
 چه کسانی نیاز به دریافت خون دارند؟ ویژگی های این خون چیست؟

 بِ ٌَّش ٍلی گسدد هی آٍزی جوع جْاى سساسس اّداکٌٌدگاى اش خَى ٍاحد هیلیَى ٠١١ اش بیش سالِ ّس

 هَزد هكاى ٍ شهاى دز خَى بِ دستسسی تضویي ٍ جْاًی ًیاشّای بسآٍزدى بسای دیگس اّدای هیلیَى چٌد

 هحصَالت ٍ خَى کوبَد علت بِ اًساى هیلیًَْا تَسعِ دزحال کشَزّای اش بسیازی دز. دازد ٍجَد ًیاش

 .کٌٌد هی فَت خًَی

 بِ زا خَى اًتقال ضسٍزت دازٍیی، هَاد یا ٍزیدی داخل صَزت بِ هایع جایگصیٌی اش استفادُ با تَاى هی

 ٍابستِ سالن خَى بِ دستسسی بِ آًْا شًدگی کِ دازًد ٍجَد بسیازی بیوازاى ّویشِ اها زساًد؛ حداقل

 .است

 تعداد ٍلی باشٌد هی دزهاى قابل خًَی ّای فسآٍزدُ بِ ًیاش بدٍى بیوازستاًْا دز بستسی بیوازاى اش تعدادی

 بشس ٌَّش ایٌكِ بِ تَجِ با ٍ دازًد زا آى ّای فسآٍزدُ ٍ خَى بِ هبسم ًیاش خَد بْبَد جْت آًاى اش شیادی

 .است بیوازاى ایي دزهاى زاُ تٌْا خَى اّدای ٌَّش لرا گسدد خَى جاًشیي کِ بساشد ای هادُ ًیست قادز

 : شَد هی استفادُ ذیل دز شدُ اشازُ هَازد جولِ اش ًیاشهٌد بیوازاى بِ کوك جْت دز شوا اّدا شدُ خَى

 . ٍ حَادث تصادف دچاز بیوازاى جولِ اش اًد شدُ شدید خًَسیصی دچاز حاد صَزت بِ کِ بیوازاًی

 .اًد شدُ حیات کٌٌدُ تْدید عَازض دچاز ٍ شدید هصهي خًَی کن دلیل بِ کِ بیوازاًی

 .تاالسوی بِ هبتال بیوازاًی

 . ّوَفیلی بِ هبتال بیوازاًی

 اعوال قلب، پیًَد هثل دازًد خَى شدید دادى دست اش با تَام بصزگ جساحی اعوال بِ ًیاش کِ بیوازاًی

 دز کِ خَى اجصای دیگس یا پالکت عولكسد اختالل بدلیل کِ بیوازاًیٍ  شایواى ٍ شًاى بِ هسبَط جساحی

 .دازًد قساز کشٌدُ ّای خًَسیصی خطس هعسض دز دازًد، ًقش اًعقاد

 . اًد شدُ شدید ّای سَختگی دچاز کِ بیوازاًی

 ( .لَسوی هثل) خًَی ّای بدخیوی دچاز بیوازاى

 .دازًد عضَ پیًَد بِ ًیاش کِ بیوازاًی

 . جٌیي ٍ هادز خَى ًاساشگازی اش ًاشی شزدی بِ هبتال ًَشاداى

 پالسوا پالکت، قسهص، گلبَل قبیل اش) خًَی فسآٍزدُ چٌد صَزت بِ فسد یك اش شدُ گسفتِ خَى اش کِ آًجا اش

 ًیاشهٌد اًساى چٌد جاى تَاًید هی خَد سالن خَى اش ٍاحد یك اّدای با شوا بٌابسایي شَد هی استفادُ..( ٍ

 .بسدازید هؤثسی قدم جاهعِ خَى کوبَدّای زفع دزجْت ٍ دّید ًجات زا خَى بِ


