
 اهدای خون

 بِ ٌَّص ٍلی گشدد هی آٍسی جوغ جْاى سشاسش اّذاكٌٌذگاى اص خَى ٍاحذ هیلیَى ٠١١ اص بیص سالِ ّش

 هَسد هكاى ٍ صهاى دس خَى بِ دستشسی تضویي ٍ جْاًی ًیاصّای بشآٍسدى بشای دیگش اّذای هیلیَى چٌذ

 هحصَالت ٍ خَى كوبَد ػلت بِ اًساى هیلیًَْا تَسؼِ دسحال كطَسّای اص بسیاسی دس. داسد ٍجَد ًیاص

 .كٌٌذ هی فَت خًَی

 بِ سا خَى اًتقال ضشٍست داسٍیی، هَاد یا ٍسیذی داخل صَست بِ هایغ جایگضیٌی اص استفادُ با تَاى هی

 ٍابستِ سالن خَى بِ دستشسی بِ آًْا صًذگی كِ داسًذ ٍجَد بسیاسی بیواساى ّویطِ اها سساًذ؛ حذاقل

 .است

 تؼذاد ٍلی باضٌذ هی دسهاى قابل خًَی ّای فشآٍسدُ بِ ًیاص بذٍى بیواسستاًْا دس بستشی بیواساى اص تؼذادی

 بطش ٌَّص ایٌكِ بِ تَجِ با ٍ داسًذ سا آى ّای فشآٍسدُ ٍ خَى بِ هبشم ًیاص خَد بْبَد جْت آًاى اص صیادی

 .است بیواساى ایي دسهاى ساُ تٌْا خَى اّذای ٌَّص لزا گشدد خَى جاًطیي كِ بساصد ای هادُ ًیست قادس

 : ضَد هی استفادُ ریل دس ضذُ اضاسُ هَاسد جولِ اص ًیاصهٌذ بیواساى بِ كوك جْت دس ضوا اّذاضذُ خَى

 . ٍحَادث تصادف دچاس بیواساى جولِ اص اًذ ضذُ ضذیذ خًَشیضی دچاس حاد صَست بِ كِ بیواساًی

 .اًذ ضذُ حیات كٌٌذُ تْذیذ ػَاسض دچاس ٍضذیذ هضهي خًَی كن دلیل بِ كِ بیواساًی

 .تاالسوی بِ هبتال بیواساًی

 . ّوَفیلی بِ هبتال بیواساًی

 اػوال قلب، پیًَذ هثل داسًذ خَى ضذیذ دادى دست اص با تَام بضسگ جشاحی اػوال بِ ًیاص كِ بیواساًی

 دس كِ خَى اجضای دیگش یا پالكت ػولكشد اختالل بذلیل كِ بیواساًی ٍ صایواى ٍ صًاى بِ هشبَط جشاحی

 .داسًذ قشاس كطٌذُ ّای خًَشیضی خغش هؼشض دس داسًذ، ًقص اًؼقاد

 . اًذ ضذُ ضذیذ ّای سَختگی دچاس كِ بیواساًی

 ( .لَسوی هثل) خًَی ّای بذخیوی دچاس بیواساى

 .داسًذ ػضَ پیًَذ بِ ًیاص كِ بیواساًی

 . جٌیي ٍ هادس خَى ًاساصگاسی اص ًاضی صسدی بِ هبتال ًَصاداى

 پالسوا پالكت، قشهض، گلبَل قبیل اص) خًَی فشآٍسدُ چٌذ صَست بِ فشد یك اص ضذُ گشفتِ خَى اص كِ آًجا اص

 ًیاصهٌذ اًساى چٌذ جاى تَاًیذ هی خَد سالن خَى اص ٍاحذ یك اّذای با ضوا بٌابشایي ضَد هی استفادُ..( ٍ

 .بشداسیذ هؤثشی قذم جاهؼِ خَى كوبَدّای سفغ دسجْت ٍ دّیذ ًجات سا خَى بِ



 خَى اّذای

 بشای سا خًَص اص هقذاسی كِ كٌذ دسخَاست داٍعلباًِ سالن فشدی كِ گیشد هی صَست صهاًی خَى اّذای

 .كٌذ اّذا ّا اًساى جاى ًجات ٍ دسهاًی هصاسف

 خَى اّذای اًَاع

 یا جایگضیي اّذای. ًوایذ هی دادى خَى بِ اقذام پاداش دسیافت اصای بِ فشد اّذا، ًَع ایي دس: ای حشفِ اّذای

 خَى اّذای بِ اقذام است خَى بِ ًیاصهٌذ كِ فشدی اقَام یا آضٌایاى اص یكی اّذا ًَع ایي دس: فاهیلی

 .است بَدُ ۲۸ سال پایاى تا جایگضیي خَى كاهل حزف ایشاى خَى اًتقال ساصهاى اّذاف اص یكی. ًوایٌذ هی

 دادى خَى بِ اقذام ًَػذٍستی ٍ ایثاس اًگیضُ با فقظ ٍ داٍعلباًِ بغَس فشد اّذا ًَع ایي دس: داٍعلباًِ اّذای

 .ًوایٌذ هی

 هطخص خَى اًتقال عب كاسضٌاس یا پضضك تَسظ كِ خاصی باضشایظ اّذا ًَع ایي دس: اتَلَگ اّذای

 .گیشد هی قشاس هصشف هَسد ضشٍسی دسهَاقغ فشد ّواى بشای فشد اص ضذُ گشفتِ خَى ضَد، هی

 خَى اّذای بشای ضشایظ ٍاجذ افشاد

 آًْا. باضٌذ داضتِ هٌاسبی ضشایظ سٍحی ٍ جسوی ًظش اص ٍ باضٌذ سال ۰١ تا ٠۱ سٌیي دس كِ افشادی

 گزضتِ ّفتِ ۲ حذاقل آًْا قبلی خَى اّذای اص بایذ ٍ باضٌذ داضتِ كیلَگشم ۰١ اص باالتش ٍصى بایذ ّوچٌیي

 افشادی كِ است ایي دیگش ًكتِِ. ًطَد باس ۴ اص بیطتش سال دس خَى اّذای دفؼات تؼذاد ایٌكِ ضشط بِ) باضذ

 .كٌٌذ اّذاء سا خَد خَى تَاًٌذ ًوی باضٌذ خَى عشیق اص اًتقال قابل بیواسیْای ٍ خًَی كن بِ هبتال كِ


