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چگونگی مصرف خون و فرآورده هاي آن در بيمارستان امام رضا (ع )سال 2859
* محمد رضا كرامتي ،MD 2مهري تفضليMD9
 1استاديار گروه خون شناسي 2 ،متخصص پاتولوژي باليني و تشريحي  -مشهد ،بيمارستان امام رضا ( ع)
تاريخ دريافت - 48/2/22 :تاريخ پذيرش48/2/28 :

خالصه
مقدمه :بانك هاي خون بايد سعي نمايند محصوالت خوني با كيفيت باال و با حداقل زائد شدن تهيه نمائيد  .اين عمل وقتي تحقق مي يابد كه
مديريت صحيحي بر كاربرد خون وجود داشته باشد و الزمه ،اعمال اين مدي ريت صحيح آگاهي از وضع انتقال خون در واحد مربوط است.
روش کار :اين مطالعه توصيفی در سال  1242در بيمارستان امام رضا ( ع) مشهد انجام شده است  12821 .واحد خون دريافتی توسط
بخشهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت  .ميزان مصرف خون ،فراورده های خونی مختلف ،ميزان درخواست کر اس ماچ توسط بخشهای
مختلف در پرسشنامه ثبت شد  .برای مشخص کردن ميانگين خون مصرف شده در روز ،مصرف کلی خون در طول سال بر تعداد روزها تقسيم
شد  .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد.
نتايج:جمعا از  12821واحد خون دريافتي بانك خون 2582 ،واحد ( )%22/ 4آن زائد گرديده بود  .ميزان  C:Tدر بسياري از بخشهاي بيمارستان
بيشتر از  2بود كه بيشترين ميزان  C:Tدر بخشهاي آنژيوگرافي ،پيوند كليه ،قلب و زنان مشاهده گرديد  .ميانگين مصرف روزانه خون در
بيمارستان  21و احد بود.
در طول اين مدت جمعا  5228واحد پالكت مصرف گرديده است كه بيشترين ميزان مصرف در بخشهاي خون شناسي و اورژانس داخلي
مشهود بود  .در اين سال  11212واحد  FFPمصرف شده بود كه بيشترين ميزان مصرف  FFPدر بخش سوختگي بود.
نتيجه گيری :نتايج اين مطالعه نشان داد که مي زان مصرف نشدن خون نسبت به ديگر موارد جهاني بسيار باال مي باشد  .نسبت  C:Tبيشتر
از  2معموال نشان دهنده درخواست بيش از اندازه كراس مچ مي باشد  .جهت كاهش اين نسبت بايد يك راهنماي محلي براي درخواستهاي
خون تهيه گردد  .عالوه بر اين كميته هاي انتقال خون بايد بر نحوه درخواست و مصرف خون و فرآورده هاي خوني نظارت داشته باشند.
واژه هاي كليدي :انتقال خون ،گلبول قرمز متراكم ،كنسانتره پالكت ،پالسماي منجمد تازه ،نسبت كراس مچ به انتقال خون

