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در مطا ع توصیفی گذشت نگر حاضر م ر

درخواست بیش ازحد خون ،ازمعمولترین مشکالت

2

خون

در بیمارستانها میباشد .این انتقاال خاون اگار با طاور

و فرآوردههای خاونی در  9بیمارساتان کا جازء مراکاز

صحیح استفاده شود ،میتواند نجات بخش حیاات باشاد

دو تی ،دانشگاهی و تامین اجتماعی استان سمنان بودناد،

وسطح سالمتی را ارتقاء بخشد( .)1فنآوریهای پرهزین

از ابتدای سال  1392تاا پایاان ساال  1393ماورد بررسای

و پرزحماات باارای تای ا انااوا فاارآوردههااای س ا و ی و

ررار گرفت .نتایج نشان داد ک از  32133واحاد گ باول

پالسمایی عالوه بر محدودیت در منابع جایگزین ،محققان

ررمز 3423 ،واحد پالکت و  12131واحد  FFPسفارش

طب انتقال خون را بر آن داشت تا با تای دستورا عملهاا

داده شده توسط مراکاز درماانی با ترتیاب  2911واحاد

و استانداردهایی در زمین استفاده صحیح و مناسب خون

( 99/91درصد) 3297 ،واحد ( 93/91درصاد) و 11939

و فرآوردههای خونی ،برای حفظ هر چ بایشتار مناابع

واحد ( 93/33درصد) مورد استفاده ررار گرفتا اناد و با

خون بکوشند( .)2باید ب این نکت توج کرد کا تنااا باا

ترتیب  3/12درصد 2/94 ،درصاد و  3/17درصاد ماورد

سیاستگذاریهای مناسب و مبتنی بر نیازهاا و امکاناات

استفاده ررار نگرفت اسات .میازان عادم م ار

خاون و

حاکم بر هر جامع  ،میتوان خاون کاافی بارای م ار

فرآوردههای خونی در بیمارستان های شار سمنان نسبت

تای نمود( .)3تزریق خون تناا یکی از راهکارهای درماانی

عمدهترین ع ت عدم م ر

میباشد .از دست رفتن خون بایاد با حادارل رسایده تاا
متعارباً نیاز ب تزریق خون کاهش یابد(.)4هد

خون و فرآوردههای خونی،

عدم نیاز بیمار و اتمام تاریخ م ر

از مطا ع

فرآورده بوده است.

خاون

سازمان انتقال خون هزین تو ید هار واحاد خاون را 199

و فرآوردههای خاونی در بیمارساتانهاای اساتان سامنان

هزار ریال برآورد کرده است .انتقال خاون یازد در ساال

بوده است.

 1394نیز هزین های فرآوری هر کیس خون را  179هزار

حاضر بررسی متوسط میزان درخواست و م ر
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ب ا مطا عااات مشاااب در ایااران بساایار مط ااو

ماایباشااد.

 همچنین میزان.)1( بسیار مط و میباشد،عنوان کردهاند

تومان برآورد کرده است ک این ررم بارای گاروه هاای

شاده در بیمارساتانهاای

گ بول ررمز درخواستی اتاال

 ا بت هزین های. می یون تومان نیز میرسد7 خونی نادر ب

درصد44 آموزشی زاهدان در بررسی کرمی و همکاران

 نگاااداری و،  نقاال و انتقااال، دیگاار شااامل کااران م ا

بوده است ک میزان اتال

همچنین آزمونهای غربا گری بر مب غ فاو بایاد اضااف

.)1(مطا ع حاضر نشان می دهد

.)7(گردد

بسیار بیشتاری را نسابت با

در مطا ع حاضر نشاان داده شاد کا با طاور کال

پیشنااد میشود ت امیمگیاری بارای درخواسات و
کران م و م ر خون بر پای اندیکاسیونهای ک ینیکی
 مایتاوان باا تایا شایوه ناما.و آزمایشگاهی دریق باشد
مناسب برای درخواست خون و آموزش بیشتر ب پزشاکان
.ین میزان هدر رفت خون را کاهش داد

و متخ

 درصد از گ بول ررمز درخواست شده توساط نا99/91
برای بیمااران رارار

بیمارستان استان سمنان مورد م ر

 ایاان میاازان در مقایس ا بااا مطا ع ا زمااانی.گرفت ا اساات
درصااد11 را

کیاسااری و همکاااران ک ا میاازان م اار
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