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نجات دهنده  سالم،  خون 
زندگی است و همه روزه، 
در سراسر جهان بسیاری از 
افراد به خون و  فراورده های 
خونی نیاز دارند، به طوری که از هر 3 نفر 
مردم دنیا، 1 نفر در طول زندگی به تزریق 
خون و  فراورده های خونی نیاز پیدا می کند.
بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز 
مبرم به خون پیدا می شود، عبارت است از زمان 
بروز حوادث و سوانح گوناگون مانند تصادفات 

رانندگی، سوختگی ها و اعمال جراحی.
زایمان،  حین  باردار  خانم های  همچنین 
که  نارسی  نوزادان  به خصوص  و  نوزادان 
دچار زردی می شوند، نیازمند خون هستند. 
از طرفی، بیماران مبتال به سرطان که تحت 
شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم 
فراورده های  و  خون  مصرف کنندگان  از 

خون هستند.
بسیاری از بیماران مبتال به تاالسمی و هموفیلی 
به  زندگی  از  بهره مندی  برای  ناگزیرند  نیز 
نسبت طبیعی برای تمام عمر به شکل منظم 

خون یا فراورده های خون دریافت کنند.
هر سال در سراسر جهان ۶۰۰ هزار مادر بر 
اثر پیامد های حاصل از بارداری جان خود 

را از دست می دهند. 
حدود ۲۵ درصد از این مرگ ها به دلیل از 
این  از  بسیاری  و  است  خون  دادن  دست 
قرار  اختیارشان  در  سالم  خون  اگر  زنان 

می گرفت، زنده می ماندند.
جالب توجه اینکه در هر ثانیه 1نفر از ساکنان 
کره زمین از همه سنین و تمام نژاد ها برای 

ادامه حیات به انتقال خون نیاز دارند.
دالیل نیاز برای انتقال خون متفاوت است. 
نیاز به خون و  فراورده های خون به صورت 
مداوم وجود دارد و به طور مرتب هم در 
حال افزایش است، آنچنان که کشور های در 
حال توسعه که امکانات تشخیصی و  درمانی 
خود را در مورد درمان بیماری های گوناگون، 
مانند انواع سرطان ها گسترش می دهند، بیشتر 
به تزریق خون نیاز پیدا کرده اند و این نیاز 
همین  می یابد.  افزایش  مستمر  طور  به  هم 
کشور های  در  فناوری  پیشرفت های  طور 

صنعتی و پیشرفته باعث می شود  اقدامات 
به  نیاز  آن  به تبع  و  ابداع  جدید   درمانی 

خون و فراورده های خون بیشتر شود.

یک واحد خون جان 3 
نفر را نجات می دهد

خون  واحد  یک  اهدای  با 
می توان جان 3 نفر را نجات 
داد؛ از یک واحد خون، 
گلبول خون فشرده گرفته 
می شود که در جراحی ها 
کاربرد دارد، پس از آن 
می شود  گرفته  پالکت 
بیماران  مصرف  به  که 
مبتال به سرطان می رسد، 

در  نیز  خون  پالسمای 
سوختگی  و  کبدی  بیماران 

استفاده می شود.

سهم اهدای خون زنان در 
کشور کمتر از ۱۰ درصد است

بانوان در همه استان های  سهم اهدای خون 
کشور، کمتر از 1۰ درصد است، در حالی که 
مردان 4 بار و زنان 3 بار در سال می توانند 

بدون هیچ مشکلی خون اهدا کنند. 
یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان انتقال خون 
در حوزه اهداکنندگان خون، کاهش مشارکت 
بانوان در این کار خداپسندانه است؛ بر اساس 
آمار، اهدای خون بانوان در کشور ما در سال 
138۲ از 1۲/7۵ به 4/38 در سال 13۹4 رسید که 
کاهش چشمگیری را طی 1۲ سال نشان می دهد.
بسیاری از کشور های پیشر فته جهان در حوزه 
طب انتقال خون نگاه ویژه ای به اهدای خون 
آمار  فرانسه  در  مثال  عنوان  به  دارند.  بانوان 
اهدای خون بانوان مانند اهدای خون مردان 
۵۰ درصد است، این در حالی است که در 
سال 13۹4 در ایران از ۲ میلیون و 83 هزار و 
۹14 واحد خون اهدایی، فقط ۹1 هزار و 31۹ 
واحد سهم بانوان بود که نشان می دهد فقط 
38، 4 درصد از سهم اهدای خون در کشور 

مربوط به بانوان است. 
نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند. 

با این حال بانوان درصد کمی از اهداکنندگان 
خون در کل کشور را به خود اختصاص می دهند.
مطالعات گسترده در ایران و سایر کشور های 
جهان نشان می دهد به دلیل گرایش کمتر بانوان 
به رفتار های پرخطر و توجه بیشتر به داشتن 
زندگی سالم، خون اهدایی بانوان از سالم ترین 

منابع خونی است.
همچنین بانوان به عنوان رکن اصلی خانواده 
می توانند با مشارکت در اهدای خون، عالوه 
بر ترویج رفتار های انسان دوستانه، در آموزش 
فعالیت های  عرصه  در  شرکت  و  فرزندان 
خداپسندانه، نقش مهمی در افزایش مشارکت 

خانواده ها در اهدای خون داشته باشند.

۲۰ میلیون زن ایرانی، واجد 
شرایط اهدای خون هستند

نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از بانوان کشورمان 
ولی  هستند  خون  اهدای  شرایط  واجد 

برای  زنان  تمایل  می دهد  نشان  آمار ها 
اهدای خون کم است.

کاهش  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
خون  اهدای  در  بانوان  مشارکت 
کم خونی  از  ترس  ایران،  در 
اهدای  کیسه های  سوزن  و 
ابتال  از  ترس  است.  خون 
به بیماری های عفونی مثل 
ایدز و هپاتیت و ضعف 
ممانعت  جسمی،  قوای 
شوهران از اهدای خون 
همسران خود و داشتن 
به  نسبت  منفی  ذهنیت 
اهدای خون در زنان از 
عوامل دیگر میزان پایین 
اهدای خون بانوان است.
به نظر می رسد دانستن برخی 
کاهش  می تواند سبب  نکات 
دغدغه های بانوان و اطمینان از 
اهدای خون مشکلی  که  این شود 
اندازه گیری  نمی کند.  ایجاد  آنها  برای 
غلظت خون در اهداکنندگان پیش از اهدای 
خون و در اختیار قرار دادن مکمل های حاوی 
آهن برای اصالح کم خونی به صورت رایگان 
به مراجعان برای اهدای خون در تمام مراکز 

انتقال خون انجام می شود.
حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 
سال تمام و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است. 
حداکثر سن برای اولین اهدای خون ۶۰ سال 
است و برای دفعات بعدی سن اهداکننده 
مستمر )با سابقه حداقل ۲ بار اهدای خون 

در سال( حداکثر ۶۵ سال است.

فقط ۱۰ درصد ایرانیان دارای 
گروه های خونی منفی هستند

کمبود های خون که در کشور اتفاق می افتد، 
در گروه های خونی منفی است چراکه تعداد 
اهداکنندگان آن کم است و فقط 1۰ درصد 
منفی  خونی  گروه های  دارای  ایران  مردم 
می شود،  کم  مراجعه  میزان  وقتی  هستند. 

ذخایر خون منفی هم پایین می آید.
افراد دارای گروه خونی O منفی در کشور 

4-3 درصد، A منفی 3-۲ درصد، B منفی 
که  است  درصد   1 منفی   AB و  درصد   ۲

کمترین گروه خونی در کشور است.
گروه ها،  همه  به  می تواند   O خونی  گروه 
خون اهدا کند و در جراحی های عمومی و 
مواقع بحران مصرف باالیی دارد. افراد دارای 
 O گروه خون منفی فقط می توانند از گروه

منفی، خون دریافت کنند. 
گاهی برخی جراحی ها، مانند جراحی قلب 
باز نیاز به ۵ تا ۶ واحد خون دارد، تصادفات 
پارگی عروق  و شکستگی های استخوان و 
خون  واحد   1۵ تا   1۰ به  نیاز  گاهی  نیز 
مانند  جراحی ها  از  دیگر  برخی  در  دارد. 
جراحی پیوند کبد نزدیک به ۶۰ واحد خون و 
فراورده مانند پالکت و پالسما و گلبول قرمز 
فشرده شده مصرف می شود. به همین دلیل 
همیشه باید بانک های خون بیمارستان ها خون 
و فراورده های آن را به حد کفایت، به ویژه 
از نوع گروه خون های منفی داشته باشند. 
به دلیل نیاز همیشگی به گروه های خون منفی، 
افراد دارای این گروه های خونی همیشه باید 

در دسترس باشند. 
مردم،  که  است  این  ما  توصیه های  از  یکی 
منفی،  خونی  گروه های  دارای  افراد  به ویژه 
گروه خونی خود و نزدیکان خود را به خاطر 
داشته باشند و آن را یادداشت کنند چراکه 
این مساله زمانی که هرگونه اتفاقی برای فرد 

رخ دهد، اهمیت پیدا می کند.
به ویژه جوانان 18  از مردم،  ما  درخواست 
سال به باال این است که به صف اهداکنندگان 
بپیوندند و جای اهداکنندگانی را که به ۶۰ 

بگیرند.  سالگی می رسند، 
هر واحد خون اهدایی حدود 4۵۰ میلی لیتر 
خون  کل  حجم  1۰درصد  فقط  معادل  و 
و  سفید  گلبول های  و  پالسما  است.  بدن 
طور  به  روز  چند  مدت  ظرف  پالکت ها، 
طبیعی توسط سیستم خونساز بدن جایگزین 
از  آهن  جذب  افزایش  با  بدن  و  می شوند 
به  را  رفته  از دست  دستگاه گوارش، آهن 
مرور و طی حدود یک ماه جایگزین خواهد 
کرد بنابراین گلبول های قرمز خون حداکثر 

در 4-3 هفته در بدن بازسازی می شود.

ضرورت اهدای خون 

ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر خون اهدا می کنند. با 
این حال در زمستان که نیاز به خون 
و  فراورده های خونی، به ویژه برای 
گروه های خون منفی بیشتر می شود، اهدای خون به 
دالیلی مانند ابتال به بیماری های فصل سرما کاهش 

چشمگیری می یابد.
 اهدای خون در شمار کمک های نوعدوستانه ای قرار 
دارد که جان را حیات دوباره می بخشد، درد و رنج 
ناشی از بیماری را می کاهد، سالمت را به بیمار هدیه 
می کند و نشاط و شادی را به اطرافیان بیمار می بخشد.

در دین اسالم و فرهنگ ایران همواره به ایثار و انفاق 
سفارش شده و چه بهتر که این ایثار از جنس اهدای 
خون، مایه حیات باشد و خون سرخ با خود زندگی 

سبز را همراه داشته باشد.
اهدای خون در ایران سال هاست به صورت کامال 
داوطلبانه انجام می شود و شاخص اهدای خون که 
در ایران 2۷ نفر به ازای هزار نفر است، شاخص 
بسیار خوبی محسوب می شود و خون و  فراورده های 
خونی مورد نیاز بیماران در ایران از این طریق تامین 

خواهد شد.
طبق آمار، ساالنه در ایران بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ 
هزار نفر خون اهدا می کنند و کمبودی در این زمینه 
نداریم اما در فصولی از سال مانند فصل زمستان، 
اهدای خون به دلیل سرما و بروز سرماخوردگی ها 
نسبت به دیگر فصول کاهش می یابد، در حالی که 
به اذعان مسووالن انتقال خون، بیشترین نیاز به اهدای 
خون در فصل سرما، به ویژه در گروه های خون منفی 

و به خصوص گروه خونی O است.

همه چیز درباره اهدای خون

به دیگران زندگی دوباره ببخشید 
 صدرا بنکدار

 بشیر 
حاجی بیگی 
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بیش از ۹7 درصد خون های اهدایی 
در کشور به فراورده های خونی تبدیل 
رده  در  لحاظ  این  از  که  می شود 
کشور های با درآمد باال قرار داریم. 
بیش از 8۵ درصد خون های کامل 
اهدایی در سطح جهان، به فراورده های خونی تبدیل می شود؛ این نرخ در کشور های 
با درآمد باال ۹7 درصد، در کشور های با درآمد متوسط رو به باال ۹۲ درصد، در 
کشور های با درآمد رو به پایین ۵۹ درصد و در کشور های با درآمد پایین ۵۰ درصد 
است، در حالی که این نرخ در کشور های عضو منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است.
بر اساس آخرین گزارش اعالم شده از سوی ستاد مرکزی سازمان جهانی بهداشت، 
11۲، ۵ میلیون اهدا در سال ۲۰13 میالدی انجام شده که 1۰۰ میلیون اهدای خون 
کامل و 11، ۹ میلیون اهدای آفرزیس )دریافت خون و جداسازی پالک های آن و 

سپس بازگرداندن خون به بدن فرد اهداکننده است( بوده است.
در ایران شاخص یا نرخ اهدای خون ۲7 نفر به ازای هر هزار نفر است که از این نظر 
رتبه اول را  میان کشور های منطقه داریم و هم ردیف کشور های توسعه یافته هستیم.
نرخ اهدای خون در دنیا به ازای هر هزار نفر جمعیت بین۰/3 تا ۵۶ است و متوسط 
نرخ اهدا  میان کشور های با درآمد باال 3۲/1 ، در کشور های با درآمد متوسط 14/۹ 
و در کشور های با درآمد پایین 7/8 به ازای هر هزار نفر جمعیت و همچنین نرخ 

اهدای خون در کشور های مدیترانه شرقی 14/۹ است.
سازمان انتقال خون ایران برترین سرویس از نظر شاخص ها و استاندارد های انتقال 
خون بین کشور های عضو سازمان کنفرانس اسالمی، منطقه مدیترانه شرقی، کشور های 
عضو اکو )سازمان همکاری اقتصادی( و کشور های عضو انجمن آسیایی انتقال خون 
در شرق آسیا را دارد و ساالنه در ایران بیش از ۲ میلیون واحد خون به صورت کامال 

داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی توسط انسان های نوعدوست اهدا می شود.

وقتی  است  روشن 
سخن از سالمت خون 
به میان می آید، منظور این 
است که تزریق خون، به 
بیمار دریافت کننده خون، صدمه ای نزند و در عین حال سالمت 

اهدا کننده خون را نیز به خطر نیندازد.
به مفهوم دیگر، پذیرش اهداکننده مناسب و داراي شرایط الزم و 
مطابق با استانداردهاي ملي سازمان انتقال خون ایران به منظور تامین 
خون سالم برای جلوگیري از بروز عوارض انتقال خون و بیماري هاي 
منتقله از طریق انتقال خون به گیرندگان و نیز اطمینان از این است 
که اهدای خون براي اهدا کننده ضرري نداشته باشد. از این رو، 
تمامی مراکز اهدای خون، برای داوطلبان شرایطی را  مدنظر دارند.
اهدا کننده باید در وضعیت خوب و دارای سالمت جسمانی باشد. 
همچنین وضعیت رواني داوطلب هنگام اهداي خون خیلي مهم است 

و باید از این نظر آمادگي الزم را برای اهداي خون  داشته باشد.
پزشک مرکز خونگیري، پیش از اهدای خون، داوطلبان را بررسی 
و معاینه می کند. این بررسی شامل مصاحبه پزشکی درباره سوابق 
سالمت، رفتارهای فردی و انجام معاینه مختصر است. در صورتی 
که فرد داوطلب اهدای خون، تمامی شرایط الزم برای اهدای خون 
را داشته باشد مي تواند خون اهدا کند. الزم به ذکر است سهم مهمي 
از تضمین سالمت خون به دقت و صداقت داوطلبان اهداي خون در 
پاسخگویي به سواالت پزشک حین مصاحبه و معاینه بستگي دارد. 
البته براي حفظ سالمت خون، با توجه به سوابق پزشکي، مسوولیت 
پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب برعهده پزشک مرکز خونگیري 
است. در ادامه به شرایط اصلي داوطلبان اهداي خون اشاره کرده ایم.
۱. سن: حداقل سن قابل قبول براي اهداي خون 18 سال تمام و 
حداکثر سن ۶۰ سال تمام است. حداکثر سن براي اولین اهداي خون 
۶۰ سال است. براي دفعات بعدي اهدا کننده مستمر حداکثر ۶۵ سال 
است. در اهدا کنندگان مستمر باالي ۶۵ سال تنها در صورت داشتن 

مجوز از مدیر پزشکي پایگاه خونگیري به عمل می آید.
2. هموگلوبین و هماتوکریت: میزان هموگلوبین قابل قبول، حداقل 

1۲/۵ گرم در دسي لیتر و هماتوکریت 38 درصد است.
3. تعداد دفعات و فواصل اهداي خون: فواصل اهداي خون کامل 
8 هفته )۵۶ روز( است؛ یعني اهدا کننده با فاصله 8 هفته مي تواند 
دوباره خون اهدا کند، مشروط بر اینکه تعداد دفعات اهداي خون 
طي 1۲ ماه از 4 بار برای آقایان و 3 بار برای خانم ها تجاوز نکند. 
بهتر است آقایان با فواصل 3 ماهه و خانم ها با فواصل 4 ماهه نسبت 

به اهداي خون اقدام کنند.
4. وزن: از ۵۰ کیلوگرم به باال

5. درجه حرارت: درجه حرارت دهان نباید بیشتر از 37/۵ درجه 
سانتي گراد باشد.

6. نبض: پزشک مرکز اهدای خون، حداقل براي مدت 1۵ ثانیه 
نبض اهدا کننده را شمارش مي کند و به طور معمول تعداد نبض 
بین ۵۰ تا 1۰۰ عدد در دقیقه برای اهداي خون موردقبول است. 
اهدا کنندگاني که تعداد نبض کمتر از ۵۰ عدد در دقیقه دارند،  تنها 
در صورتي پذیرفته مي شوند که ورزشکار حرفه اي یا قهرماني باشند.
۷. فشارخون: فشارخون بیشینه )سیستولیک( باید بین ۹۰-18۰ 
میلي متر جیوه و فشارخون کمینه  )دیاستولیک( باید بین ۵۰-1۰۰ 
میلي متر جیوه باشد. فشارخون بیشینه نباید بیشتر از 18۰ میلي متر 
جیوه و فشارخون کمینه نباید بیشتر از 1۰۰ میلي متر جیوه باشد. 
اهدا کنندگاني که فشارخون بیشینه بیش از 18۰ میلي متر جیوه و 
فشارخون کمینه بیش از 1۰۰ میلي متر جیوه دارند ، فقط پس از 

ارزیابي پزشک مرکز اهدای خون، پذیرفته مي شوند.

8. اهداکنندگانی که دارو مصرف می کنند باید از نظر مناسب 
بودن برای اهدای خون ارزیابی شوند.

خواهشمند است در صورت وجود موارد زیر حتما پزشک انتقال 
خون را برای تصمیم گیري درست در جریان قرار دهید:

 حساسیت هاي مهم مانند آسم و تب یونجه
 مصرف دارو

 فشارخون باال
 دیابت

 بیماري هاي قلبي، ریوي، کلیوي و کبدي
 مسافرت به مناطق ماالریاخیز در یک سال اخیر

 ابتال به کم خوني
 ابتال به اختالالت انعقادي

 ابتال به بیماري هاي اعصاب و روان
 ابتال به بیماري هاي عفوني مانند سرماخوردگي، سرخک، آنفلوانزا، 

سل، تب مالت و...
 ابتال به بیماري هاي پوستي
 ابتال به بیماري هاي بدخیم
 سابقه غش، صرع و تشنج

 سابقه اعتیاد به مواد مخدر تزریقي
 سابقه اعمال جراحي

 سابقه خالکوبي و حجامت، تاتو و چاقوخوردگي
 سابقه تزریق خون و فراورده هاي خوني در یک سال اخیر

 سابقه سقط جنین
 سابقه زردي یا یرقان در خود یا خانواده

 سابقه رفتارهاي پرخطر مانند تماس جنسي مشکوک

معافیت موقت، معافیت دائم
احتماال برخي اهدا کنندگان خون، ده ها بار مبادرت به این کار خیر 
و حیاتي کرده اند اما تکرار این اقدام باعث نمي شود در یکي از 
دفعات مراجعه به مرکز اهدای خون، از اهداي خون معاف نشوند. 
در چنین مواردي راهنمایي هاي الزم توسط پزشک ارائه می شود 
و در صورت امکان توصیه و تاکید مي شود تا فرد داوطلب دوباره 

در زمان دیگر براي اهداي خون مراجعه کند.
 افراد به دو دلیل ممکن است از اهداي خون معاف شوند؛ اگر 
سالمت خود فرد داوطلب درنتیجه اهداي خون به خطر بیفتد یا اگر 

سالمت گیرنده خون، حتي به احتمال کم به خطر بیفتد. معافیت 
از اهداي خون مي تواند موقت یا دائم باشد. در معافیت موقت، 
داوطلب اهدای خون پس از طی مدتی که توسط پزشک مرکز 
اهدای خون به وی اعالم می شود، می تواند وارد چرخه اهدا شود 
و خون بدهد. در معافیت دائم، داوطلب اهدای خون به طور کلی 
دیگر نمی تواند اهدای خون کند که مطابق با اصول علمی و در 

جهت تامین خون سالم برای نیازمندان است.

اهدای خون نکنید!
اگر موارد زیر شامل حال شما می شود نباید خون اهدا کنید:

 اگر داراي سابقه بیماری هایی مانند بیماري های قلبی- عروقی، 
بیماري های ریوی شدید مانند آسم، سکته مغزی، تشنج و دیابت 

قندی وابسته به انسولین هستید.
 اگر سابقه ابتال به بیماری های عفونی مانند هپاتیت B، هپاتیت 

C و ایدز دارید.
 اگر قصد شما برای اهدای خون انجام آزمایش های مربوط به 
بیماري هاي ایدز، هپاتیت B ، هپاتیت C یا سایر آزمایش ها به دلیل 
احساس بیماری است. آزمایش های مربوط به بیماری ایدز در مراکز 

تعیین شده به صورت رایگان در اختیار شماست.
 اگر مبتال به بیماری ایدز هستید یا آزمایش های مربوط به این 

بیماري در شما مثبت است.
 اگر یکی از عالئم و نشانه های ایدز را دارید، مانند 

تب، تعرق شبانه، کاهش وزن بدون دلیل، سرفه، 
اسهال، تورم غدد لنفاوی، لک های سفیدرنگ روی 

سطح زبان یا لک های برجسته روی پوست بدن
به خود  بار مواد مخدر  برای یک  اگر حتی   

تزریق کرده اید.
 اگر مبتال به بیماري هموفیلي هستید و هرگونه 

فاکتور انعقادی دریافت کرده اید.
 اگر هرگونه فعالیت جنسی مشکوک داشته اید.

 اگر در یک سال گذشته، حتی برای یک بار با فرد 
مشکوک به بیماری ایدز، دریافت کننده فاکتور های انعقادی 

یا معتاد به مواد مخدر تزریقی نزدیکی جنسی داشته اید.

چرا این افراد نباید خون اهدا کنند؟
افرادی که در فعالیت های ذکرشده شرکت داشته اند، ممکن است 
آلوده به اچ آی وی؛ یعنی ویروسی که منجر به بیماری ایدز می شوند، 
باشند. یک فرد می تواند قبل از اینکه بیمار شود به مدت طوالنی 
آلوده به ویروس ایدز باشد. درحقیقت افراد می توانند آلوده باشند 
ولی نتیجه آزمایش آنها منفی باشد. افرادی که آلوده هستند، بیمار 
نیستند و نتیجه آزمایش آنها هم منفی است ولی خون آنها ممکن 
است حاوی ویروس اچ آی وی باشد. اگر این خون به فردی تزریق 
شود، ممکن است موجب انتقال بیماري شود. سازمان هاي انتقال 
خون از افرادی که در یکی از فعالیت های فوق شرکت داشته اند 

تقاضا می کنند خون اهدا نکنند.

دوره پنجره
آیا می دانید اگر در دوره پنجره، خون خود را اهدا کنید، هیچ آزمایشي 
آن را تشخیص نمی دهد؟ در تشخیص اغلب بیماري های عفونی، 
مبنای آزمایش هاي رایج طبی، پیدا کردن آنتي بادي ضد عوامل 
بیماری زا در خون های آزمایش شده است و نه پیدا کردن خود این 
عوامل. از زمان ورود عامل بیماري زا به بدن فرد آلوده تا ساخته 
شدن آنتي بادي ضد آن ممکن است هفته ها، حتی ماه ها طول بکشد. 
در این فاصله زمانی، آزمایش های طبی، آلودگی را نشان نمی دهند. 
به زبان دیگر، در روند تشخیص آزمایشگاهی فاصله یا روزنه ای 
ایجاد می شود که این فاصله را به اصطالح »دوره پنجره« می نامیم 
بنابراین در این دوره گرچه در خون افراد ویروس وجود دارد، 
نتیجه آزمایش آنها منفی است. چنانچه این خون به فردی تزریق 
شود می تواند سبب انتقال بیماری به فرد دریافت کننده خون شود.

انتخاب با شماست!
اگر فکر می کنید نباید خون اهدا کنید می توانید یکی از مراحل 

زیر را انتخاب کنید:
الف: محل اهدای خون را با اختیار خودتان ترک کنید.

ب: با پزشک اهدا کنندگان در اتاق مصاحبه به طور خصوصی گفت وگو 
کرده و راهنمایی های الزم را دریافت کنید.

ج: اطالع رسانی تلفنی call back : با فرصتی که سازمان انتقال 
خون ایران در اختیار شما قرار می دهد، پس از اهدای خون به ما 
اطالع دهید تا از خون شما استفاده نکنیم )پزشک مصاحبه کننده 

سیستم خودحذفی محرمانه را برایتان توضیح می دهد.(
داوطلبان معاف شده با عدم اهداي خون خود، نقش مسووالنه 
ایفا مي کنند.  بیماران  و اخالقي خود را در سالمت جامعه و 
اهداي خون در شرایط معافیت از اهداي خون، اهداي زندگي 
نبوده، بلکه تهدید زندگي محسوب مي شود. آنها می توانند با 
تشویق سایر افراد خانواده، دوستان و آشنایان به اهدای خون، 

در این کار انسان دوستانه مشارکت کنند.

پزشکي،  دانش   در  که  چشمگیري  پیشرفت هاي 
به  نیاز  گرفته،  انجام  خون  انتقال  طب  در  به ویژه 
خون را روزبه روز بیشتر کرده است. با وجود این 
پیشرفت ها، تاکنون هیچ جایگزین مناسبي براي خون 
و فراورده ها یافت نشده و همچنان در جراحي ها 
به خون و  فراوردهاي حاصل از خون انسان نیاز 
است. دانستن این نکته که از هر 3 انسان، 1 نفر در 
طول زندگي به خون و  فراورده هاي آن نیاز پیدا 
نفر   3 جان  اهدایي،  خون  واحد  هر  از  و  مي کند 
نجات مي یابد، اهمیت اهداي خون را به خوبي نشان 
مي دهد. چنانچه بدانید تنها در سال 13۹3 نزدیک 
به ۲ میلیون و 1۰۰ هزار خون در کشور جمع آوري 
و این میزان به بیش از ۶ میلیون  فراورده تبدیل 
شده، مي توانید حدس بزنید چند نفر با بهره گیري 
از همین خون هاي اهدایي از مرگ نجات یافته اند.

چرا هم خونیار؟
امروزه در اثر دگرگوني در ابزارهای ارتباطی و توسعه 
فضاي رسانه ها، دسترسی به مخاطبان هدفمندتر و 
ساده تر شده و روابط عمومی سازمان ها با شناسایی 
کانال ها و ابزارهای تاثیرگذار مختلف براي طبقه بندی، 
جذب و آگاه سازی بیشتر مخاطبان به فراخور نوع 
ارتباط و اطالعات از ابزارهای گوناگون بهره می گیرند. 
فراگیری، دسترسی و سهولت اطالع رسانی از طریق 

تلفن همراه این ابزار شخصی را به یک رسانه عمومی 
نیز تبدیل کرده و سازمان انتقال خون ایران با بهره گیری 
از این ظرفیت با همکاری و پشتیباني همراه اول طرح 

»خونیار« را اجرا کرده است.

معرفي سامانه هم خونیار
تلفن همراه به عنوان یک دستگاه ارتباطی به طور رایگان، 
فراگیر، در دسترس و همیشه همراه، این قابلیت را 
دارد که انتقال خون را نیز در هر نقطه ای از کشور 
عزیزمان که باشید به همراه همیشگی شما تبدیل کند.

در طرح »خونیار« اطالعات اولیه موردنیاز شهروندان 
در ارتباطات با اهدای خون و مکان های در دسترس 
ایشان با توجه به منطقه سکونت با ارسال کد ۶۵4۰ 
در اختیارشان قرار می گیرد. شما نیز ممکن است یکی 
از اهدا کنندگان عزیز ما باشید که دیر یا زود دنبال 
یکی از پایگاه های خونگیری می گردید که بتوانید جان 
بیماران را نجات دهید. با پیوند سازمان انتقال خون 
و همراه اول، امروز دیگر هیچ نیازمند به خونی تنها 
نیست چون در هر گوشه شهر کسی هست که به 
سالمت او فکر می کند و دلش برای او می تپد. هیچ 

کس تنها نیست.

چگونگي استفاده از هم خونیار
هم اکنون شبکه خونرساني سازمان انتقال خون ایران، 
در سراسر کشور داراي ۶۰ مرکز انتقال خون استاني 
و شهرستاني، 31 مرکز تهیه، فراوري و پخش و 114 
مرکز ثابت و موقت خونگیري و بیمارستاني است.

هم خونیار یک بستر ارتباطي میان اهداکنندگان 
خون و سازمان انتقال خون ایران است که با استفاده 

از روش هاي گوناگون مانند پیامک، USSD، نرم افزار 
اختصاصي تلفن همراه، ضمن برقراري ارتباط مستمر 
با اهداکنندگان خدماتي مثل نشاني نزدیک ترین مرکز 
اهداي خون، پیام هاي اختصاصي سالمت خون و... 
بستر  راه اندازي  با  مي دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  را 
USSD هرکدام از اهداکنندگان گرامي که مشترک 
اپراتور همراه اول هستند، مي توانند با وارد کردن کد 
منطقه خود در سامانه #۶۵4۰* از نزدیک ترین مرکز 
اهداي خون در منطقه خود از طریق دریافت پیامک 
آگاه شوند. این طرح در حال حاضر در محدوده 
شهر تهران به صورت آزمایشي راه اندازي شده است. 
همچنین با دریافت نرم افزار هم خونیار از وب سایت 
www.ibto.( همراه اول، سازمان انتقال خون ایران

 )hamkhoonyar.ibto.ir( و پورتال هم خونیار )ir
مي توانید ضمن یافتن نزدیک ترین مرکز اهداي خون 
در سراسر کشور که روي نقشه نشان داده خواهد 

شد، به آن مرکز مراجعه کنید. 
همچنین از مطالب آموزشي و پنل اطالع رساني آن 
نیز بهره مند شوید. در مرحله نخست، با استفاده از 
هم خونیار، اهداکنندگاني که ساکن تهران هستند و 
در آینده نزدیک، دیگر اهداکنندگان؛ در هر نقطه 
از میهن عزیزمان ایران، می توانند با بهره گیري از 
تلفن  و  کار  ساعت  نشاني،  یادشده،   USSD کد 
گوشي  روي  را  خون  اهداي  مراکز  نزدیک ترین 

تلفن همراه خود دریافت کنند.

۹۷ درصد خون های اهدایی به  فراورده تبدیل می شود

شرایط داوطلبان اهدای خون

چرا خون اهدا مي کنیم؟

 علي اكبر پورفتح ا... 
مدیرعامل سازمان انتقال خون 

 علی اصغر صفری فرد 
کارشناس ارشد 

خون  شناسی و بانک خون

دداشت
یا


