یادداشتی از مدیر عامل
«اهداء کنندگان سرمایه های سازمان انتقال خون»
در مراسم معارفه و تکریم مدیر کل جدید و سابق استان فارس توفیقی حاصل شد که در جمع همکاران عزیز
انتقال خون استان فارس بازدیدی از انتقال خون شیراز داشته باشم .هفته قبل از ورود ما ،شیراز شاهد
بارش برفی سنگین و غیر منتظره بود که در  51-51سال گذشته سابقه نداشته است و می توانید تصور
کنید که چگونه سرما و برف و عدم آمادگی زیر ساخت های شهری دست به دست یکدیگر می دهند و
شهر را فلج می کنند؛ اما در همین شرایط که شهر منجمد و یخ زده است و مردم ،نشستن در خانه را بر
هر چیزی ترجیح می دهند بیش از  07نفر به انتقال خون مراجعه و  17واحد خون اهداء می کنند آن هم
بدون خودنمایی وهیچ چشمداشتی ؛ آیا کاری خالصانه تر و ایثارگرانه تر از رفتار اهداءکنندگان خون در جامعه
سراغ دارید؟ راستی جامعه ما در برابر این حماسه شگفت چه وظیفه ای دارد؟
در چنین شرایطی تابلویی در بدو ورود به بخش اهدای خون در شیراز به چشم می خورد ،تابلویی که بارها
آنرا در بسیاری از ادارات دولتی دیده ایم و به شدت از آن دلگیر هستم «طبق ماده  ..قانون  ...توهین به
کارمنـــدان دولت  ...ضربه شالق و  ...حبس دارد» نمی دانم بخندم یا گریه کنم  ،در کجای دنیا شالق و
حبس را به رخ ایثارگرترین اقشار جامعه می کشند.
به یاد بازدید از انتقال خون استان تهران در خیابان وصال افتادم و نحوه پذیرایی از اهداء کنندگان که بازهم
عرق شرم بر جبین می نشاند  ،تقدیم یک نوشیدنی بی کیفیت و نی آن که به میزان محتوایش بی کیفیت
بود و وارد کردن آن به پاکت نوشیدنی مهارت خاصی می طلبید و عمال غیر ممکن به نظر می رسید و با
چشـم خود اهداء کننده ای را دیدم که پس از چندین بار تالش آهسته و متواضعانه از خیر نوشیدن آن
گذشت.
واقعیت این است که فلسفه پذیرایی اهداء کنندگان معطل نمودن چند دقیقه ای اهداء کنندگان و نوشیدن
مایعات با هدف بازگشت حجم خون و رسیدن تعادل مایعات پس از اهدای  017سی سی خون می باشد و
شرمنـــده از این که به راحتی اجـــازه می دهیم که مشکالت اجرایی و مالی در حذف کیک و ملحفه و
آزمایش هموگلوبین و آب میوه اثر کند .امیدوارم همانطورکه در همه بخشهای سازمان انتقال خون شاهد
استانداردها و مناسب ترین روال اجرایی هستیم در بخش اهداء کنندگان و در قسمت استراحت پس از
اهدای خون نیز با تدوین روال اجرایی مناسب ،دل انگیزترین و مفرح ترین بخش زنجیره های فعالیت سازمان
انتقال خون بخش اهدا باشد و محل استراحت و اطاق پس از اهدای خون ،ضمن بازیابی حجم از دست

رفته خون اهداکننده ،به محلی برای تبادل نظر اهداء کنندگان با یکدیگر و بستر مشارکتها و تالش بیشتر
برای فعالیتهای اجتماعی و آگاهی و ارتقاء سطح اطالعات و مسئولیت آنان برای خون سالم و تبدیل شود.

