
 

 اھدای خون در سوئد

  ی خون در سوئد باشید.خواھید اھدا کنندهمیسپاسگزاریم کھ 

شما باید بتوانید زبان سوئدی را صحبت کنید، بخوانید و بفھمید.  دلیل این امر این است کھ  ،برای اھدای خون در سوئد
ی وضعیت سالمتی شما  پیش نیاید. اولویت نخست ما دریافت سوء تفاھمی برای ما و شما در ھنگام مرور اظھارنامھ
 امال بفھمیم. ھای یکدیگر را کخون سالم است و بنابراین ما نیازمند این ھستیم کھ گفتھ

 ۶۰تا  ۱۸ وسالم  یی سوئدی  و سند شناسایی تایید شده داشتھ و  فردی شناسنامھھمچنین ضروری است کھ شما شماره
 و زمانی کھ تمامی دوبارهتوانید ، مینیستیدتمامی شرایط گفتھ شده را دارا  امروز شما اگر در صورتی کھ .باشید ھ سال

 شرایط را دارا شدید بھ ما مراجعھ کنید.

خون ھمیشھ مورد نیاز  تعادل، اھداکنندگان جدیداما برای حفظ  خود بسنده است ،ھای خونیی فرآوردهسوئد در زمینھ
معمولی و ھم ی خون، ھم از نوع گوناگون از دیدگاه قومی، برای اینکھ ھمیشھ  امکان عرضھاھداکنندگان است. وجود 

 باشد، حایز اھمیت است. رساز نوع غیر معمولی ، در دست

مرکز اھدای خون وجود دارد کھ  ۹۰کنند. بیش از ھرسال، سھ درصد جمعیت بزرگسال در سوئد اھدای خون می
شماری  ھای متعلق بھ شوراھای استانی قرار دارند. اما برای آسانتر کردن اھدای خون،بسیاری از آنھا در بیمارستان

 در شھرھا و ھای اھدای خون نیزھا بھ مراکز شھرھا منتقل شده آند. اتوبوساز مراکز اھدای خون از بیمارستان
 زنند.   ھای بزرگ نیزسر میفعال ھستند  و بھ شرکت  روستاھا
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