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مراسم بزرگداشت روز ملی خون های 
نادر پنجشنبه 19 دی 98 در سالن 
همایش های بیمارستان شریعتی 

تهران با حضور جمعی از مسئوالن و 
اهدا کنندگان و دریافت کنندگان خون 
نادر برگزار شد.برنامه بین المللی خون 

های نادر در مرکز آمستردام از سال 
1965 پایه گذاری شد و ایران و 22 
کشور دیگر در کمیته علمی خون های 
نادر عضوهستند. این انجمن 26 عضو 
دارد. گفتنی است، 21 دی ماه روز ملی 
خون های نادر مصادف با سالروز تولد 
اسرا، دردانه انتقال خون با گروه خونی 
بمبئی است که در سال 90 با تامین 

خون سازگار، نجات پیدا کرد تا امسال 
9 سالگی خود را جشن بگیرد. فراوانی 
گروه خونی »بمبئی« یک نفر در هر 1.5 

تا 2 میلیون نفر است.

انتقــال  ســازمان  مدیرعامــل 
ــان  خــون از وجــود اســاتید و جوان
ــوان یــک  ــه عن اندیشــمند کشــور ب
نعمــت ارزشــمند یــاد کــرد و ضمن 
برشــمردن مزایــای گســترش برنامــه 

ــت:  ــادر، گف ــون ن ــدای خ ــی اه مل
ایــران تنهــا کشــور مســلمان اســت 
ــایی و  ــش شناس ــاوری و دان ــه فن ک
ــادر را دارا  ــون ن ــازی خ ــره س ذخی

اســت.
 دکتــر پیمــان عشــقی در مراســم 
بزرگداشــت روز ملــی خــون هــای 
ــر را  ــک نف ــان ی ــات ج ــادر، نج ن
ــد نجــات جــان تمــام انســانها  مانن
دانســت و افــزود: ایــن مــا را دلگرم 
ــرار  ــیری ق ــه در مس ــد ک ــی کن م
گرفتــه ایــم کــه نجــات بخــش 

ــت. ــان اس ــان هموطنانم ج
انتقــال  ســازمان  مدیرعامــل 
ــب  ــاور اغل ــه ب ــاره ب ــا اش خــون ب
 o ــون ــروه خ ــه گ ــه اینک ــردم ب م
ــه حســاب مــی آیــد  ــادر ب منفــی ن
ــورمان  ــردم کش ــد م ــت: 3درص گف
ــتند  ــی هس ــروه خون ــن گ دارای ای
نــادر  خــون  هــای  گــروه  امــا 
ــر  ــزار نف ــا 5 ه ــزار ت ــک ه در ی
ــوند و  ــی ش ــاهده م ــت مش جمعی
گــروه هــای بســیار نــادر نیــز بیــن 
5 تــا 10 هــزار نفــر جمعیــت یــک 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــورد قاب م
ــورمان  ــرد: در کش ــد ک وی تاکی
کســانی هســتند کــه تنهــا از گــروه 
تواننــد  مــی  خودشــان  خونــی 
ــور  ــن منظ ــه ای ــد و ب ــتفاده کنن اس

خــون خــود را بایــد ذخیــره کننــد 
و ایــن خدمتــی اســت کــه ســازمان 

ــد. ــی ده ــام م ــون انج ــال خ انتق
دکتــر عشــقی بــا اشــاره بــه 
مــورد خــون نــادر شناســایی شــده 
در زاهــدان گفــت: تنهــا بــرادر 
ــود و  ــم هــم خــون وی ب ایــن خان
ــن دســت ضــرورت  ــواردی از ای م
ــای  ــون ه ــی خ ــرح مل ــت ط تقوی

ــد. ــی کن ــات م ــادر را اثب ن
مدیرعامــل ســازمان انتقــال خون 
آزمایشــگاه  انــدازی  راه  ایــران 
ــکیل  ــس و تش ــرولوژی و رفران س
تیــم تخصصــی قــوی کــه در ایــن 
رابطــه شــکل گرفتــه اســت را الزمه 
ــه کاری  ــت ک ــتم دانس ــن سیس ای

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــوار ب دش
وی بــا تاکیــد بــه برتــری علمــی 
ایــران در زمینــه خــون نــادر و 
ســرولوژی اختصاصی گفــت: ایران 
هــم اکنــون مرجــع کشــورهایی بــه 
ــع  ــا قط ــا م ــه ب ــی رود ک ــمار م ش
رابطــه کــرده اند یــا کشــورهایی در 
منطقــه کــه بــه ســختی زیــر پرچــم 
ــی  ــرار م ــران ق ــی ای ــری علم برت
ــار  ــه ناچ ــن زمین ــا در ای ــد ام گیرن
ــه، مــراوده و درخواســت  ــه مکاتب ب

ــد. ــه شــده ان نمون
همایــش  اســت  گفتنــی 

مدیرعامل سازمان انتقال خون:

ایران تنها کشور مسلمان دارای دانش شناسایی خون نادر است

هما یــشرویدادها و گزارش ها
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بزرگداشــت روز ملــی خــون هــای 
ــدگان  ــدا کنن ــور اه ــا حض ــادر ب ن
و بیمــاران دریافــت کننــده ایــن 
گــروه هــای خونــی و مســئوالن 
ــروز در  ــون ام ــال خ ــازمان انتق س
بیمارســتان  همایش هــای  ســالن 

دکتــر شــریعتی برگــزار شــد.

مراکز انتقال خون در 17 استان 
کشور خون نادر را شناسایی می 

کنند
مصطفــی مقــدم دبیــر مراســم 
ــادر  بزرگداشــت روز ملــی خــون ن
کشــور گفــت: مراکــز انتقــال خــون 
در 17 اســتان کشــور خــون نــادر را 

ــد. شناســایی مــی کنن
وی بــا اشــاره بــه روز ملــی 
 21 بــا  مصــادف  نــادر  خــون 
دی مــاه، افــزود:  در خصــوص 
ــای  ــت آزمایشــگاه ه ــای فعالی ارتق
ایمونوهماتولــوژی  تخصصــی 
اردیبهشــت  از  گفــت:  ســازمان 
 17 از  بیــش  تاکنــون   87 ســال 
ــی و  ــه فن ــا تجرب ــتان ب ــز اس مرک
علمــی پاســخگوی اولیــه یــا نهایــی 
ــاران  ــکل دار بیم ــای مش ــه ه نمون

ــت. ــوده اس ب
دســتاوردهای  مــورد  در  وی 

ایــن طــرح ملــی گفــت: طــی ایــن 
ــه  ــزار نمون ــش از 35 ه ــدت بی م
ــب  ــز منتخ ــی از مراک ــون اهدای خ
ــت. ــده اس ــش ش ــتان ها آزمای اس
بنابــر ایــن گــزارش، گــروه هــای 
خونــی بمبئــی، دافــی، کیــد، لوتران، 
خونــی  هــای  گــروه  جملــه  از 

ــگاه  ــه در آزمایش ــت ک ــادری اس ن
ایمنوهماتولــوژی ســازمان مــورد 
بررســی قرارگرفتــه اســت و تاکنون 
تعــداد 1200 نفــر دارای خــون نادر 
و 100 نفــر دارای خــون بســیار 
ــن  ــی ای ــامانه اطالعات ــادر در س ن

ــد. ــت شــده ان ــازمان ثب س
مــوارد  بــرای  افــزود:  مقــدم 
ــون 230 واحــد  ــم اکن ــس ه اورژان
خــون اهدایــی نــادر در دمــای زیــر 

80 درجــه ســانتیگراد ذخیره ســازی 
شــده اســت و جــان تعــداد زیــادی 
ــادر  ــای ن ــون ه ــا خ ــاران ب از بیم
و  شــریف  هموطنــان  اهدایــی 
ــت. ــه اس ــات یافت ــان نج ایثارگرم

 وی خطــاب بــه پزشــکان تاکیــد 
ــه ایــن گــروه هــای  کــرد: توجــه ب
خونــی مــی توانــد جــان افــراد 
ــبب  ــد و س ــات ده ــادی را نج زی
ــال  ــازمان انتق ــع س ــه موق ــدام ب اق

ــود. ــون ش خ
ــرورت  ــه ض ــن ب ــدم همچنی مق
آنتــی بــادی اســکرین بــرای نجــات 
تولیــد  و  بــاردار  مــادران  جــان 
ــوط  ــت غربالگــری مرب ــی کی صنعت
در کشــور تاکیــد و ابــراز امیــدواری 

کــرد بــا حمایــت وزارت بهداشــت 
ــن  ــکی ای ــوزش پزش ــان و آم درم

ــق شــود. ــاز محق نی
در ایــن همایش از اهــدا کنندگان 
ــا  ــه ب ــادر ک ــون ن ــدگان خ و دارن
ثبــت نــام و اهــدای خــون بــه 
ــور  ــادر کش ــون ن ــی خ ــبکه مل ش
پیوســته انــد و کارکنــان ایــن طــرح 

ــد. ــر ش ــی تقدی مل


