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 خالصه سياستي انتقال خون پيشنهادي گروه اخالق پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي
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مجمع  1891ين منظور درسال بد. اي است كه بايد مراعات گردد اهدا و دريافت خون داراي مسائل اخالقي و حقوقي ويژه

نامه بر دسترسي بهه   طبق مفاد اين آيين. نامه اخالقي اهداي خون را تصويب كرد المللي انتقال خون در مونترال، آيين بين

خهون، حهق     كننهده  ي دريافهت  خون عاري از خطر، رايگان بودن آن، عدم نياز به جايگزيني خون اهدايي، رضايت آگاهانهه 

ماننهد ههر   . كننده و حق مطلع شدن از آسيب وارده به هنگام وقوع آن تأكيد شهده اسهت   سط دريافتعدم پذيرش خون تو

رعايهت  . اي پذيرفتهه شهده باشهد    ههاي اخالقهي حرفهه    حوزه ديگر پزشكي ارائه خدمات انتقهال خهون بايهد در رچهاررو     

نا نچاده شده اسهت، از اهميهت بهااليي    اي در سازمان انتقال خون كه از پايه براساس نوع دوستي ب هنجارهاي اخالق حرفه

 .برخوردار است

ها بهه عنهوان راهنماههاي تهدوين اسهناد       از آنجايي كه سازمان انتقال خون تصميم به تدوين اسناد اخالقي اهداي خون دارد، توصيه

 .شود ايران پيشنچاد مي مرتبط با اخالق در انتقال خون در جمچوري اسالمي 

بهراي    و نياز فوري به تعداد زيادي اهداكننده الزم است فراخهوان عمهومي   ها آنز حوادث غيرمتقربه و بحركه به دليل برو در مواقعي .1

در سطوح ملي و منطقه اي جچت دعوت از مردم براي اهداي خهون بايهد در     هرگونه اعالم و فراخوان عمومي. اهداي خون داده شود

آن براساس سطح بحران پيش آمده به صورت كهامال  شهفاد در جامعهه     هاي مشخص از قبل تعيين شده باشد كه در قالب راررو 

ترين مالحظه در رنين مواردي  ي مشابه به عنوان اصل اول و مچمها آنبه فراخو "حفظ اعتماد عمومي"همچنين . رساني شود اطالع

 .مدنظر قرارگيرد

نگر بررسهي شهود و ميهزان     مربوطه به صورت گذشته هاي كنندگان خون و فرآورده شود جمعيت اهداكنندگان و دريافت پيشنچاد مي .2

هاي دموگرافيك مورد ارزيابي قرارگيرد  هاي مختلف از جمله شاخص هاي مناطق مختلف براساس شاخص مندي افراد و جمعيت بچره

 .هاي اهدايي رصد شود تا از اين رهگذر توزيع منصفانه و عادالنه فرآورده

گيهرد، الزم اسهت درهنگهام اههداال اطالعهات الزم       هاي مختلف تشخيصي انجام مي دايي آزمايشهاي اه باتوجه به اينكه بر روي خون .3

كه براساس روندهاي موجهود مقهرر    درصورتي. نامه آگاهانه كتبي اخذ گردد ها به اهداكنندگان داده شود و رضايت شامل نوع آزمايش

ره به صهورت تلفنهي،   )زم است اصل اطالع رساني و نحوه انجام آن رساني گردد، ال به اهداكننده اطالع ها  شود كه نتيجه آزمايش مي

درعين حال اطهالع دادن بهه افهراد در    . نامه اهدا اشاره گردد به اهداكننده گفته شود و در فرم رضايت...(  حضوري و  مكتو ، پستي،

افراد مجر  و درقالهب مشهاوره انجهام    و سايرموارد مچم تنچا به صورت حضوري و توسط  Bو هپاتيت  HIVزمينه آلودگي به ويروس 

هاي تشخيصهي بايهد كهامال  واضهح و شهفاد       ساير موارد مسووليت اطمينان از محرمانه بودن اعالم نتايج مربوط به آزمايش در. شود

 .باشد
 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 زشكي تچران، تچران، ايراناستاديار، مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پ. 1
 استاديار، مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تچران، تچران، ايران. 2

 كارشناس پژوهشي گروه اخالق پزشكي، فرهنگستان علوم پزشكي تچران، تچران، ايران. 3

 (نويسنده مسئول) ، تچران، ايراناستاد، مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تچران. 4
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هاي تخصصهي مربوطهه كهه تعهداد قابهل تهوجچي از همكهاران پرسهنل          باتوجه به آنالين بودن اطالعات مربوط به بيماران در سامانه .4

ههاي مهذكور براطالعهات موجهود در      دسترسي دارند، الزم است سوابق مراجعه هركدام از كاربران سهامانه  ها آنتخصصي سازمان به 

اند قابهل   كه به اطالعات مربوطه مراجعه كرده به نحويكه درصورت افشاي ناموجه اطالعات افرادي. ستم ثبت و قابل پيگيري باشدسي

 .تشخيص باشند

ها ازجملهه پرسهيده شهدن     شود جزييات نحوه همكاري آن هاي رضايت آگاهانه اي كه به افراد قبل از اهدا داده مي الزم است در فرم .5

 .ها رسانده شود از قبيل سؤاالتي در رابطه با روابط جنسي ذكر شود و به آگاهي آنسؤاالت حساس 

كه به هردليلي متقاضي اهدا شرايط الزم براي اهداي خون را ندارد، الزم اسهت بهه صهورت شهفاد موضهوع بهراي ايشهان         درمواردي .6

ل خصوصهي و  ئشهود و بهه دليهل مسها     اميهده مهي  از اهدا كه اصهطالحا  معافيهت ن   "محروميت"كه اين  توضيح داده شود و درصورتي

رفتارهاي جنسي پرخطر افراد است، فقط درصورت رضايت افراد در سامانه مربوطه ثبهت شهود، درغيراينصهورت الزم اسهت سهوابق      

 .مربوطه حذد گردد

توانند از برنامه  اي مورد توافق جچاني، هيچ گروه قومي، نژادي، جمعيتي، مليتي به صورت يكجا نمي براساس هنجارهاي اخالق حرفه .7

الزم اسهت دررنهين   . اين موضوع درمورد اهدا كنندگان مچاجر از اهميت خاصي برخوردار اسهت . اهدا يا دريافت خون محروم شوند

آينهد،   ه فني و عملي براي محروم كردن افراد از اهدا به حسا  مهي هايي به جز مليت مچاجرين كه داليل قانع كنند مواردي شاخص

 .به صورت شفاد اعالم شوند

ههاي شهفافي    هاي خوني كميا  و نيز درموارد كمبود منبع، سياسهت  الزم است براي توزيع منابع خون موجود به ويژه درمورد گروه .9

تصميم گيري براي توزيع عادالنهه و منصهفانه منهابع محهدود در      ها بايد مراجع دراين سياست. جچت توزيع منابع محدود اتخاذ شود

 .باشد شچر مي/ هاي منطقه سطوح مختلف از قبل تعيين شوند، كه دربردارنده سطوح مختلف مديريتي و اجرايي تا كارشناس كشيك

كه شهائبه    الزم است از هرگونه اقدامي دوستانه بوده است، هاي داوطلبانه و انسان خون در ايران براساس انگيزه الباتوجه به اينكه اهدا .8

. و اذهان جامعه ايجاد كند، جدا  خودداري به عمل آيد  خون و محصوالت مربوطه از جمله پالسما را در افكار عمومي "تجاري شدن"

يين فرانشيز براي به عبارت ديگر هرگونه تع. شود هاي مربوطه نيز مي اين پيشنچاد شامل تعيين فرانشيز آماده سازي خون و فرآورده

شهود، حتهي اگهر     گيرد توصيه نمهي  هاي مالي كه دراختيار عموم مردم قرار مي خون و محصوالت خوني و ذكر آن در صورت حسا 

ههاي   و فرآوري خون و فرآورده تأمينبودجه  تأمينمالي و  تأمينپيشنچاد نچايي اين است كه نظام .  مبلغ پرداختي مردم صفر باشد

 .ها عطاي بودجه مستقيم به سازمان انتقال خون انجام شود تا از طريق نچادهاي واسط مانند بيمهخوني در قالب ا

حتهي از  )شهود  هاي مهالي تبهادل مهي    هاي اهدايي دررچاررو  كه جامعه و عموم مردم احساس كنند كه خون واضح است درصورتي

 .نرخ اهداكاهش يابد هاي ايجاد شده ، ممكن است به دليل سوال تفاهم(هاي عمومي طريق بيمه

باتوجه به اينكه هرگونه پرداخت به افراد اهداكننده ممكن است به سمت استثمار برخي از افراد آسيب پذير توسط سايرين .11

پالسما و محصوالت مربوطه توسط تمام مراكز دريافت و جمع آوري خهون و  /بيانجامد، خريد خون ها آناز جمله نزديكان 

كنهد مشهكالت    اي كه ايجهاد مهي   تواند به علت شيب لغزنده خت به هر بچانه اي و درهر قالبي ميپردا. پالسما ممنوع شود

 .اخالقي جدي به وجود آورد

 .هاي خوني تعيين تكليف شود الزم است منبع مالي و روند اجرايي براي جبران عوارض و خسارات ناشي از انتقال خون و فراورده .11

هاي  سياست. ي اساسي الزم است تعيين تكليف گرددها آنجچت كمك و درموارد وجود بحر رگونگي انتقال خون به خارج از كشور .12

 .تواند شامل كمك به نيازمندان آسيب ديده ساير كشورها هم باشد بشردوستانه انتقال خون مي

. ان انتقهال خهون باشهد   نظارت بر همه مراكز درگير اهداال، دريافت، توزيع و فرآوري خون و محصوالت مربوطه بايد در اختيهار سهازم   .13

 .رود حتي مواردي مانند پالسما كه دريافت محصوالت خون براي توليد داروها به كار مي
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مهورد  .... هها و  ن، كارشناسان، تكنسيناهاي مربوطه از جمله آموزش متخصص هاي آموزشي دوره ل اخالقي انتقال خون در برنامهئمسا .14

 .توجه قرار گيرد

مندي هرره بيشتر اهداكنندگان باتوجه به  درجچت بچره ها فراد اهداكننده و گسترش دامنه آزمايشسياست ارتقاال سنجش سالمت ا .15

 .هاي مربوطه در دستور كار قرار گيرد بودجه

 

 تقدير و تشكر

از اعضاي فرهيخته گروه فلسفه، اخالق پزشكي و علوم زيستي و آموزش پزشكي فرهنگستان علهوم پزشهكي و از همكهاران سهازمان     

ال خون معاونت محترم آموزش و پژوهش سركار خانم دكتر مقصودلو و معاونت محتم فني سازمان سركار خانم دكتر اميني باتوجهه  انتق

 .شود به مشاركت ايشان در تدوين متن تشكر و قدرداني مي
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