خون سالم ،نجات دهنده زندگی است .همه روزه ،در سراسر جهان بسياری از افراد به خون و فرآورده های خونی
نياز پيدا می کنند ،بطوريکه از هر سه نفر مردم دنيا ،يک نفر در طول زندگی احتياج به تزريق خون و فرآورده های
خونی پيدا می کند.
بارزترين مثال برای موقعيت هايی که در آن نياز مبرم به خون پيدا می شود عبارتست از زمان بروز حوادث و سوانح
گوناگونی نظير تصادفات رانندگی ،سوختگی ها و اعمال جراحی .همچنين خانم های باردار در حين زايمان،
نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می شوند ،از جمله ديگر نيازمندان به خون می باشند .از
طرفی بيماران سرطانی که تحت شيمی درمانی يا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده
های آن هستند؛ و بسياری از ديگر بيماران نيز ناگزيرند برای بهره مندی از يک زندگی نسبتاً طبيعی برای تمامی عمر
به شکل منظم خون يا فرآورده های خونی دريافت نمايند ،مانند بيماران تاالسمی و هموفيلی.
در حال حاضر ،با وجود پيشرفتهای چشمگير در زمينه علم پزشکی هنوز هيچگونه جايگزين مصنوعی برای خون
ساخته نشده است و فقط خونی که توسط انسانهای نيکوکار اهدا می شود ،می تواند جان انسانهای ديگر را از مرگ
نجات بخشد .عدم وجود جايگزين مناسب برای خون ،محدود بودن مدت زمان نگهداری خون و فرآورده های
خونی ،هميشگی بودن نياز به خون و فرآورده های آن سبب شده تا اهدای خون از اهميت و جايگاه ويژه ای
برخوردار شود.
شهروندان ممکن است در تعطيالت رسمی مانند نوروز تابستان و  ....آنقدر مشغول برنامه ريزی برای اوقات فراغت
خود و ترتيب دادن مسافرت ها و برنامه های تفريحی شويد که در آن روزهای خاص از اهدای خون غافل شوند ،اما
هيچگاه نبايد فراموش کرد که بيماری ،سوانح و تصادفات هرگز تعطيل پذير نيستند و مطمئن باشيد که سازمان انتقال
خون در کنار بيماران نيازمند ،در همه اين روزها ،بی صبرانه منتظر حضور شما خواهد بود.
از آنجايی که اداره کل انتقال خون استان تهران تامين خون سالم و کافی جهت بيماران نيازمند به اين ماده حياتی را

عهده دار می باشد ،اين طرح با هدف ترويج فرهنگ اهدای خون سالم در سطح مناطق شهرداری تهران با همکاری
اداره کل سالمت شهرداری تهران اجرا می گردد.طبق تفاهم بعمل آمده بين اداره کل سالمت شهرداری تهران و
اداره کل انتقال خون استان تهران مقرر گرديد کليه سالمتياران  ،مسئولين و کارشناسان خانه های سالمت و مديران
سالمت مناطق  22گانه شهرداری تهران در دوره های آموزش عمومی آشنايی با شرايط اهدای خون که توسط
اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار می گردد شرکت نموده و پس از کسب مهارت الزم  ،در صورت احراز
شرايط ضمن شرکت در دوره های تخصصی  ،بعنوان همکار داوطلب با اداره کل انتقال خون استان تهران همکاری
نمايند .در گام اول اجرای اين طرح فراگيران با کسب مفاهيم اوليه اهدای خون  ،اهداف و چگونگی جلب
مشارکت مردمی تالش می نمايند با انتقال مفاهيم کسب شده در سطح جامعه آماری تحت پوشش خود ضمن اشاعه
فرهنگ اهدای خون ،ثبت نام اوليه از داوطلبين را انجام و گامی مثبت جهت تامين خون مورد نياز کالنشهر تهران
بردارند.
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