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به نام خدا

دیباچه
اخالق پزشکی در کمتر حوزهای از علوم پزشکی چون طب انتقال خون دچار چاالش،
پیچیدگی ،گستردگی و جوالن افکار و عقاید صاحب نظران مختلف بوده است .اخاالق
به مفهوم خاص در انتقال خون نهتنها در زمینه تهیه و توزیع خون «سالم» و «کافی»
و رعایاات سااالمت و حقااوق مااادی و مانااوی اهداکنناادگان و دریافااتکنناادگان
فرآوردههای خونی مطرح می باشد ،بلکه وارد موضوعاتی چون حقوق و وظایف پرسنل
اهدا و انتقال خون ،حقوق دولات و نهادهاای مادنی ،حقاوق باینالملال ،محرماانگی
اطالعات ،حقوق و سالمت جاماه فارغ از اهدا یا دریافت خون ،اخالق رسانهای ،اخالق
تجاری و بازاریابی ،اخالق زیستمحیطی وغیره نیز میشود.
رعایت تمامی این موارد ،بهویژه در تاارضات اخالقی در حوزه پژوهشی و ورود باه
عرصههای نوین و نیز در بحران های سالمت از جملاه بحاران اخیار کروناا و پانادمی
ویروسهای نوپدید ،پرسشها و چالشهای مضاعفی را پایشروی دساتانادرکاران و
سیاستگذاران و پژوهشگران رشته طب انتقال خون قرار خواهد داد.
لذا مرور علمی این حیطه بهویژه از دید کارشناسان حقوقی یک نیااز ضاروری در
سیاست گذاری و راهبردهای طب انتقال خون میباشد .مجموعاه حاضار کاه حاصال
زحمات علمی و تجربیات ارزشمند کارشناس زبده حقوقی سازمان انتقال خون ایاران
آقای ابوالفضل اصغری میباشد ،از مادود تالشهایی است که در این زمینه در ایاران
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و جهان سراغ دارم و امیدوارم ضمن استفاده دانشجویان حقاوق ،متخصصاین اخاالق
پزشکی و مدیران ارشد حال حاضار و آتای انتقاال خاون ،در گاامهاای باادی ماورد
استفاده مخاطبین در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان قرار گیرد.

دکتر پیمان عشقی
مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و
ریاست مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
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مقدمه
اخالق در انتقال خاون اشاره به ارزشها و هنجارهایی دارد که بناست با بهرهگیری از
باورهای مخاطبان و تأثیر در تدوین سیاستها و استانداردهای فنی و بالخاره کماک
به ترویج رفتار الگوی سازمانی ،از کرامت و حقوق داوطلبان /اهداکننادگان و بیمااران
نیازمند صیانت کنند .مخاطبان این ارزشها و هنجارها از یاک ساو سیاساتگاذاران،
تصمیم سازان ،مدیران و کارکنان انتقال خون و مراکاز درماانی در نسابت باا حقاوق
داوطلبان /اهداکنندگان خون و بیماران نیازمند ،و از سوی دیگر جامااه و داوطلباان/
اهداکنندگان خون در نسبت با حقوق بیمااران نیازمناد مایباشاند« .اخاالق انتقاال
خون» در کنار این کارکرد حمایتی ،با تدارک یک نظام اخالقای مشاترک ،مبناایی را
برای مواجهه با چالشهای اخالقی مرتبط با طب انتقال خون و اتخاذ تصامیم و رفاع
تزاحمهای اخالقی ،پیشروی دستاندرکاران میگذارد.
چند مشخصه را در «انتقال خون» میتوان برشمرد که در حقاوق و اخاالق طاب
انتقال خون بازتاب داشته و در تدوین محتوایی این کتاب نیز مورد توجه بوده است:
 .1دسترسی به خون و فرآورده هاای آن یکای از الزاماات بادون جاایگزین بارای
درمان یا کنترل برخی بیماریها و آسیبها است .به این اعتبار خون و فارآوردههاای
آن دارویی منحصربهفرد شمرده میشود.
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 .2تأمین این دارو نیاز به جذب مستمر اهداکنناده و حفاا اعتمااد افاراد واجاد
شرایط برای تأمین خون سالم و کافی دارد .این مشخصه وجه اجتماعی انتقال خون و
وابستگی آن را به مشارکت اجتماعی به نمایش میگذارد.
 .3ماهیات خادمات انتقااال خاون غیرانتفااعی و مبتناای بار اهادای داوطلبانااه و
نوعدوستانه است .این مشخصه مغایر با هرگونه جهتگیری بارای فاالیات تجااری در
امر تأمین خون و فرآوردههای آن میباشد.
 .4وجود محدودیت ها برای احراز قطای سالمت خون .این مشخصه ،انتقال خاون
را به تدابیر و تمهیداتی چون مصاحبه و غربالگری پایش از اهادا ،توجاه باه اهمیات
اهداکنندگان مستمر و  ...رهنمون کرده است.
 .5وجود مخاطرات ذاتی انتقال خون بهواسطه محدودیتهای فنی ،علمی و حتای
مالی .این مشخصه نقش بارزی در اتخاذ تدابیری چون مدیریت مصرف خون ،توجه به
انتقال خون محافظه کارانه ،تأکید بر ضرورت آگاهی بیماران از خطرات باالقوه انتقاال
خون و  ...داشته است.

نوشتار پیشرو ویرایش جدید کتابی است که در سال  1397با عناوان اخاالق در
طب انتقال خون منتشر شده است .در این ویرایش ،عنوان کتاب باا توجاه باه اینکاه
موضااوعاتی چااون پااژوهشهااا و آمااوزش در انتقااال خااون را درباار نماایگرفاات ،بااه
«مالحظات اخالقی در انتقال خون» تغییر یافته است.
در این نسخه تالش شده با پرداخت متفاوت و تکمیل محتاوای اثار پیشاین ،باه
مالحظات اخالقی در انتقال خون با رویکردی حقمحور پرداخته شود .به این منظاور
پس از طرح مطالبی تحت عنوان تدابیر انتقال خون در چارچوب حقوق ذیربطان در
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بخش نخست ،در ادامه و در دو بخش شامل آیین اخالقی طب انتقال خون و محتوای
آیین اخالقی طب انتقال خون به مارفی و تحلیل محتوای سندی پرداختهایم کاه در

سال  1395توسط سازمان انتقال خون ایران با عنوان آیین اخالقی طب انتقال خاون
تصویب و منتشر گردید.

الزم به ذکر است بخش سوم این نوشتار تحت عنوان محتوای آیین اخالقی طاب
انتقال خون برگرفته از مقالهای است منتشر شده در فصلنامه اخالق زیستی با عناوان
تحلیل حقوقی کدهای اخالقی اهدا و انتقال خون.
ازآنجاااییکااه مرکااز توجااه «اخااالق» در انتقااال خااون رعایاات حقااوق فااردی
اهداکنندگان و دریافتکنندگان خدمات انتقال خون میباشد ،به لحااظ محتاوایی در
پیوند با «حقوق» به مفهوم خاص ارزیابی میشود و از این منظر مطالاه این کتاب باه
همکاران حقوقی نیز توصیه میشود.
در پایان نویسنده الزم میداند از حمایت و مساعدت استاد گرانقدر جناب آقاای
دکتر پیمان عشقی مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران و دیباچاهای کاه بار
این کتاب نگاشتهاند قدردانی کند .همچنین قدردان رهنمودهای استاد ارجمند جناب
آقای دکتر محمود عباسی رئیس محتارم مرکاز تحقیقاات اخاالق و حقاوق پزشاکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم .و باالخره از همکارانم در اداره کل حقوقی
سازمان انتقال خون که همواره در انجام کارهای آموزشی و پژوهشی در زمینه حقوق
و اخالق پزشکی یاریگر این جانب بودهاند تشکر میکنم.
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تدابیر انتقال خون در چارچوب حقوق ذیربطان
به موجب قانون تشکیل سازمان انتقال خاون مصاوب  1361و اساسانامه آن مصاوب
خرداد  1363خورشیدی ،به طور مشخص تأمین و توزیع خون و فرآوردههای سالولی
و پالسمایی ،تدوین ضوابط و استانداردها و انجاام خادمات مارتبط شاامل ترغیاب و
جذب داوطلبان اهادای خاون و تولیاد فارآوردههاای سالولی و پالسامایی ،انتخااب
اهداکنندگان از میان داوطلبان بر اساس مصاحبه و غرباالگری ،خاونگیری ،غرباالگری
خونهای اهدایی ،آمادهسازی ،و توزیع خونها و فرآوردههای آماده در مراکاز درماانی
به صورت متمرکز در صالحیت سازمان دولتی و غیرانتفاعی انتقال خون کشور (مااده
 1اساسنامه) میباشد .سازمان انتقال خون ایران با هدایت «شاورایعاالی» باهعناوان
رکن تصمیمساز ،مرکب از پنج تن از متخصصاین گاروه پزشاکی و دارای اطالعاات و
سوابق کافی در مسائل مربوط به انتقال خون ،باه انتخااب وزیار بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکی و «مدیرعامل» بهعنوان رکن اجرایی و منتخب شاورایعاالی فاالیات
میکند .تصویب تشکیالت ،خطمشی و برنامه عملیاات ساالیانه ساازمان ،رسایدگی و
تصویب بودجه سالیانه ،تایین نوع و تارفه خدمات و فرآوردههای قابال ارائاه ،تهیاه و
تدوین آییننامههای مربوط به طرز کار شورایعالی و اماور انتقاال خاون ،مؤسساات
درمانی ،آموزشی و پژوهشی و سایر مسائل فنی و کنترل کیفی و باالخره رسایدگی و
اتخاذ تصمیم در مورد گزارش و پیشنهادهای مدیرعامل سازمان بر عهده شورایعاالی
است.
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با توجه به توضیحات باال ،ساازمان انتقاال خاون یاک ساازمان «تاأمینکنناده»
شناخته میشود و نقش مستقیمی در فرآیند درمان ندارد؛ و تجویز و تزریاق خاون و
فرآوردههای آن خارج از صالحیت سازمان و در صاالحیت مراکاز درماانی و پزشاکان

ماالج است .البته در اجرای بند «د» ماده  7اساسنامه ساازمان و آیاینناماه فاالیات
بانک خون و بخشهای مصرفکنناده خاون و فارآوردههاای آن ،نظاارت بار رعایات
الزامات مربوط به حفا سالمت چرخة محصوالت خون در مراکز درمانی ،باا ساازمان
انتقال خون میباشد .تمامی مراکز درمانی به موجب این آیاینناماه دارای سااختاری
تحت عنوان تشکیالت انتقال خون شامل بانک خون ،بخش مراقبت از خون ،و بخاش
مدیریت خون هستند که در هر مورد به اتفاق پزشک ماالج ،چرخه انتقال خون را در
مرحله مصرف ،از زمان اعالم نیاز و دریافت خون و فرآوردههای آن تا تزریق و تثبیات
وضایت بیمار دریافتکنناده از حیاع عاوارح احتماالی تزریاق ،مادیریت و کنتارل
میکنند.
به تصریح ماده  4اساسنامه سازمان ،تهیه ،تأمین و توزیع خون در سراسار کشاور
رایگان اعالم شده ،و تارفهگذاری برای سایر خدمات و فرآوردههای سازمان ،بنا بر بند
«ج» ماده  7اساسنامه ،صرفاً در صالحیت شورایعالی این سازمان دولتای اسات کاه
طبااً باتوجه به ماهیت غیرانتفااعی فاالیاتهاای ایان ساازمان ،باه تصاریح مااده 1
اساسنامه ،تنها میتواند بر مبنای تأمین هزینههای جمعآوری ،تضمین سالمت ،و نیاز
ارتقای کیفی این فرآوردهها باشد .به این ترتیب قاانونگاذار ایرانای ،باا ایان تمهیاد،
مفهوماً ،تجاریسازی و سودانگاری را در خدمات انتقال خون منع کرده است .به ایان
اعتبار و در نگاهی اخالقی و حقوق بشری ،هم از کاالانگاشتن خون و مشاتقات آن باا
14
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نظر به جایگاه اخالقی و حقوقی انسان پرهیز شده است و هم از دخالات انگیازههاای
مادی در انتقال خون که «سالمت» خون و به تبع جاان گیرنادگان خادمات انتقاال
خون را به مخاطره میاندازد ممانات شده است.
در سوابق سازمان سندی تحت نام منشور اخالقی 1مشاهده میشاود کاه در بناد
هفتم آن طی چهار زیربند به «اصول اخالقی در مورد اهداکنندگان خون» میپردازد.
ای ن اصول ناظر بر داوطلبانه بودن اهدای خون ،اخذ رضایت مکتوب از داوطلب ،حفا
بهداشت و سالمت اهداکننده ،ضرورت آگاهی اهداکننده از مسئولیت اخالقی خود در
قبال دریافت کننده خون ،و خطرات احتمالی انتقال عفونت ،و محرمانه بودن اطالعات
مربوط به اهداکنندگان بوده است.
تدابیر حمایتی انتقال خون ایران در نسبت با حقاوق داوطلباان /اهداکننادگان و
دریافتکنندگان خدمات انتقال خون به این شرح است:
نخست :وظیفه انتقال خون تأمین خون کافی و سالم است .کفایتِ خون نااظر بار
تأمین حق دسترسی به موقع بیماران نیازمند به حجم مورد نیاز از خاون و مشاتقات
آن ،و سالمت خون ،ناظر بر مراقبت و اطمینان از سالمت این محصوالت برای تزریاق
به بیماران مایباشاد .اصال تأسایس ساازمانی متمرکاز در ساال  ،1353باا ماهیات
غیرانتفاعی ،راه اندازی شبکه تأمین و توزیع در سراسار کشاور و وضاع سیاساتهاا و
استانداردهای مختلف و تکمیل دورهای آنها ،برای تحقق این دو مالحظه باا محوریات
حقوق بیمار بوده است .تأسیس سازمان ملی انتقال خون و باه ایان اعتباار در پایش
گرفتن سیاستها و استانداردهای یکپارچة ملی برای تولید خون و مشاتقات کاافی و
تضمین سالمت خونهای اهدایی ،مورد تأکید سازمانهای بینالمللی به ویژه سازمان
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جهانی بهداشت 2باوده اسات؛ تاآنجاکاه ایان تمهیادات را از مهامتارین و ماؤثرترین
سیاستها برای تأمین خون و کنترل ویروسهای قابل انتقال از طریق انتقال خاون و
بخشی از فرآیند انتقال خون دانستهاند3و.4
برای تأمین خون کافی هم به جذب اهداکنندگان واجاد شارایط و تاداوم اهادا از
جانب آنها توجه می شاود و هام مراقبات از خاونهاای اهادایی ،مادیریت مصارف و
جلوگیری از هدررفت آنها مورد نظار اسات .در نسابت باا اهداکننادگان ،فراخاوان و
دریافت خون بدون توجه به مصرف بهینه و جلوگیری از هدررفت خون ،و جبران این
کاستی ها از خون اهداکننده ،غیراخالقی و برخالف اعتمادی اسات کاه میاان انتقاال
خون و اهداکنندگان بهوجود آمده است .ضمن آنکه قصد اهداکننده اصوالً تأمین نیااز
بیماران میباشد و بی توجهی به مدیریت مصرف و هدررفت ،عادم پایبنادی باه مفااد
رضایتنامه اهداکنندگان تابیر میشود.
برای تأمین خون سالم تدابیر اصلی شامل مصاحبه و مااینه داوطلباان اهادا و در
ادامه انجام آزمایش غربالگری بر روی خون اهدایی از سوی افرادی است که در مرحله
مصاحبه واجد شرایط انگاشاته شادهاناد .در کناار ایان تادابیر ،و باهویاژه باه جهات
محدودیت های این تدابیر در شناسایی قطای تمام مخاطرات ،توجه به انگیزه اهادا باا
تأکید بر اهدای داوطلبانه ،بدون چشمداشات و ناوعدوساتانه ،و جاذب اهداکننادگان
مستمر نقش تایینکننده ای برای اطمینان بیشتر از سالمت خونهای اهدایی داشاته
اساات .در ایاان چااارچوب اهتمااام باارای انجااام پااژوهشهااای مختلااف باارای رفااع
محدودیتهای فنی و دسترسی به یافتههای علمی و ماتبر به جهات تاأثیری کاه در
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صیانت از حق بر سالمت بیمااران نیازمناد باه خادمات انتقاال خاون دارد ،از ارزش
اخالقی نیز برخوردار است.
دوم :چنانکه گفته شده است روشهای تاأمین خاون شاامل جاذب اهداکنناده
پولی ،اهداکننده جایگزین /فامیلی ،و اهداکننده داوطلب میباشاد .5در اهادای پاولی،
فرد به ازای خون خود پول دریافت میدارد؛ در اهدای جایگزین /فامیلی ،فرد باه ازای
خون مصرفی بستگان و آشنایان خود ،و برای جبران آن و حفا ذخایر خون بهعنوان
یک ضرورت ،خون اهدا میکند؛ و در اهدای داوطلبانه فارد بادون چشامداشات و باا
هدف کمک به همنوع خون اهدا میکند .با تأسیس سازمان ملای انتقاال خاون ،و در
مواجهه با وضایت نامساعد و تجارت خون که پیش از این در ایران رواج داشات ،6باه
منظور جلوگیری از مخاطرات این نوع تأمین خون ،خرید و فروش خون بهعنوان یاک
عامل مشوق برای جذب افراد پرخطر کنار گذاشته مایشاود 7و تمرکاز ساازمان ،بار
اهدای خون جایگزین /فامیلی و اهدای داوطلباناه و حاذف اهادای پاولی خاون قارار
میگیرد .این که در اساسنامه ساازمان بار اداره اماور باه صاورت غیرانتفااعی تصاریح
گردیده ،به نظر برخاسته از این دغدغه بوده که به خرید و فروش خاون و تجاارت در
این باره پایان دهد .در ادامه فاالیتهای سازمان ،از اوایل دهه هشاتاد خورشایدی باا
مالحظه این واقایت که اهدای جایگزین نیز میتواند متأثر از فشار حاصل از نیاز یکی
از اعضای خانواده و نگرانی برای بیماار خویشااوند باشاد و لاذا پاسا پرساشهاا در
مصاحبة پیش از اهدا ،از سوی فرد به درستی داده نشود و خطر آلودگی از طریق فردِ
پرخطر بسیار محتمل میباشد؛ با وجود مجوز قانونگذار در تبصره مااده  4اساسانامه
سازمان ،حذف این روش در دستور کار قرار گرفت و از سال  1388خورشایدی بارای
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صیانت از سالمت گیرنده خون ،صرفاً بر اهدای داوطلبانه و بدون پاداش تمرکز شاد.8
تبصره ماده  4سازمان مقرر داشته است« :در غیر موارد اورژاناس ،ساازمان مایتواناد
اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خاون مصارف شاده
توسط بستگان سالم بیمار بنماید .چنانچه بیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و
فامیلی هم نداشته باشد ،جایگزینی خون مطرح نخواهد بود» .بر اساس گزارش ساال
 2011سازمان بهداشت جهانی 62 ،کشور جهان  100درصد (و یا در حدود آن ،بیش
از  99/99درصد) از خون مورد نیاز خود را از طریق اهدای داوطلبانه تأمین میکنناد.
هدفگذاری این سازمان برای ساال  2020تاأمین خاون در تماامی کشاورها از ایان
طریق است.9
الزم به ذکر است پیش از تأسیس سازمان در سال  ،1353تأمین خاون از طریاق
پرداخت پول در مراکز درمانی انجام میشاد .10ایان روش باهواساطه انگیازه ماالی و
مراجاات مکرر خونفروشان حرفه ای ،هم برای سالمت این افراد مخاطرهآمیاز باود و
هم با توجه به پرخطر بودن عمده خونفروشان ،احتمال آلودگی ویروسی آنها و انتقال
آن به بیماران گیرنده خون باال بود .باید افزود در ادامه فاالیاتهاای ساازمان انتقاال
خون ،با استفاده از تجارب این سازمان و بهرهگیاری از توصایههاای ساازمان جهاانی
بهداشاات ،از اوایاال دهااه نااود خورشاایدی تأکیااد باار جااذب و تااداوم همکاااری بااا
اهداکنندگان مست مر خون و مشتقات آن بوده است که توفیق در آن تضامینی اسات
برای تأمین خون پایدار و کافی .بر اسااس برخای یافتاههاا 11و باا توجاه باه انگیازه
اهداکنندگان مستمر ،خون اهدایی این گروه جزء سالمترین خونهای اهدایی دانساته
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شده است .درحالحاضر  60درصد از اهداکننادگان در ایاران ،اهداکننادگان مساتمر
هستند.12
سوم :به پیشنهاد سازمان انتقال خون و تصویب مجلس شورای اساالمی در ساال
 ،131386مقرر گردید بهعنوان یک سیاست حمایتی ،دریافتکنندگان خدمات انتقاال
خون در برابر عوارح ناخواسته مصارف خاون و فارآوردههاای آن نازد شارکتهاای
بیمهای ،بیمه شوند .این عوارح میتواند ناشی از انتقال ویروسهای شناخته شده یاا
شناخته نشده ،و واکنش ها به دریافت خون و موارد دیگر باشد .از این ساال ،ساازمان
هر ساله با اناقاد قراردادی از محل اعتبار مصوب قانونی ،قرارداد بیمهای را با یکای از
شرکتهای بیمهای مناقد کرده و عالوه بر دریافاتکننادگان خادمات انتقاال خاون،
داوطلبان /اهداکنندگان خون را نیز در برابر عوارح ناخواسته اهدا بیمه میکند .ایان
تدبیر حمایتی و جبرانی باا توجاه باه مخااطرات ذاتای انتقاال خاون ،در حمایات از
ذیربطان اصلی انتقال خون ،بهویژه اهداکنندگان و مصرفکنندگان خون بسیار مهام
ارزیابی میشود .عالوه بر اینکه از یک ساو باا توجاه باه رویاه قضاایی دادگااههاا در
رسیدگی به پرونده های موسوم به بیماران هموفیل در ایران که با فرح تقصیر انتقال
خااون ،مساائولیت ابااتالی ویروساای بیماااران دارای سااابقه مسااتمر مصاارف خااون و
فرآوردههای آن را بر عهده سازمان انتقال خون دانسته ،بهویاژه باا توجاه باه دیادگاه
پزشکی قانونی مبنی بر اینکه امکان احراز رابطه سببیت و تایین تاری اباتال در ایان
بیماران امکان پذیر نیست ،و از ساوی دیگار دیادگاه بیشاتر نویساندگان حقاوقی در
پذیرش تاهد ایمنی انتقال خون و مسئولیت بادون تقصایر 14ایان ساازمان ،پوشاش
بیمه ای فوق ،سازمان انتقال خاون را در مواجهاه باا دعااوی متااددی کاه از ساوی
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اهداکنندگان و گیرندگان خدمات قابل طرح میباشد ،از حیع جبران خساارت ماورد
حمایت قرار میدهد .بایاد در نظار داشات باا توجاه باه مخااطرات ذاتای و عاوارح
اجتناب ناپذیر در انتقال خون ،نبود حمایتهای متناسب قانونی از حرفهمندان انتقاال
خون ،موجب چاالشهاا و خاودداریهاایی اسات کاه پیاماد آن مایتواناد باه طاور
غیرمستقیم خدماتگیرندگان انتقال خون را نیز متأثر سازد.
چهارم :در پیش گرفتن رویکرد و استراتژی مبتنی بر انتقال خون محافظاهکاراناه
( )Conservative or Restrictive Transfusionباهعناوان یاک سیاسات عماومی در
جهت مدیریت ذخایر خون و همین طور کاهش ریسک انتقال خون برای بیمااران .در
سازمان انتقال خون بهویژه از سال  1394خورشیدی توجاه روزافزونای باه مادیریت
خون بیمار و توصیه به اساتفاده از روش هاایی چاون تزریاق خاون اتولاوال ،اصاالح
کمخونی بیمار پیش از جراحی الکتیو ،و تزریق هرچه کمتر خون کامال و اساتفاده از
مشتقات و فرآوردهها به جای آن شده است ،به نحوی که بیمار نیاز به انتقال خاون از
دیگران نداشته و یا این نیاز به حداقل ممکن برسد .15امروزه با طرح بحعهایی درباره
ضرورت مدیرت منابع محدود با هدف تضمین دسترسی تماامی بیمااران نیازمناد باه
خدمات انتقال خون ،و در عین حال ضرورت به حداقل رساندن عوارح اجتنابناپذیر
انتقال خون و فرآوردههای آن ،انتقال خون از دوره پیشین که مبتنی بر یک سیاسات
آزاد و گشااادهدسااتانهای ( )Liberal Transfusionبااود ،وارد مرحلااهای بااهشاادت
محافظهکارانه شده است .این تغییر رویکرد بدین ماناست که پزشکان باید در دستور
مصرف خون یا مشتقات آن به حاداقل ماؤثر بسانده کنناد و یاا تاا جاای ممکان از
روش های جایگزین استفاده کنند .البته با توجه به اینکه اساسااً تزریاق خاون کااری
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درمانی است و خارج از اختیارات سازمان انتقال خون ،نقش انتقال خون در این بحع
از طریق آموزش کادرهای درمانی و نیز فرآیندهایی چون اعتبارسنجی مراکز درمانی،
سیستم مراقبت از خون یا هماوویژالنس ( )Heemovigilanceو اختیاارات نظاارتی و
شورایی است که بر اساس آییننامه بانک خون بیمارساتانی باه ادارات انتقاال خاون
سپرده شده است.
به نظر میرسد رویکرد محافظهکارانه در طب انتقاال خاون از جهاات اقتصاادی،
اخالقی و حتی حقوقی نیز اثرات مثبتی در پای دارد ،چراکاه بارای مثاال باه جهات
مدیریت مصرف ،و حفا ذخایر منجر به تضمین دسترسی افراد نیازمند بیشاتری باه
خدمات انتقال خون میشود؛ هزینههای کمتر برای آماده سازی محصوالت باه جهات
کاهش مصرف مایشاود؛ باا آزاد شادن بخشای از مناابع ،امکاان ماالی بارای انجاام
پژوهشهای مورد نیاز ،و بهرهمندی از روشها و فناوریهای بهروز برای انتقاال خاون
مهیا میشود؛ از هدررفت محصوالت کاسته شده و استفاده بهینه این محصوالت را در
پی دارد؛ منجر به اهدای کمتر خون میشود؛ و باالخره به جهات مادیریت و کنتارل
ریسک انتقال خون از طرح دعاوی احتمالی ناشی از آسیب و عوارح ناخواسته انتقال
خون جلوگیری میکند؛ و درعینحال با توجه به کاهش ریسک انتقاال بیمااریهاای
عفونی و دیگر عوارح ناخواسته انتقال خون به نفع اقتصاد خانواده بیماران ،بیمههای
درمانی و جاماه نیز خواهد بود.16
الزم به ذکر است بر اساس ماده  4اساسنامه سازمان ،تهیه ،تأمین و توزیاع خاون
برای مصرفکننده رایگان میباشد ،اما تایین تارفه برای سایر خدمات و فرآوردههاای
سازمان مجاز بوده و جزء اختیارات شورایعاالی ساازمان مایباشاد .در ساال 1394
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تاداد چهار خدمت انتقال خون ازجمله با هدف مدیریت مصرف بهینه فارآوردههاا در
چارچوب رویکرد محافظهکارانه و نیز تأمین هزینههاای فارآوری تارفاهگاذاری شاده
است .17جدول آمار سال  1396توزیع فرآورده ها به مراکز درمانی در ساازمان انتقاال
خون نشان میدهد با اجرایی شدن تارفه ها ،مصرف این چهار محصول شامل گلباول
قرمز متراکم ،پالکت رندم ،پالسما  ،FFPو کرایوی خون ،در مقایسه با ساال قبال باه
ترتیب  8درصد 5 ،درصد 8 ،درصد و  4درصد در مراکز درمانی کاهش یافته است.18
پنجم :به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و باا تصاویب هیاأت
وزیران ،درسال  1394چهارده مورد از خدمات انتقاال خاون در کتااب ارزش نسابی
خدمات سالمت (ویرایش دوم ،صفحههاای  )35-34درج گردیاده ،و باه ایان ترتیاب
بیماران نیازمند به ایان خادمات از پوشاش بیماهای ایان خادمات در نظاام درماان
برخوردار شدهاند .این اقادام در کااهش هزیناههاای درماانی بیمااران مهام ارزیاابی
می شود .جدول آمار سال  1396توزیع فرآوردهها به مراکاز درماانی نشاان مایدهاد
مصرف سه محصول گلبول قرمز با حذف لکوسیت ،پالسما فارزیس درماانی و گلباول
شسته شده که تارفه باالتری نسبت به فرآوردههای مشاابه داشاتهاناد بااد از اعماال
پوشش بیمهای ،در مقایسه با سال قبل ،باه ترتیاب شااهد افازایش  14درصاد136 ،
درصد ،و  69درصد بوده است .19این آمار گویای آن است پوشاش بیماهای باه افاراد
بیشتری اجازه داده از محصوالت مؤثرتر و با عوارح کمتر بهرهمند گردند و ایان امار
در چارچوب افزایش قابلیت دسترسای افاراد باه خادمات ناوین و کیفایتار ارزیاابی
میشود.
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ششم :در سال  1395با هدف فرهنگ سازی ،گساترش و نهادیناه کاردن رعایات
حقوق ذیربطان انتقال خون ،شورایی تحت نام «شورای اخالق اهدا و انتقاال خاون»
در ستاد مرکزی سازمان با حضور صاحبنظران طب انتقال خون ،دو متخصص اخالق
پزشکی و یک حقوقدان و دستاندرکاران ساازمان تشاکیل گردیاده کاه بناسات باه
چالشهای اخالقی طب انتقال خون بپاردازد .تصاویب ساندی تحات عناوان «آیاین
اخالقی طب انتقال خون» و ابالغ آن به مراکز انتقال خون در سراسر کشور از جملاه
فاالیتهای این شوراست و یکی از وظایف آن تصویب ،پاایش و تکمیال دورهای ایان
آیین می باشد .اعضای این شورا برخی به اعتبار جایگاه حقوقی و شغلی که در انتقاال
خون دارند ،و برخی به اعتبار شخصیت حقیقای و تخصاص ،تجرباه و دغدغاهای کاه
دارند در این شورا انتخاب شدهاند .وظایف شورای اخالق اهدا و انتقال خاون باه ایان
شرح اعالم شده است:
ا تدوین سیاستها ،اهداف و راهبردهای مرتبط با اخالق اهدا و انتقال خون.
ا تصویب آیین اخالقی اهدا و انتقال خون.
ا نظارت عالی بر حسن اجرای آیین اخالقی اهدا و انتقال خون.
ا بررسی و تصمیمگیری در خصوص چالشها و ابهامهاا در حاوزه اخاالق اهادا و
انتقال خون.
ا توساه و حمایت از فاالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمیناهی اخاالق اهادا و
انتقال خون.
ا نهادینه کردن اخالق انتقال خون در حوزههای مختلف آموزش ،پژوهش و ارائاه
خدمات به داوطلبان ،اهداکنندگان و دریافتکنندگان خدمات انتقال خون.
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ا تالش برای جلب حمایتها برای نهادیناه کاردن هرچاه بیشاتر اخاالق اهادا و
انتقال خون.
جایگاه قانونی شورای اخاالق و اهادای خاون براسااس اختیااری کاه مادیرعامل
سازمان براساس بند (ها) ماده  7اساسانامه بارای ارائاه پیشانهادها و اماوری جهات
رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی شورای عالی سازمان انتقال خون داراست ،یک نهاد
مشورتی است که در چارچوب خطمشی و برناماههاای ساازمان (بناد الاف مااده )7
میتواند سازمان انتقال خاون را در فاالیاتهاا و تحقاق اهاداف خاود یااری رسااند.
میتوانیم بگوییم شورای اخالق اهدا و انتقال خون ترکیبی از متخصصین طب انتقاال
خون ،نمایندگانی از جاماه درمانی ،آزمایشگاهی و دارویی و صااحبنظاران اخاالق و
حقوق پزشکی را در خود جای داده است .باااینحاال ،حضاور نماینادگانی از جامااه
اهداکنندگان خون و مصرف کنندگان خدمات انتقال خون و نیز کارکنان صف انتقاال
خون که کارشناسان و پزشکان بخش اهدا و خونگیران میباشند ،به همراه پزشاکان
مراکز درمانی در این شورا میتواند بر فاالیتها ،تصمیمات و دغدغههاای ایان شاورا
تأثیر مثبتی بگذارد .انتقال خون به اعتبار ماهیت اجتماعی و وابساتگی باه مشاارکت
اقشار جاماه برای تأمین خون کافی و سالم ،با مباحع و تخصصهاای مختلاف علاوم
اجتماعی چون علم ارتباطات ،جاماهشناسی ،و تخصصهاای دیگاری چاون اقتصااد،
روانشناسی ،حقوق ،اخالق کاربردی ،و حتی علوم سیاسی پیوند مایخاورد .از ساوی
دیگر ماهیت فنی این شاخه از طب ،ارتبااط آن را باا پزشاکی ،علاوم آزمایشاگاهی و
داروسازی نشان میدهد .عالوه بر اینکه انتقاال خاون باا تادارک نیازهاا باه خاون و
فرآوردههای آن ،ارتباط تنگاتنگی با مراکز درمانی و پزشکان ماالج و جراحاان دارد و
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جزئی از نظام درمان و سالمت و بهداشت شامرده مایشاود .ایان ویژگای انحصااری
انتقال خون مستلزم آن است که سازمان انتقال خون به عنوان ساازمانی چنادوجهی
شناخته و از تخصصهای مختلف در ساختار و فاالیتهای متنوع خاود بهاره بگیارد.
تالش شده این مالحظه در ترکیب شورای اخالق نیز مورد توجه قرار گیارد .ترکیاب
اعضای حقوقی و حقیقی شورا به این ترتیب است:
الف) اعضای حقوقی شامل مدیرعامل سازمان به عنوان رئیس شورا ،مااون فنی و
فناوریهای نوین ،مااون تضمین کیفیت و کنترل کیفی ،مااون آموزشای و پژوهشای
مؤسسه عالی طب انتقال خون ،یک نفار از ساازمان غاذا و دارو ،یاک نفار متخصاص
پزشکی قانونی ،مدیرکل روابط عمومی سازمان.
ب) اعضاای حقیقاای شااامل دو نفاار از متخصصااین اخااالق پزشااکی بااه انتخاااب
مدیرعامل سازمان ،یک نفر حقوقدان آشانا باا مباحاع اخاالق پزشاکی باه انتخااب
مدیرعامل سازمان ،پنج نفر از میان کارشناسان و اعضای هیأت علمی دارای تجربه در
انتقال خون.
جدای از اعضای حقوقی که به اعتبار جایگاه مدیریتی یا نظارتی و نقش ایشان در
فاالیتهای سازمان در شورا عضویت دارند ،در میان اعضای حقیقی ،به نظر حضاور و
اضافه شدن برخی که نمایناده جامااه یاا اقشاار ذینفاع شامرده مایشاوند ،شاامل
نمایناادگانی از میااان پزشااکان ماااالج ،اهداکنناادگان و مصاارفکنناادگان خااون و
فرآوردههای آن ،و کارکنان بخش اهدا و آزمایشگاه انتقال خون میتواناد بار دامناه و
نوع فاالیتهای شورای اخالق اهدا و انتقال خاون تاأثیر مثبات بگاذارد .باههارروی،
اعضای حقیقی برای مدت  2سال با حکام مادیرعامل ساازمان باه عضاویت شاورای
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اخالق انتقال خون درمیآیند .همچنین اعضای حقوقی تا زمان تصادی سامت خاود
عضو شورا خواهند بود .ضمناً به فراخور و بنابر پیشنهاد هار یاک از اعضاا و موافقات
شورا ،دبیر میتواند از صاحبنظران و متخصصین مربوط جهت شارکت در جلساات و
یا ارائهی مشاوره دعوت بهعمل آورد .دبیر شورا با حکام مادیرعامل ساازمان انتخااب
می شود .وظایف دبیرخانه شورا به این شارح اسات :دعاوت از اعضاا ،تنظایم دساتور
جلسات و گزارش جلسات ،تهیه و ارائه موضوعات مرباوط باه شاورا جهات بررسای و
تصمیمگیری ،ابالغ و پیگیری تصامیمات شاورا در حاوزه مربوطاه ،دریافات نظارات،
پیشنهادها و انتقادات.
دستورالامل تشکیل و ساختار شاورا در چهاار بخاش در تااری  1395/1/31در
جلسه شورای مااونین سازمان انتقاال خاون طارح و باا موافقات اعضاا باه تصاویب
مدیرعامل سازمان رسیده است .بههرروی وجود این شورا میتواند ساازمان را در رواج
دغدغه مندی اخالقی در سطوح مختلف و در میان جاماه اهداکنندگان خاون ،اتخااذ
سیاستهای متناسب ،و نیز در مواجهه با چالشها و تاارضات اخالقی که ممکن است
در خصوص سیاستها ،تصمیمات و فاالیاتهاای جااری ساازمان باروز کناد ،یااری
برساند .توجه عملی به این ظرفیتها و برگزاری جلساات مانظم باا دساتور جلساات
مبتالبه سازمان انتقال خون و حمایت از پژوهشهای مرتبط میتواند گام باه گاام باا
تولید ادبیات اختصاصی در زمینه اخالق طب انتقال خون از یک سو و برجسته کردن
مباحع و مالحظات اخالقی برای افراد فاال به ویژه مادیران و افاراد تصامیمسااز در
سازمان از سوی دیگر ،در تارویج مباحاع و مالحظاات اخالقای و صایانت از حقاوق
ذیربطان در انتقال خون کمک شایانی کند.
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آیین اخالقی طب انتقال خون
«کد اخالقی» مجموعه ای از سیاستها و هنجارهاست که در حرفهای خاص بر مبنای
یک نظام ارزشی مورد اتفاق ،تدوین مایشاود .هادف از تادوین ایان کادها باه طاور
مامول ،شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای سیاست گذاری ،هدایت رفتار و مواجهه
با چالشهای اخالقی و حقوقی آن حرفه است .20هدف ساازمان انتقاال خاون تاأمین
دسترسی همگان به خون و فرآوردههای خونی «کافی» و «سالم» است .چناانکاه در
کد مصوب سال  2017انجمن بینالمللی انتقال خون نیز آماده ،دسترسای باه خاون
وابسته به مشارکت اهداکنندة انسانی است کاه فاارغ از مناافع ماادی بارای منفاات
دیگری اهدای خون میکند .براساس این الگوی ایدهآل ،تأکیاد شاده اسات کاه فارد
داوطلب /اهداکننده و عمل وی باید مورد احترام باشاد و تماامی اقادامات الزم بارای
حفاظت از سالمت و ایمنی ایشان به عمال آماده و هامزماان تادابیر مناسابی بارای
اطمینان از اینکه محصوالت تولیدی انتقال خاون باه نحاو مناساب و عادالناه بارای
بیماران استفاده شود ،اتخاذ گردد .21سازمان انتقال خون تالش کرده با تادوین آیاین
اخالقی طب انتقال خون ،و با بهره گیری از ادبیات حقاوق بشاری ،بایش از پایش ،از
ظرفیتهای اخالقی و اقناعی برای ارتقا و بهبود روابط میان داوطلباان /اهداکننادگان
خون ،سازمان انتقال خون و دریافتکنندگان خدمات انتقال خون بهرهمند گردیده ،و
در عین توجه به سالمت داوطلبان /اهداکنندگان ،بتواند خاون «کاافی» و «ساالم» را
برای نظام سالمت کشور تأمین کند.22
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در سطح فراملی ،تصویب و ترویج کد اخالقی اهدا و انتقال خون را حاصل تاامال
سازمان بهداشت جهانی و انجمان باینالمللای انتقاال خاون و بازتااب نگرانای هاا از
تجاری سازی بافتهای انسانی و افزایش توجاه باه کساب مناافع ماادی و در نتیجاه
تمرکز بر تأمین و تولید هرچه بیشتر خون و فرآورده های آن دانسته اند .این نگرانی از
آن رو بود که چنین فاالیتهایی مایتوانسات باعاع سوءاساتفاده از اهداکننادگان و
کاالشدن بافتهای انسانی از یکسو و به خطر افتادن سالمت و ایمنی اهداکنندگان و
دریافتکنندگان این محصول حیاتی باشد .23سازمان بهداشت جهانی در ساال 1975
میالدی ،پیش از طرح موضوع کد اخالقی انتقال خون ،باا تصاویب قطاناماه شاماره
 ،2428/72با عنوان تأمین و مصارف خاون انساانی و فارآوردههاای آن ،باا تأکیاد بار
سالمت و ایمنی اهداکنندگان و دریافتکنندگان این محصول ،گسترش فاالیاتهاای
تجاری بخش خصوصی را در حوزه پالسمافریزیس به جهات تهدیادهای بهداشاتی و
پیامدهای اخالقی آن قابل تأمل اعالم ،و با تأکید از دولتهای عضو میخواهد انتقاال
خون ملی خود را بر مبنای اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت مادی توساه دهناد،
و مقررات مؤثر و تدابیر الزم را برای صیانت از سالمت اهداکنندگان تصاویب و اتخااذ
نمایند.
در ادامه ،انجمن بینالمللی انتقال خون نیز برای رفع این نگرانیها و تنظیم رابطه
میان مراکز انتقال خون ،داوطلبان اهدای خون و بیماران نیازمند ،بر مبنای حقاوق و
الزاماتی متقابل ،در سال  1980میالدی با برگزاری نشساتی در ماونترال کاناادا ،کاد
اخالقای انتقاال خاون را باا عناوان «»A Code of Ethics for Blood Transfusion
منتشر کرده است .مفاد این کد اخالقی توسط سازمان بهداشات جهاانی ،فدراسایون
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بین المللی انجمن های صلیب سار و هاالل احمار تأییاد و باه ایان اعتباار پاذیرش
فراگیری در سطح جهانی یافت .25این عنوان متااقباً در سال  2000با الحااق عباارت
« »Blood Donationتکمیل و به عنوان کاد اخالقای اهادا و انتقاال خاون تصاویب
گردید .این کد همچنین در سال  2006اصالح و تکمیل شاده اسات .در اداماه ،و بار
اساس تجربه بیش از سی سالی که از انتشار نسخه اولیاه کاد اخالقای انتقاال خاون
گذشت ،با بازبینی کلی ماتن آن در ساال  2017و تصاویب مجماع عماومی انجمان
بین المللی انتقال خون ،ساختار و پرداخت محتوایی سند تغییر قابال تاوجهی کارد و
عنوان آن به «کد اخالقی طب انتقال خاون» ( A Code of Ethics for Transfusion

 )Medicineتغییر نام یافت .در این ساند مایخاوانیم« :ایان کاد ،اصاول حرفاهای و
اخالقیای را تاریف میکند که انجمن بینالمللی انتقال خون بهعناوان یاک سااختار
متشکل از متخصصان طب انتقال خون باور دارند باید بهعنوان پایه و اساس تأسایس
و فاالیتهای یک سرویس انتقال خون قرار گیرد و استانداردهای اخالقی و حرفاهای
را برای فاالین در این حوزه مارفی میکند» .به ماوازات ایان مسایر تااریخی ،شااهد
تولید و گسترش ادبیاتی غنی پیرامون اخالق طب انتقال خون هستیم که از مباحاع
و مفاهیم حقوق بشری و اخالق پزشکی و اخالق زیستی تغذیه مایکناد .باااینحاال
می توان هویت مستقلی را برای اخالق طب انتقال خاون در نظار گرفات و آن اینکاه
انتقال خون وابسته به مشارکت و اعتماد اجتماعی برای تاأمین خاون اسات و اساسااً
منبع این تأمین اهداکنندگان واجد شرایط هستند؛ هرگونه نقصاان در ایان خصاوص
اساساً ارائه خدمات به بیماران نیازمند را به طور کامل مختل میکند .با ایان توضایح،
اخالق طب انتقال خون بهواسطه احترام به حقوق داوطلبان /اهداکننادگان اعتمااد و
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مشارکت بیشتری را جلب و زمینه را برای جذب داوطلباان جدیاد و اداماه همکااری
اهداکنندگان مستمر که از سالمترین گروههاای اهداکنناده دانساته شادهاناد فاراهم
میکند و به طور هم زمان نیاز بیماران را برای تأمین حق بر سالمت باه نحاو ماؤثری
پاس می دهد .با توجه به ضرورت تأمین خون کافی و سالم برای بیماران ،ناوع رفتاار،
سیاستگذاری ها و وضع مقررات و استانداردها در این سازمان باید با توجه هامزماان
به هر دوی این مالحظات باشد و بر همین مبنا اخالق در انتقال خون نیاز در تادوین
اولویتهای اخالقی و مبانی تصمیمگیریها در ماوارد تااارح اخالقای 26بایاد نقطاه
تاادل بین این دو ضرور را دریابد و آن را حفا کند .برای مثال خون و فارآوردههاای
خونی با توجه به منشأ انسانی که دارند ،ذاتاً مخاطرات مختلفی را برای مصرفکنناده
ایجاد میکنند که بهرغم تمام تالش ها ،به علت نقصان دانش بشاری و وجاود برخای
محدودیتهای فنی و مالی ،سخت میتوان انتظار داشت این مخاطرات به صفر برسد.
با توجه به این واقایت فنی ،سازمان انتقال خون ایران در عاین تاأمین خاون کاافی،
برای نمونه بهعنوان یک وظیفه اخالقی ،با ترویج راهبرد انتقال خون محافظاهکاراناه،
با هدف اجتناب از عوارح ناخواسته انتقال خون ،و یا تشویق و ترغیب مراکز درماانی
به مدیریت خون بیمار یا تارفه گذاری خدمات انتقال خون ،و توصیه به تزریاق خاون
تنها در موارد ضرور ،در چارچوب صیانت از سالمت و ایمنی بیماران نیازمناد و جلاب
اعتماد آنها گام بر میدارد.
اخالق طب انتقال خون ،ناظر بر فرآیندی است که از تأسیس مراکز اهدای خاون،
جذب و پذیرش داوطلب اهدا ،اخذ رضایت آگاهاناه ،ماایناه و مصااحبه باا داوطلاب،
نحوه رفتار باا داوطلباان اعام از پذیرفتاه شاده و ماااف شاده ،خاونگیاری ،انجاام
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آزمایش های غربالگری ،صیانت از اطالعاات داوطلباان /اهداکننادگان ،نحاوه مادیرت
دریافت خون و حفاظت از سالمت خونهای دریاافتی ،تأکیاد بار مسائولیت اخالقای
داوطلبان اهدا در قبال دریافت کنندگان خون و فرآورده اهدایی ،تا توزیاع محصاوالت
در مراکز درمانی و در ادامه تجویز و تزریق خون و نحوه رفتاار باا بیماار نیازمناد باه
خدمات انتقال خون را دربر میگیرد .به این ترتیب مخاطب هنجارهاای اخاالق طاب
انتقال خون ،سازمان انتقال خاون ،مادیران و کارکناان آن ،داوطلباان /اهداکننادگان
خون ،پزشکان ماالج و مراکز درمانی هستند.
وقتی از هنجارها و کدهای اخالقی در حرفه ای خاص صحبت به میان میآید باید
توجه داشت این هنجارها عاالوه بار مطلوبیات ذاتای کاه باه دلیال ماهیات حقاوق
بشری شان دارند ،دارای کارکرد فنی و تضامین کیفیات نیاز هساتند و چناانکاه در
توصیه های سازمان بهداشت جهانی آمده و یاا در مادل پیشانهادی دفتار منطقاهای
مدیترانااه غرباای سااازمان بهداشاات جهااانی باارای قااانونگااذاری درباااره خااون
( 27)Model Blood Legislationتوصیه شده اسات ،کشاورها بایاد تصاویب الزامااتی
چون احترام به حریم خصوصی ،صیانت از اطالعات داوطلبان /اهداکنندگان ،توجه باه
اهدای خون غیرپولی و داوطلبانه و  ...را در دستور کاار قارار دهناد .تصاور غالاب آن
است که برای نمونه رعایت حریم خصوصی یا اطمینان از محرمانه بودن اطالعاات ،در
صداقت داوطلب برای ارائه اطالعات درست به انتقال خون مؤثر اسات .جالاب اینکاه
درعین حال موضوعی چاون ضارورت رعایات اساتانداردهای فنای انتقاال خاون و یاا
ضرورت نظارت یک پزشک دارای صالحیت در امر اهدا و تزریق خون ،در کنار ماهیت
فنی که دارند ،به جهت حمایتی کاه از ساالمت و ایمنای داوطلباان /اهداکننادگان و
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بیماران نیازمند فراهم میکنند وجاه اخالقای و حقاوق بشاری نیاز پیادا مایکنناد.
بااینحال نمیتوان دراینباره به نظرورزی صِرف بسنده کرد و باید تأثیر هریک از ایان
الزامات و استانداردها با توجه به اقتضائات و شرایط خاص انتقال خاون در هار کشاور
بررسی و در پرتو تأمین خون «کافی» و «سالم» سنجیده شود.
سازمان انتقال خون از گذشته استانداردها و اسنادی فنی را برای احاراز و حفاا
سالمت داوطلبان اهدا ،و تضمین سالمت خونهای اهادایی مصاوب و اجرایای کارده
اساات .ایاان اسااناد بااه جهاات تااأثیر قطااای باار سااالمتِ هاام اهداکنناادگان و هاام
دریافت کنندگان خدمات انتقال خون ،به صورت غیرمستقیم وجهی اخالقی و حقاوق
بشری نیز دارند .در کنار این ،تمهیداتی چون مدیریت خون بیمار یا اتخاذ سیاستهاا
و راهبردهایی چون «انتقال خون محافظهکارانه» یا تارفهگذاری خدمات انتقال خاون
با تأکید بر اقتصاد انتقاال خاون کاه ازجملاه تزریاق خاون را تنهاا در ماوارد ضارور
هدفگذاری کرده اند ،کارکرد و اهمیت اخالقی نیز دارند .به این ترتیب تادوین آیاین
اخالقی طب انتقال خون را باید همراستا و تکمیلکننده این الزامات فنی دانسات .باا
این توضیح و زمینه ،و تأکید به اینکه برخی از این مالحظات در چارچوب استانداردها
و SOPهای ( )Standard Operating Procedureسازمان انتقال خاون پایشبینای شاده
بوده است؛ پس از تشکیل شورای اخالق اهدا و انتقال خون در سال  1395و انتخااب
اعضا ،پیشنویسی با عنوان آیین اخالقی اهدا و انتقال خاون بار مبناای کاد اخالقای
مصوب انجمن بینالمللی انتقال خون تدوین گردید .این پیشناویس در ساه مرحلاه
برای اظهارنظر و دریافت نکتهنظرات صاحبنظران طب انتقاال خاون ،افاراد صااحب
تجربه ،و نیز متخصصین اخالق پزشکی در ایران به ایشان عرضه شد و نیاز جلسااتی
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مشورتی با حضور افراد متخصص و عادی (بهعنوان نمایندگان جاماه) برگازار گردیاد.
پس از وصول و گردآوری پاس ها و نکتهنظرات و پیشنهادها ،و انجام اصالحات ،ماتن
پیشنویس برای مااونت تضمین کیفیت و کنترل کیفی ،مااونت فنی و فنااوریهاای
نوین و برخی از مدی ران ادارات کل استانی انتقال خاون بارای بررسای و اظهاار نظار
ارسال ،و از آنها خواسته شد متن پیشنویس در میان همکاران مطرح و پس از تبادل
نظر ،نکته نظرات ایشان برای بازبینی ،اصالح و تکمیل پیشناویس باه دفتار حقاوقی
سازمان ارسال گردد .این امر به جهت بهرهمندی از تجربه همکاران این مااوناتهاا و
ادارات کاال بااوده اساات .در سااال  1395طاای دو جلسااه (تاااری هااای  95/1/28و
 ،)95/7/12شورای اخالق اهدا و انتقال خون ،پس از بررسی یک به یک بندهای متن
پیشنویس ،سند تدوینشده را نهایتاً با عناوان «آیاین اخالقای طاب انتقاال خاون»
تصویب کرد .این متن با یک مقدمه و یک پیوست ،سندی غیرحقوقی است که تالش
میشود در جهتگیری های مدیریتی و فنی سازمان و ادارت کال اساتانی در دساتور
کار مدیران قرار گرفته و دستورالامل هاای فنای باا مفااد ایان آیاین انطبااق یابناد.
همچنین با توجه به ضرورت تایین یک مرجع ناظر جهت نظارت بر حسن اجرای این
آیین و انجام اصالحات دورهای آن و نیاز طارح و تصامیمگیاری در خصاوص برخای
ابهامها یا تاارح های اخالقی در حوزه طب انتقال خون ،شورای اخالق اهدا و انتقاال
خون به عنوان این مرجع عهدهدار وظایف فوق شده است.
تأکید بر نوعدوستانه و داوطلبانه بودن اهدای خون؛ ضرورت رعایت اساتانداردها و
مبانی علمی در فرآیند انتقاال خاون اعام از اهادا و تزریاق؛ ضارورت انجاام تماامی
فاالیتها تحت مسئولیت و نظارت کامل پزشک صالحیتدار؛ اولویت سالمت و ایمنی
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داوطلب؛ توجه به سود و زیان داوطلب ،اهداکنناده و دریافاتکنناده خادمات انتقاال
خون؛ ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از اهداکنندگان و دریافتکنندگان خدمات؛ رعایت
حریم خصوصی و محرمانه بودن اطالعات داوطلبان /اهداکنندگان و دریافتکننادگان
خدمات انتقال خون؛ آگاهی داوطلبان و اهداکنندگان از فرآیند و شرایط اهدا ،مصارف
اهدای خون و پیامدها و مخاطرات آن؛ حق انصراف از ادامه اهدا و یا دریافت خادمات
به ترتیب از سوی اهداکننده و بیمار؛ لزوم صادق بودن داوطلب در مصاحبه پزشاکی؛
منع هرگونه تبایض و پرهیز از انگیزههای تجاری در تأسیس و فاالیت مراکاز اهادای
خون؛ سالمت ،کفایت و در اختیار بودن این خدمات برای همگان ،ضارورت ناشاناس
ماندن اهداکننده و مصرف کننده خون؛ ضرورت آگاهی بیمار از مخاطرات تزریق خون
از جمله اصول و هنجارهایی است که در این آیین مورد توجه قرار گرفتهاند.
متن سند در مقدمه به چرایای تصاویب ساند ،ذیربطاان آن و مارفای مختصار
هنجارها و اصول بیان شده پرداخته است .پاس از مقدماه ،در بخاش نخسات تحات
عناوان «مراکااز انتقااال خااون :اهداکننااده و اهاادای خااون» ،بااه حقااوق داوطلبااان و
اهداکنندگان خون از یک سو و بیماران استفادهکننده از خدمات انتقال خون از سوی
دیگر توجه شده است .در این بخش رعایت هنجارها به طاور عماده متوجاه ساازمان
انتقال خون و کارکنان آن است .در کنار این ،عالوه بر انتقال خون و کارکنان آن ،باه
مسئولیت اخالقی داوطلبان /اهداکنندگان در قبال بیماران نیازمند به خون و خدمات
انتقال خون نیز تصریح شده و تأکید گردیده اهداکنندگان بایاد از مخااطرات اهادای
خون آگاهی یافته و در مواجهه با انتقال خون صادق باشند .در بخش دوم سند ،تحت
عنوان «مراکز درمانی :بیماران» حقوق بیماران مورد توجه قارار گرفتاه و هنجارهاای
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ذکر شاده مراکاز درماانی و پزشاکان مااالج کاه عهادهدار تجاویز و تزریاق خاون و
فرآورده هاای خاون باه بیمااران نیازمناد هساتند را نیاز مخاطاب قارار داده اسات.
درخصوص محورهای مورد توجه در این بخش ،میتوان به منع فاالیت درمانی مبتنی
بر انتقال خون با هدف کسب منافع ماالی؛ الازام اخالقای مراکاز درماانی بارای اخاذ
رضایت آگاهانه و آگاهیدهی درباره مخاطرات احتمالی مصرف خاون و فارآوردههاای
خونی؛ به حداقل رساندن این مخاطرات با مدیریت خون بیمار به نحوی کاه تنهاا باه
ضرور و به حداقل مؤثر از خون و فرآوردههای خونی بسنده شود؛ توصیه به استفاده از
روش های جایگزین مثل اتولوال؛ اطالع بیمار از اینکاه هار زماان مایتواناد از اداماه
درمان مبتنی بر تزریق خون انصراف دهد؛ ضرورت اساتفاده از کاادری صاالحیتدار؛
رعایت استانداردهای ملی انتقال خون؛ و تضمین حق دسترسی بیمااران باه خاون و
فرآوردههای بیماران اشاره کرد.
نسخه اولیه سند تصویب شده در بهمن سال  1395توساط مادیرعامل ساازمان،
آقای دکتر علیاکبر پورفتحاله ،به ماااونین و مادیران ساتادی و ادارات کال اساتانی
انتقال خون سراسر کشور ابالغ ،و تصریح گردید« :این آیین باا هادف رعایات هرچاه
بیشتر حقوق داوطلبان ،اهداکنندگان و دریافتکنندگان خدمات انتقال خون با تأکید
بر رویکردی اخالقی تدوین و تصویب شده است .برای نیل باه ایان مقصاود ضاروری
است:
ا تمهیدات الزم برای آموزش همکاران در سراسر کشور فراهم شود .به این منظور
دستورالاملهای آموزشی بازبینی و آموزشهای مربوط به اخالق طب انتقال خون نیز
مورد توجه قرار گیرد.
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ا مفاد این آیین به نحو شایسته به داوطلبان و اهداکنندگان خاون اطاالعرساانی
شود.
ا نظارت ،بازبینی ،و تکمیل این آیین بر عهده شورای اخالق اهدا و انتقاال خاون
مستقر در ستاد مرکزی سازمان خواهد بود .این شورا ادارات کل استانی را در رعایات
بایسته این آیین مساعدت و مرجع رفع ابهامها و تاارحهای احتمالی خواهد بود».
الزم باه ذکار اساات در ساال  1396جلسااهای باه دعاوت شااورای عاالی اخااالق
فرهنگستان علوم پزشکی ،با حضور نمایندگان سازمان انتقال خون ،وزارت بهداشت و
نظام پزشکی با موضوع «جنبههای اخالقی انتقال خون» برگازار و در ایان جلساه در
خصااوص مااتن ابالغاای «آیااین اخالقای طااب انتقااال خااون» مباااحثی مطاارح ،و بااا
پیشنهادهایی مقرر میشود این پیشنهادها در «ویرایش» دوم آیاین ماورد نظار قارار
گیرد .از جمله اینکه هریک از دو قسمت سند تحات عناوان «مراکاز انتقاال خاون و
اهداکننده و اهادای خاون» و «مراکاز درماانی و بیمااران» در دو ساند جادا شاامل
« )1آیین اخالقی بیمارستانی و  )2آیین اخالقی سازمانی» تهیه و به مراجاع مارتبط
ابالغ گردد .و این متن به تصویب شورای اخالقی نظام پزشکی و شورای اخالق وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز برسد .همچنین خالصه سیاستی در این باره از
سوی گروه اخالق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی تدوین و منتشر شده است.28
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محتوای آیین اخالقی طب انتقال خون
تدوین کد اخالقی در پرستاری ،پزشکی ،زیستفناوری ،مهندسی و  ،...از یاک منظار
محصول این تجربة دوران مدرن بود کاه تأکیاد صارف بار قاانون و ضامانت اجارای
بیرونی ،برای رعایت و تضمین «حقوق و آزادیهای» افراد کافی نیست .بر این اسااس
و در تکمیل شناسایی و حمایت قانونی از این حقوق و آزادیها ،تالش شاده باه نحاو
مستقیم از ظرفیتهای اخالقی و وجدانی مخاطبان نیز استفاده شود .عالوه اینکه این
کدها به لحاظ ورود تخصصی به حوزههای مختلف حرفهای ،در مقام تدوین مقتضیات
عملی این حرفهها را رعایت کرده و برای حرفهمندان و افاراد ذیرباط در هار حرفاه
جنبه آموزشی نیز دارند.
به لحاظ مفهومی ،کدهای اخالقی را به دو اعتباار تحات ایان عناوان نامیادهاناد.
نخست اینکه بایدها و نبایدهای مقرر در آنها ،برخالف قوانین حقاوقی ،اصاوالً مبتنای
بر باور و اقناع فردی و مخاطب آن وجدان اخالقی ذیربطان هر حرفه است ،نه الزام و
ضمانت اجرای بیرونی .دیگر اینکه محتوای ایان کادها ارتبااط و پیوساتگی تاامبی باا
حقوق بشر و حقوق شهروندی دارد .در مقام توجیه حقوق بشر ،ماهیتی اخالقی بارای
این حقها قائل شدهاند یا به تابیری ،ایان حاقهاا را حاقهاایی اوالً اخالقای و بااد
حقوقی دانسته اند .حقهایی که پذیرش جهانشمول یافته اناد و باا تحاوالتی کاه ر
داده ،حتی سنت های مختلف و ادیان نیز ،هرچند باضاً باا رویکاردی انتقاادی ،بادان
توجه نشان دادهاند .با این توضیح ،چنانچه سودای رعایت مؤثر هنجارهای اخالقای در
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هر حرفه مورد نظر باشد ،تمرکز فاالیتها باید بر آموزش این هنجارها باشد .باه ایان
ترتیب به نظر میرسد آموزش و تبیین کدهای اخالقی ،هم باید ناظر به محتوای ایان
کدها باشد و هم مبانی توجیهی و خاستگاه فکری آن ماورد توجاه باشاد .چاه اینکاه
بدون اطالع از چرایی یک حکم اخالقی یاا حقاوقی ،نمایتاوان انتظاار تبایات از آن
داشت ،به خصوص که در کدهای اخالقی ادعا آن است که پاذیرش و اجارای آنهاا بار
اقناع و باور درونی استوار است.
توجه به تدوین کد اخالقی در حرفهها و نهادهای مختلف از یک منظر دیگار نیاز
اهمیت یافته و آن مفهوم خودکنترلی سازمانی است .به این مانا کاه باا تادوین یاک
سلسله اصول و هنجارهای در اولویت و با بهارهگیاری از ظرفیات اخالقای اعضاا و باا
سازم اندهی درونی ،یک سازمان تاالش کناد انحاراف از اهاداف باه حاداقل برساد ،و
بهرهوری افزایش یابد .بهویژه اینکه این اصول و هنجارها کارکرد سازمانی نیز داشته و
برای مثال در انتقال خون ،رعایت حقوق داوطلب اهدا ،احتمال تداوم همکااری وی را
بهعنوان اهداکننده مستمر افزایش میدهد.
به این ترتیب آیینهای اخالقی در مانای عام ،بر مبنای ارتباط محتوایی با حقوق
بشر و بهعنوان یک نظام اخالقی حقمحور ،توجیه مایشاوند .تادوین ایان آیاین هاا،
تأکیدی است بر رعایت حقهای اخالقای کاه در تحاوالت دوران مااصار ،باا تاوافقی
بینالمللی و قانونگاذاریهاای داخلای چهارهای حقاوقی ا قاانونی نیاز یافتاهاناد و
سال هاست تحت عنوان «حقوق بشر» مطرح شدهاند .باا ایان توضایح ،تادوین آیاین
اخالقی طب انتقال خون نشان از تأکید و استفاده از این حقهاای اخالقای در حاوزه
طب انتقال خون با ادبیاتی اخالقمحور دارد .مخاطب این حاق هاا در مرتباه نخسات
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دولت و در مرتبه دیگر افراد جاماه هستند و به این ترتیب ،هم دولت در قبال جاماه
و هم افراد جاماه در قبال یکدیگر برای تحقق و رعایات ایان حقاوق متاهاد شامرده
میشوند.
کد اخالقی اهدا و انتقال خون در سطح فراملای در ساال  1980مایالدی توساط
انجمن بینالمللی انتقال خون منتشر گردید .به طور مشخص این سند بیانگر گزارهها
و هنجارهایی باوده اسات کاه مساتقیم یاا غیرمساتقیم بار رعایات حقاوق مختلاف
داوطلبان /اهداکنندگان و دریافتکنندگان خاون و اجازای خاون تأکیاد دارناد و بار
اجرای سیاست هایی برای نیل به این هدف تأکید دارند .البته با این توضیح که گااه و
بلکه اغلب ،کارکردها و مطلوبیتهای فنی را نیز میتوان در این گازارههاا و هنجارهاا
دید که از دید افراد درگیر در تدوین کد اخالقی منتشره از سوی انجمن باینالمللای
انتقال خون و یا توصیه های سازمان جهانی بهداشت پنهان نمانده است .ایان کاد ،دو
جاماه هدف شامل داوطلبان اهدا /اهداکنندگان و دریافاتکننادگان خادمات انتقاال
خون را مورد توجه قرار داده و الزاماتی را در ارتباط باا ایان دو جامااه مقارر داشاته
است .در این سند دو نوع گزاره را شااهد هساتیم .گازارههاایی چاون ضارورت اخاذ
رضااایت آگاهانااه ،منااع تبااایض ،اولویاات سااالمت داوطلبااان /اهداکننااده خااون و
دریافتکنندگان خدمات انتقال خون ،و محرمانگی اطالعات داوطلباان /اهداکننادگان
که مستقیم اشاره به اصل یا هنجاری اخالقی و حقاوق بشاری دارناد .و در کناار آن،
گزارههایی و سیاستهایی که حاصل انسانشناسی خاصی است که در مباحع حقاوق
بشری مورد نظر است و یا پیامد هنجارهای اخالقای و حقاوق بشاری هساتند .بارای
مثال منع از هرگونه انگیزه تجاری در تأسیس مراکز انتقال خون و فاالیتهای مرتبط
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با آن یا تأکید بر اهدای بدون چشمداشت و نوعدوستانه ،ریشه در دیادگاهی دارد کاه
انسان و اجزای بدن او را قابل دادوستد ندانسته و از کاال شدن انسان به شدت پرهیاز
می دهد و آن را با جایگاه و کرامت انسانی در مغایرت میبیند .مواردی چون ضارورت
مطابقت فرآیندها با استانداردهای ملی انتقال خون ،مناع هادررفت خاون ،داوطلباناه
بودن اهدای خون ،ضرورت دسترسی همگان باه خادمات انتقاال خاون ،و  ...در ایان
دسته از گزارهها قرار میگیرند .گذشته از این ،در خصوص انتقال خون توجه باه ایان
نکته حایز اهمیت است که بهویژه از اواسط دهه هفتاد میالدی ،این خادمت بار یاک
مفهوم و رفتار اخالقی یانی اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت خون بناا شاده و از
این منظر نیز توجه به ابااد اخالقی این خدمت به جهت تاأثیر آن در جلاب و حفاا
داوطلبان اهدا ضرورتی دوچندان مییابد .البته با تکرار این توضیح کاه هار گازاره یاا
هنجاری میتواند هم زمان توجیحات مختلفی را پذیرا باشد .برای مثال درباره ضرورت
داوطلبانه بودن اهدای خون ،در عین اینکه این گزاره از لوازم اراده آزاد و خودمختاری
( )Autonomyفردی است ،منتها به جهت پیامدهای اهدای پولی خون یا اناواع دیگار
آن ،نظام سالمت به این نتیجه رسیده که احتمال آلودگی خونهاایی کاه داوطلباناه
اهدا میشود به مراتب کم تر از ماواردی اسات کاه باه اجباار یاا در ازای پاول انجاام
می شود .به این ترتیب کد اخالقی اهدا و انتقال خون ،هم به جهت ارتباط باا رعایات
حقوق فردی ذیربطان انتقال خون و هم باه جهات تاأثیری کاه در جلاب اعتمااد و
وفاداری داوطلب اهدا و تحقق اهداف فنی سازمان دارد ،مطلوبیت ذاتی و کارکردی را
توأمان داراست.
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حق بر سالمت بیمار نیازمند به خدمات انتقال خون نقطة ثقل اقادامات و تادابیر
مختلف انتقال خون است .در چارچوب اخاالق طاب انتقاال خاون ،تأکیاد بار ساایر
شاخص ها و هنجارها در واقع برای صیانت از این حق و تحقق آن قابل ارزیابی اسات.
انتقال خون به واسطة تأمین خون و فرآوردههای مورد نیاز ،نقش منحصربهفاردی در
نظام درمان و بالمال تأمین حق بر سالمت داراست و از همین منظر تابع مؤلفاههاای
عااام ایااان حااق ،شاااامل در اختیااار باااودن ( ،)Availabilityقابلیاات دسترسااای
( ،)Accessibilityقابل پذیرش بودن ( )Acceptabilityبه لحاظ فرهنگی و اخالقای ،و
کیفیت ( )Qualityمیباشد .29با نظر به این چهاار مؤلفاه ،در ساطحی کلای ،الزاماات
حقوقی و اخالقی انتقال خون را در پیوند با حق بر سالمت بیماران میتاوان باه ایان
شرح مورد توجه قرار داد:
ا نخست :در اختیار بودن خدمات انتقال خون برای آحاد جاماه و تکلیاف دولات
در تأمین خون کافی .این مؤلفه چنانکه پیداست نااظر بار تاأمین و عرضاة خادمات
انتقال خون است .ازاینروی ،به لحاظ جمایتی و جغرافیاایی ،خادمات انتقاال خاون
باید به نحو مناسب ،نیازهاای درماانی را پاسا گاو باشاد .در ایان خصاوص ساازمان
بهداشت جهانی به صراحت دولت ها را در تضمین تأمین خون کافی و ساالم مسائول
دانسته و در همین چارچوب آنها را متاهد باه حمایات و شناساایی سارویس انتقاال
خون ( )Blood Transfusion Service-BTSبهعنوان یک مرجع تخصصی مساتقل باا
بودجه و منابع انسانی کافی اعالم داشته است

30

.

ا دوم :قابلیت د سترسی همگان به خدمات انتقال خاون کاه تحقاق آن باا چهاار
سنجة عدم تبایض ،قابلیت دسترسی فیزیکی ،قابلیت دسترسی اقتصادی ،و دسترسی
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به اطالعاتِ مربوط ارزیابی می شود .31این مؤلفه حاکی است صرف تضامین و تاأمین
خدمات انتقال خون توسط دولت ،از منظر حق بر سالمت کافی نیست ،بلکه به عالوه،
آحاد جاماه باید توان بهره منادی از ایان خادمات را باه نحاو اطاالق و باا آگااهی از
مزیتها و خطرات احتمالی آن دارا باشند .کد اخالقی اهدا و انتقال خون« ،خاون» را
منبای عمومی دانسته و اعالم داشته دسترسی باه آن بارای بیمااران نیازمناد نبایاد
محدود شود .این عنوان در واقع حکمی کلی است که از سویی متضمن وظیفة دولات
در تأمین این منبع عمومی ،و از سویی دیگر ضرورت دسترسی افراد جاماه به آن بار
مبنای چهار سنجة برشمرده شده در فوق میباشد .بر این پایاه ،در بیاانی دیگار و باا
لسان حقوق بشری ،بهره مندی از خدمات انتقال خون حقی است که محرومیت از آن
در هر سطحی ،تبایض شمرده شده و مغایر اصل عدالت اسات؛ چاه ایان محرومیات
بهواسطة عدم کفایت و یا کاستیهای خدمات انتقال خون باشد (در اختیار نباودن) ،و
چه در مانای اعم به جهت ناتوانی بیمار برای بهرهمندی از خدمات انتقال خون (قابل
دسترس نبودن) .در این خصوص سازمان بهداشت جهانی نیاز در توصایههاای خاود
اعالم میدارد هر کشور باید سیاستهاا ،سااختار ،و زیرسااختهاای الزم را بارای در
اختیار گذاردن بهموقع و تأمین دسترسی به خون و فارآوردههاای آن بارای بیمااران
نیازمند تدارک ببیند .32بر اساس چهار سنجة برشمرده شده در فوق ،ایان دسترسای
شامل دسترسی به اطالعات مربوط نیز میشود .بر همین مبنا فرد نیازمند حق دارد و
باید به نحو مناسب و شافاف از مخااطرات و مزایاای انتقاال خاون و نیاز روشهاای
جایگزین و یا تمهیداتی که حجم و موارد تزریق خون مورد نیاز را کاهش خواهد داد،
آگاهی یابد و تصمیم وی به استفاده یا عدم استفاده از انتقال خون بایست مبتنای بار
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این آگاهی باشد .33در این خصوص ،مشابه اهداکنندگان ،ارائه اطالعات باید برای فارد
داوطلب قابل فهم بوده و نیز انجام آن مستند شده و قابل ارزیابی باشد.
ا سوم :ضرورت انطباق فاالیتهای انتقال خون با اخالق و فرهنگ جامااه اسات.
این مؤلفه ،بر ابااد فرهنگی و اخالقی انتقال خون نظر دارد و لذا این خدمت اجتماعی
را در مواجهه با اهداکنندگان و دریافتکنندگان خون موظف به احترام به ارزشهاای
فرهنگی و اخالقی ایشان میدارد .در این چارچوب باید اذعاان داشات چاه مشاارکت
افراد در اهدای خون و فرآوردههای آن ،و چه پذیرش درمان مبتنی بر انتقال خاون و
اطمینان به آن ،وابستگی تامبی به باورهای فرهنگی ،اخالقی ،و مذهبی افراد داشاته و
نحوة مواجهة آنها تحتتأثیر این واقایت است .البته پیداست اگر این ضرورت انطبااق
را به صورت صرفاً محلی و محدود تفسیر کنیم ،با توجه به تنوع رویکردها و هنجارهاا
و حتی تناقض میان برخی هنجارها از یک جاماه به جاماه دیگر ،نمای تاوان از ایاده
وجود مجموعه ای از اصول و ارزش های اخالقی مورد اتفاق در سطح جهاانی کاه کاد
اخالقی اهدا و انتقال خون محصول و یا دست کم سازگار باا آن اسات ،دفااع کارد .از
همین روی ،به نظر وضاایت مطلاوب ،دفااع از ارزشهاایی عاام مبتنای بار رویکارد
«حقمدار» با مشخصههایی است که کد اخالقی انتقال خون بر آنها تأکید داشاتهاناد.
این ارزشها با توجه به مخیبر داشتن فرد داوطلب اهادا و بیماار نیازمناد و تأکیاد بار
لزوم آگاهی افراد از ابااد مختلف ایان خادمت ،النهایاه در همنشاینی باا ارزشهاای
خاصتر میتوانند هردو وجه جهانی و محلای الازام یادشاده را پاسا بگویناد .البتاه
هم زمان ،تصمیم فرد مبتنی بر باور خاص فرهنگی یا مذهبی خود ،در تحلیال نهاایی
میتواند در مقام استیفا منجر به تزاحمی میان حقوق وی از یک سو ،و تکلیف انتقاال
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خون و مراکز درمانی از سوی دیگر شود .در این چارچوب برای مثال پیروان شاخهای
از مسیحیت با عنوان شاهدان یهوه به دالیل اعتقادی ،از پذیرش تزریق خون سار بااز
می زنند .این باور مذهبی ،با وجود مخاطرات جدی برای سالمت و جان این افاراد ،در
ادبیات حقوقی با استناد به مبانی ضرورت اخذ رضایت آگاهانه ،اختیار رد یاا پاذیرش
درمانی خاص ،و نیز احتارام باه اصال خودمختااری ( )Autonomyاصاوالً و البتاه باا
تفصیل ،محترم شمرده شده است .34اما پیداست با توجه به الزامات حقاوق بشاری و
بنا بر تأکید کد اهدا و انتقال خون ،در هر مورد فرد باید الزاماً به صورت شفاف و قابل
فهم از پیامدهای این باور خود توسط مشاوری متخصص مطلع شاده و بار ایان پایاه
تصمیم نهایی خود را به نحو مستند اعالم دارد.
ا چهارم :و باالخره مؤلفه پایانی در چارچوب حق بر سالمت ،کیفیت این محصول
و سالمت آن است که وظیفه تأمین خون سالم توسط دولت مارف آن است .این مهم
بهعنوان یکی از دو رکن تأمین خون سالم و کافی در کانون فاالیتهای انتقال خون و
مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی است .35بر این مبنا تمامی فرآیندها ،از غربالگری
داوطلبان تاا تزریاق خاون یاا فارآورده ،باهعناوان الزامای اخالقای بایاد منطباق باا
استانداردهای پذیرفتهشدة جهانی و تحت مسئولیت پزشکی متخصص باشد .از طرفی
با نظر به مخاطرات ذاتی این محصول ،ازجمله بهواسطة ویروسهای ناشناخته ،تاالش
شده با نفی انتقال خون مبتنی بر کسب سود و منفات ماالی ،احصاای ماوارد تجاویز
تنها به نیازهای بالینی بیمار ،و منع تجویز خون کامل در مواردی که بیمار صارفاً باه
مشتقات سلولی یا پالسمایی نیازمند است ،مصرف خون و فارآوردههاای آن تاا جاای
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ممکاان ماادیریت شااده و انگیاازههااای احتمااالی افاازایش اسااتفاده از تزریااق خااون و
فرآوردههای آن را کنترل نمایند.
شایان گفتن است تأمین خون و فرآوردههای آن ،ماهیت ویژهای داراسات کاه آن
را از تولید سایر داروها و خدمات درمانی متمایز میکند .ایان ماهیات درواقاع مبایبن
چند ویژگی است .اول اینکه منبع تأمین خاون و فارآوردههاای آن «انساانی» اسات.
طبااً ویروسهای متنوعی سالمت اهداکنندگان و به تبع سالمت خونهای اهادایی را
تهدید میکند .بهویژه با توجه به تغییر ژنوتیپ این ویاروسهاا و مواجهاة مساتمر باا
ویروسهای نوپدید و ناشناخته ،همواره تا زمان شناسایی هریک از آنها و نیاز سااخت
کیت های تشخیصی مؤثر برای آنها ،امکان دریافت و مصرف خونهای آلاوده باه ایان
دست ویروس ها وجود دارد .در واقع این ویژگی حاکی از سیبال بودن تهدیداتی اسات
که سالمت خون را تهدید میکند و همزمان مؤید محدودیت داناش بشاری و تغییار
مداوم وضایت انطباق اقدامات ایمنی با این تهدیدات است؛ دوم آنکاه ارائاه خادمات
انتقال خون با توجه به نیاز حیاتی بیماران قابال توقاف نیسات و حتای باا شناساایی
ویروسی نوپدید ،در صورت نبود کیت یا روش تشخیصی کارآمد ،همچنان نمایتاوان
برای دور داشتن بیماران از ابتالی احتماالی باه آن ویاروس ،باا توجاه باه اولویات و
وابستگی جان بیمار به دریافت خون یا فرآوردههای آن ،از ارائه این خدمت سر باز زد؛
سوم اینکه طول عمر سلول های خونی و قابلیت مصارف خاون از زماان خاروج آن از
بدن اهداکننده ،محدود است ،و لذا نمیتوان با توجه به این محدودیت زماانی تماامی
آزمایش های تشخیصی را بر روی آنها انجام داد .بر این اسااس باهجاز آزماایشهاای
 ،Hepatitis B and C ،HIVو  ،Syphilisکه انجام آنها توسط سازمان بهداشت جهانی
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اجباری اعالم شده .36در خصوص سایر ویروسها ،انجام یا عادم انجاام آزماایشهاای
تشخیصی بستگی به مشخصاه جمایتای و دامناه جغرافیاایی شایوع هار ویاروس ،و
احتمال آلودگی اهداکنندگان حاوزه مرباوط باه آن ویاروسهاا دارد؛ و چهاارم آنکاه
همواره امکان خطای انسانی ،مشابه سایر فاایاتهاای تخصصای ،در تاأمین ساالمت
خونهای تزریقی ،از حیع آلودگی به ویروسی خاص و یا به واسطه شرایط نگاهاداری
یا آلودگی باکتریایی وجود دارد .به این ترتیب وقتی از سالمت خون ساخن باه میاان
میآید نمیتوان این ویژگیها را در نظر نداشت .باه عباارتی مخااطرات ذاتای انتقاال
خون غیر قابل انکار است و «تضمین کیفیت» بهعنوان رکن ناظر بر سالمت خونهای
اهدایی نمیتواند این مخاطرات را به صفر برساند .با توجه به ایان مالحظاات ،آگااهی
فرد نیازمند ،پیش از تزریق خون و فرآوردههای آن از مخاطرات احتمالی انتقال خون
بسیار ضروری دانسته شده است؛ و همزمان اتخااذ تادابیری چاون مادیریت مصارف
خون ( ،)Patient's Blood Managementو اهتمام به انتقال خاون محافظاهکاراناه از
این واقایت تأثیر پذیرفته است .در رویکرد محافظهکارانه تالش مایشاود بار اسااس
شواهد علمی ،با تایین آستانه نیاز بالینی بیمااران مختلاف ،اصال اساتفاده از تزریاق
خون و فرآوردههای آن ،دفاات ،و باالخره میزان مورد نیاز به این مااده را محادود باه
موارد ضرور کرده و تا حد امکان تزریق خاون و مشاتقات آن را محادود کنناد .ایان
رویکرد هم از حیع کاهش احتمال موارد آسیب ناشی ار انتقال خون ،و هام از حیاع
جلوگیری از اتالف منابع ،مورد تأکید و سازگار با الزامات اخالقی و قانونی انتقال خون
است.
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بههرروی ،در کد اخالقی اهدا و انتقال خون تصاریح شاده اسات اهداکننادگان و
دریافتکنندگان باید از آسیبهایی که به هر ترتیب در فرآیند انتقاال خاون متوجاه
آن ها شده است ،آگاه شوند .در اجرای این مهم ،مراکز انتقال و تزریق خاون ،ازجملاه،
تمهیدی را در پیش گرفتهاند که از آن تحت نام « »Look Backیاد میشود .37بر این
اساااس در صااورت تشااخیص عفوناات در دریافااتکننااده خاادمات انتقااال خااون،
اهداکنندگان مرتبط که از طریق شمارههای مخصوص قابل شناسایی هستند ،با هدف
پایش وضایت سالمت و احتمال ابتالی ایشان به بیماریهای عفونی ،فراخوان شده ،و
آزمایش می شوند .با این تمهید در صاورت احاراز اباتالی اهداکننادگان و داوطلباان،
ایشان با آگاهی از وضایت خود ،از چرخه اهدای خون خاارج و بارای درماان حساب
مورد خدمات یا اطالعات الزم را دریافت میدارند .در این فرح ،افرادی که از خاون و
فرآوردههای اهدایی این گروه از اهداکنندگان استفاده کردهاناد بایاد بارای تشاخیص
وضایت فراخوان شوند .با نظر به این واقایت است که بهعنوان یاک تمهیاد جبرانای،
دریافت کنندگان خون باید در برابر بیماری های قابل انتقاال از طریاق خاون و دیگار
آسیبهای احتمالی ،بیمه شوند.
از شاخصههای مهم در انتقال خون ،تأمین خون از طریق اهدای داوطلبانه و بدون
چشم داشت مادی است .اهدایی که فارغ از هرگونه اجبار ،صارفاً باا هادف کماک باه
همنوع انجام می شود .این امر در سال  1975میالدی ماورد توجاه و تأکیاد ساازمان
جهانی بهداشت قرار گرفت .در این سال ،سازمان جهانی بهداشت باا صادور قطاناماه
شماره  28/72با عنوان تأمین و مصرف خون انسانی و فرآوردههای آن ،باا تأکیاد بار
سالمت و ایمنی اهداکنندگان و دریافتکنندگان این محصول ،گسترش فاالیاتهاای
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تجاری بخش خصوصی را در حوزه پالسمافریزیس به جهات تهدیادهای بهداشاتی و
پیامدهای اخالقی آن قابل تأمل اعالم ،و با تأکید از دولتهای عضاو خواسات انتقاال
خون ملی خود را بر مبنای اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت مادی توساه دهناد،
و مقررات مؤثر و تدابیر الزم را برای صیانت از سالمت اهداکنندگان تصاویب و اتخااذ
نمایند .بر اساس این شاخص ،هرگونه اجبار مستقیم یا غیرمستقیم یا اهادای مااوح
خون و مشتقات آن ،و یا اعطای مشوقی که انگیزه افراد را برای اهدا تحتتاأثیر قارار
دهد غیرقابال پاذیرش اسات و زمیناهای اسات کاه هام ساالمت اهداکنناده و هام
دریافتکنندگان خونهای اهدایی را به مخاطره میاندازد .در چاارچوب ایان مفهاوم،
حتی تبلیغ فواید پزشکی اهدای خاون نیاز باه جهات امکاان تاأثیر آن در انگیازش
داوطلبان و اولویت بخشیدن به تحصیل آن فواید ،مغایر با اهدای داوطلبانه و تهدیدی
برای سالمت خون های اهدایی شناخته می شود .آیین اخالقی طاب انتقاال خاون باا
تأکید بر اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت مادی ،برای تکمیل و تضمین ایان امار
اعالم می دارد تأسیس مراکز و ارائه خدمات انتقال خون بر مبنای انگیزههای تجاری و
کسب سود که در واقع میتواند با ایجاد چرخه تجاری ،زمینهساز جذب اهداکننادگان
حرفهای و با انگیزه مالی باشد ،پذیرفته نیست .در واقع این تمهید تأکیادی اسات باه
اهدای نوع دوستانه و رد هرگونه انگیزه و یا فاالیتی کاه مایتواناد باه تجااریساازی
خدمات انتقال خون منتهی شود .در مقام تحلیل ،به نظر چناین موضاای ،در مرتباه
نخست برخاسته از این مالحظه ارجمند اخالقی است که اجزای بدن انسان نبایاد باه
مثابه کاال موضوع دادوستد تجاری قرار گیرد و یا بهعنوان منبع درآمد شمرده شود ،و
این برخالف جایگاه و منزلت انسانی است .38در این خصوص در مقام تأکید ،ساازمان
48

محتوای آیین اخالقی طب انتقال خون ...................................................................

بهداشت جهانی تصریح داشته سلول ،بافت و اندام انسانی تنها میتواند اهادا شاود ،و
پرداخت پول یا هرگونه پاداشی در برابر آن ،که مابهازای پرداخت پول تلقی میشاود،
باید ممنوع گردد .39در کنار این می توان افزود دادوستد خون بهعنوان یک کااال و یاا
حتی اهدای آن در برابر یک مشوق مالی میتواند انگیزه تحصیل منفات را تقویات ،و
سودای آن ،اهمیت سالمت خون را که ازجمله وابسته باه رفتاار و اعاالن اهداکنناده
است به محاق کشد .البته همواره شرایط هار جامااه در پیااده کاردن ایان الزاماات
واقایتهایی را تحمیل میکند .برای مثال چنانچه تأکیاد بار پاذیرش صارف اهادای
داوطلبان ،کفایت خون را تهدید کند تکلیف چیسات آنطورکاه نقال شاده ،تجرباه
جنوب صحرای آفریقا ( )sub-Saharan Africaدر ممنوعیت اهدای فامیلی /جاایگزین
بهویژه با توجه به مصرف اکثریت قریب به اتفاق فرآوردههای خونی در موارد اورژانس
در این کشور و بر این اساس اهمیت حیاتی زمان رسیدن خون و فارآورده باه بیماار،
کمبود خون را در این کشور تشدید کرد .باههارروی توجاه باه پیامادهای احتماالی
اجرای استاندارها و الزامات در هر جاماه ،با مالحظه واقایتها و ظرفیتهای موجاود
ضروری دانسته شده است.40
میتوان گفت یکی از توابع داوطلبانه بودن اهدای خون چنانکه در آیین اخالقای
آمده آن است که داوطلب اهدا در هر مرحله می تواند از اداماة فرآیناد اهادای خاون
انصراف دهد .این امر که درعینحال مبتنی بر به رسمیت شناختن اراده آزاد و کرامت
فرد انسانی است گویای آن است که اهدای خون چه در شروع و چه در ادامه فرآیناد
آن تا تکمیل ،باید آزادانه و فاارغ از هار ناوع تحمیال و فشاار انجاام شاود .در آیاین
اخالقی ،حکم متناظر این آزادی اراده در مورد بیماران چنین ذکر شده اسات :بیماار
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حق دارد در هر مرحله از درمان ،از ادامه فرآیند دریافات خاون یاا فارآوردههاای آن
خودداری کند .دراینصورت بایاد پیامادهای احتماالی ایان تصامیم باه وی اعاالم و
تصمیم نهایی وی مستند و به تأیید وی برسد .درهرحاال چناین تصامیمی نبایاد در
رفتار و انجام وظایف مرکز درمانی و پزشک ماالج جهت در پیش گرفتن درماان هاای
جایگزین و کاهش پیامدهای تصمیم بیمار تأثیر منفی بگذارد.
در این چارچوب ،باید به برخی مراجاین انتقال خون اشاره داشت که تنها با قصد
آگاهی از وضایت سالمت خود اقدام به عرضه خون میکنند؛ 41کاه طباااً نمایتاوان
انتظار داشت در فرآیند غربالگری و پاس باه پرساشهاای مرباوط ،باا انتقاال خاون
همکاری کنند .به این ترتیب بهرهگیری رایگان از آزمایشهای تشخیصی انتقال خون،
بهعنوان یک مشوق ،مراجاان پرخطر را برای این مقصود به مراکز اهدا جلب میکناد.
آنچه را دراینباره بهعنوان وظیفه اخالقی و قانونی انتقال خون میتوان در نظر داشت،
پذیرش این واقایت و تالش برای مدیریت و کنترل آن است؛ بهویژه آنکاه نمایتاوان
اصوالً قصد داوطلبانه یا چشم داشت مادی را تشخیص داد و یا سانجهای قابال اتکاا و
تضمینی برای احراز صداقت در پاس به کار بست .از همین روی ،بهعنوان یک تادبیر
ناگزیر ،ماموالً این گروه از مراجاین امکان آن را مییابند تا با اعالن قصد خاود ،و یاا
خودحذفی محرماناه () ،42)Confidential Self Exclusion (CSEمتقاابالً از خادمات
آزمایشگاهی انتقال خون بهره گیرند .این موضوع اگرچه هزینه ماالی باه مراکاز اهادا
تحمیل میکند ،با توجه به ترجیح محافظت از سالمت دریافتکنندگان و برای پرهیز
از هرگونه ریسک ،راهکار مؤثری است که خاون ایان ماراجاین پرخطار را از چرخاه
مصرف دور میسازد .در کنار این ،بهعنوان یک راهکار اصالی ،گارایش هرچاه بیشاتر
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مراکز انتقال خون به حفا اهداکنندگان مستمر است کاه باه واساطه ساابقه اهادا و
خودمراقبتی ( ،43)Self-Careچندان دغدغه فوق در مورد آنهاا موضاوعیت نادارد .باه
این ترتیب ،از اهداکنندگان بار نخست صرفاً برای انجام آزمایشهای تشخیصی ،خاون
گرفته میشود ( ،)Test Onlyو پس از احراز سالمت ایشان ،در مراحل باد باهعناوان
اهداکنندة مستمر از خون اهدایی آنها برای نیازهای درمانی استفاده میشود.
شاخصه اخالقی دیگر در طاب انتقاال خاون ضارورت آگااهی داوطلباان اهادا و
دریافتکنندگان خدمات انتقال خون است .داوطلبان اهدا بایاد باه صاورت شافاف از
علت و هادف هرگوناه اقادام بار روی بادن خاود ،شارایط الزم بارای اهادای خاون،
مخاطرات احتمالی فرآیند اهدا ،مصادیق ماافیت از اهدا و علال آن و اقاداماتی چاون
انجام آزمایشهای غربالگری که برای تضمین سالمت خون انجام خواهد شد ،مصارف
مختلف خون و فرآوردههای آن ،و مراقبتها و توصیههای باد از اهدای خاون آگااهی
یابند و در صورت ماافیت دائم یا موقت از اهدای خون و یا هرگونه آسیب در فرآیناد
اهدا ،از این امر مطلع گردناد .همچناین پاس از اهادای خاون و تشاخیص احتماال
آلودگی به ویروس های قابل انتقال از طریاق خاون ،از ایان احتماال آگااهی یافتاه و
مشاوره الزم برای پیگیری درمان را دریافت دارد .باهویاژه یکای از مهامتارین نکاات
اطمینان دادن به داوطلبان /اهداکنندگان بارای محرماناه مانادن اطالعاات هاویتی و
پزشکیشان است .در مقابل بیماران نیازمند به خون یا مشتقات آن نیز حاق دارناد از
مخاطرات و منافع شناخته شده تزریق خون و نیز درماانهاای جاایگزین آن آگااهی
یابند و در صورت آسیب به واسطه تزریق خون از آن مطلع شوند .البته نبایاد از نظار
دور داشت برای مثال درخصوص بیماران تاالسمی که از مصرفکنندگان مستمر خون
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در کشور هستند یا بیماران اورژانس عمالً آگاهی از ریسکها و مخاطرات انتقال خون
که منطقاً باید اختیار برگزیدن روش دیگر درمانی را در پی داشته باشد ،در مورد ایان
بیماران یا بهعنوان نمونه دیگر بیماران هموفیل ،وجاود نادارد و ایان آگااهی نتیجاه
عملی چنان که باید در پی نخواهد داشت.
بههرروی ،آگاهی رسانی در مورد داوطلبان اهدا بر عهده انتقاال خاون و در ماورد
بیماران برعهده پزشکان ماالج است و ضرورت دارد با بیان و در شرایطی انجاام شاود
که مخاطب ،اطالعات ارائه شده و اهمیت آن را درک کند و این امر را تأیید کناد .بار
این اساس استفاده از زبان فنی و تخصصی یا بیان مطالب مبهم نمیتواند این ضرورت
اخالقی را اجابت کند .یکی از نکات قابل توجه در ارتباط با انتقال خون که در کشاور
ایران نیز تجربه شده است ،نگرانی و ترس عمومی است که در پی طارح پرونادههاای
موسوم به بیماران هموفیل ،اقشار مختلف بهویژه مصرفکنندگان خدمات انتقال خون
با آن مواجه شدهاند .تاآنجاکه برخی بیماران از امضای رضایتنامه مصرف خون سارباز
می زنند و امضای آن را به منزله تأیید مخاطرات انتقال خون میدانناد .ضارورت دارد
سازمان انتقال خون و مراکز درماانی در مواجهاه باا ایان تارس ضامن باه رسامیت
شناختن آن ،اطالعات الزم را برای تصمیم گیری بیماار و بساتگان وی ارائاه کنناد و
به خصوص مراکز درمانی در صورت وجود ،درمانهای جایگزین که به انتقاال خاون از
دیگری نیازمند نیست را همراه با مزیتها و ریسکهای آن به بیمار مارفی کنند.
شاخصه دیگر اخالقی در انتقال خون ،اولویت سالمت داوطلباان /اهداکننادگان و
دریافتکنندگان خدمات است .در مورد داوطلبان چنانکه آیین اخالقی طاب انتقاال
خون تصریح کارده اولویات نخسات ،در هار وضاایت ،حفاظات از ساالمت و ایمنای
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داوطلب است .بر این مبنا ،هرگونه اقدام در رابطه با وی باید مطابق باا اساتانداردهای
ملی و توسط کادری ماهر و آموزشدیده انجام شاود .در کناار تأکیاد بار غیرانتفااعی
بودن تأسیس مراکز اهدا و فاالیتهای انتقال خون ،و نیز اهدای خون داوطلباناه کاه
ازجمله با هدف برچیدن انگیزههای مادی برای اهدای خون و پیشگیری از مخااطرات
این نوع اهدا برای فرد دهنده مورد توجه قارار گرفتاه ،بخاش مهمای از اقادامات در
انتقال خون ،با هدف احراز توانایی داوطلب برای اهدای خون و مضر نبودن اهدا بارای
وی است .به این منظور مااینات الزم از داوطلاب باه عمال آماده و باا وی مصااحبه
میشود .همچنین اهداکننده باید باد از اهدا مدتی را در محل خونگیاری اساتراحت
کرده و پذیرایی شود و با تأیید و گواهی فرد متخصص و با آگاهی از مراقبتهای بااد
از اهدا محل خونگیری را ترک کند .در خصوص بیماران نیازمند به خون و مشاتقات
آن ،ضمن تأکید آیین اخالقی بر اینکه درمان از طریاق انتقاال خاون بایسات تحات
مسئولیت کامل یک پزشک دارای صالحیت انجام شود ،بایاد گفات بخاش مهمای از
اقدامات در انتقال خون با هدف تضمین و احراز سالمت خونهای اهادایی اسات .باه
این منظور در آیین اخالقی ضمن تأکیاد بار اینکاه بارای تضامین ساالمت خاون و
فرآوردههای آن ،تمامی فرآیندهای مرتبط باید منطبق باا اساتانداردهای ملای باشاد،
می خوانیم :تنها مایار برای پذیرش یا رد اهدای خاون ،مصااحبه و ماایناة پزشاکی و
رعایت استانداردهای ملی انتقال خون است؛ این استانداردها با هدف ارتقای کیفیات،
به صورت ادواری بازبینی و به روز خواهند شد .انجام مااینه و مصاحبة پزشاکی ،بایاد
تحت مسئولیت و نظارت پزشک بخش اهدا باشد .نکته مهمی که در خصوص سالمت
بیماران در آیین اخالقی مورد توجه بوده تأکید بر آن است که نیاز واقای بیماار بایاد
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تنها مبنا برای تجویز تزریق خون باشد .بار ایان مبناا و بارای ایمنای هرچاه بیشاتر
بیماران ،در مواردی که به لحاظ بالینی تنها نیازمند جزء خاصای از خاون (مشاتقات
پالسمایی یا سلولی) می باشند ،تجویز خاون کامال مجااز نیسات .دلیال ایان تأکیاد
برخاسته از این واقایت است که خاون و فارآوردههاای آن باا وجاود تماامی تادابیر
همچنان از داروهای ذاتاً پرخطر شناخته میشاوند و لاذا در تجاویز آن بایاد باه حاد
ضرور بسنده کرد و تا جای ممکن از روشهای جایگزین و کاهنده مصرف خون بهاره
برد .با این توضیح در آیین اخالقی میخوانیم تدابیری چون استفاده از جایگزینهاای
خون ،تزریق خون اتولوال ،انتقال خون مبتنی بر رویکارد محافظاهکاراناه و مادیریت
بهینة خون بیمار ،از الزامات اخالقی پزشکان ماالج است.
شاخصه مهم دیگر در طب انتقال خون تأکید بر صیانت از حریم خصوصای افاراد
است .بر این مبنا در مرحله مااینه و مصاحبه با داوطلبان اهدا باید شرایط محیطی به
نحوی باشد که صرفاً پزشک اهدا و کارکنان ذیاربط از محتاوای گفاتوگاو و نتیجاه
مااینات مطلع شوند و درخصوص پرسشها و مااینات بایاد باه ماوارد ضارور بسانده
شود و از آن تجاوز نگردد .ایان تاهاد باه رعایات حاریم خصوصای بااد از ماایناه و
مصاحبه در قالب تاهد به رازداری همچنان انتقاال خاون را باه صایانت از اطالعاات
هویتی و پزشکی و دیگر اطالعات مربوط به داوطلب موظف میدارد .بر این اسااس در
آیین اخالقی می خوانیم :هویت و اطالعاات پزشاکی داوطلباان و اهداکننادگان بایاد
محرمانه باقی بماند .داوطلب باید از محرمانه ماندن اطالعات مربوط به خود و ساوابق
پزشکیاش آگاه و مطمئن شود .به این منظاور ،بایاد تادابیر الزم اداری و فنای بارای
رعایت این مهم تدوین و اجرایی شود .نکتهای که در ادبیات مرباوط باه اخاالق طاب
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انتقال خون شاهد هستیم و در آیاین اخالقای نیاز بادان تأکیاد شاده آن اسات کاه
اهداکننده و دریافتکننده خون ،جز در موارد استثنایی ،نبایاد یکادیگر را بشناساند.
این امر عالوه بر اینکه اشاره به ضرورت محرمانه بودن اطالعات هویتی اهداکننادگان
دارد ،تمهیدی است که دریافتکنندگان خدمات انتقال خاون را از برخای پیامادهای
اجتماعی و فردی دریافت خون مصون می دارد .مفهاوم رازداری در چاارچوب انتقاال
خون با توجه به منحصربه فرد بود انتقال خون از این نظر کاه در واقاع منباع تاأمین
خدمات افارادی هساتند کاه باهعناوان داوطلاب باه مراکاز مراجااه دارناد نیازمناد
بررسیهای نظری و میادانی اسات .اینکاه رازداری در انتقاال خاون مطلاق ارزیاابی
می شود و یا مانند دیگر حوزه های پزشکی مقید به شرایطی اسات آیاا ارتباطاات باا
وزارت بهداشت و به اشتراک گذاردن اطالعات با رعایت وصف محرماانگی ،باه جهات
وابستگی سازمانی انتق ال خون به این وزارت و وظایف قانونی وزارت بهداشات در امار
بهداشت عمومی میتواند به لحاظ اخالقی عدم اطالع داوطلاب /اهداکنناده را از ایان
امر موجه جلوه دهد و آیا بیم از ریزش اهداکننده در صورت اطالعرساانی مایتواناد
مبنای اخالقی موجهی برای عدم اطالعرسانی به دست دهد و یا اینکاه فاروح ایان
پرسشها جملگی محل مناقشه است و نیازمند بررسی و کاوش بیشتر.44
از دیگر شاخصهای اخالقی در طب انتقال خون شناساایی خاون و مشاتقات آن
بهعنوان یک منبع عمومی است .آیین اخالقی ،خون و مشتقات آن را باهعناوان یاک
منبع عمومی شناخته و اعالم داشته دسترسای باه آن نبایاد بارای بیمااران نیازمناد
محدود شاود .یکای از تواباع ایان گازاره ،اصال براباری و مناع هرگوناه تباایض در
برخورداری از خدمات انتقال خون است .چنانکه در متن آیاین اخالقای نیاز آماده؛
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هرگونه مایار گزینش که منجر به تبایض نژادی ،جنسیتی ،ماذهبی ،قاومیتی ،یاا ...
شود پذیرفته نیست .ضمناً تصریح شده است نه اهداکننده و نه دریافاتکنناده خاون
نمی توانند به نحوی و بر مبنای شاخص های مبتنی بر تبایض ،از مراکز اهادای خاون
درخواستی داشته باشند .البته چنین بیانی در عین حال اشاره به ایان نکتاه بنیاادی
نیز هست که خون هر انسانی فارغ از قومیت ،جنسیت ،مذهب و  ...به اعتباار کرامات
انسانی محترم است و نمیتوان به دالیل غیرعلمی کسی را از اهدا منع کرد و یا خون
اهدایی را مورد استفاده قرار نداد .از همین رو در آیین اخالقی میخوانیم :تنها مایاار
برای پذیرش یا رد اهدای خون ،مصاحبه و ماایناة پزشاکی و رعایات اساتانداردهای
ملی انتقال خون است .در ادامه باید اشاره داشت با توجه باه منباع عماومی دانساتن
خون و مشتقات آن و تأکید بر ضرورت دسترسی همگان به آن الزم میآید در توزیاع
و مصرف این مایع حیاتی حداکثر احتیاط رعایت شود و چنانکه آیین اخالقای بادان
توجه داده تمامی اقدامات و تدابیر از زمان اهدای خون تاا زماان تزریاق آن بایاد باه
نحوی تدوین و اجرایی شود که از هدر رفت خون و مشتقات آن جلوگیری شود .ایان
الزام در عین حال حاصل امانت داری و تاهاد اخالقای مراکاز انتقاال خاون در قباال
اهداکنندگان نیز هست که از خونهای اهادایی بایاد بارای مصاارف مشاخص شاده
استفاده شود.
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آیین اخالقی طب انتقال خون در ایران
آیین اخالقی طب انتقال خون باا تبیاین حقاوق داوطلباان اهادای خاون و بیمااران
نیازمند ،هنجارهای اخالقی را برای صیانت از این حقوق مقرر میدارد .ایان هنجارهاا
در کنار باورها و ارزشهای فرهنگی ،یک نظاام اخالقای مشاترک را در رابطاه میاان
داوطلبان اهدا ،مراکز انتقال خون ،مراکز درمانی ،پزشکان ماالج و بیماران بنا نهااده و
همزمان مبنایی را برای مواجهه باا چاالشهاای اخالقای مارتبط و اتخااذ تصامیم و
راه حلی درخور به دست می دهد .رعایت مبانی علمی ،توجه به ساود و زیاان بیماار و
اهداکننده ،تأکید بر رعایت حریم خصوصی و محرمانه بودن اطالعات اهداکننادگان و
همچنین احترام گذاشتن به حقوق بیمار و اهداکننده و دریافت رضایتناماه آگاهاناه
ازجمله بنیانهای اصلی در نگارش این آیین اخالقی میباشند .در این آیین منظور از
اهدای خون شامل اهدای خون کامل ،فرآوردهها و سلولهای بنیادی است.

مراکز انتقال خون :اهداکننده و اهدای خون
 .1اهدای خون باید تحت هر شرایطی داوطلبانه و بدون چشمداشت و صرفاً با هدف
کمک به هم نوع باشد .در اهدای خون داوطلبانه و بدون چشامداشات؛ داوطلاب
آزادانه؛ بدون دریافت هرگونه ماوضی ،خواه وجه نقد و خواه آنچه مایتواناد باه
عنوان جایگزین وجه نقد دانسته شود خون خود را اهدا میکند .بار ایان اسااس
حتی اعطای مرخصی کاری ،جز آنچه برای مراجاه و انجام فرآیند اهدا ضاروری
است ،بهعنوان ماوح شناخته میشود .پاذیرایی از اهداکننادگان و نیاز حساب
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ضرورت ،بازپرداخت هزینه آمدورفت به مراکز اهدا مغایرتی با اهدای داوطلباناه و
بدون چشمداشت نخواهد داشت.
 .2اهدای خون باید مبتنی بر رضایت آگاهانة داوطلب باشد؛ داوطلاب حاق دارد باه
صورت شفاف از هرگونه اقدام روی خون خود آگاه شده باشد .داوطلب حاق دارد
از مصارف مختلف خون و فرآوردههای آن آگاهی یافته و رضایت او در این زمینه
جلب شده باشد.
 .3داوطلب حق دارد از مراحل و شرایط الزم برای اهدای خاون باه صاورت شافاف
آگاهی یابد.
 .4داوطلب حق دارد از خطرهای احتمالی فرآیند اهدا کاه متوجاه اوسات ،آگااهی
یابد .در همه حال ،اولویت ،حفاظت از سالمت و ایمنی داوطلب است.
 .5داوطلب حق دارد از پیامدها و مخاطرات اهدای خون آلوده برای دیگران ،مطلاع
شده و از مسئولیت اخالقی خود در قبال دریافتکنندة خون اهدایی آگاهی یابد.
 .6داوطلب باید صادقانه و به طور کامل به پرسشها و اطالعااتی کاه از او خواساته
میشود ،پاس بگوید.
 .7مرکز انتقال خون باید داوطلاب را از مصاادیق ماافیات از اهادا و علال آن آگااه
نماید .در صورت ماافیت داوطلب از اهدا و یا وجود عفونتهای تحات غرباالگری
در خون او ،مراکز باید علت ،نوع و مدت زمان ماافیت را به اطالع وی برسانند.
 .8مراقبتها و توصیه های پس از اهدای خون باید به صورت شافاف اطاالعرساانی
شده و آگاهی از این شرایط به تأیید اهداکننده برسد.
 .9داوطلب اهدا در هر مرحله میتواند از ادامة فرآیند اهدای خون انصراف دهد.
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 .10رعایت حریم خصوصی داوطلبان اهدا در فرآیناد مصااحبه پزشاکی و غرباالگری
الزامی است.
 .11اطالعات داوطلبان و اهداکنندگان بایاد محرماناه بااقی بماناد .داوطلاب بایاد از
محرمانه ماندن اطالعات مربوط به خود و سوابق پزشکیاش آگاه شود.
 .12اهداکننده و دریافاتکنناده خاون ،جاز در ماوارد اساتثنائی ،نبایاد یکادیگر را
بشناسند .مراکز انتقال خون و مراکز درمانی بایاد از رعایات ایان امار اطمیناان
یابند.
 .13تمامی فرآیندهای مرتبط با اهدای خون و فرآوردهها باید مطابق با استانداردهای
ملی انتقال خون ایران و به طور کامل با مسئولیت و نظاارت یاک پزشاک دارای
صالحیت انجام شود.
 .14تنها مایار برای پذیرش یا ماافیت اهداکننده ،استانداردهای ملای انتقاال خاون
است؛ انجام مااینه و مصاحبة پزشکی ،بایاد تحات مسائولیت و نظاارت پزشاک
بخش اهدا باشد.
 .15هرگونه مایار گزینش که منجر به تبایض نژادی ،جنسیتی ،مذهبی یاا قاومیتی
شااود پذیرفتااه نیساات .نااه اهداکننااده و نااه دریافااتکننااده خااون نماایتواننااد
درخواست های مبتنی بر تبایض در خصوص خون از مراکز اهدای خاون داشاته
باشند.
 .16اهداکننده و دریافتکننده خاون بایاد در صاورت ایجااد هرگوناه عارضاه از آن
آگاهی یابند.
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 .17تأسیس مراکز و ارائه خدمات انتقال خون بر مبنای انگیزههای تجااری و کساب
سود پذیرفته نیست.
 .18تمامی اقدامات و تدابیر از زمان اهدای خون تا زمان تزریق آن بایاد باه گوناهای
تدوین و اجرایی شود که از هدر رفتن خون و فرآوردهها جلوگیری شود.
 .19خون و فرآورده های آن ،به عنوان یک منباع درماانی بایاد در دساترس تماامی
بیماران نیازمند باشد.

مراکز درمانی :بیماران
 .1بیماران حق دارند از خطرها و منافع شناختهشده تزریق خون و نیز درماانهاای
جایگزین آن توسط پزشک ماالج به صورت شفاف آگاه شوند.
 .2تزریق خون یا فرآوردههای آن تنها بایاد باا اخاذ رضاایت آگاهاناه بیماار /ولای/
نماینده قانونی وی انجام شود .رضایت بیمار و اطالعاتی که باه او داده مایشاود
باید مستند شده و به تأیید وی برسد .در صورت عدم امکان اخذ رضایت آگاهانه
بیمار و نبود ولی /نماینده قانونی ،درمان با تزریق خون و فرآوردههای آن باید بار
مبنای «بهترین منافع بیمار» صورت گیرد.
 .3بیمااار حااق دارد در هاار مرحلااه از درمااان ،از ادامااه فرآینااد دریافاات خااون یااا
فرآورده های آن خودداری کند .در ایان صاورت بایاد پیامادهای احتماالی ایان
تصمیم به وی اعالم و تصمیم نهاایی وی مساتند شاده و باه تأییاد وی برساد.
درهر حال ،چنین تصمیمی نباید در رفتار و انجام وظایف مرکز درمانی و پزشاک
ماالج برای در پیش گرفتن بهترین درمان جایگزین و کاهش پیامدهای تصامیم
بیمار تأثیر منفی بگذارد.
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 .4برای تضمین سالمت خون و فرآوردههاای آن ،تماامی فرآینادهای مارتبط بایاد
منطبق با استانداردهای ملی انتقال خون باشد.
 .5شرایط بالینی بیمار باید تنها مبنا برای تجویز تزریق خون باشد .بار ایان مبناا و
برای ایمنی هرچه بیشتر بیماران ،در مواردی که بیمار تنها نیازمند جزء خاصای
از خون (مشتقات پالسمایی یا سلولی) است ،تجویز خون کامل مجاز نیست.
 .6تجویز خون یا فرآوردههای آن نباید براساس انگیزه یا منفات مالی باشد.
 .7اتخااذ تادابیری چااون اساتفاده از جااایگزینهاای خاون ،انتقااال خاون خااودی
(اتولوال) ،راهکار انتقال خون محدود و مدیریت بهیناة خاون بیماار ،از الزاماات
اخالقی پزشکان ماالج است.
 .8تجویز و تزریاق خاون و فاراورده بایاد باا مسائولیت کامال یاک پزشاک دارای
صالحیت انجام شود.

مراکز انتقال خون ،مراکز درمانی ،و نیز سایر مراکزی که به گونهای در ارتبااط باا
فرآوردههای خون فاالیت دارند ،در سراسر کشور بایاد از ایان آیاین اخالقای تبایات
کرده و در تدوین و بازبینی دستورالاملهای خود رعایت این آیین را در دساتور کاار
قرار دهند.
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