« 42خرداد روز جهانی اهداء کنندگان خون گرامی باد»
سازمان جهانی بهداشت به پاس قدردانی از اهداء کنندگان خون که بدون کوچکترین پاداش و چشمداشتی
به طور داوطلبانه خون خود را اهدا می کنند 41 ،ژوئن برابر با  41خرداد را روز جهانی اهداکنندگان اعالم
نموده است و همه ساله این روز با یک شعار واحد در سراسر جهان برگزار می شود و شعار امسال روز جهانی
اهداکنندگان خون «اهدای خون برای مادران» می باشد 41 .ژوئن سالروز تولد کارل لند اشتاینر می باشد
که در چنین روزی در سال  4181بدنیا آمد .وی در سال  4094با مخلوط نمودن خون خود و همکارانش در
لوله آزمایش پدیده تجمع گلبولی و متفاوت بودن گروههای خونی افراد را کشف و اولین سیستم خونی
 ABOرا به جهانیان معرفی و انتقال خون را وارد عرصه پزشکی بالینی کرد بطوریکه امروزه انتقال خون به
یکی از  5مداخله رایج پزشکی در جهان تبدیل و گسترش اعمال جراحی  ،تداوم زندگی بیماران خاص
همچون عزیران تاالسمی و هموفیلی و زندگی سالیانه  459/999مادری که در حین زایمان در سراسر جهان
به علت عدم دسترسی به خون و فرآورده های آن زندگی خود را از دست میدادند مدیون اهداکنندگان خون
می باشد .علیرغم سرمایه گذاری عظیم در عرصه جانشین های خون هنوز جایگزینی برای آن در جهان
وجود ندارد و اهداکنندگان خون در سراسر جهان منبع عظیم و تمام نشدنی خون و فرآورده های آن می
باشد  ،حذف اهداکنندگان حرفه ای و جانشین و رسیدن به  499درصد اهدای داوطلبانه خون هدفی است
که سازمان جهانی بهداشت در برنامه های خود قرار داده است که تا سال  4949میالدی صددرصد خون
های اهدایی در جهان از طریق اهدای داوطلبانه بدست آید خوشبختانه انتقال خون در ایران به شاخص
 %499اهدا داوطلبانه رسیده و پیشروی کشورهای در حال توسعه در زمینه انتقال خون می باشد ،بطوریکه
شاخص اهدای خون  %42به ازای هر  4999نفر جمعیت می باشد و بیش از  5درصد خونهای اهدایی را از
داوطلبان اهدای خون مستمر که حداقل  4بار در سال اقدام به اهدای خون می نمایند تامین می نماید41 .
خرداد روز جهانی اهداکنندگان خون در ایران فرصتی است برای تقدیر از  4/5میلیون نفر مراجعه کننده به
مرکز اهدای خون در سال  4904که بیش از  4میلیون نفر از ایشان موفق به اهدای خون شدند و از این
تعداد  599هزار نفر اهداکنندگان مستمر خون بودند که ساالنه حداقل  4بار اهدای خون را انجام می دهند
عزیزانی که مهر ماه امسال آمار تجمعی اهدای خون را از بدو تاسیس سازمان انتقال خون به  19میلیون
اهدای خون خواهند رساند.
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