
مجموعـه آمارهـای 9 مـاه اخیـر در حـوزه 
اهـدای خـون، کامـا امیـدوار کننده اسـت. 
رشـد شـاخص اهدای خون در این مدت 
نشـان می دهـد کـه اسـتقبال مـردم بـرای 
انجـام ایـن اقـدام بشردوسـتانه، بیـش از 

سـال گذشـته بوده اسـت. 
عباس صداقت، سـخنگوی سـازمان انتقال 

خون ایران نیز با اشـاره به شـرایط اهدای 
خون در 9 ماه نخسـت امسـال گفت: »در 
ایـن مـدت حـدود پنـج میلیـون واحـد از 
مراکـز  نیـاز  مـورد  خـون  فرآورده هـای 
درمانـی کشـور، فـرآوری و تامیـن شـده 

است.«
وی در خصـوص وضعیـت ذخایـر خـون 

و فرآورده های آن در 9 ماهه سـال ۱۴۰۱ 
گفـت: »در 9 ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 
حـدود دو میلیـون و ۱۰۰ هـزار نفـر از 
هموطنـان بـه مراکـز و کلینیک هـای اهدای 
خـون سراسـر کشـور مراجعـه کرده انـد که 
از ایـن تعـداد، حـدود یـک میلیـون و ۷۰۰ 
هـزار نفـر موفـق بـه اهدای خون شـده اند.«
سـخنگوی سـازمان انتقال خون ایران ادامه 
داد: »خوشـبختانه بـا احسـاس مسـئولیت 
اهداکننـدگان  و  نوع دوسـت  هموطنـان 
خـون  انتقـال  سـازمان  همـراه،  همیشـه 
ایـران توانسـته اسـت در 9 ماهـه نخسـت 
سـال جـاری، حـدود پنـج میلیـون واحـد 
محصـوالت و فرآورده هـای خـون مـورد 
نیـاز مراکـز درمانـی کشـور را  فـرآوری 
و تامیـن کنـد کـه بـه ایـن ترتیـب، شـبکه 
ملی خون رسـانی کشـور در این شـاخص 
رشـدی حدود ۱۰.۲۵ درصدی را نسـبت 
بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته کسـب 
کرده اسـت. اسـتان های خراسـان شـمالی، 
کردسـتان و کهگیلویـه و بویراحمـد بـه 

ترتیـب بـا ۳۵.۶۶ درصـد، ۲۴.۶۸ درصـد 
و ۲۲.۲۲ درصد بیشـترین رشـد شـاخص 
اهدای خون را نسـبت به سـایر اسـتان های 
کشور در 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت 
بـه همیـن بـازه زمانـی در سـال گذشـته، بـه 

خـود اختصـاص داده انـد.«
وی افزود: »با همراهی هموطنان عزیزمان، 
در اسـتان تهران نیز شـاهد ۱۶.۸۸ درصد 
رشـد شـاخص اهدای خون در 9 ماه اول 
سـال جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه در 
سـال گذشـته بوده ایـم. مشـارکت بانـوان 
در شـاخص اهـدای خـون در کشـور در 
9 ماهـه نخسـت سـال جـاری همچنـان بـه 
متوسـط  از  کمتـر  صـورت چشـمگیری 
کشـورهای توسـعه یافتـه و تقریبـا حـدود 
بانـوان  می شـود.  بـرآورد  درصـد   ۴.۶9
اسـتان های کردسـتان، لرسـتان، خراسـان 
شمالی و قزوین به ترتیب با 9.۵۱ درصد، 
9.۲9 درصـد، ۷.۶۲ درصـد و ۷.۰۸ درصـد 
بیشـترین مشـارکت را در امر اهدای خون 
اسـتان های کشـور در 9  بیـن دیگـر  در 

رشد رشد 1010 درصدی اهدای خون در  درصدی اهدای خون در 99 ماه گذشته ماه گذشته
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران: 

در استان تهران شاهد ۱۶.۸۸ درصد رشد شاخص اهدای خون در ۹ ماه اول امسال بوده ایم
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