایس��ه اي آن در س��ال هاي متوالي به کمک فرمهاي 

طراحي شده.
    تهیه و اس��تفاده از فرم های واح��د در زنجیره تزریق خون. 
)این امر س��ازمان دهي بهینه مصرف خ��ون و فرآورده هاي آن، 

به جهت اس��تفاده تمام��ی مراکز درماني از یک فرم اس��تاندارد 
و یکنواخت را در پی داش��ته و باع��ث تجویز صحیح، جلوگیري 
از مص��رف نابجاي فرآورده و ب��ه عبارت بهتر مصرف بهینه خون 
می ش��ود و لذا بکارگیری آن در س��طح گسترده و در همه مراکز 

درمانی کشور ضروری بوده، حائز اهمیت است(
    تهیه دس��تورالعمل هاي مرتبط با استانداردهاي تزریق خون 
در سطح بیمارستان و یا در سطح کشور به جهت امکان آموزش  

مداوم و علمي پرستاران و پزشکان درگیر در امر تزریق خون.
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1    ابتدا در هر مرکز درمانی یک گروه ش��امل س��وپروایزر 
آموزشی، س��وپروایزر آزمایش��گاه، مس��ئول بانک خون و تعدادی 
از پزش��کان با تخصص های مرتب��ط با تزریق خ��ون )هماتولوژی، 
انکول��وژی، داخلی، بیهوش��ی، پاتولوژی، زنان، ک��ودکان و.......( به 
عنوان هس��ته آموزش��ی تشکیل ش��ود )هس��ته های آموزشی در 
سمینار کش��وری هموویژالنس در تاریخهای 3 و4 آبان ماه و 25و 
26 بهمن ماه و س��مینار های مرتبط. توس��ط سازمان انتقال خون 
آموزش داده ش��ده اند.( مسئولیت آموزش هس��ته هاي آموزشی با 

پایگاه هاي انتقال خون است.
تبصره 1-1- اس��امی هس��ته آموزش��ی ه��ر مرکز ب��ا ذکر درجه 
تحصیلی و سمت افراد و هر گونه تغییر در ترکیب آنان بایستی به 

صورت مکتوب به پایگاه انتقال خون اعام شود.
تبصره 2-1-تعداد افراد در هسته آموزشي بسته به افرادي که باید 
در هر مرکز آموزش داده شوند متغیر بوده و لي حداقل از سه گروه 

تخصصي باید درآن حضور داشته باشند.
تبصره 3-1- س��وپروایزر آموزشی، سوپروایزر آزمایشگاه، مسئول 

بانک خون از افراد ثابت در هسته آموزشي هستند.
تبصره 4-1- اعام اس��امي منتخبی��ن کارکنان بانک خون مرکز 
درماني)2نف��ر( ب��ه پایگاه انتقال خون جهت اخ��ذ آموزهاي عملي 
آشنایي با نحوه انجام آزمایش های سازگاري در بانک خون از جمله 

غربالگري آنتي بادي

 به هسته هاي آموزشي و کارکنان انتخابی بانک خون معرفي شده 
توسط پایگاه انتقال خون مربوطه آموزشهاي تئوري مورد نیاز براي 

استقرار سیستم هموویژالنس ارائه شود.
تبصـره 1-2- ب��ه کارکن��ان انتخاب��ی بان��ک خون نح��وه انجام 
آزمایش های سازگاري در بانک خون از جمله غربالگري آنتي بادي 

به صورت عملي آموزش داده شود
تبصره 2-2-توس��ط پایگاه انتقال خون ب��راي تمام افراد آموزش 
داده ش��ده گواهي نامه گذران��دن دوره آموزش هموویژالنس صادر 

شود.
تبصـره 3-2-در صورت آموزش هس��ته هاي آموزش��ي درقالب 
س��مینارهاي بازآموزي امتیازدار دریافت گواهي بازآموزي توس��ط 

شرکت کنندگان کافي است.

3   هسته های آموزشی با استفاده از اسایدهای تهیه شده 
در واحد هموویژالنس سازمان)اسایدهاي عوارض حاد ویژه پرستار 
و پزشک واس��ایدهاي عوارض تاخیري( همچنین سایر مستندات 
مرتبط با استقرار سیستم که از طریق تارنمای سازمان انتقال خون 
به آدرس اینترنتی www.ibto.ir قابل دسترسی است، به صورت 
آبش��اری به تمامی پزشکان، پرستاران و کارکنان بانک خون شاغل 

در مرکز درمانی محل خدمت، آموزشها را ارائه کنند.
تبصـره 1-3 : پیگیري ارائه آموزش هاي آبش��اري بعدي توس��ط 

هسته هاي آموزشي به عهده پایگاه انتقال خون است.

4    پ��س از اتمام مراحل آموزش��ی مخاطبین در هر مرکز 
درمانی، نحوه تایید آموزش هاي داده ش��ده به پرستاران، پزشکان و 

کارکنان بانک خون در سیستم هموویژالنس به صورت :
    قبول��ي در آزموني اس��ت ک��ه حداکثر پس از 2 م��اه از اتمام 
آموزش ها و ط��ی هماهنگی با پایگاه انتقال خون اس��تان مربوطه 
ب��ه عمل آمده و با توجه ب��ه نتایج حاصله، گواه��ي نامه گذراندن 
دوره آم��وزش هموویژالن��س، توس��ط پای��گاه انتقال خ��ون براي 
 اف��رادي که نم��ره 14و باالتر، از نم��ره 20را اخذ ک��رده اند صادر

مي شود.
    شرکت مخاطبین در سمینار، کنگره، همایش وکنفرانس هاي 

مرتبط با هموویژالنس و دریافت گواهي بازآموزي.
تبصره1-4- تمامي کارکنان بانک خون باید آموزش هاي عملي و 
مورد تایید پایگاه انتقال خون و تمامي پزشکان و پرستاران گواهی 
گذران��دن دوره آم��وزش هموویژالن��س را در پرونده خود داش��ته 
باشند. پایگاه انتقال خون باید به صورت مستقیم در جریان آموزش 

کارکنان شاغل در مرکز درمانی قرار گیرد.
تبصـره2-4- "ف��رم اطاع��ات مرتبط ب��ا آموزش در سیس��تم 
هموویژالنس مربوط به بیمارس��تان"، باید سالي دوبار توسط واحد 
آموزش بیمارستان ها تکمیل و به پایگاه انتقال خون استان مربوطه 

ارسال شود.
تبصـره 3-4: پایگاه ه��اي انتقال خ��ون نیز باید ب��ر طبق" فرم 
اطاع��ات مرتبط با آموزش در سیس��تم هموویژالن��س مربوط به 
بیمارستان اقدام به تکمیل فرم اطاعات مربوط به استقرار سیستم 
) Excelهموویژالنس جمع آوری ش��ده توسط پایگاه ")در فضاي
نموده و CD آن را به همراه یک نس��خه کپی از فرم ارس��ال شده 
توس��ط بیمارس��تان ها به دفتر هموویژالنس ستاد مرکزی سازمان 

انتقال خون ارسال کنند.
تبصره 4-4- در هر مرکز درماني باید اطمینان حاصل ش��ود که 
آموزش ه��ا به صورت دوره اي براي تمام کارکنان جدید الورود نیز 
گذاش��ته ش��ده و مس��تندات مطابق با بند3 به پایگاه انتقال خون 

ارسال شود.

5     پس از طي این مراحل امکان استقرار نظام مراقبت از 
خ��ون در مرکز درمانی مورد تایید قرار گرفته و پایگاه انتقال خون، 
گواهی نامه هموویژالنس برای مرکز درمانی صادر می کند. ) نمونه 
www. گواهي در تارنمای سازمان انتقال خون به آدرس اینترنتی

ibto.ir قابل دسترس است(
تبصره 1-5- پایگاه انتقال خون اصل گواهي استقرار نظام مراقبت 
از خون را به ریاس��ت بیمارس��تان و نس��خه کپي آن را به معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزش��کی مربوطه و ستاد مرکزی انتقال خون 

ارسال کنند.
تبصـره 2-5- در ص��ورت آموزش 75 درص��د درصد از کارکنان 
ش��اغل در هر مرکز درمانی، گواهی نامه هموویژالنس یک ساله از 
پایگاه انتقال خون اس��تان برای مرکز درمانی فوق صادر می شود و 

الگوریتم نحوه استقرار نظام مراقبت از خون )هموویژالنس( در ایران

نظام مراقبت از خون در ايران
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مرک��ز درمانی به صورت س��االنه موظف به تمدید گواهی نامه فوق 
است. 

تبصـره 3-5- در ص��ورت آم��وزش 20 – 75 درصد از کارکنان 
شاغل در هر مرکز درمانی، گواهی نامه هموویژالنس شش ماهه از 
پایگاه انتقال خون استان برای مرکز درمانی صادر می شود و مرکز 
درمان��ی در طی 6 ماه از ص��دور گواهی مربوطه، موظف به آموزش 
بیش از 75 درصد کارکنان ش��اغل در مرکز درمانی است و پس از 

آن جهت دریافت گواهی نامه یکساله هموویژالنس اقدام کند.
در این حالت ریاس��ت بیمارس��تان باید به صورت مکتوب تضمین 
کند که در تمامی موارد نیاز به تزریق خون و یا فرآورده های آن در 
هر ش��یفت کاری و یا هر بخشی از بیمارستان، افراد آموزش دیده 
از قبیل پزشک، پرستار و کارکنان بانک خون آموزش دیده، حضور 

خواهند داشت.
تبصره4-5- در صورتی که کمتر از 20 درصد از کارکنان ش��اغل 
در مرک��ز درمانی، دوره آموزش مرتب��ط با هموویژالنس را دریافت 
کرده باش��ند، امکان استقرار نظام مراقبت از خون در مرکز درمانی 

فوق وجود ندارد.

6     س��پس مراکز درمانی نس��بت به چاپ و تکثیر فرمها 
و پوس��ترهای هموویژالنس اقدام نموده و ای��ن فرمها را جایگزین 
فرمهای قبلی مورد اس��تفاده کنند، فای��ل این فرمها در پایگاه های 
انتقال خون هر اس��تان، تارنمای س��ازمان انتق��ال خون به آدرس 
  Package های موجود در CD و نیز در www.ibto.ir اینترنتی
شرکت کنندگان در سمینار “ هموویژالنس و آزمایش ها سازگاری 

در بانک خون”موجود است. 
دقت ش��ود ت��ا از آخرین ویرایش این فرم ها جهت تکثیر اس��تفاده 
ش��ود. براي اطمینان از این مورد هم��واره با پایگاه انتقال خون در 

ارتباط باشید.
 مشخصات هر کدام از فرمها به شرح ذیل است:

    ف��رم درخواس��ت خ��ون و فرآورده های آن )کارب��ن دار- دو 
نسخهای(

    ف��رم درخواس��ت خ��ون در م��وارد اورژانس )کارب��ن دار- دو 
نسخه ای(

    فرم درخواست پاکت فرزیس)کاربن دار- دو نسخهای(
    فرم نظارت بر تزریق گلبول قرمز)کاربن دار- سه نسخهای(

    فرم نظارت بر تزریق پاس��ما – پاک��ت و کرایو )کاربن دار- 
سه نسخه ایی(

    فرم گزارش عوارض ناخواسته مرتبط با تزریق خون
    ف��رم میزان توزی��ع و مصرف ماهانه خ��ون و فرآورده هاي آن 

)تکمیل توسط کارکنان بانک خون(
    ف��رم میزان توزیع و مصرف س��االنه خ��ون و فرآورده هاي آن 

)تکمیل توسط کارکنان بانک خون(
    فرم مصرف خون و فرآورده ها به تفکیک سن و جنس مربوط 

به بیمارستان
الزم اس��ت فرم ها کاربن دار تهیه و یا پوس��ترها کاما مشابه نمونه 
فرم ها و پوس��ترهای ارائه شده توسط س��ازمان انتقال خون باشد. 

اکی��دا توصیه میش��ود با توجه ب��ه لزوم ویرایش مرت��ب فرم ها در 
سازمان انتقال خون، مراکز درمانی هر بار برای مصرف 6 ماهه خود 
ب��ه چاپ آنها اقدام کنند. برای اخذ اطاعات دقیق تر با کارپردازی 
سازمان انتقال خون یا موسسه انتشاراتی زهد )09122004255( 

تماس حاصل فرمایید.
تبصره 1-6: به روز بودن فرم های مورد اس��تفاده در بیمارستان و 
استفاده از آخرین نسخه هر کدام از فرم ها مورد بررسی قرار گیرد. 
ب��راي اطمینان از این مورد همواره با پایگاه انتقال خون در ارتباط 

باشید.

7     از ه��ر مرکز درمانی یک نفر به عنوان پزش��ک ارش��د 
هموویژالن��س ویک نفر به عنوان جانش��ین ب��ه پایگاههای انتقال 
خ��ون معرف��ی شود."ش��رح وظایف پزش��ک ارش��د هموویژالنس 
 ویرایش اول" قابل دسترسي در تارنمای سازمان به آدرس اینترنتی

.) www.ibto.ir 

8     در ص��ورت وق��وع هر گونه عارضه نا خواس��ته ناش��ی 
از تزری��ق خون، ضرورت دارد مطابق ب��ا " الگوریتم نحوه مدیریت 
عوارض حاد مرتبط با تزریق خون در سیس��تم هموویژالنس” ذیل 
اقدام شود: ) قابل دسترس��ي تارنمای سازمان به آدرسی اینترنتی 

:) www.ibto.ir

9     ف��رم گ��زارش عارضه به صورت کامل تکمیل ش��ده و 
توس��ط پزشک ارشد هموویژالنس مورد تایید قرار گیرد و در ظرف 

48 ساعت از زمان بروز عارضه،
 

درتهران 
   1- دور نگار به دفتر هموویژالنس )ش��ماره فاکس88601574 (

)پشت فرم گزارش عارضه نام بیمار نوشته شده باشد(
  2- تهیه اسکن از پشت و روی فرم گزارش عارضه ) پشت فرم نام 

بیمار نوشته شده باشد ( و ارسال به هر دو آدرس
   زیر به صورت همزمان 

              ibtonihs@gmail.com
                                ibtonihs@ibto.ir

در شهرستان ها
1( دورنگار فرم گزارش عارضه تکمیل شده به پایگاه انتقال خون 

2( تهیه اس��کن از پشت و روی فرم گزارش عارضه ) پشت فرم نام 
بیمار نوش��ته ش��ده باشد( و ارس��ال به هردو آدرس زیر به صورت 
همزمان )تاریخ ارس��ال فرم براي س��تاد مرک��زي را باالی فرم قید 
نم��وده و تلفن��ی )021-82052165( ارس��ال ای می��ل را اعام 

فرمائید.( :
              ibtonihs@gmail.com
                                ibtonihs@ibto.ir



دوره جدید شماره 42)پیاپی 54( 
32 بهمن و اسفند 91

Clinical&anatomical

10     نظارت بر روند اس��تقرار سیستم از طریق بازرسی های 
انجام ش��ده توس��ط پایگاه های انتقال صورت می پذی��رد. بدیهی 
اس��ت در ص��ورت بروز ع��وارض جدی وکش��نده در اس��رع وقت 
 همکاران مربوطه از پایگاه های انتقال خون در بیمارس��تان حضور

 می یابند.   

11     پایگاه های انتقال خون پس از دریافت فرم های گزارش 
عوارض باید نس��بت به کامل ب��ودن آنها اطمین��ان حاصل نموده 

و با ثبت تاریخ دریافت از بیمارس��تان و تاریخ ارس��ال براي س��تاد 
مرکزي بر روي فرم نسبت به ارسال آن به ستاد از طریق فاکس به 
ش��ماره88601574 و 88601582 ظرف مدت چهار روز کاری از 

وقوع عارضه اقدام کنند.

12     تکمی��ل ماهان��ه "فرم مص��رف خ��ون و فرآورده ها به 
تفکیک س��ن و جنس" توسط بانک خون بیمارستان ها و ارسال به 

پایگاه انتقال خون استان.
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   مفاهیم اساسی
4 اصل اساسی که باید همواره به خاطر داشت:

1      نق��ش بنیادی سیس��تم گزارش ده��ی: ایمنی بیمار 
و ارتقاء آن توس��ط یادگیری از نارس��ایی های موجود در سیس��تم 

مراقبت های بهداشتی است.
2     گ��زارش ده��ی باید کاما محرمانه باش��د / افرادی که 
عوارض را گزارش می کنند، نباید مورد تنبیه یا مجازات قرار گیرند.
3     گزارش دهی تنها زماني ارزشمند است که بتواند منجر 
به یک پاسخ سودمند و س��ازنده شود. به عنوان مثال در برگیرنده 
توصیه های��ي مبنی بر ایجاد تغییرات الزم در سیس��تم مراقبتهاي 

بهداشتي با توجه به عوارض گزارش شده باشد.
4      تجزی��ه و تحلی��ل داده ها، انتش��ار مطالب جمع آوری 
ش��ده و یادگیری نکات آموزش��ی از آن، نیازمند افراد متخصص در 
زمینه هاي مرتبط با طب انتقال خون ومنابع مالی پایدار است. ستاد 
مرکزی س��ازمان انتقال خون بر اس��اس گزارش ها دریافتی قادر به 
انتشار اطاعات، پیشنهاددهی در جهت تغییرات واطاع رسانی در 

رابطه با پیشرفت راهکارهای مربوطه است.

   اهداف گزارش دهی
هدف اولیه از سیس��تم گزارش دهی، یاد گیری از تجربیات دیگران 
اس��ت. این نکته حائز اهمیت اس��ت که گزارش ده��ی به تنهایی، 
س��امت بیمار را ارتقا نمی بخش��د بلکه پاس��خ ده��ی به موقع به 
گزارش ها و اخذ اقدامات اصاحي مناس��ب منجر به بروز تغییرات 

موثر و ارتقاء سامت بیمار می شود.
باید بخاطر داش��ت که سیستم پاسخ دهی از سیستم گزارش دهی 

اهمیت بیشتری دارد.
در مسیر دست یابی به ایمنی بیمار، یکی از نقاط ضعف سیستم های 
بهداش��تی برای بیماران و متخصصان، نارس��ایی آشکار سیستم در 

یادگیری از خطاهاست.
در نتیجه منجر به تکرار خطاهای مشابه و قابل پیشگیری می شود 

که در نهایت باعث آسیب به بیماران می شود.
یک راه حل مناس��ب برای رفع این مش��کل، راه اندازي سیس��تم 

منسجمی براي گزارش دهی است.

گزارش دهی مناس��ب، خطرات و ضعف های سیس��تم را شناسایی 
کرده هشداری جهت آگاهی صاحبان فرآیندهای مرتبط است.

   عوارض ناخواسته در بیمارستان ها
  تمام عوارض ناخواس��ته وابسته به تزریق خون، بایستی به وسیله 
فرم عوارض ناخواس��ته ب��ه واحد هموویژالنس گزارش ش��ود. یک 

عارضه فقط در یک فرم گزارش می شود.
اگ��ر بیم��اری بیش از ی��ک عارضه را در حین یا بع��د از یک مورد 
تزری��ق خون تجربه کن��د، برای هر واکنش بایس��تی فرم جداگانه 
پرش��ود. از تکرار آزمایش ها باید خودداری شود. برای مثال عارضه 
کاهش فشارخون ناشی ازتزریق خون باید فقط وقتی گزارش شود 
ک��ه کاهش فش��ارخون در تزریق بعدی اتفاق نیفتاده باش��د. و در 
همان تزریق بیمار آن را تجربه نکرده باشد. عارضه ناخواسته زمانی 
وابس��ته به تزریق در نظر گرفته می ش��ود که بتوان آن را به شکل 

ممکن، محتمل یا قطعی وابسته به تزریق خون دانست.
واکنش ناخواس��ته ای که مورد تردید واقع ش��ود یا رد شود، نیازی 
به گ��زارش از طری��ق فرم گزارش عوارض ناخواس��ته و سیس��تم 
هموویژالنس ندارد. تقس��یم بندی واکنش های م��ورد تردید و رد 
ش��ده، وقتی مورد اس��تفاده هستند که براس��اس اطاعات جدید 
بدست آمده بعدی، یک عارضه ناخواسته مشخص شود که وابسته 

به تزریق نبوده است. 
 گ��زارش ع��وارض ناخواس��ته ترجیحا به ص��ورت On Line )در 
صورت راه اندازی شبکه( باشد، بعد از آن که جزئیات عارضه تائید 
و کامل گردید و قابلیت استفاده آن تا حد ممکن تایید شد، حداکثر 
تا 48 ساعت بعد از بروز عارضه، گزارش ارسال، و تا یک هفته پس 

از ترخیص،گزارش تائید یا رد خواهد شد. 

   چه مواردی باید گزارش شود؟
سیستم هموویژالنس به دنبال دریافت گزارش ها مرتبط با عوارض 
ناخواس��ته احتمالي و خطاهای قریب الوقوع1ناشي از تزریق خون 
و فرآورده هاي خونی که توس��ط پایگاه های انتقال خون توزیع شده 

است.
این عوارض مي تواند به صورت حاد )ظرف 24 ساعت از زمان تزریق 

سیستم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی ناشی از تزریق خون

نظام مراقبت از خون در ايران
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(ویا تاخیري)بیش از 24 ساعت از زمان تزریق ( رخ دهند.
این موارد شامل

 خطا)2( :
 به معنای عدم موفقیت در انجام یک عمل از قبل برنامه ریزی شده 
است که می تواند به صورت عدم انجام مراحل کاری و یا عدم برنامه 

ریزی صحیح و دقیق مراحل باشد.

رخداد نا خواسته)3( :
 آس��یب ایجاد شده براي بیمار به علت مس��ائل مرتبط با مدیریت 

بالینی بوده و ارتباطي با عوارض بیماری ندارد.

مدیریت بالینی شامل تمام جنبه های مراقبت از بیمار شامل جوانب 
تشخیصی و درمانی است.

رخدادهای ناخواسته میتواند قابل پیشگیری و یا غیرقابل پیشگیری 
باشد.  

 رخداد نا خواس��ته قا بل پیش��گیری 4: رخداد ناخواسته ای که به 
واس��طه یک خطا یا سایر انواع نارس��ایی ها در سیستم یا تجهیزات 

ایجاد شده است.
1  Near Miss 
2  Error    
3  Adverse Event
4  Preventable Adverse Event       

الگوریتم نحوه مدیریت عوارض حاد مرتبط با تزریق خون درسیستم هموویژالنس

بروز عارضه

سطح اول پرستارآموزش دیده

1- قطع تزریق خون وبازنگاه داشتن مسیر وریدي با نرمال سالین 
2-چک مجدد عالئم حیاتي بیمار

3-تماس با پزشک هموویژالنس یا پزشک معالج
4-تکمیل فرم گزارش عوارض

1- تایید وقوع عارضه و تشخیص آن
2- تعیین علت  عارضه)درصورت امکان(

1-آنالیز عوارض گزارش شده
2- ارائه اقدام اصالحي مناسب جهت کاهش  بروزعوارض

3- نظارت بر اقدامات اصالحي انجام شده دربیمارستانها

1-بررسي  نشانه ها و عالئم دربیمار 
2- تایید وقوع عارضه و تشخیص آن

3-صحبت با پزشک مشاور در صورت نیاز
4-تکمیل مابقي فرم گزارش عوارض

5-فاکس فرم مربوطه به دفترهموویژالنس سازمان انتقال خون 
درتهران )شماره فاکس 021-88601574(

ساعت  0 

ساعت  8 

ساعت  24 

ساعت  48 

سطح دوم پزشک هموویژالنس

سطح سوم
پزشک ارشد
هموویژالنس

سطح چهارم
 دفترهموویژالنس

 در ستادمرکزي سازمان
انتقال خون
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وضعیتنام بیمارستاننام استان

1

اصفهان

نظامیشهید صدوقی

خصوصیسینا2

تامین اجتماعیدکتر شریعتی3

دانشگاه علوم پزشکیسیدالشهدا)امید(4

دانشگاه علوم پزشکیمحمد رسول...)ص( مبارکه5

تامین اجتماعیفاطمه الزهرا )س()نجف اباد(6

دانشگاه علوم پزشکیدکتر قرضی7

وضعیتتاریخ استقراربیمارستان
خصوصیتیر 89آتیه1
دولتیخرداد 89درمانگاه تاالسمی2
خصوصیبهمن89دی3
دانشگاه علوم پزشکیاردیبهشت  90شهید مدرس4
دانشگاه علوم پزشکیآذر90آیت اله طالقانی5
خصوصیخرداد 89عرفان6
خصوصیمهر 88آراد7
تامین اجتماعیآذر 89شهید دکترلواسانی8
دانشگاه علوم پزشکیاردیبهشت  90شهیدمطهری9
خصوصیمهر 88خاتم االنبیا )ص(10
خصوصیمرداد 89کسری11
شرکت نفتمرداد 90شرکت نفت12
دانشگاه علوم پزشکیمرداد90کودکان مفید13
خصوصیاسفند 89مدائن14
نظاميآذر90ولیعصر)عج( ناجا15
دانشگاه علوم پزشکیبهمن90فیروزگر16
تامین اجتماعياردیبهشت 90شهیدفیاض بخش17

 جدول بیمارستان های داراي سیستم هموویژالنس درتهران ازمهر1388 تا پایان شهریور 1391™ 

بیمارستان هاي داراي سیستم هموویژالنس در سایر استانهاي کشور

وضعیت استقرار سیستم هموویژالنس در مراکز درماني تهران تا شهریور 91
استقرار نظام مراقبت از خون )هموویژالنس ( در شهر تهران و با 2 مرکز درماني آراد و خاتم االنبیا )ص( از نیمه دوم سال 1388 

آغاز شده است. 

نظام مراقبت از خون در ايران

ردیف

ردیف
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وضعیتنام بیمارستاننام استان

خصوصیشهید مدنیآذربایجان شرقی8

9

خوزستان

شرکت نفتشرکت نفت )بزرگ نفت(

دانشگاه علوم پزشکیدکترگنجویان10

دانشگاه علوم پزشکیشفا11

12

کرمان

 
کرمان

دانشگاه علوم پزشکیافضلی پور

خیریهمرکز بیماریهای خاص13

دانشگاه علوم پزشکیعلی ابن ابی طالب ع)رفسنجان(14

خصوصیمهرگان)کرمان(15

دانشگاه علوم پزشکیسینا )زرند(16

تامین اجتماعیامام علی)ع() زرند(17

تامین اجتماعیآیت ا...کاشانی )کرمان(18

دانشگاه علوم پزشکیقائم)عج( )بردسیر(19

دانشگاه علوم پزشکیخاتم االنبیا)ص()بافت(20

دانشگاه علوم پزشکیولی عصر)عج() بابک(21

دانشگاه علوم پزشکیامام رضا)ع( )سیرجان(22

تامین اجتماعیغرضی )سیرجان(23

دانشگاه علوم پزشکیشفا )کرمان(24

25

فارس

خصوصیدنا )شیراز(

دانشگاه علوم پزشکیدستغیب26

دانشگاه علوم پزشکینمازی27

خیریهکوثر28

دانشگاه علوم پزشکیشوشتری29

دانشگاه علوم پزشکیولی عصر )عج( )اقلید(30

دانشگاه علوم پزشکیولی عصر )عج( )خرمبید(31

دانشگاه علوم پزشکیرجایی )شیراز(32

33
هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکیشهید محمدی

تامین اجتماعيخلیج فارس34

35

یزد

دانشکاه آزاد اسامیشاه ولی

دانشگاه علوم پزشکیافشار36

دانشگاه علوم پزشکیشهیدصدوقي37

ردیف
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وضعیتنام بیمارستاننام استان

38

قزوین

دانشگاه علوم پزشکیبو علی سینا

دانشگاه علوم پزشکیشهید رجایی39

تامین اجتماعیتامین اجتماعی )تاکستان(40

خصوصیخیریه رحیمیان41

تامین اجتماعیتامین اجتماعی )رازی(42

دانشگاه علوم پزشکیامیر الموئمنین ع)کردکوی(گلستان43

44
خراسان رضوي

دانشگاه علوم پزشکیدکتر شیخ )مشهد(

دانشکاه آزاد اسامیآریا45

46

خراسان جنوبي

دانشگاه علوم پزشکیامام رضا )ع( بیرجند

دانشگاه علوم پزشکیولیعصر )عج( بیرجند47

دانشگاه علوم پزشکیشهداء  قائن48

دانشگاه علوم پزشکیشهیدچمران فردوس49

تامین اجتماعیشهید رحیمي بیرجند50

51

کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکیامام علی)ع(

خصوصیبیستون52

تامین اجتماعیحضرت معصومه)س(53

دانشگاه علوم پزشکیمعتضدی54

تامین اجتماعیشهداء55

دانشگاه علوم پزشکیامام خمینی )ره(56

نظامیامام حسین )ع(57

58

اردبیل

دانشگاه علوم پزشکیعلوی

دانشگاه علوم پزشکیفاطمی59

تامین اجتماعیتامین اجتماعی60

دانشگاه علوم پزشکیامام خمینی )ره(61

دانشگاه علوم پزشکیبو علی سینا62

دانشگاه علوم پزشکیامام خمینی ره )خلخال(63

دانشگاه علوم پزشکیوالیت )گرمی(64

دانشگاه علوم پزشکیولی عصر عج )مشکین شهر(65

خصوصیآرتا )اردبیل(66

دانشگاه علوم پزشکی... )پارس آباد(67

نظام مراقبت از خون در ايران

ردیف
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وضعیتنام بیمارستاننام استان

68

کردستان

دانشگاه علوم پزشکیبعثت )سنندج(

دانشگاه علوم پزشکیشهید دکتر بهشتی )قروه(69

دانشگاه علوم پزشکیامام خمینی ره )دیواندره(70

دانشگاه علوم پزشکیبوعلی )مریوان(71

72

مرکزي

دانشگاه علوم پزشکیآیت اله خوانساري )اراک(

تامین اجتماعیامام خمیني )ره( )اراک(73

دانشگاه علوم پزشکیامیرکبیر )اراک(74

دانشگاه علوم پزشکیطالقاني )اراک(75

دانشگاه علوم پزشکیوالفجر )تفرش(76

دانشگاه علوم پزشکیامام صادق )ع( )دلیجان(77

دانشگاه علوم پزشکیشهداء آسیابک )زرندیه(78

تامین اجتماعیچمران )ساوه(79

دانشگاه علوم پزشکیمدرس )ساوه(80

775 م��ورد عارضه مرتب��ط با تزریق خون و فرآورده ها از سراس��ر 
کش��ور از نیمه دوم س��ال 1388 تا 1391/6/31 به واحد مراقبت 
و نظارت بر مصرف خون و فرآورده )هموویژالنس( س��ازمان انتقال 

خون گزارش ش��ده اس��ت. تمامي عوارض بررس��ي و نتایج آن در 
نرم افزار SPSS وارد ش��ده و در س��ال 2 بار به وزارت بهداش��ت و 

دانشگاه هاي علوم پزشکي باز خورد اطاعات داده مي شود.

تجزیه و تحلیل عوارض گزارش شده
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   بیشترین گزارش ها دریافت شده از استان ها عبارتند از :  
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اطاعات بدس��ت آمده از یک مطالعه بیهوش��ی 
در فرانس��ه نشان داد که مرگ های ناشی از عمل 
جراح��ی که ط��ی دو هفته ی پ��س از جراحی 
 )peri-operative deaths( می دهن��د  رخ 
 بیش��تر به علت تزری��ق خون به می��زان ناکافی
 )under-transfusion( ی��ا تزری��ق خ��ون 
روی   )delayed transfusion( دیرهن��گام 
می دهن��د تا در اث��ر واکنش ه��ای جانبی تزریق 
خونهایی که به موقع انجام شده اند. بنابراین پاسخ 
به این پرسش که »آیا تزریق خون ارزش پذیرفتن 
خطراتش را دارد ؟« می تواند مثبت باشد. معهذا 
اطاعات کافی برای دادن پاسخ نهایی به این سوال 
موجود نیست. عاوه براین اطاعات ایمنی برای 
اقداماتی که غالبا به منظور انجام اس��تراتژی های 
 cell حفظ خ��ون )مانندانتق��ال خون اتول��وگ
saver( و اس��تفاده از محص��والت دارویی )مانند 
آنتی فیبرینولیتیک ها یا اریتروپویتین ( پیشنهاد 
می ش��وند در قیاس با اطاعات ایمنی مربوط به 
فرآورده های خونی بسیار ناچیز هستند. برای ارائه 
بهترین توصیه باید سیس��تم های هموویژیانس 

دامن��ه دانش خود را وس��عت بخش��ند تا بتوانند 
بهترین توصیه را در م��ورد درمان با فرآورده های 
خون��ی یا جایگزین های خونی ارائه دهند. چالش 
اصل��ی فراه��م آوردن اطاعات در م��ورد مزیت 
انتقال ی��ک ف��رآورده خونی در ش��رایط بالینی 
متفاوت اس��ت تا بتوان خطرات چنین انتقالی را 
نسبت به منافع آن محاسبه کرد. مسلم است که 
مسئوالن وسیستم های هموویژیانس می توانند 
در گ��ردآوری و آنالی��ز اطاعات الزم مس��اعدت 
کنند. هموویژیانس تاثیری اساس��ی بر استفاده 
بهین��ه از خون خواهد داش��ت.در عین حال باید 
ش��یوه های ممیزی، تعدیل و سازگاری بیشتری 
یابند تا پارامترهای حیاتی برای اس��تفاده بهینه 
از خون، مانند انطباق با دس��تورالعمل ها، را اندازه 
گی��ری و تجزیه و تحلیل کنن��د. معذلک انتظار 
می رود که سیس��تم های هموویژیانس فعلی از 
جمله مسئولین هموویژیانس در بیمارستان ها در 
آینده نزدیک، نظارت بر استفاده بهینه از خون را 
نیز یاری کنند. نهایتا، سیستم های هموویژیانس 
داوطلب هستند تا مراقبت vigilance و نظارت 

sueveillance بر س��ایر فرآورده های انس��انی 
قابل پیوند را تضمین کنن��د، فرآورده هایی مثل 
س��لول ها، بافت ها و در مرحله بع��دی اندام های 
آماده پیوند. در ایاالت متحده امریکا چندی است 
که واژه بیوویژیان��س biovigilance برای این 
فعالیت س��اخته شده است. کمیس��یون اروپا نیز 
این فعالیت ها را با هم ترکیب کرده است. روشن 
است که شباهت های بسیاری بین هموویژیانس 
و بیوویژیانس وجود دارد و فعالیت های بسیاری 
را می ت��وان با تکیه بر تخصص و مهارت بدس��ت 
آمده در هموویژیان��س در هر دو زمینه به طور 

مشترک انجام داد.
برنامه هاي آتي این سیستم در ایران:

1     اس��تقرار سیس��تم در تم��ام مراکز 
دزماني کل کشور

2    تبیی��ن آموزش ه��ای هموویژالنس 
در آموزش ه��اي آکادمی��ک وم��دون گروه های 

پزشکی، پرستاری و علوم آزمایشگاهی
3    تسریع در تهیه ماژول هموویژالنس 

یا بانک خون در HIS بیمارستان ها

هموویژالنس در آینده

2-مصوبات کمیته علمي هموویژالنس 1- اساسنامه و دستورالعمل هاي شوراي عالي سازمان انتقال خون   
3-NHSN (June 2011). National Healthcare Safety Network. Biovigilance Component. Protocol v1.3.1. Available at 
http://WWW.cdc.gov/nhsn
4-WHO Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning Systems// WHO/EIP/SPO/QPS/05.3 /2005
5-Rebibo D, Lisette H, Slimani A, et al. Haemovigilance : Vox Sanguinus 2006;90:207-241
6-Salmi R, Herve P. L'organisation de l' hemovihilance en France: Transfusion      clinical Biology 1994; 3: 252-6
7-Debier J, Noel L, Aullen J, Frette C, Sari F, Mai MP, Cosson A. The French
 Haemovigilance system: VOX sang 1999; 77(2) : 77-81
8-Nascimento F.Haemovigilance: a tool for quality improvement :ISBT Science Series 2011;6:84-86
9-SHOT( March 2011). Serious Hazard Of Transfusion. Definitions of Current SHOT Categories & What to Report. Available at 
http://WWW.shotuk.org

توزیع فراوانی نسبی عوارض تایید شده

مراجع :
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مستندات مورد نیاز جهت استقرار نظام مراقبت از خون
 )سیستم هموویژالنس(درمراکز درماني

نظام مراقبت از خون در ايران
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فرم مصرف خون و فراورده هاي ان به تفکیك جنس و سن
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نظام مراقبت از خون در ايران
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1     مشارکت فعال در کمیته هاي انتقال خون بیمارستان 
و جلس��ات برگزار شده در بیمارستان به منظور بررسي و نظارت 
موثر بر نحوه اس��تقرار سیس��تم هموویژالنس در آن مرکز و رفع 

مشکات موجود.
2     همکاري در تشخیص)درصورت نیاز( وارزیابي تمامي 
عوارض مرتبط با تزریق خون و گزارش ش��ده به سازمان انتقال 
خون ب��ه کمک پزش��ک هموویژالنس مربوط��ه وتایید عوارض 

گزارش شده به وسیله مهر نمودن فرم گزارش عارضه.  
3     همکاري موثربا کلیه سیس��تم هاي ذیربط در مرکز 

درماني در جهت شناسایي نقاط ضعف فرآیندهاي ذیل:
    اندیکاسیونهاي تزریق خون

    نح��وه نگهداري صحیح فرآورده ه��اي خوني در بانک خون 
و بخشها

    نحوه صحیح تزریق خون
    مدیریت صحیح عوارض احتمالي مرتبط با تزریق خون

 ب��ه منظور رفع نواقص موجود و نزدیک نمودن این فرآیند ها به 
حالت استاندارد خود با توجه به آموزشهاي داده شده

4    همکاري با کمیته بیمارستاني انتقال خون در جهت 

رفع کلیه مشکات موجود در زنجیره تزریق خون و تهیه اقدامات 
اصاحي و یا پیشگیرانه مورد نیاز در جهت نیل به این اهداف.

5    همکاري نزدی��ک با دفتر هموویژالنس پایگاه انتقال 
خون در جهت اطمینان از انجام وپیگیري کلیه اقدامات اصاحي 
و ی��ا پیش��گیرانه دیده ش��ده در آن مرکز و ارتقا نحوه اس��تقرار 

سیستم.
6    ارائه آموزش��هاي مداوم به کلیه پرستاران و پزشکان 
مقیم هموویژالن��س )در موارد تغییر ویا اضافه ش��دن نیروهاي 
جدید به مرکز درماني( با کمک واحدهاي ذیربط درمرکز درماني 
واع��ام تاریخ)ه��اي( مقتضي جه��ت اخذ امتح��ان از همکاران 
آموزش دیده توسط پایگاه هاي انتقال خون جهت صدور گواهي.

   بدیهي اس��ت در صورت عدم وجود کمیته انتقال خون و یا 
عدم تشکیل منظم وموثر این کمیته درهر مرکز درماني اهتمام 
در برق��راري و تش��کیل منظم و موثر این کمیت��ه از مهم ترین 

وظایف دیده شده است. 
   الزم به ذکر اس��ت که در انجام کلیه وظائف فوق از پزشکان 

هموویژالنس آموزش دیده بایستي کمک گرفته شود.

شرح وظایف پزشك ارشد هموویژالنس 

 دستورالعمل پرکردن فرم های مربوط به درخواست 
 خون و فرآورده های خونی

و فرم های نظارت بر تزریق خون و فرآورده ها
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     فرم درخواس��ت خون و فرآوردههای خونی توسط پزشک تکمیل 
و مهر و امضاء شود.

     در صورتیکه فردی غیر از پزشک، فرم را تکمیل میکند، در قسمت 
درخواست کننده مشخصات خود را ذکر کند.

     ض��رورت دارد تم��ام قس��مت های فرم تکمیل ش��ود. تاریخ تولد 

ترجیحا به صورت روز/ ماه/ سال درج شود.
     این فرم در 2 نس��خه تکمیل ش��ود. پس از ارس��ال هر دو نسخه 
ب��ه بانک خ��ون و ثبت درخواس��ت، نس��خه دوم در بانک خ��ون باقی 
 مان��ده و نس��خه اصلی فرم جهت نگه��داری در پرونده مجددا به بخش

ارسال شود.

فرم درخواست خون و فرآورده های خونی

نظام مراقبت از خون در ايران
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     فرم درخواست خون و فرآوردههای خونی به صورت اورژانس باید 
توسط پزشک تکمیل و مهر و امضاء شود.

    منظور از درخواست خون اورژانس، مواردی است که بیمار بافاصله 
و در ط��ی کمت��ر از 30 دقیقه نیاز به دریافت خ��ون دارد. در این گونه 
موارد با توجه به اینکه بانک خون بیمارس��تان زمان کافی جهت انجام 
آزمایش ها س��ازگاری ندارد، با مس��ئولیت و مهر و امضاء پزشک معالج 

خ��ون بدون کراس مچ یا بدون تعیین گ��روه خون ABO و Rh برای 
بیماران ارسال می کند.

    ضرورت دارد قبل از تزریق اولین واحد بدون کراس مچ، یک نمونه 
از خون بیمار به بانک خون ارس��ال ش��ود تا در زمان��ی که خون بدون 
کراس��مچ به بیمار تزریق می شود، بانک خون زمان کافی برای کراسمچ 

و یافتن خون سازگار را داشته باشد.

فرم درخواست خون و فرآورده های خونی به صورت اورژانس
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     فرم درخواست پاکت فرزیس توسط پزشک معالج تکمیل شود.
     پاکت آفرزیس مواقعی کار برد دارد که شمارش پاکتی بیمار به 
دنب��ال تزریق پاکت راندوم به میزان مورد نظر افزایش نیابد و مقاومت 

پاکتی رخ داده باشد.
     پزشک معالج باید 4 خویشاوند نزدیک بیمار را جهت انجام آزمایش 

tayping HLA به س��ازمان انتقال خون  معرفی و خویش��اوندی که 
س��ازگاری با بیمار داشته باش��د جهت فر آیند پاکت فرزیس انتخاب 

می شود.
     پاکتی که به روش آفرزیس تولید می ش��ود از نظر حجم و تعداد 

پاکت، معادل 6 واحد پاکت راندوم است.     

فرم درخواست پالکت فرزیس

نظام مراقبت از خون در ايران



C l i n i C a l & a n a t o m i C a l

47نشریه علمی | خبری |  انجمن آسیب شناسی ایران

دوره جدید شماره 42 )پیاپی 54( - بهمن و اسفند 91

قبل از تزریق هر فرآورده ش��ماره کیسه خون و گروه خون قید شده در 
ف��رم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآورده های گلبول قرمز با ش��ماره 
اهدا و گروه خون درج شده روی برچسب کیسه خون تطبیق داده شود.

وضعیت ظاهری کیسه و تاریخ انقضای فرآورده بررسی شود.
موارد فوق باید توس��ط 2 نفر چک شود. در صورت هر گونه مغایرت به 
هیچ وجه خون تزریق نش��ده و کیس��ه خون به بانک خون عودت داده 

ش��ود و به پزشک هموویژالنس یا پزشک مش��اور انتقال خون گزارش 
شود. عایم حیاتی بیمار بافاصله قبل از تزریق و 15 دقیق اول تزریق 

و پس از آن با فواصل زمانی مشخص مطابق با فرم ثبت شود
تاریخ و س��اعت ش��روع و پایان تزریق و حجم فرآورده تزریق ش��ده در 
قسمت مربوطه در فرم ثبت شود و اگر تزریق انجام نشده باشد کیسه به 

بانک خون عودت داده شده و علت عدم تزریق ذکر شود. 

فرم نظارت بر تزریق خون کامل و فرآورده های گلبول قرمز
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     قبل از تزریق هر فرآورده شماره کیسه فرآورده و گروه خون 
 -)FFP(قید ش��ده در فرم نظارت بر تزریق پاسمای تازه منجمد
پاکت- کرایوپرس��یپیتیت با ش��ماره اهدا و گروه خون درج شده 

روی برچسب کیسه فرآورده تطبیق داده شود.
     وضعیت ظاهری کیسه و تاریخ انقضای فرآورده بررسی شود.

     موارد فوق باید توسط 2 نفر چک شود
     در ص��ورت ه��ر گون��ه مغایرت به هیچ وجه ف��رآورده مذکور 

تزریق نش��ده و کیس��ه به بانک خون عودت داده شود و به پزشک 
هموویژالنس یا پزشک مشاور انتقال خون گزارش شود.

     در صورتی که برای بیمار بیش از یک کیسه فرآورده پاکت 
یا پاسمایی از بانک خون ارسال شده است ترتیب تزریق خون در 

قسمت مربوطه در فرم مشخص شود.
    عایم حیاتی بیمار بافاصله قبل از تزریق و حین تزریق اولین 
فرآورده، دومین فرآورده، سومین فرآورده و... مطابق با فرم ثبت شود.

فرم نظارت بر تزریق پالسمای تازه منجمد)FFP(- پالکت- کرایوپرسیپیتیت

نظام مراقبت از خون در ايران
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1     کلیه فیلدها در بخش مش��خصات بیمار و مشخصات و 
شرایط فرآورده تکمیل شود) خوانا و کامل (

2     تاریخ تولد به صورت )روز / ماه/ سال( درج شود.
 V مانن��د:  کام��ل  ص��ورت  ب��ه  کیس��ه  ش��ماره       3
O50012937024 )ش��امل حرف و اعداد( ثبت شود. گروه خون 
بیمار و کیسه و تاریخ انقضا فرآورده )وخون( و تاریخ تزریق به طور 

کامل و دقیق ثبت شود.
4     س��اعت ش��روع و پای��ان تزریق )لطفا صب��ح و عصر را 
مشخص کنید(، حجم تزریق ش��ده و فاصله زمانی شروع تزریق با 
بروز عارضه را برای کیس��ه ای که عارضه را مربوط به آن می دانید 

ثبت نمائید.
5     در صورت��ی ک��ه در 24 س��اعت اخی��ر تزریق خون یا 
فرآورده داشته، شماره تمام آنها را در قسمت مربوطه درج نمائید.

6     در پاس��خ س��وال ) آی��ا از محل تزریق خ��ون، دارو یا 
محلولی به جز نرمال سالین دریافت کرده است؟ (پاسخ خیر است 
مگر این که از همان مس��یر و به طور همزمان تزریقی به جز نرمال 

سالین داشته باشید.
7     گرم کردن خون و فرآورده فقط با دستگاه گرم کننده 
استاندارد مورد تائید است و سایر موارد مانند گرم کردن در فضای 

اتاق یا زیربالش یا زیر بغل، گرم کردن محسوب نمی شود.
8     عایم ونش��انه های بالینی مانند تب، فش��ارخون، درد، 
ویز، دیسترس تنفسی و... در صورتی که در هنگام تزریق و یا پس 
از آن تغییر کنند مهم اس��ت و باید ثبت ش��ود لذا توصیه می شود 

مقدار پایه و مقدار جدید آن ثبت شود.
9     در صورت��ی ک��ه در حین تزریق یا پ��س از آن عایم 
ونش��انه های دیگری رخ دهد که در این قسمت نام برده نشده لطفا 

در قسمت سایر عایم ذکر نمایید.
10     پشت صفحه نام بیمار نوشته شود و برای همه عوارض، 
نوع واکنش و میزان قابلیت استناد آن، توسط پزشک هموویژالنس 

پر ش��ود و مهر وامضا ش��ود.)در بخش نوع واکنش زیانبار فقط یک 
عارضه را مشخص نمائید(

11     اطاعات صفحه اول نیز توسط پزشک معالج یا پزشک 
هموویژالنس تایید و مهر و امضا شود.

12     لطفا زمانبندی الگوریتم گزارش عوارض رعایت ش��ود 
و قبل از 48 س��اعت فرم عوارض توسط پزشک ارشد هموویژالنس 
تایی��د و به پای��گاه انتقال خون فاکس ش��ود. )در تهران به یکی از 

روش های زیر عمل شود(
     فاک��س ف��رم تکمیل ش��ده ب��ه ش��ماره 88601574 بخش 
هموویژالنس س��تاد )تاریخ ارسال را باالی فرم قید نمائید و تلفنی 

ارسال فاکس را اعام فرمائید.(
     تهیه اس��کن از پشت و روی فرم ) پشت فرم نام بیمار نوشته 
ش��ده باشد ( و ارس��ال به هردو آدرس زیر به طور همزمان )تاریخ 
ارس��ال را باالی ف��رم قید نمائید و تلفنی ارس��ال ای میل را اعام 

فرمائید.(:
ibtonihs@gmail.com
ibtonihs@ibto.ir

      نکت��ه: جه��ت ورود اطاعات به موقع در س��تاد الزم اس��ت 
پایگاههای انتقال خون پس از بررسی عارضه به نحو مطلوب، بخش 
تائی��د عوارض فرم را به طور کامل پر نموده و ظرف 5 روز از تاریخ 
عارضه به بخش هموویژالنس ستاد، به یکی از دو روش فوق فاکس 
یا ایمیل ب��ه هردوآدرس فرمایند. )تاریخ ارس��ال را باالی فرم قید 

نمائید و تلفنی ارسال فاکس یا ایمیل را اعام فرمائید.(
ب��ه منظور تش��خیص بهتر عوارض، ب��ا توجه به پوس��تر راهنمای 
نحوه برخورد باش��ایع ترین عوارض حاد، در موارد لزوم آزمون های 

آزمایشگاهی مربوطه توصیه می شود.
در قس��مت عایم آزمایش��گاهی و نتایج X Ray و کشت خون ها، 
نتای��ج فقط در صورتی ک��ه آزمایش ها پس از وق��وع عارضه انجام 

شده اند در این فرم ثبت شوند.

  راهنمای تکمیل فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی
 بعد از تزریق خون و فرآورده های خونی
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هدف/ اصول
نسبت سرم به گلبول قرمز خون میتواند به شدت روي حساسیت 
آزمایش و قدرت آگلوتیناسیون اثر بگذارد. سوسپانسیون 3 درصد 
معرفي است که در روش هاي سرولوژیک بکار برده مي شود. تهیه 
سوسپانسیون نهایي 3درصد به صورت دقیق الزامي نیست، بلکه 
سوسپانس��یون نزدیک به 3درصد )5-2 درصد( مي تواند نسبت 
الزم س��رم به گلبول را در بیش��تر روش ها فراه��م آورده و تعداد 
کاف��ي و مناس��ب از گلبول قرمز خون را ب��راي خواندن و درجه 

بندي واکنش در دسترس قرار دهد.

تجهیزات، مواد و معرف ها 
1     نمون��ه خ��ون کام��ل حاوي EDTA )ب��ه نکات مهم 

رجوع شود(
2     لوله آزمایش 75*10 یا 75*12 میلي متر 

3     پیپت یکبار مصرف 10-1 میلي لیتر
 50-1000 λ 4     پیپت متغیر

5     سالین 0/9 درصد
 1000* g 6     سانتریفوژ سرولوژیک

7     جالولهاي
8     آینه مقعر

9     منبع روشنایي)چراغ مطالعه(
10     نمونه سوسپانسیون خون 3درصد )شناخته شده( 

روش کار
جه��ت تهیه 10میل��ي لیتر از سوسپانس��یون 3درصد گلبول قرمز 

خون مراحل ذیل را انجام دهید
حداق��ل 1میلیلیتر از خ��ون کامل را به یک لول��ه 10 میلیلیتري 
 انتقال دهید. به گلبولهاي قرمز خون سالین اضافه نموده و به مدت
1 الي 3 دقیقه سانتریفوژ کنید. این مرحله را 2 تا 3 بار تکرار کنید. 
محلول نهائي باید کاما ش��فاف و گلبول قرمز در انتهاي لوله جمع 

شده باشند. محلول سالین فوقاني 1را کاما بدور بریزید. 
مق��دار 0/3 میلیلیتر از گلبولهاي قرمز متراکم شس��ته ش��ده را به 

لولهاي حاوي 9/7 میلیلیتر سالین 0/9 درصد انتقال دهید.

با استفاده از پارافیلم لوله را پوشش دهید. چند بار با سروته کردن 
لول��ه، گلبولهاي قرمز خون را با س��الین0/9 درصد کاما  مخلوط 

کنید.

 کنترل کیفي 
 جه��ت کنترل چش��مي رن��گ و تراکم سوسپانس��یون مقداري از 
سوسپانسیون تهیه شده را به لوله 75*12 میلي متر انتقال دهید. 
سپس حجم مشابهاي از سوسپانسیون 3درصد شناخته شده را به 
لوله 75*12 میلي متر دیگري انتقال دهید. جهت مقایسه لوله ها 

را مقابل منبع نور قرار دهید. 

  یا اینکه
به منظورمقایس��ه مقدارتجمع گلبول قرمز سوسپانس��یون 3درصد 
تهیه شده، یک قطره از این سوسپانسیون را به لوله 75*12 میلي 
مت��ر انتق��ال دهید. به صورت مش��ابه یک قطره از سوسپانس��یون 
3درصد ش��ناخته شده را به لوله 75*12 میلي متر دیگري انتقال 
دهی��د. با توجه به زمان تعیین ش��ده )30-15 ثانی��ه (، لوله ها را 
س��انتریفوژ کنید. اندازه دو رسوب گلبول قرمز خون با مشاهده در 

آینه مقعر باید مشابه باشد.

نکات مهم
 در صورت عدم وجود نمونه خون کامل EDTA اس��تفاده از خون 
لخته با مانع اس��ت. به دس��تور العمل تولید کننده معرفها رجوع 

شود.
 سوسپانسیون تهیه شده را فقط در روز آماده سازي استفاده کنید 
و در یخچال آزمایش��گاه در دماي 8-2 درجه سانتیگراد نگهداري 

شود.
 جه��ت تهیه حجم کمتر، مقدار س��الین 0/9 درصد و گلبول قرمز 

خون را به تناسب انتخاب کنید. 
تهیه سوسپانس��یون گلبولي غلیظ یا رقیق میتواند منجر به پاسخ 

مثبت یا منفي کاذب در آزمایش شود.

مراجع : روش عملكردی استاندارد

روش عملکردي استاندارد تهیه سوسپانسیون 3 درصد گلبول قرمز)1(

1- S.O.P for Preparation of a 3% Red Cell Suspension 
1-supernatant
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هدف/ اصول 
     همولیز و آگلوتیناسیون هر دو نشاندهنده پایان واکنش آنتي 

ژن و آنتي بادي است.
     درجه بندي واکنش��ها در آزمایش��هاي سرولوژیگروه خون به 
منظور مقایسه توان واکنشها انجام مي پذیرد. این مقایسه مي تواند 
در مواردیک��ه هم زم��ان ،چند آنتي بادي در س��رم ف��رد واکنش 
نش��ان مي دهن��د مانن��د Antibody Specificities و یا وقوع 
Antibody Dosage مفید واقع شود. به منظور یکنواخت سازي 
و تک��رار پذی��ري نتایج آزمایش��ها، بای��د بین تمام کس��اني که در 
آزمایش��گاه، آزمای��ش انج��ام مي دهن��د خوان��دن و درجه بندي 

واکنشهاي آگلوتیناسیون استاندارد سازي شود.
     اس��تاندارد ک��ردن نحوه قرائت، درجه بن��دي و ثبت واکنش 
آگلوتیناس��یون در هماهنگ��ي و  تکرارپذیري نتای��ج آزمایش ها از 

اهمیت باالیي برخورداراست.
     استفاده از میکروسکوپ بصورت روتین الزم نیست. 

      مي ت��وان از ی��ک وس��یله اپتیک مانند آئینه مقعر یا وس��یله 
نشان دهنده آگلوتیناسیون استفاده کرد.  از میکروسکوپ براي تائید 
واکنشهایي که داراي زمینه مخلوطي از گلبولهاي آگلوتینه شده و 

آزاد )mf( هستند، استفاده مي شود.

مواد الزم 
1    لوله هاي آگلوتینه شده آزمایش پس از سانتریفوژ کردن
2    وسیله مشاهده آگلوتیناسیون ) آینه مقعر( و منبع روشنائي

روش کار 
 )cell botton( 1    با دقت و آرام لوله حاوي توده گلبولي

را تکان داده و هر بارکج کنید. این تکان دادن باید به دقت و آرامي 
چند بار تکرار شود به طوري که توده گلبولي از انتها و جداره لوله، 

جدا شود.
1    چگونگي جدا شدن گلبولها را از لوله و انتشار آنها را از 

توده گلبولي مشاهده کنید. 
1    با اس��تفاده از جدول پیوست )A( بافاصله واکنشها را 
درجه بندي و ثبت کنید. واکنش��ها باید زماني که گلبول هاي قرمز 
کام��ا از توده گلبولي و انتهاي لوله آزمایش جدا ش��دند ارزیابي و 

ثبت شوند.

توجه 
وس��یلهاي  از  مي ت��وان  واکنش��ها  خوان��دن  جه��ت     1
ک��ه نش��ان دهن��ده آگلوتیناس��یون باش��د مانن��د آئین��ه معق��ر 
 اس��تفاده نم��ود، ب��ه دس��تورالعمل س��ازنده معرفه��اي آزمایش 

رجوع کنید. 
2   سرم لوله آزمایش را که حاوي توده گلبولي است، جهت 
مشاهده هرگونه همولیز بررسي و گزارش کنید. وجود همولیز نشان 

دهنده واکنش مثبت آنتي ژن / آنتي بادي است.
 AHG 3   پ��س از اینک��ه ب��ه لوله آزمایش��منفي ح��اوي
 )IgG-Control cells( سوسپانس��یونگلبول قرمزحساسش���ده
اضاف��ه کردید، انتظار مش��اهده واکنش mixed field را داش��ته 

باشید.
4   باید به مش��خصات آگلوتیناس��یون هنگام خواندن لوله، 
دقت ش��ده و موارد غیرمعمول ثبت گردن��د. این اطاعات میتواند 
 anti-sda یا Rouleaux در ارزیاب��ي نهائیواکنش مانند پدی��ده

refractile agglutination کمک نماید. 

روش عملکردي استاندارد خواندن و درجه بندي آگلوتیناسیون به روش لوله)1(

  1-S.O.P for Reading and Grading Tube Agglutination
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Interpretation of Agglutination Reactions تفسیر واکنش و درجه بندي آلگوتیناسیون

Macroscopically Observed Findings Designation

 One solid agglutinate 4+

Several large agglutinates 3+

Medium-size agglutinates, clear back ground 2+

 Small agglutinates,turbid background 1+

 Very small agglutinates, turbid background 1w

Barely visible agglutination ,turbid back ground W+

 No agglutination 0

Mixtures of agglutinated and unagglutinated red cells (mixed field) mf

Complete hemolysis H

 Partial hemoysis , some red cells remain PH

هدف / اصول 
ن��وع ABO  خون باتوجه به وجود یا عدم وجود آنتي ژن A و / یا 
B در سطح گلبول قرمز خون و Anti-A و / یا Anti-B  در سرم 

فرد تعیین مي شود.
در افراد بزرگس��ال رابطه متقابل بین آنتي ژن A و / یا B  س��طح 
گلبول قرمز خون و آنتي بادي هاي A و B  در س��رم / پاس��ماي 
ف��رد وجود دارد، براي مثال در ص��ورت عدم وجود آنتي ژن A در 
س��طح گلبول قرمز فرد، انتظار مي رود که در سرم یا پاسماي او 

Anti-A مشاهده شود.

نمونه 
1    حداق��ل 5-2 میلي لیت��ر خ��ون بیم��ار در لوله حاوي 
 ضد انعقاد EDTA  براي آزمایش تعیین ABO قابل قبول است.

)به نکات مهم رجوع شود(
2    الزامي اس��ت ک��ه نام و نام خانوادگي بیمار و ش��ماره 
منحص��ر به فرد شناس��ایي کننده بر روي لوله ح��اوي خون بیمار 

ثبت شود.
3    الزامي اس��ت که نام خونگیر و تاریخ خونگیري بر روي 

لوله حاوي خون بیمار ثبت شود.

روش عملکردي استاندارد تعیین گروه ABO گلبول قرمز و سرم با روش لوله اي

A جدول

References:
AABB Technical Manual 16 th  ed. Bethesda , MD 2008
Issitt PD,Anstee Dj ,Applied blood group serology 4 th edition , Durham ,NC: Montgomery 
Scientific Press ,1998
Judd WJ,Methods in immunohematology 3rd ed. Durham ,NC : Montgomery Scientific 
Publication ,2008
Denise MH , Modern Blood Banking & Transfusion Practices 5th ed. Philadelphia, 
PA:F.A.Davis company 2005
ARC Immunohematology Methods and procedures 1ST ed. Rockville, MD 1993
Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK ,7th ed 2005 
WHO ; Safe Blood and Blood products; WHO Distance learning material ,WHO PRESS 2004
        WHO ; The Clinical Use of Blood in Medicine, Obstetrics, Pediatrics                             ,Surgery& 
Anesthesia, Traum & Burns ,WHO

روش هاي عملكردي استاندارد  در انجام آزمايش های سازگاري در بانك خون



C l i n i C a l & a n a t o m i C a l

59نشریه علمی | خبری |  انجمن آسیب شناسی ایران

دوره جدید شماره 42 )پیاپی 54( - بهمن و اسفند 91

 Anti-A 4    نمونه نوزادان کمتر از 4 ماه معموالً حاوي
یا Anti-B ناست، بنابراین فقط آزمایش گلبول قرمز جهت این 

بیماران انجام شود.
5     زماني که سابقه انجام آزمایش ABO بیمار در بانک 
خون موجود نیس��ت در صورت نیاز به تزریق خون انجام یکي از 

بندهاي ذیل با رعایت الویت الزامي است:
      از بیم��ار نمونه گیري مجدد ش��ده و به بانک خون جهت 

تکرار و تأیید نتیجه آزمایش ABO اولیه ارسال شود.
     آزمایش ABO مجدداً بر روي نمونه توس��ط کارش��ناس 

دیگري تکرار و تأیید شود.
     کارش��ناس انج��ام دهن��ده آزمایش اولی��ه ABO مجدداً 

آزمایش ABO را تکرار، تأیید و مستند سازي نماید.
6    از نمونه هائ��ي که ظاهر همولیز ی��ا لیپیمي)2(دارند، 

استفاده نکنید. نمونه گیري مجدد انجام شود.
7     شرایط نگهداري نمونه: 

      به دستورالعمل تولید کننده معرف ها جهت محدودیت و 
شرایط ذخیره سازي نمونه ها رجوع شود.

     نمونه هاي خون در دماي یخچال 8-2 درجه سانتیگراد و 
به مدت حداقل 7 روز جهت هرگونه آزمایش بعدي ذخیره شود.

     جهت پیشگیري از وقوع هرگونه خطاي انساني، جداسازي 
س��رم یا پاسما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و ذخیره سازي 

در لوله هاي تفکیک شده توصیه نمي شود.

تجهیزات، مواد و معرف ها 
 monoclonal یا polyclonal از نوع  Anti-A     
monoclonal یا polyclonal از نوع Anti-B      

     سوسپانس��یون گلبول قرمز A1 و B که به صورت تجاري 

تهیه ش��ده یا توسط آزمایشگاه با استفاده از محلول سالین 0/9 
درصد  با رقت )5-2 درصد( روزانه آماده س��ازي ش��ده است. به 
روش عملکردي اس��تاندارد ش��ماره IP01IBTO90/1 رجوع 

شود.

 توج�ه : تم��ام معرف ها باید مطابق با دس��تورالعمل س��ازنده 
استفاده شوند.

     لوله آزمایش 75*12 میلي متر
     س��انتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده )کالیبراسیون دستگاه 

توسط بخش پشتیبان انجام شده و مستند شود.(
     آینه مقعر و منبع روشنائي 

     سالین 0/9 درصد
)λ100 50و λ پیپت یکبار مصرف )پیپت     

     جا لوله اي

کنترل کیفي 
انجام آزمایش و مش��اهده واکنش هاي ذیل، روزانه )24 ساعت( 
براي هر یک از معرف هاي استفاده شده با شماره Lot مشخص 

الزامي است:
1    معرف Anti-A با گلبول قرمزگروه A1 واکنش)4+( 

و با گلبول قرمز گروه B واکنش منفي مي دهد.
2    مع��رف Anti-B با گلبول قرمزگروه B  واکنش)4+( 

و با گلبول قرمز A1 واکنش منفي مي دهد.

 Bیا A1 مهم : در صورت عدم دسترس��ي به گلبول قرمز    
ش��ناخته شده مقداري از گلبول قرمز دو گروه Aیا B را مخلوط 

نموده و در صورت مشاهده واکنش )4+( قابل استفاده است.

  1- S.O.P for Tube Test to Determine ABO type of Red Cells and Serum hemolyzed –lipemic
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روش کار 

1    یک قط��ره Anti-A رابه یک لوله 75*12 میلي متر 
تمیز که از قبل نشانه گذاري کرده اید، اضافه کنید.

2    ی��ک قطره Anti-B را به یک لوله 75*12 میلي متر 
تمیز که از قبل نشانه گذاري کرده اید، اضافه کنید.

3    ب��ه هر یک از لوله ها یک قطره ازسوسپانس��یون گلبول 
قرمز )5-2 درصد( بیمار را اضافه کنید.

4    محتواي داخل لوله ها را به آرامي مخلوط کنید و مطابق 
دستورالعمل سازنده معرف با سانتریفوژ کالیبره شده به مدت 30-

15 ثانیه با دور g*1000 - 900 سانتریفوژ کنید.
5    لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانسیون آزاد شود. وجود هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز را با 

استفاده از آینه مقعر مشاهده کنید.
6    نتایج واکنش را درجه بندي و تفسیر کنید.

7    نتایج واکنش را بافاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.
1    2 تا 3 قطره از س��رم یا پاس��ما را به دو لوله 75*12 

میلي متر تمیزکه قبًا A1 و B نشانه گذاري  شده اضافه کنید.
2    یک قطره از سوسپانسیون گلبول A1 را به لوله اي که   

A1نشانه گذاري شده اضافه کنید.
B را به لوله اي که B 3    یک قطره از سوسپانسیون گلبول

نشانه گذاري شده اضافه کنید.
4    محت��واي داخ��ل لوله  ها را به آرام��ي مخلوط کنید و 
مطابق دس��تورالعمل سازنده معرف با س��انتریفوژ کالیبره شده به 

مدت 30-15 ثانیه با دور g*1000 - 900 سانتریفوژ کنید
5    س��رم یا پاسماي داخل لوله ها را جهت وجود همولیز 

بررسي کنید.
6    لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانسیون آزاد شود. وجود هر گونه آگلوتیناسیون را با استفاده 

از آینه مقعر مشاهده و بررسي کنید.
7    نتایج واکنش را درجه بندي و تفسیر کنید.

8    نتایج واکنش را بافاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.

تفسیر
     نتای��ج واکنش ه��اي ب��ه دس��ت آمده ب��ا آزمایش س��رم یا 
 پاس��ما )Reverse Test( را ب��ا نتای��ج واکن��ش گلب��ول قرمز

)Forward Test(مقایس��ه کنید و گروه ABO  را مطابق جدول 
ذیل تفسیر کنید.

     عدم مش��اهده آگلوتیناسیون همراه با محیط همگن مخلوط 
گلبول قرمز، نشان دهنده نتیجه منفي است.

     هرگونه ناهمخواني در نتایج آزمایش گلبول قرمزخون و سرم 
/ پاسما باید قبل از ثبت و تفسیر گروه ABO پیگیري و حل شود.
     درصورت وجود واکنش ضعیف تر از 3+ در آزمایش س��رم / 
پاسما لوله ها را به مدت 15-5  دقیقه در دماي اتاق انکوبه کنید و 

سپس مراحل 8-4 را تکرار کنید.

Then ABO type isAnd Serum/ Plasma reactIf RBCs react

B RBCsA1 RBCsAnti-BAnti-A

O3+≥3+≥00

A3+≥003+≥

B03+≥3+≥0

AB003+≥3+≥

)Forward Test(  آزمایش گلبول قرمز

 )Reverse Test( آزمایش سرم یا پالسما

روش هاي عملكردي استاندارد  در انجام آزمايش های سازگاري در بانك خون
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نکات مهم
در صورت عدم وجود نمونه خون کامل EDTA اس��تفاده از خون 
لخته بامانع اس��ت. به دس��تورالعمل تولیدکننده معرف ها رجوع 
  Anti-A1 که با آنتي س��رم هاي A ش��ود. گلبولهاي قرم��ز گروه
و ی��ا Anti-A  واکن��ش نش��ان مي دهن��د، A 1 Cell نامی��ده 

مي ش��وند. )تقریبا 80 درصد افراد گروه A از گروه A1 مي باشند( 
بنابراین معموال جهت تعیین A1Cell استفاده از معرف آنتیسرم 
Anti-A1 الزامي نیس��ت. در بانک خون هاي مراکز بیمارستاني و 
آزمایش��گاه هاي تشخیص طبي انجام آزمایش ABO با استفاده از 

اساید ممنوع است.
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هدف / اصول
خ��ون  قرم��ز  گلب��ول   Rh (D) گ��روه  تعیی��ن      1
 انس��اني از آزمایش��هاي قب��ل از تزری��ق خ��ون و دوران ب��ارداري 

مي باشد. 
نوع فنوتیپ Rh-Positive  و Rh-Negative با توجه به حضور 
و عدم حضور آنتیژن D در س��طح غشاي گلبول قرمز خون تعیین 

میشود.
2    آنتي ژن D در سطح برخي از گلبولهاي قرمز خون به 
 Anti-D صورت ضعیف بیان شده و ممکن است با اکثر معرفهاي

واکنش مستقیم، مشاهده نشود.
3    انجام آزمایش AHG در بیماران بسته به خط مشي هر 

مرکز پزشکي تعیین میشود.
4    روش تعیی��ن Rh  بای��د توانائ��ي شناس��ائي آنتیژنهاي 
ضعیف D را داش��ته باش��د.)جهت بانواني ک��ه در دوران بارداري 
هستند یا سابقه س��قط و روش هاي تهاجمي زایمان 2دارند، و نیز 
نوزادان متولد ش��ده از این گون��ه مادران براي تصمیمگیري تزریق 

)RhIG( روگام(.
5     مش��اهده درج��ه واکنش2+    براي تفس��یر نتیجه 

Rh-Positive  الزامي است.
6    بای��د هرگونه واکن��ش ضعیف تر از 2+ با ادامه آزمایش 
در مراحل بعدي، یعني انکوباس��یون در دماي 37 درجه سانتیگراد 
و مرحله AHG  تأیید ش��ود. توجه به دستورالعمل سازنده معرف 

Anti-Dجهت ادامه آزمایش الزامي است.
7    در صورت��ي ک��ه نمونه خ��ون بیماراني ک��ه داراي اتو 
آنتیبادي هس��تند، و یا در خون آنها پروتئین هاي غیر نرمال وجود 
دارد، استفاده همزمان از کنترل براي شناسائي نتایج مثبت الزامي 
اس��ت،  بنابراین تعیین Rh نمونه زماني اعتب��ار دارد که همراه با 
  Rh-Control یک لوله دوم حاوي معرف Anti-D لول��ه حاوي
مانند آلبومین 6 درصد آزمایش شده و واکنش منفي مشاهده شود. 

مطابق دستورالعمل سازنده عمل کنید.

نمونه 
8    5-2 میل��ي لیتر خون کامل نمونهگیري ش��ده در لوله 
 ح��اوي ضد انعقاد 1  ب��راي آزمایش تعیین Rh قابل قبول اس��ت.

)به نکات مهم رجوع شود(
9    الزامي اس��ت نام و نام خانوادگي بیمار و شماره منحصر 

به فرد شناساییکننده بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت شود.
10    الزامي است نام خونگیر و تاریخ خونگیري بر روي لوله 

حاوي خون بیمار ثبت شود.
11    زمان��ي که س��ابقه انجام آزمای��ش Rh بیماردر بانک 
خون بیمارس��تان موجود نیس��ت در صورت نیاز به تزریق خون یا 

تعیین گ��روه Rh مادر انجام یکي از بندهاي ذیل با رعایت الویت 
الزامي است:

     از بیمار نمونه گیري مجدد شده و به بانک خون جهت تکرار 
و تأیید نتیجه آزمایش Rh اولیه ارسال شود.

     آزمایش Rh مجدداً بر روي نمونه توس��ط کارشناس دیگري 
تکرار و تأیید شود.

     کارش��ناس انجام دهنده آزمای��ش اولیه Rh مجدداً آزمایش 
Rh را تکرار، تأیید و مستند سازي نماید.

11     از نمونه هائ��ي ک��ه ظاهر همولیز ی��ا لیپیمي 2دارند، 
استفاده نکنید.  نمونه گیري مجدد انجام شود.

12    شرایط نگهداري نمونه :  
     ب��ه دس��تورالعمل تولی��د کننده معرفها جه��ت محدودیت و 

شرایط ذخیره سازي نمونه ها رجوع شود.
     نمونه ه��اي خون در دماي یخچال 8-2 درجه س��انتیگراد و 

به مدت حداقل 7 روز جهت هرگونه آزمایش بعدي ذخیره شود.
     جهت پیش��گیري از وقوع هرگونه خطاي انس��اني، جداسازي 
سرم یا پاسما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و ذخیره سازي در 

لوله هاي تفکیک شده توصیه نمي شود.

تجهیزات، مواد و معرفها:
1   معرف هاي مناسب Anti-D شامل:

 Blend low protein IgM & IgG monoclonal / IgM
monoclonal    است.

2   لوله آزمایش 75*12 میلي متر
3   سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده)کالیبراسیون توسط 

بخش پشتیبان تعیین شده و مستند شود.(
4   آینه مقعر و منبع روشنایي 

5   سالین 0/9 درصد
 100 λ50 و λ 6   پیپت یکبار مصرف یا پیپت

AHG polyspecific یا Anti-IgG   7
8   گلبول قرمز حساس شده1 

9   جا لولهاي 
10   انکوباتور 37 درجه سانتیگراد

کنترل کیفي:
 Rh باید واکنش معرف اس��تفاده ش��ده براي شناس��ائي نوع     

روزانه کنترل و ثبت شود.
     باید آگلوتیناس��یون معرف Anti-D با سوسپانسیون گلبول 

 Rh-Positive )قرمز خون )5-2 درصد
      واکنش بین 4+ و 2+ را نشان داده و با سوسپانسیون گلبول 

قرمز )5-2 درصد( Rh-Negative واکنش منفي مشاهده شود.

روش عملکردي استاندارد آزمایش Rh)D( به روش لولهاي

  1- S. O.P for Rh(D) Testing by Tube method
  2- Invasive obstetric procedure

3-Hemolyzed –lipemic

روش هاي عملكردي استاندارد  در انجام آزمايش های سازگاري در بانك خون
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روش کار :
1    یک قطره Anti-D به لولهاي که از قبل نشانه گذاري 

شده اضافه کنید.
2    ی��ک قطره Rh-Control را ب��ه لوله دوم که از قبل 

نشانه گذاري شده اضافه کنید.
3    به هر یک از لوله هاي فوق ،یک قطره ازسوسپانس��یون 

گلبول قرمز )5-2 درصد( اضافه کنید.
4    محت��واي داخ��ل لوله ه��ا را به آرامي مخل��وط کنید و 
مطاب��ق زمان و س��رعت من��درج در دس��تورالعمل تولی��د کننده 

 900- 1000*g سانتریفوژ کنید. معموالً زمان 30-15 ثانیه با دور 
است.

5   لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانس��یون آزاد شود. وجود هرگونه آگلوتیناسیون را با استفاده 

از آینه مقعر مشاهده کنید.
6   نتایج واکنش را بررسي و درجه بندي کنید.

Rh- و Anti-D 7   نتای��ج درج��ه بن��دي لول��ه ح��اوي
Control  را بافاصل��ه در دفتر آزمایش��گاه ثب��ت کنید و مطابق 

جدول A عمل کنید.

8   هر دو لوله را مطابق دس��تورالعمل سازنده انکوبه کنید. 
معموالً به مّدت 30-15 دقیقه در دماي 37 درجه سانتیگراد است.

9   پس از طي زمان انکوباسیون لوله ها را سانتریفوژ کنید. 
معموالً زمان 30-15 ثانیه با دور g*1000 -900 است.

10   لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانس��یون آزاد ش��ود. وجود هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده 

کنید.
11   اگر لوله Anti-D واکنش قوي 2+  با زمینه ش��فاف را 
نش��ان مي دهد و لوله Rh-Control  منفي مي باشد، واکنش را 

ثبت کنید.
12   نتیج��ه آزمایش را Rh-Positive گزارش کنید، پایان 

آزمایش و مرحله AHG  الزم نیست.
13   در ص��ورت عدم مش��اهده تغیی��ري در واکنش یا وجود 
واکنش مشکوک، لوله ها را سه تا چهار بار با سالین به صورت کامل 

شستشو دهید.
14   پس از آخرین شستش��و لوله ها را خوب از سالین تخلیه 
کرده و مطابق دستورالعمل سازنده 2 قطره AHG به لوله ها اضافه 

کنید.
15   محتواي لوله ها را به آرامي مخلوط کرده و مطابق زمان 
و س��رعت مندرج در دستورالعمل تولید کننده س��انتریفوژ کنید. 

معموال زمان 30-15 ثانیه با دور g*1000 -900 است.
16   لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانس��یون آزاد ش��ود. وجود هرگونه آگلوتیناسیون را مشاهده 

کنید.
17   نتایج واکنش را بررس��ي و درجه بندي کنید و آن را در 

دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.
18   مطابق جدول B  تفسیر و گزارش کنید.

19   اگ��ر واکنش هر دو لوله منفي باش��د، یک قطره گلبول 
قرمز خون حساس شده به هر یک از لوله ها اضافه کنید. لوله ها را 
س��انتریفوژ کنید. در صورت واکنش مثبت مطابق جدول B تفسیر 

کنید.
20   در صورتي ک��ه پس از اضافه نم��ودن گلبول قرمز خون 
حساس شده، نتیجه واکنش منفي شود، آزمایش باید مجددا تکرار 

شود.

Interpretation تفسیرRh-ControlAnti-D

+2≥0نوع Rh بیمار Positive گزارش شود.

> +02از مرحله 8 ادامه دهید.

UnresolvedPositivePositive

Interpretation تفسیرlortnoC-hRAnti-D

 evitisoP-hR0≤2+

 evitageN-hR00

UnresolvedPositivePositive

1- IgG Control Cells

A جدول

B جدول
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نکات مهم :
 Anti-D 1    مش��اهده آگلوتیناس��یون قابل قبول در لوله
پ��س از مراح��ل 37 درجه س��انتیگراد، AHG و عدم مش��اهده 
 Rh " باید نتیجه آزمایش  Rh-Control آگلوتیناس��یون در لوله

Positive )Weak- D( " گزارش شود.                             
  گزارش نتیجه به ش��کل " منفيD " و " مثبت DU "  اش��تباه 

است.
 Anti-D 2    عدم مش��اهده آگلوتیناسیون در لوله حاوي
و Rh-Control نش��ان دهنده عدم وجود  آنتي ژن D در سطح 
 Dغش��اي گلبول قرمزخون مي باشد و باید نتیجه آزمایش " منفي

"  گزارش شود.
3    در صورت��ي ک��ه در لول��ه Rh-Control  هرگون��ه 
 Unresolved آگلوتیناس��یون مش��اهده ش��ود، نتیجه آزمایش
گزارش ش��ده و غیرقابل تفسیر مي باش��د و درصورت نیاز بیماربه 

خون ازگروه " Rh)negative( " تزریق شود.
 EDTA 4    در صورت عدم وجود نمونه خون کامل حاوي
اس��تفاده از خون لخته با مانع است. به دستور العمل تولید کننده 

معرف ها رجوع شود.
5    فق��ط واکنش هائ��ي ک��ه ب��ه ص��ورت ماکروس��کوپي 
macroscopic مش��اهده مي ش��ود قاب��ل گ��زارش اس��ت. از 
میکروسکوپ جهت مشاهده واکنش هاي ضعیف در آزمایش تعیین 

آنتي ژنRh)D( استفاده نکنید.
 IgM 6    معرف ه��اي تج��اري موجود در ب��ازار به صورت
monocolonal و یا مخلوط IgG&IgM Blend هستند. باید 
توجه داش��ت، معرف هاي anti-D که فقط شامل IgM هستند 
جهت آزمایش Weak-D مناس��ب نیس��تند و باید از معرف  هاي 

Anti-D که حاوي IgG هستند، استفاده کرد.
7    انج��ام آزمایش دوم Rh)D( بر روي نمونه خون بیمار 
با استفاده از معرف دوم و با کلون آنتي D متفاوت جهت شناسایي 

آنتي ژن هاي ضعیف Rh)D( توصیه مي شود.
8     در بانک خون هاي مراکز بیمارستاني و آزمایشگاه هاي 
تش��خیص طبي انجام آزمایش ABO با استفاده از اساید ممنوع 

است.

هدف / اصول :  
انجام آزمایش Antibody Screening Testبا مجاورت س��رم 
یا پاس��ماي بیمار و معرف هاي اس��تاندارد گلبول قرمزخون گروه 
 D. C . c. E .e .K .k . Fya. ح��اوي حداقل آنتي ژن ه��اي“O”
Lea. Leb .Fyb. JKa. JKb. M .N. S .s . P1 ب��ه منظ��ور 
 Unexpectedجس��تجو و مش��اهده آنتي بادي هاي غیرمنتظره

Antibodies است.
آلو آنتي بادي هاي غیرمنتظره در سرم بیماراني که سابقه تزریق خون 
یا بارداري داش��ته اند، یافت مي ش��ود. برخي از آلو آنتي بادي ها مانند 

I.H.P.Mبه صورت طبیعي در افراد ایجاد مي شوند.
نمونه :  

1    حداقل 5 میلي لیتر پاسماي خون بیمار در لوله حاوي 
ضد انعقاد EDTA قابل قبول است. )به نکات مهم رجوع شود(

2    الزامي است نام و نام خانوادگي بیمار و شماره منحصر 
به فرد شناسایي کننده بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت شود.

3    الزامي است نام خونگیر و تاریخ خونگیري بر روي لوله 
حاوي خون بیمار ثبت شود.

4    درصورتي ک��ه ف��رد تزریق خون یا س��ابقه بارداري در 
س��ه ماهه گذشته دارد، نمونه تهیه شده فقط تا 72 ساعت پس از 

خونگیري معتبر است. 
5     از نمونه هائ��ي ک��ه ظاه��ر همولیز یا لیپیم��ي دارند، 

استفاده نکنید.  نمونه گیري مجدد انجام شود.
6     شرایط نگهداري نمونه:

     نمونه ه��اي خ��ون ب��ه م��دت حداقل 7 روز جه��ت هرگونه 
آزمایشهاي بعدي ذخیره شود.

     نمونه ه��اي خ��ون در دماي یخچال 8-2 درجه س��انتیگراد 

روش عملکردي استاندارد جستجوي آنتي بادیهاي غیرمنتظره مهم از نظر بالیني
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S.O.P for Antibody Screening Test Indirect Antiglobulin Test (IAT) for the Detection of Antibodies to Red Cell Antigens
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 IgG )5    گلب��ول قرمز خون کنترل )حس��اس ش��ده
Control Cells

6    لوله هاي آزمایش 75*10 یا 75*12 میلي متر
7    س��انتریفوژ س��رولوژیک کالیبره شده )کالیبراسیون 

دستگاه توسط بخش پشتیبان انجام شده و مستند شود.(
50-100 λ 8    پیپت یکبار مصرف یا پیپت

9    جا لوله اي
10    آینه مقعر و منبع روشنایي

کنترل کیفي 
از یک کنترل س��رم Anti-D ک��ه در آلبومین 6 درصد  رقیق 
ش��ده و واکنش 2+  ≥در آزمایش IAT  نشان مي دهد، جهت 
کنترل روزانه استفاده کنید و براي تهیه کنترل سرم مانند ذیل 

عمل شود:
1    حجمي از معرف anti-D موجود در آز مایش��گاه را 

با آلبومین 6 درصد رقیق و مخلوط کنید.
 )O positive )R1R1 2    در صورتي که گلبول قرمز
ب��ا محلول کنترل anti-D واکنش 2+  ≥ بدهد، کنترل س��رم 

قابل استفاده است.

توجه : 
1    هرگون��ه تغیی��ر و جایگزین��ي معرفه��ا باید مطابق 

دستورالعمل سازنده باشد. 
2    مراح��ل 12-8 بای��د بدون ایج��اد هرگونه وقفه در 

مراحل آزمایش، انجام پذیرد. 

روش کار : 
1    3 لول��ه 75*12 میل��ي متر را به ص��ورت جداگانه 

نشانه گذاري کنید.
2    به هر یک از لوله ها 2 قطره سرم یا پاسماي بیمار 

را اضافه کنید.

3    ب��ه ترتیب به هر یک از لوله ها 1 قطره گلبول قرمز 
استاندارد I. II. III اضافه کنید.

4    لوله ها را در سانتریفوژ کالیبره مطابق زمان مشخص 
با دور g*1000 زمان 30-15 ثانیه س��انتریفوژ کنید. س��پس 
لوله ها را جهت مش��اهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از 
آین��ه مقعر ارزیابي کنید. نتایج واکن��ش را درجه بندي و ثبت 

کنید.
5    ب��ه ه��ر یک از لوله هاي ف��وق 2 قطره آلبومین 22 
درصد یا محلول LISS مطابق دستورالعمل سازنده اضافه کنید.

6    در ص��ورت اضافه نمودن آلبومین لوله ها را به مدت 
30-15 دقیق��ه در دم��اي 37 درجه س��انتیگراد ق��رار دهید. 
درصورت اضافه نمودن LISS لوله ها را به مدت 15-10دقیقه 
یا مطابق دس��تورالعمل س��ازنده در دماي 37 درجه سانتیگراد 

قرار دهید.
7    پس از طي زمان مشخص لوله ها را سانتریفوژ کرده و 
جهت مشاهده آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر 

ارزیابي کنید. نتایج واکنش را درجه بندي و ثبت کنید. 
8    در ادامه لوله ها را حداقل 3 تا 4 بار با س��الین 0/9 
درصد شسته و پس از آخرین مرحله شستشو محلول سالین را 

با ضربه آرام بر روي سطح یک گاز کاما  تخلیه کنید.
9    مطابق دستورالعمل سازنده به لوله هاي شسته شده 
معرف AHG اضافه کنید. س��پس لوله ها را به آرامي  مخلوط 

کنید.
10    لوله ها را 30-15 ثانیه سانتریفوژ کرده و جهت مشاهده 

آگلوتیناسیون و همولیز با استفاده از آینه مقعر ازریابي کنید. 
11    نتایج واکنش ها را درجه بندي و ثبت کنید.

12    جهت کنترل و معتبر س��ازي نتایج منفي آزمایش، 
 (IgG Controlی��ک قطره از گلب��ول قرمز حس��اس ش��ده

(Cells به لوله هاي منفي اضافه کنید. 
13    لوله ه��ا را س��انتریفوژ ک��رده و جه��ت مش��اهده 

آگلوتیناسیون ارزیابي کنید.

™ )Standard Antibody Screening Cell Panel(
KiddDuffyKellLewisPLutheranMNSRh

JkbJkaFybFyakKLebLeaP1LubLuasSNMCWVfecECDCellNo
0+0++00+++00+0+000+00++I
+00++++0++0+0++0000++0+R2R2II
+++0+00+++0+0+000+++000rrIII

ذخیره شود.
     جهت پیشگیري از وقوع هرگونه خطاي انساني، جداسازي 
سرم یا پاس��ما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و ذخیره سازي 

در لوله هاي تفکیک شده توصیه نمي شود.
تجهیزات، مواد و معرف ها 

1    سالین نرمال 0/9 درصد

 LISS 2    آلبومین گاوي 22 درصد یا معرف
 AHG( antihuman globulin -( مع��رف      3

Polyspecific
 )I.II.III( 4    معرف ه��اي گلبول قرمز خون اس��تاندارد
مش��ابه  غیرمنتظ��ره  بادي ه��اي  آنت��ي  جس��تجوي   جه��ت 

جدول زیر: 

توجه : جهت انجام آزمایش بیمار فقط از گلبول قرمزخون استاندارد که )unpooled( است استفاده شود. 
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تفسیر
1    نتیج��ه آزمایش ب��ا وجود آگلوتیناس��یون/ همولیز 
درمرحله س��ریع یک و پس از انکوباسیون در دماي 37 درجه 

سانتیگراد مثبت گزارش شود.
2    نتیجه آزمایش با وجود آگلوتیناسیون/ همولیز پس 

از اضافه نمودن AHG مثبت گزارش شود.
3    نتیجه آزمایش در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون/ 
همولیز در هریک از مراحل و در مرحله AHG  و پس از اضافه 
نمودن گلبول قرمز حساس شده و مشاهده آگلوتیناسیون )1+ 

- 2w( منفي گزارش شود. 
4    درص��ورت عدم وجود آگلوتیناس��یون پس از اضافه 
نمودن گلبول قرمزحساس شده نتیجه آزمایش معتبر نبوده و 

باید مراحل آزمایش تکرار شود. 

نکته مهم
1    استفاده از خون لخته در موارد زیر بامانع است:

 EDTA در صورت عدم وجود نمونه خون کامل حاوي     
     جس��تجوي آنتي بادئ��ي که مي توان��د کامپلمان را فعال 

نماید.)به دستورالعمل تولید کننده معرف ها رجوع شود.(

 anti- IgG حاوي Polyspecific AHG 2    معرف
anti-C3& مي باش��د. با توجه به اینک��ه وظیفه اصلي معرف 
 IgG شناس��ایي آل��و آنتي بادي هاي Polyspecific AHG
Monospecific anti- اس��ت، بنابراین اس��تفاده از معرف
IgG در آزمای��ش جس��تجوي آنتي بادي ه��اي غی��ر منتظره 
 Monospecific anti-IgG بامانع مي باش��د. اس��تفاده از

AHG مي تواند از واکنش هاي ناخواسته جلوگیري نماید.

خطاهاي شایع
 گلبول قرمز حس��اس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفي 
کاذب در مرحله AHGکارب��رد دارد. زماني که واکنش منفي 
باش��د معرف AHG ب��ه صورت آزاد درلوله وج��ود دارد که با 
گلبول قرمز حس��اس شده آگلوتیناس��یون مي دهد. در صورت 
عدم مشاهده آگلوتیناسیون یکي از موارد زیر اتفاق افتاده است:

     معرف AHG اضافه نشده است.
     معرف AHGاضافه ش��ده ولي با توجه به وجود س��الین 
باقي مانده یا عدم شستش��وي مناسب، با آنتي بادي  هاي آزاد 

خنثي شده است.
     معرف AHG، داراي توان واکنش یک مناسب نیست.

1-Immediate spin
2-Potency
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هدف / اصول
ازآزمایش DAT به منظورتشخیص گلبول هاي قرمز خون حساس 
شده و علت همولیز آنها با IgG و/ یا کامپلمان C3 در داخل بدن 
استفاده مي شود.همچنین براي شناس��ایي آنتي بادي هایي که به 
س��طح گلبول قرمز خون متصل شده و آنها را حساس نموده است 
و مستقیما آگلوتیناسیون قابل مشاهده اي ایجاد نمي کنند، از این 
آزمایش استفاده مي ش��ود. موارد با لیني که منجر به مثبت شدن 

آزمایش DAT مي شوند عبارتند از:
Hemolytic Disease of the Fetus & New 
Born(HDFN)
Auto Immune Hemolytic Anemia (AIHA)
Drug Induced Hemolytic Anemia
Hemolytic Transfusion Reactions (HTR) 

نمونه 
14    حداق��ل 5-2 میلي لیتر نمون��ه خون کامل که در لوله 
ح��اوي ماده ضد انعقادي EDTA باش��د، جمع آوري ش��ود.)تنها 

نمونه مورد قبول، نمونه حاوي EDTA مي باشد.(
15    سوسپانس��یون تازه )5-2 درصد( باید بافاصله قبل از 

انجام آزمایش، تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.
16    از نمونه خوني که بیش از 48 س��اعت از خونگیري آن 

گذشته باشد، استفاده نشود.

تجهیزات، مواد و معرف ها :
1    لوله آزمایش75*12 میلي متر

2    سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده)کالیبراسیون توسط 
بخش پشتیبان تعیین شده و مستند شود.(

3    آینه مقعر و روشنائي 
)Polyspecific Antihuman Globulin )AHG 4    معرف

5    سالین 0/9 درصد 
)100 λ50 و λ 6    پیپت یکبار مصرف )پیپت

 IgG )7    گلب��ول قرم��ز خ��ون کنترل )حس��اس ش��ده
 Control Cells

8    جا لوله اي

کنترل کیفي
1    روزانه معرف AHG را با گلبول قرمز حس��اس شده با 

IgG آزمایش کنید.
2    هر بار که آزمایش DAT  منفي ش��د یک قطره گلبول 
قرمز حس��اس شده را به لوله اضافه کنید. پس از سانتریفوژ کردن 
باید واکنش مثبت مش��اهده شود. در صورت عدم مشاهده واکنش 

مثبت، آزمایش مجدداً تکرار شود.

روش کار 
8    ابتدا سه لوله 75*12 میلي متر را نشانه گذاري کنید.

9    ب��ه هر ی��ک از لوله ها یک قطره سوسپانس��یون )2-5 
درصد( از نمونه بیمار اضافه کنید.

10    گلبول ه��اي قرم��ز خون هر یک از لوله ه��ا را 3 الي 4 
بار با س��الین 0/9 درصد به خوبي شستش��و دهید و در مرحله آخر 

شستشو، سالین را کاما  تخلیه کنید.
11    به لوله 1 و 2 مطابق دستورالعمل سازنده مقدار مناسب 
AHG  از دو منبع ب��ا clone متفاوت اضافه کنید. )به توضیحات 

رجوع شود(                                                            
12    به لوله سوم، دو قطره سالین 0/9 درصد اضافه کنید.

13    محت��واي لوله ه��ا را به آرامي مخلوط ک��رده و مطابق 
دس��تورالعمل س��ازنده یا با دور g*1000  به م��دت 30-15ثانیه 

سانتریفوژ کنید.
14    لوله ها را به آرامي بیرون آورده س��ریعاً جهت مش��اهده 

هرگونه آگلوتیناسیون با استفاده از آینه مقعر بررسي کنید.
15    هرگونه واکنش مش��اهده ش��ده را درجه بندي نموده و 

ثبت کنید.
16    مطابق دس��تورالعمل س��ازنده معرف AHG، لوله هاي 
واکن��ش منف��ي را به مدت 5 دقیقه در دم��اي اتاق 20-25 درجه 

سانتیگراد انکوبه کنید، سپس سانتریفوژ کنید.
17    مراحل 8-7 را تکرار کنید.

18    در صورت مش��اهده واکنش منف��ي، یک قطره گلبول 
قرمز حساس شده به لوله شماره 1 و 2 که حاوي AHG هستند، 

اضافه کنید.
19    لول��ه ش��ماره 1و 2 را س��انتریفوژ کنی��د و در صورت 

مشاهده واکنش مثبت، نتیجه را ثبت کنید.
20    در صورت مش��اهده واکنش منف��ي آزمایش را از ابتدا 

تکرار کنید.

      روش عملکردي استاندارد براي آزمایش آنتي گلبولین مستقیم

 1-S.O.P For Direct Antiglobulin Test
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توضیح : 
    نتیجه آزمایش 1و4و5 قابل قبول بوده و مثبت گزارش شود.

    نتیجه آزمایش 2 غیر قابل قبول بوده و بررس��ي بیش��تر الزم 
مي باشد.

    نتیجه آزمایش3 قابل قبول بوده و منفي گزارش شود.
 AHG توصیه مي شود در مراکز بیمارستاني از دو منبع معرف    
با Clone متفاوت به صورت موازي در هر آزمایش استفاده کنید.

 AHG(Poly specific and anti-IgG) مناب��ع مختلف مع��رف    
مي توانند با حداقل 500-200 ملکول IgG روي غش��اي هر گلبول 
قرم��ز واکنش دهن��د. در صورتي که تعداد IgG  هاي چس��بیده به 

گلبول قرمز کمتر باشند، نتایج ممکن است منفي شود.
    کارب��رد منبع AHG ب��ا clone مختلف جهت کاهش خطا 

مي باشد.
    در ص��ورت مش��اهده واکنش ه��اي ضعی��ف و مش��کوک از 

میکروسکوپ استفاده کنید.

    در صورت��ي ک��ه دقت الزم در تکنیک انج��ام آزمایش رعایت 
نشود، نتایج منفي کاذب ممکن است مشاهده شود.

خطاهاي شایع 
گلبول قرمز حساس شده جهت اطمینان از عدم وجود منفي کاذب 
در مرحله AHGکاربرد دارد. زماني که واکنش منفي است معرف 
AHG به صورت آزاد درلوله وجود دارد که با گلبول قرمز حساس 
شده آگلوتیناسیون مي دهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون 

یکي از موارد زیر اتفاق افتاده است :
    معرف AHG اضافه نشده است.

    معرف AHGاضافه ش��ده ولي با توجه به وجود س��الین باقي 
مانده یا عدم شستش��وي مناسب  آنتي بادي  هاي آزاد خنثي شده 

است.
    معرف AHG، داراي توان واکنش مناسب نیست.

تفسیر :

ف
پروتئین متصل به گلبول قرمزنتیجه DAT ردی

لوله شماره 1لوله شماره 2لوله شماره 3

AHG PS2AHG PS1سالین 0.9درصد

1PositiveIgG + C3d0++

2Unresolvedغیرقابل گزارش+++

3Negative----000

4PositiveIgG + C3d00+

5PositiveIgG + C3d0+0
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هدف / اصول : 
آزمایش کراس مچ کامل با مجاورت س��رم/ پاسماي بیمار و گلبول 
قرمز اهداکننده خون به منظور تأیید سازگاري ABO کیسه خون با 
گروه ABO بیمار و تشخیص وجود هرگونه آلوآنتي بادي غیرمنتظره 

مهم از نظر بالیني انجام مي شود. 
نمونه : 

1    از نمونه پاسماي )EDTA( بیمار استفاده شود. 
2    الزامي است ثبت نام و نام خانوادگي بیمار و شماره منحصر 

به فرد شناسایي کننده بر روي لوله حاوي خون بیمار ثبت شود.
3    الزامي اس��ت نام خونگیر و تاریخ خونگیري بر روي لوله 

حاوي خون بیمار ثبت شود.
4    درصورتي که فرد تزریق خون یا س��ابقه بارداري در س��ه 
ماهه گذش��ته دارد، نمونه تهیه شده فقط تا 72 ساعت پس از انجام 

آخرین آزمایش غربالگري خون معتبر است. 
5     از نمونه هائي که ظاهر همولیز یا لیپیمي دارند، استفاده 

نکنید. نمونه گیري مجدد انجام شود.
6     شرایط نگهداري نمونه:

    نمونه ه��اي خ��ون به مدت حداق��ل 7 روز پس از هر کراس مچ 
جهت هرگونه آزمایشهاي بعدي ذخیره شود.

    نمونه هاي خون در دماي یخچال 8-2 درجه سانتیگراد ذخیره 
شود.

    جهت پیشگیري از وقوع هرگونه خطاي انساني، جداسازي سرم 
یا پاسما از گلبول قرمز خون نمونه بیمار و ذخیره سازي در لوله هاي 

تفکیک شده توصیه نمي شود.

تجهیزات، مواد و معرف ها
سالین نرمال 0/9 درصد      1

2     سوسپانسیون )5-2 درصد( گلبول قرمز خون اهداکننده 
3    لوله هاي آزمایش 75*12 میلي متر

100 λ50 و λ 4     پیپت یکبار مصرف یا پیپت
5     سانتریفوژ سرولوژیک کالیبره شده)کالیبراسیون توسط 

بخش پشتیبان تعیین شده و مستند شود.(
IgG Control Cells 6     گلبول قرمز خون حساس شده

7     انکوباتور 37 درجه سانتیگراد

روش کار
 لوله هایي را که با نمونه خون هر یک از اهداکنندگان و س��رم بیمار 

آزمایش مي شوند، نشانه گذاري کنید. 
7     به هر یک از لوله ها 2 قطره سرم یا پاسماي بیمار اضافه 

کنید.
2     ب��ه ه��ر یک از لوله هاي مربوطه 1 قطره سوسپانس��یون 

گلبول قرمز خون )5-2 درصد( اهداکننده اضافه کنید. 
3     محتواي لوله ها را مخلوط کنید. س��پس در س��انتریفوژ 

سرولوژیک کالیبره شده مطابق زمان مشخص، سانتریفوژ کنید. 
4     ت��وده گلبولي لوله ها را جهت مش��اهده همولیز و درجه 

بندي آگلوتیناسیون با استفاده ازآینه مقعر مشاهده و ارزیابي کنید. 
5     نتایج آزمایش را خوانده، تفسیر و بافاصله ثبت کنید.

6     دو قط��ره آلبومین 22 درصد ی��ا محلول LISS به لوله 
فوق اضافه کنید.

7     لوله حاوي آلبومین22 درصد را به مدت 30-15 دقیقه 
و لول��ه حاوي LISS را به مدت 15-10 دقیق��ه در دماي 37 درجه 

سانتیگراد انکوبه کنید. مطابق دستورالعمل سازنده عمل کنید.
8     لوله را پس از مدت معین سانتریفوژ کنید. )معموالً زمان 

30-15 ثانیه با دور g*1000 -900 است.(
9      لوله ها را به آرامي تکان دهید تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانس��یون آزاد شود. وجود هرگونه آگلوتیناس��یون را بررسي و 

مشاهده کنید.
10      نتایج واکنش را بررسي و درجه بندي کنید.

11      نتایج واکنش را بافاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.
12      سپس لوله را سه تا چهار بار با سالین 0/9 درصد شستشو 

دهید و در مرحله آخر کاما سالین را تخلیه کنید.
13     به این لوله دو قطره AHG یا مطابق دستورالعمل سازنده 

اضافه کنید.
14     محتواي لوله را مخلوط کرده و سانتریفوژ کنید.

15     لول��ه را به آرامي تکان دهی��د تا توده گلبولي به صورت 
سوسپانس��یون آزاد شود. وجود هرگونه آگلوتیناس��یون را بررسي و 
مشاهده کنید. ابتدا ماکروسکوپي بررس��ي کرده، در موارد مشکوک 

میکروسکوپي توصیه مي شود.
16     نتایج واکنش را بررسي و درجه بندي کنید.

17     نتایج واکنش را بافاصله در دفتر آزمایشگاه ثبت کنید.
18     در صورت عدم وجود هرگونه واکنش، کراس مچ منفي و 

نمونه خون اهداکننده با خون بیمار سازگار1 گزارش مي شود. 
19     در صورت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون ، نمونه با خون 

بیمار سازگار نبوده 2 گزارش مي شود.
20     ب��ه لول��ه منفي ی��ک قطره گلبول قرمز خون حس��اس 
ش��ده IgG Control Cells اضافه کنید. پس از سانتریفوژ کردن، 
مش��اهده آگلوتیناس��یون، آزمایش را تأیید مي کند در صورت عدم 

مشاهده واکنش، باید آزمایش مجددا تکرار شود.

تفسیر 
1     وج��ود آگلوتیناس��یون یا همولیز نش��ان دهنده نتیجه 

آزمایش مثبت یا عدم سازگاري است. 
2     وجود سوسپانس��یون گلبول��ي یکنواخت با گلبول هاي 
قرم��ز خ��ون آزاد پ��س از س��انتریفوژ و سوسپانس��یون مج��دد 
 ت��وده گلبولي نش��ان دهن��ده آزمای��ش منفي یا ک��راس مچ کامل

 سازگاراست.

                روش عملکردي استاندارد آزمایش سازگاري ) کراس مچ(کامل

1-S.O.P for Complete Compatibility Testing
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درخواست خون در شرایط اضطراري
Emergency Blood Order

زماني که پزشک پس از ارزیابي بالیني بیمار )تروما / خونریزي شدید بیمار( درخواست خونکراسمچ نشده مي دهد، باید مراحل ذیل جهت تحویل 
خون رعایت شود. تأکید مي شود باید پس از تحویل خون کلیه مراحل آزمایش کراس مچ به طورکامل انجام پذیرد.

1    درخواست تحویل خون در شرایط اضطراري )بدون کراس مچ( با امضاي پزشک درخواست کننده و توضیح اندیکاسیون شرایط بالیني 
بیمار دریافت شود.

2    باید خون با گروه ABO سازگار توسط کارشناس بانک خون تحویل شود.
توجه: درخواستخون درشرایط اضطراري با امضاي پزشک، ساقطکننده مسئولیت کارشناس بانک خون جهت تحویل خون با گروه ABO سازگار 

نیست.
3    خون سازگار کراس مچ نشده با شرایط و الویت بندي زیر تحویل شود:
     خون با گروه )O( و Rh-)Negative( به ویژه به بیمار زن در سن باروري

 )Rh-)Positive و )O(خون با گروه    
    در صورت دریافت نمونه و تعیین گروه ABO&Rh بیمار،خون س��ازگار با گروه بیمار تحویل ش��ود. تأکیدمیش��ود از س��ابقه قبلي گروه 

ABO&Rh  بیمار استفاده نشود.
4    کیسه هاي ارسالي خون را با عامت کراس مچ انجام نشده مشخص کنید.

5     پس از ارسال کیسههاي خون، آزمایش کراس مچ را فوراً شروع کنید و در صورت مشاهده هرگونه آگلوتیناسیون پزشک را مطلع کنید.

نکات مهم 
1     درص��ورت انج��ام آزمای��ش غربالگ��ري آل��و آنتي ب��ادي 
 antibody screen cells کی��ت  از  اس��تفاده  ب��ا  منتظ��ره  غی��ر 
اس��تاندارد و مش��اهده نتیج��ه منف��ي فق��ط آزمای��ش ک��راس م��چ 
 مختص��ر1 یعني مراح��ل6-1 کاف��ي مي باش��د و ادام��ه آزمایش الزم

 نیست.
2     در ص��ورت وج��ود آلوآنتي بادي در س��رم بیمار، کراس مچ 

کامل انجام شود. 
3      در ص��ورت عدم وجود نمونه خون کامل EDTA اس��تفاده 

از خون لخته با مانع است. به دستور العمل تولید کننده معرف ها رجوع 
شود.

3   زماني  که س��ابقه انجام آزمایش ABO&Rh بیمار در بانک 
خون موجود نیست انجام یکي از بندهاي ذیل با رعایت الویت الزامي است. 
    از بیمار نمونه گیري مجدد شده و به بانک خون جهت تکرار و تأیید 

نتیجه آزمایش ABO&Rh اولیه ارسال شود.
    آزمایش ABO&Rh مجدداً بر روي نمونه توسط کارشناس دیگري 

تکرار و تأیید شود.
    کارشناس انجام دهنده آزمایش اولیه ABO & Rh مجدداً آزمایش 

ABO & Rh را تکرار، تأیید و مستند سازي نماید.

خطاهاي شایع
گلبول قرمز حس��اس ش��ده جهت اطمینان از ع��دم وجود منفي کاذب 
در مرحل��ه AHGکارب��رد دارد. زماني که واکنش منفي  باش��د معرف 
AHG به صورت آزاد درلوله وجود دارد که با گلبول قرمز حس��اس شده 
آگلوتیناس��یون مي دهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتیناسیون یکي از 

موارد زیر اتفاق افتاده است :
   معرف AHG اضافه نشده است.

    معرف  AHGاضافه شده ولي با توجه به وجود سالین باقي مانده 
یا عدم شستشوي مناسب، با آنتي بادي هاي آزاد، خنثي شده است.

    مع���رف AHG ،داراي توان واکن���ش مناسب نیست.

1-Compatible
2-Incompatible
3-Immediate spin cross match 
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 ش��واهد تازه و با کیفیت باال در قالب مرور سیس��تماتیک مقاالت 
و کارآزمایی های بالینی ثبت ش��ده، اندیکاس��یون های مورد قبول 
همگان برای تزریق خون را مش��خص کرده و تاثیر زیادی بر تغییر 

اندیکاسیون های تزریق خون داشته است. به عنوان مثال:
1     یک کارآزمایی بالینی تصادفی ش��ده، نشان داده است 
که استراتژی محدود کننده تزریق گلبول قرمز)تزریق گلبول قرمز 
در سطح هموگلوبین کمتر از 7 گرم بر دسی لیتر( حداقل به همان 
میزان و یا شاید هم بیشتر نسبت به استراتژی لیبرال تزریق خون 
)تزری��ق گلبول های قرمز در هموگلوبین کمتراز 10 گرم بردس��ی 

لیتر(در بیماران بدحال و بحرانی موثر است.

2     یک مرور سیس��تماتیک ب��ر روی 57 کارآزمایی انجام 
ش��ده درباره FFP نش��ان داد ک��ه تنها 3 مطالع��ه دارای طراحی 
مناس��ب و قدرت کافی بوده و 2 مورد از این 3 مورد نیز نشان داد 
در حضور کنس��انتره های فاکتورهای انعقادی و سایر جایگرین های 

مناسب، هیچ فایده بالینی برای تزریقFFP وجود ندارد.
3     یک مرور سیس��تماتیک بر روی جایگرین های تزریق 
خون نش��ان داد که تنها اس��تفاده از داروهای آنتی فیبرینولیتیک 
مانن��د Aprotinin و Tranxamic Acid و جمع آوری خون 
حی��ن عمل جراح��ی ) Perioperative cell salvage( میزان 

استفاده از خون اهداکنندگان را کاهش می دهد.

نتایج ممیزی انجام ش��ده توس��ط بازرس��ان مراک��ز انتقال خون و 
کالج س��لطنتی پزشکان بریتانیا نش��ان دهنده ارتقاء فرآیند تزریق 
 خون اس��ت. به عنوان مثال میزان نداشتن مچ بند برای بیماران از
10 درصد درس��ال 2003 به 6 درصد در سال 2005 رسیده است 
 ی��ا میزان فقدان نظارت کاف��ی در 30 دقیق��ه اول تزریق خون از
47 درصد در س��ال 2003 به 34 درصد در س��ال 2005 رس��یده 
اس��ت. ب��ا این حال هنوز ش��واهدی وجود دارد ک��ه حاکی از بروز 
عوارض تزریق خون به علت ضعف در شناسایی بیماران و نظارت نا 

کافی حین تزریق خون است.
از س��وی دیگر نتایج ممیزی ها نش��ان دهن��ده تفاوت  های زیادی 
در می��زان مص��رف خ��ون برای روش ه��ای جراح��ی معمول بین 
بیمارس��تان ها اس��ت. به عنوان مثال نتیجه ممیزی انجام ش��ده از 
بیمارس��تان آکس��فورد درباره بیمارانی که تح��ت جراحی تعویض 

مفصل هیپ قرار گرفته اند نشان می دهد  58- 23 درصد بیماران 
)بس��ته به روش جراحی ( تحت تزریق خون ق��رار گرفته اند اکثر 
بیمارانی که خون دریافت کرده اند تنها 1 یا 2 واحد خون دریافت 
 ک��رده اند و ب��ا هموگلوبین باالی 10 گرم بر دس��ی لیتر ترخیص
 می ش��دند در حالی که اگر خون دریافت نمی کردند با هموگلوبین

8 گرم بردس��ی لیتر مرخص می ش��دند که هی��چ گونه اختال در 
دوران نقاهت بعد از عمل ایجاد نمی کند.

نتایج ممیزی های انجام ش��ده در ایرلند شمالی تخمین می زند که 
20 درصد موارد تزریق خون ضرورت نداش��ته و این نسبت تزریق 
خون غیرضروری در تمام 13 بیمارس��تان مورد بررسی مشابه بوده 

و ارتباطی به میزان تخصصی بودن بیمارستان ندارد.
برخی از فعالیت های انجام شده در بریتانیا برای برنامه تزریق خون 

بهتر عبارتند از :

مطالعات مبتنی بر شواهد برای استفاده مناسب از خون و جایگزین های آن 

ممیزی به عنوان یك ابزار برای ارتقاء فرآیند تزریق خون

 امروزه انتقال خون یكی از اجزای مراقبت های پزشـكی مدرن محسـوب شـده و رویكرد به آن نسبت 
به گذشـته نه چندان دورتغییرات عمده ای كرده اسـت. گر چه كیفیت و سالمت خون در ایران یكی از 
بهترین ها در منطقه مدیترانه شرقی  EMRO (( است، اما تزریق خون و فرآورده های آن خالی از خطر نیست. رویكرد منطقی برای 
كاهش خطرات و عوارض ناشـی از تزریق خون، فقط در اسـتفاده از خون در زمانی اسـت كه از نظر بالینی واقعا مورد نیاز بوده و هیچ 

جایگزین دیگری برای آن وجود نداشته باشد. 
امروزه در تمام دنیا به منظور ارتقاء ایمنی بیمار و با توجه به افزایش میزان مصرف و افزایش هزینه های تهیه و تامین خون و فرآورده های 

آن، بر طب انتقال خون تاكید بیشتری می شود.
 )Better Blood Transfusion Initiative (" در انگلستان برنامه ای تحت عنوان "آغازی بر یك تزریق خون بهتر

 بـر اسـاس تصمیمات متخذه در سـال 1998 آغاز گردید. بررسـی انجام شـده در سـال 2001 بـرای برنامه " آغازی بـر یك تزریق 
 خـون بهتـر "، نشـان داد كـه كمیته های انتقـال خون بیمارسـتانی باید بـه برنامـه هموویژالنس كه در انگلسـتان تحـت عنوان 
  SHOT ) Serious Hazards Of Transfusion(  شناخته می شود بپیوندند و یك پروتكل برای تجویز خون داشته باشند. اگر 
چه شواهد حاكی از آن بود كه در ابتدای امر، كاركنان بالینی آموزش ندیده و پروتكل های محدودی برای استفاده از خون و نظارت بر 

تزریق آن وجود دارد. 
در دومین سمینار افسران ارشد پزشكی در سال 2001 بر پرهیز از تزریق خون های غیر ضروری تاكید گردید و جزئیات آن تحت عنوان 
"تزریق خون بهتر: استفاده مناسب از خون "، در جوالی 2002 برای استفاده به بیمارستان ها، انجمن های پزشكی و مراكز انتقال خون 
ارسال گردید. به دنبال آن گروه های هدف در بیمارستان ها شامل پزشكان، پرستاران و كاركنان بانك خون به تمرین تزریق خون بهتر 

تشویق شدند.
نتایج منتشر شده در سال های 2003 و 2004 نشان دهنده بهبود اوضاع از نظر تعداد بیمارستان های شركت كننده و تعداد افراد آموزش 

دیده است.

مقدمه

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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اغلب تزریق های گلبول قرمز در بیماران داخلی، به بیماران مبتا 
به س��رطان یا خونریزی های گوارشی و در بیماران جراحی برای 

جراحی های قلب و ارتوپدی انجام می شود.
ام��روزه می��زان مص��رف RBC در بیماران داخل��ی 65 درصد 

و بیماران جراحی 35 درصد اس��ت در حالیکه برای س��ال های 
طوالن��ی این می��زان تقریبا برای هرک��دام 50 درص��د بود لذا 
 بیش��ترین می��زان کاهش مص��رف RBC در بیم��اران جراحی

 رخ می دهد.

الف: قبل از عمل جراحی 
1     تاسیس کلینیک های بررسی بیمار قبل از عمل 

2     شناسایی و تصحیح کم خونی 
3     اجتناب از استفاده از داروهایی که با هموستاز تداخل 
دارند مانند آنتی کوآگوالن ها یا داروهای ضد فعالیت پاکتی در 

دوره منتهی به جراحی 

ب: حین عمل جراحی 
و  بیهوش��ی  مناس��ب  1     ب��کار گی��ری روش ه��ای 
تکنیک ه��ای بهت��ر جراح��ی به عن��وان مث��ال الپاراس��کوپی 
 ب��ه ج��ای الپاراتومی ی��ا جراحی ه��ای اندوس��کوپیک به جای

 جراحی های باز
2     کاهش فشارخون در عروق منطقه تحت جراحی

Cell Salvage       3 )جم��ع آوری خ��ون از خونریزی های 
حین عمل(

4     توجه به آزمایش های مناسب برای شمارش سلولی و 
هموستاز که راهنمایی برای استفاده از فرآورده های خون است

5     اس��تفاده از داروه��ای آنت��ی فیبرینولتی��ک مانن��د  
 Tranxamic Acid وAprotinin

ج: بعد از عمل جراحی 
1     بکارگیری دستورالعمل های منطقه ای برای استفاده از خون 

به همراه آموزش ها ممیزی و فیدبک از اطاعات گروه های بالینی 
2     ک��م کردن میزان خون جمع آوری ش��ده برای انجام 

آزمایش ها 
Cell Salvage     3

1     شناس��ایی و تصحیح کم خونی با داروهای خون س��از 
مناسب 

2     اس��تفاده از اریتروپوئیتی��ن نوترکی��ب ب��رای مبتا به 
سرطان یا نارسایی مزمن کلیه که دچار کم خونی شده اند

3     تخمین دقیق شمارش گلبول قرمز و تستهای انعقادی 
در موارد

 Massive Blood Loss      4

5     بکارگیری دس��تورالعمل های منطقه ای برای اس��تفاده از 
خون به همراه آموزش ها ممیزی و فیدبک از اطاعات گروه های بالینی 
 )Elective ( میزان درخواست خون برای اعمال جراحی انتخابی 
می تواند بر مبنای خون اس��تفاده شده در  جراحی های قبلی باشد 
به دلیل اینکه اقتضائات جراحی از بیمارستانی به بیمارستان دیگر 
متفاوت اس��ت، درخواست خون های روتین باید بر اساس الگوهای 
تزری��ق خون در همان بیمارس��تان باش��د. جراح��ان، متخصصان 
بیهوش��ی و مدیر پزشکی مرکز انتقال خون همگی باید روی تعداد 
واحد های درخواس��تی برای ه��ر جراحی و اق��دام تهاجمی توافق 
داشته باش��ند و به این منظور می توانبه دستورالعمل های منتشره 

در این خصوص رجوع کرد.

1     ارائه مشاوره به بیمارستان ها که چگونه استراتژی های 
برنام��ه " تزریق خ��ون بهتر" را به کار ببندند ش��امل تامین منابع 
مورد نیاز در قالب فرم ها و همچنین خاصه ای از اندیکاسیون های 

استفاده از خون 
2     تهیه و انتش��ار پمفلت اطاع��ات بیماران برای بالغان، 

کودکان و والدین آنها
3     گس��ترش و یکپارچه نمودن برنامه های ملی و منطقه 
ای برای رفع کمبود خون با منطقی کردن مصرف خون و برجسته 

نمودن نیاز هر بیمارستان برای کمبود های حاد و مزمن خون

4     حمایت بیشتر از ارائه آموزش های کاربردی به پزشکان، 
پرس��تاران و کارکنان بانک خون و مش��اوران طب انتقال خون در 

بیمارستان ها
دس��تاوردهای بدست آمده از یک دهه تاش در بریتانیا، علی رغم 
اثرات احتمالی س��ایر فاکتورها مانند افزایش هزینه تولید، منجر به 
کاهش مصرف RBC به میزان 5/7 درصد در س��ال 2005 نسبت 
به 2004 و کاهش 4/4 درصد در سال 2006 نسبت به سال 2005 
گردیده اس��ت میزان مصرف FFP و پاکت تغییرات بسیار اندکی 

داشته است.

خون کجا مصرف می شود؟

استراتژی های کاهش مصرف خون در بیماران جراحی

استراتژی های کاهش مصرف خون در بیماران داخلی 
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برنامه ریزی درخواست خون روتین )آنچه که برنامه ریزی حداکثر 
درخواست خون برای جراحی )MSBOS( نامیده می شود( زمانی 
موفقیت آمیز خواهد بود که یک همکاری و هماهنگی بین افرادی 
که دستورالعمل ها را تهیه می کنند با افرادیکه آنها را مورد استفاده 
قرار می دهند وجود داشته باش��د. زمانی که یک برنامه درخواست 
خون جراحی مشخص گردید بانک خون به طور پیش فرض همان 
تعداد مش��خص ش��ده برای آن نوع جراحی ر ا فراهم می کند. هر 
چند ممکن است بر حسب شرایط بیمار از قبیل کم خونی، اختال 
خونریزی دهنده یا س��ایر ش��رایط، میزان پیش بینی ش��ده قبلی 

تعدیل شود.
در کش��ورهای توسعه یافته بیمارستان ها خود)MSBOS( را تهیه 
و به پزش��کان آموزش می دهند ولی در کش��ور ما با توجه به اینکه 

متخصص��ان طب انتقال خون در بیمارس��تان ها وج��ود ندارد و در 
دانشگاه های علوم پزشکی واحدهای درسی برای انتقال خون وجود 
ندارد و بیمارس��تان ها تا کنون چنی��ن برنامه ریزی انجام نداده اند، 
س��ازمان انتقال خون با بررسی های فراوان چندین نمونه از برنامه 
ریزی های انجام ش��ده برای درخواست خون را که در منابع معتبر 
ذکر شده و در ذیل برخی از آنها ارائه می شود، را پیشنهاد می کند 
با این حال جراحان و متخصصان بیهوشی بر اساس نیازهای خاص 
بیماران خود می توانند میزان های بیش��تر ی��ا کمتر از میزان های 

توصیه شده خون درخواست کنند.
به عنوان مثال یک نمونه از برنامه ریزی حداکثر درخواس��ت خون 
جراحی که توس��ط انجمن بانک خون های آمریکا )AABB( برای 
جراحی های مختلف تدوین گردیده است در زیر مشاهده می کنید.

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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یا نمونه کاملتر از این برنامه ریزی که به عنوان راهنمایی برای درخواست خون برای جراحی های انتخابی در 
کتاب قابل استفاده است.

Henry،s clinical Diagnosis and management by Laboratory Methods 2011
Henry،s clinical Diagnosis and management by Laboratory Methods 2011
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 ی��ک نمون��ه دیگ��ر از ج��داول حداکثر درخواس��ت خ��ون جراحی
) MSBOS ( جدول ذیل اس��ت که به صورت تطبیقی میزان خون 
 UCLA  توصیه ش��ده توسط بخش طب انتقال خون مرکز پزشکی
   CHCSJ  (Centro در س��ال  2012 و آنچ��ه در بیمارس��تان
(Hospitalar de Conde Sao Januario مورد اس��تفاده اس��ت را 

مورد مقایسه قرار داده است. 

   س��تون چپ میزان خون توصیه ش��ده بخش ط��ب انتقال خون 
 UCLA (UCLA Medical Center, Division of مرک��ز پزش��کی

  Transfusion Medicine)
  CHCSJ(Centro Hospitalar de Conde ستون راس��ت میزان   
  CHCSJ در مواقعی که میزان های توصیه ش��ده  Sao Januario)   
با UCLA  متفاوت است در ستون سمت راست برجسته شده است.

References:
1-U.K. Blood Transfusion Guidelines july2003
 2-CHCSJ 

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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Order Procedure

T/S **All abdominal cases not listed below. T/S

T/S Abdominal mass, resection T/S

T/S Adrenalectomy (Adrenal resection) 3

1 Antrectomy and vagotomy 2

Breast:

T/S Mastectomy, modified radical NBR

T/S Mastectomy, radical T/S

T/S Celiotomy T/S

Colon:

T/S Anterior resection T/S

T/S Hemicolectomy T/S

T/S Colectomy and endorectal ileal pull-through T/S

T/S Total Colectomy T/S

T/S Abdominal-perineal resection 2

T/S Sigmoidectomy T/S

T/S Common bile duct repair T/S

T/S Duodenojejunostomy T/S

T/S Duodenotomy T/S

2 Entercutaneous fistula 2

T/S Enterocutaneous fistula take- down T/S

T/S Enteroenterostomy T/S

2 Esophageal resection/esophagectomy 3

2 Esophagogastrectomy 2

T/S Exploratory laparotomy/celiotomy T/S

T/S Fundoplication (Nissen) T/S

Gastrectomy

UCla CaRDioVaSCUlaR SURGERY- aDUlt CHCSJ
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UCla GEnERal SURGERY, SURGiCal onColoGY CHCSJ

T/S  Total 2

T/S Partial 2

2 Liver resection 6

T/S Pancreaticoduodenostomy T/S

T/S Pancreatectomy 3

No Orders Roux-en-Y gastric bypass NBR

Thyroidectomy:

T/S Partial (Lobectomy) NBR

T/S Total NBR

T/S Vagotomy and pyloroplasty T/S

UCLA CARDIOVASCULAR SURGERY- ADULT CHCSJ

Order Procedure

6 ** All re-do procedures 6

T/S Angioplasty, percutaneous transluminal coronary (PTCA) T/S

4 Aortic aneurysm repair (ascending/descending thoracic) 4

4 Atrial-septal defect repair 2

4 Blalock-Taussig shunt 4

4 Coarctation of aorta, repair 3

4 Coronary artery bypass grafts 3

4 Embolectomy 4

T/S Intra-aortic balloon insertion T/S

No Orders Pectus excavatum / carinatum repair NBR

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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UCla CaRDioVaSCUlaR SURGERY- aDUlt CHCSJ

4 Pericardectomy 2

T/S Pericardial window 2

4 Pulmonary artery (anomalous) repair 4

4 Pulmonary artery banding 4

4 Truncus arteriosus repair 4

4 Valve replacement 3

4 Valvulotomy/Commissurotomy 4

4 Vascular tumor resection 4

4 Ventricular aneurysm, resection 4

4 Ventricular outflow tract, repair 4

4 Ventricular septal defect repair 2

UCla CaRDioVaSCUlaR SURGERY- PEDiatRiCS CHCSJ

Order Procedure

4  Pump procedures (Pump cases for children < 10 kg include 1
(unit washed cells 4

2 Elective non-pump procedures 2

2 Blalock-Taussig shunt 2

2 Coarctation of aorta, repair 2

1 Patent ductus arteriosus, ligation 1

1 Mediastinal procedures T/S
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UCla tHoRaCiC SURGERY CHCSJ

Order Procedure

T/S Bronchopleural fistula repair T/S

T/S Biopsy- lung/scalene T/S

2 Esophajectomy 2

2 Esophagogastrectomy 2

:Lung

1 Pneumonectomy 1

T/S Lobectomy/ Wedge resection 2

T/S Mediastinoscopy T/S

T/S Mediastinum operation T/S

T/S Pleura operation T/S

:Thoracotomy

T/S Exploratory T/S

T/S Resection of metastasis T/S

T/S Thymectomy T/S

T/S Trachea reconstruction 4

UCLA  HEAD AND NECK SURGERY CHCSJ

Order Procedure

4 Angiofibroma resection 2

4 Carotid body tumor/glomus tumor, resection 2

4 Composite resection with radical neck dissection 4

2 Free flap reconstruction 2

5 Fronto-orbital bone advancement 5

T/S Glossectomy T/S

T/S Hemiglossectomy T/S

2 Jaw, neck, tongue dissection 2

:Larynx

T/S Hemilaryngectomy T/S

T/S Total laryngectomy T/S

T/S          Laryngectomy with radical neck dissection T/S

2 Mandibular reconstruction 2

2 Mandibulectomy 2

T/S Mastoidectomy T/S

T/S Maxillary ostectomy T/S

2 Maxillectomy 2

T/S Radical neck dissection T/S

2 Temporal bone resection T/S

UCla nEURoSURGERY - PEDiatRiCS CHCSJ

Order Procedure

1 Craniotomy 2

2 Hemispherectomy 2

T/S Rhizotomy T/S

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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UCLA  HEAD AND NECK SURGERY CHCSJ

Order Procedure

4 Angiofibroma resection 2

4 Carotid body tumor/glomus tumor, resection 2

4 Composite resection with radical neck dissection 4

2 Free flap reconstruction 2

5 Fronto-orbital bone advancement 5

T/S Glossectomy T/S

T/S Hemiglossectomy T/S

2 Jaw, neck, tongue dissection 2

:Larynx

T/S Hemilaryngectomy T/S

T/S Total laryngectomy T/S

T/S          Laryngectomy with radical neck dissection T/S

2 Mandibular reconstruction 2

2 Mandibulectomy 2

T/S Mastoidectomy T/S

T/S Maxillary ostectomy T/S

2 Maxillectomy 2

T/S Radical neck dissection T/S

2 Temporal bone resection T/S
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UCla nEURoSURGERY CHCSJ

Order Procedure

T/S Brain biopsy, stereotactic/stereotaxic NBR

T/S Burr Holes 2

T/S Cordotomy T/S

1 Craniectomy 2

T/S Cranioplasty T/S

:Craniotomy

2 General 2

4 Aneurysm, A-V malformation 4

1 Subdural/Epidural hematoma 2

2 (Decompression (spinal cord NBR

2 Harrington rod placement 2

1 Hypophysectomy T/S

T/S Laminectomy NBR

T/S Rhizotomy T/S

T/S  Scalp and skull lesions (no intracranial
(communications T/S

1 Spinal fusion 2

2 Spinal cord tumor, resection 2

T/S Sympathectomy T/S

1 Transsphenoidal hypophysectomy

T/S Ventriculo-peritoneal (VP) shunt placement/revision T/S

T/S Carotid endarterectomy T/S

T/S Intracranial bypass T/S

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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UCla  oBStEtRiCS anD GYnEColoGY CHCSJ

Order Procedure

T/S AP repair T/S

T/S Cesarean section

 C/S for placenta(
 previa:2 C/S
 for placenta

)acreta,precreta:3

2 Ectopic pregnancy 2

2 (Exploratory laparotomy/debulking (malignancy 2

T/S Hysterectomy T/S

T/S Hysterotomy T/S

T/S Laparoscopy T/S

T/S Laparotomy T/S

4 Pelvic exenteration 4

T/S Pelvic lymphadenectomy T/S

T/S Second look laparotomy T/S

1 Staging laparotomy 1

T/S Tubal ligation NBR

1 Uterine myomectomy 1

T/S Vaginectomy T/S

T/S (Vulvectomy (vulva, excision 2
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UCla  oRal SURGERY CHCSJ

Order Procedure

1 Bilateral sagittal split osteotomy (BSS) 1

1  Bilateral subcondylar osteotomy/intraoral vertical ramus osteotomy
     (IVRO) 1

T/S LeForte I osteotomy T/S

UCla  PEDiatRiC SURGERY
(Request units to be split as needed) CHCSJ

Order Procedure

1 Diaphragmatic hernia, repair 1

T/S Intestinal atresia, repair T/S

1 Mediastinal procedures 1

1 Neuroblastoma resection 1

T/S Omphalocele/ Gastrochisis repair T/S

T/S Splenectomy T/S

1 Thoracotomy 1

1 Tracheoesophageal Fistula 1

1 Wilm’s tumor, resection 1

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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UCla oRtHoPEDiC SURGERY CHCSJ

Order Procedure T/S

T/S Bone lesion, excision T/S

T/S Bone marrow harvest/aspiration T/S

T/S Bone tumor, resection T/S

T/S Femur resection T/S

T/S (Fracture reduction, open with internal fixation (ORIF 2

T/S Hand/ finger replants T/S

T/S Hardware removal T/S

2 Harrington rod placement 2

:Hip

2 Disarticulation 2

2 Fusion 3

1 Replacement porous hip surface 1

3 Revision/Exchange total hip replacement 3

2 (Total hip replacement (THR 2

:Knee

T/S Reconstruction T/S

1 Revision of total knee replacement 1

T/S (Total knee replacement (TKR 2

T/S Laminectomy T/S

 T/S Microvascular Free Flap reconstruction T/S

1 Periacetabular (Ganz) osteotomy 1

2 Spinal fusion 2

1 Trochanteric osteotomy/ surgical dislocation of hip 1
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UCla PlaStiC SURGERY CHCSJ

Order Procedure

T/S AV malformation- cutaneous large T/S

T/S (Bilateral sagittal split osteotomy (BSS T/S

:Cranial Vault Remodeling including

2 Frontal Orbital Advancement 2

2 Facial Bipartition Correction 2

2 Cranioplasties 2

T/S LeForte II & III T/S

2 Monobloc Procedures 2

 1
(Dr. Kawamoto) Refracture & reposition zygoma w/ cranial bone graft 1

UCla URoloGY CHCSJ

Order Procedure

:Cystectomy

4 Radical 4

2 Partial T/S

T/S Cystoplasty T/S

T/S Ileal conduit T/S

T/S Ileal reservoir, construction/reconstruction T/S

:Nephrectomy

T/S Donor T/S

2 Radical 4

1 (Total (Simple T/S

T/S Nephrolithotomy T/S

T/S Percutaneous stone fragmentation T/S

برنامه ريزی حداكثر درخواست خون جراحی
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UCLA VASCULAR SURGERY
Order Procedure

Aortic Surgery
4 Abdominal Aortic surgery 4

FFP+ Platelets + 6 Thoracic Aortic surgery  FFP+ + 6
Platelets

T/S Axillofemoral T/S
T/S Carotid endarterectomy T/S
2 Embolectomy 2

 Drs. Moore/ Reil/) 2
Quinones)T/S 

(All other MDs) 
Endovascular AAA 2

T/S Femoral-femoral bypass T/S
T/S Femoral-popliteal bypass T/S
1 Peripheral aneurysm repair 1
4 Renal artery repair 3

T/S Thrombectomy T/S

UCla URoloGY CHCSJ
:Prostatectomy

2 Open 2

2 Radical 4

T/S Transurethral resection T/S

T/S Pyelolithotomy T/S

T/S Pyeloplasty T/S

1 Renal Transplant T/S

4 Renovascular correction 3

T/S Retroperitoneal lymph node dissection 2

T/S Saphenous vein graft T/S

در پایان س��ازمان انتقال خون بر خود الزم مي داند از همکاري واحد هاي ذیربط در وزارت بهداش��ت، روس��اي دانش��گاه هاي علوم پزشکي 
کشور و تمامي همکاران پایگاه هاي انتقال خون در سراسر کشور و مراکز درماني مربوطه به پاس تاش هاي بي بدیلشان در استقرار سیستم 
هموویژالنس تشکر و قدرداني کند. همچنین اینجانب از دست اندرکاران نشریه پاتولوژي به خاطر اهتمام در هموار نمودن مسیر استقرار 

سیستم در بیمارستان ها از طریق کمک به آشنایي با این نظام و اهداف آن تشکر مي نمایم.
 دكتر جاللي فراهاني مسئول استقرار سیستم هموویژالنس در سازمان انتقال خون تهیه شده در واحد هموویژالنس ستاد مرکزي  سازمان انتقال خون

 اسامي تهیه كنندگان:  دکتر محمد فرانوش، دکتر فریده جالي فراهاني، دکتر محمدرضا بالي، دکتر فاطمه رجب پور نیکنام، مصطفي 
مقدم، دکتر مریم خسرویان، دکتر ناهید مرادي، دکتر هما رمضاني، افسانه دیلمي، صفورا داداشي، عفت رئیسي شاد
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 پانزدهمین  همایش ساالنه آسیب شناسی ایران
 

فراخوان مقاله و ثبت نام
به حول و قوه الهي انجمن  آسیب شناسي ایران و با همکاري گروه هاي پاتولوژي دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور، و انجمن 
هاي علمي گروه پزش��کي کش��ور، برنامه اي با عنوان پانزدهمین همایش ساالنه آسیب شناسي ایران را از تاریخ 17-15 آبان سال 
1392 در مرکز همایش هاي بین المللي رازی برگزار مي نماید. انجمن آس��یب شناس��ي خود را متعهد و موظف مي داند عاوه بر 
برگزاري همایش س��االنه، امکان گردهمایي اعضاي محترم جامعه آزمایشگاهیان کشور را فراهم نماید. همچنین با برگزاري جلسه 

مجمع عمومي در این همایش، زمینه اشتراک نظر در موضوعات صنفي نیز براي همکاران و اعضاي انجمن میسر مي گردد.
محورهاي این همایش در زمینه هاي آسیب شناسي بالیني و تشریحي شامل تازه های تشخیصی  و مباحث جالب و بحث برانگیز 
در پاتول��وژی در زمینه های گزارش اس��تاندارد پاتول��وژی، Cancer and Trgeted Therapy ، پاتولوژی مولکوالر ، پاتولوژی 
زنان، پاتولوژی کلیه، پاتولوژی گوارش ، پاتولوژی کبد ، پاتولوژی بیماریهای عفونی، پاتولوژی غدد درون ریز، IT در پاتولوژی و تله 
پاتولوژی ، تازه های هماتوپاتولوژی و انتقال خون ، پاتولوژی پستان ، پانکراس و مجاری صفراوی ، اوروپاتولوژی، سیتو پاتولوژی ، 
پاتولوژی استخوان و مفاصل و نسج نرم، پاتولوژی دستگاه عصبی مرکزی، پاتولوژی قلب و عروق، پاتولوژی پوست، پاتولوژی اطفال، 
Blood Banking & Hemovigilence ، کاربرد روش��های نوین در آزمایش��گاه پاتولوژی، میکروبیولوژی، مدیریت کیفیت در 
آزمایشگاه ،  اصول اعتبار بخشی در آزمایشگاهها، مدیریت ریسک و سامت بیماران در آزمایشگاه و مشاوره در پاتولوژی  مي باشد. 
عاوه بر آن در حاشیه همایش، کارگاه ها و اساید سمینار و برنامه های مدون متعدد، با حضور اساتید محترم برگزار خواهد گردید.

از اس��تادان و هم��کاران عاقمن��د به ارائه مقاله در همایش درخواس��ت مي گردد خاصه مقاالت م��روري، اصیل خود را با رعایت 
چهار بخش اصلي )عنوان، مقدمه و اهداف، روش تحقیق، یافته هاي پژوهش و نتیجه گیري گزارش مورد( تایپ شده در نرم افزار 
 Word 2003 با خط Times New Roman به زبان انگلیسي ، حداکثر تا تاریخ 92/06/01 از طریق سایت همایش به آدرس
 www.congress.iranpath.org – بخش ارسال مقاله ارسال فرمایند. بدیهی است تمامی شرکت کنندگان و ارائه دهندگان 

مقاله بایستی در همایش از طریق سایت WWW.IRCME.IRثبت نام نمایند. 
 در کنگره پیش رو مقاالت منتخب و مرتبط برگزیده به صورت س��خنرانی ارائه خواهند گردید، به همین دلیل فرد س��خنران را از 
 گروه مولفین اعام بفرمایید. همچنین خاصه مقاالت انگلیسی در صورتیکه مورد تایید کمیته علمی کنگره قرار بگیرند در مجله

 Iranian Journal of Pathology چاپ خواهند شد.
ضمنا به مقاالت برتر پس از بررسی توسط كمیته داوری همایش جایزه ویژه جشنواره استاد دبیری و بهادری اهدا می گردد.

نحوه ثبت نام: 
با توجه به دستورالعمل اداره کل آموزش مداوم تمامی شرکت کنندگان در همایش باید از طریق سایت وزارت بهداشت به آدرس 
www. Ircme.ir اقدام به ثبت نام نمایند و ارائه گواهی مربوطه فقط از طریق همین سایت صورت خواهد گرفت. هزینه ثبت نام 
برای تمامی پاتولوژیس��ت ها اعم ازعضو و غیرعضو مبلغ 1/600/000 ریال، )مبلغ 300/000 ریال آن منوط به حق عضویت اعضا 
انجمن و 200/000 ریال بابت DVD سخنرانی های همایش می باشد( برای تمامی متخصصان غیرپاتولوژیست 900/000 ریال، 
برای دستیاران، کارشناسان، پزشکان عمومی و پرستاران 400/000 ریال می باشد که به صورت Online از طریق سایت مذکور 

صورت می گیرد.
تبصره: 

روزهای همایش تعدادی از برنامه های ویژه به صورت مدون و مداوم ارائه می گردند که ثبت نام آنها نیز از طریق س��ایت مذکور 
صورت خواهد گرفت. با توجه به محدودیت ظرفیت شرکت کنندگان می بایست هر چه زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمنا 
همکارانی که تاکنون نسبت به عضویت در سایت www. Ircme.ir از طریق یکی از دانشگاه ها اقدام ننموده اند می بایست قبل 

از ثبت نام در سایت مذکور اقدام به ثبت نام اولیه نمایند.

15
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 با همکاری:   دکترصغـری انجرانی، دکتـرفرحناز بیداری زره پـوش، دکتر مسـعود حاجیا
 دکترکتایون خداوردیان، دکترمسعـود دونلو، دکترمرجان رهنمای فرزامی، نسرین سرشکی

 دکتر مژگان شاه حسینی،  دکترمرتضی صدیقی، دکتر نوش آفرین صفادل، دکترعلیرضا عبداللهی
دکترشهال فارسی، مهندس مرضیه فخرایی، دکتروحید فالح آزاد، دکترفاطمه محجوب

ویرایش: دکتر مرتضی صدیقی
با همکاری:  دکترصغری انجرانی، دکتر فاطمه محجوب، دکتر مسعود دونلو

آزمايشگاه مرجع سالمت

گردآوری و تالیف: دکترحسین دارآفرین

1

 مرکز پخش: تهران- خ انقالب- میدان توحید- خیابان توحید
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