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نگاه اجتماعی به اهدای خون
دکتر علی اکبر پورفتح اله
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران
بين اندیشه خوب و عمل خوب اختالف وجود دارد ٬کمتر کسی است که در طبقه بندی و تفکيک اعمال خوب
و نيک از بد و شر ٬شک و شبهه ای داشته باشد ٬اما وقتی پای عمل به ميان می آید ٬همه اندیشه خوب و
نيک را به مرحله اجرا نميگذاریم .به عبارت دیگر همه ميدانيم که اهدای خون عملی خوب و پسندیده است
که جان همنوعان و از جمله خود و خانواده مان را ممکن است نجات دهد ٬اما معدودی از افراد جامعه این
اندیشه خوب را به عمل تبدیل و کار و زندگی را رها و وقت طالیی خود را صرف طی مسير صف اهدای خون٬
تکميل پرسشنامه ٬مصاحبه با پزشک ٬تحمل سوزن می کنند و اهدای 054سی سی از مایه حياتی خود با
دیگران را به شراکت ميگذارند.
در یک مطالعه پژوهشی نشان داده شده است که از ميان جامعه مورد پژوهش که درباره اهدای خون تحت
مطالعه قرار گرفته اند از  244درصد افرادی که اندیشه اهدای خون را داشته اند تنها  5درصد به آن عمل می
کنند .به عبارت دیگر اهداکنندگان خون افراد خاص و عملگرا هستند .افرادی که بدون هيچگونه چشمداشتی
خون خود را هدیه ميدهند ٬کسانی هستند که در فعاليت های اجتماعی دیگر هم نقش فعالی دارند ٬به
بيان دیگر یک اهداکننده خون اگر توان مالی داشته باشد ٬به طور قطع یک خير مدرسه ساز و فعال اجتماعی
است ٬اگر بحرانی در کشور و جامعه به وجود آید ٬این اهداکننده خون است که در صف کمک به هموطنان
است.
با ادبيات دیگر اگر خواسته باشيم خيرخواهی و نيکی را در جامعه گسترش دهيم ٬اگر ميخواهيم مسائل
جامعه را بر اساس حس تعامل و همدلی و مشارکتهای اجتماعی مرتفع کنيم باید روی افرادی از جامعه که
اندیشه نيک را به عمل تبدیل ميکنند سرمایه گذاری کنيم .از همين رو است که در بسياری از کشورهای
پيشرفته ٬شهرداری ها در مقوله جذب اهداکنندگان خون پيشگام هستند؛ چراکه با سرمایه گذاری روی این
افراد ميتوانند حس مشارکت اجتماعی و شهروندی را گسترش دهند.
در ایران آموزش ٬جذب و حفظ اهداکنندگان خون از وظایف ذاتی سازمان انتقال خون ایران شمرده ميشود که
تشکيالتی با نگاه و ساختار دولتی و با نگاه درمانگر است .در حالی که موضوع اهداکنندگان بيش از آن که
یک موضوع درمانی باشد ٬یک مقوله اجتماعی است و نيازمند مشارکت ٬راهنمایی و هدایت نخبگان جامعه

شناسی ٬روانشناسی و مردم شناسی است .اميد است با مشارکت نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور
شاهد سرمایه گذاری ویژه در زمينه اهدای خون و استفاده از آن در تحول اجتماعی و فرهنگی جامعه و
ایجاد حس همبستگی ٬همدلی و مشارکت اجتماعی باشيم.

