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 રક્તદાન 
                     આજથી વંકલ્ કયીએ અને યક્તની 

જયૃરયમાતલાી વ્મક્ક્તને યક્તદાન કયી એક ક્જદંગી 

ફચાલીએ, એ એક ક્જદંગીને કાયણે અનેક ક્જદંગીઓ 

શવતી યશેળે. રોશીને જીલનનું ભૂબૂત તત્ત્લ ગણલાભાં 

આવ્મું છે. ફીજા ક્લશ્વમુદ્ધ દયક્ભમાન જ્માયે અફજો ઘામર 

વૈક્નકોને અન્મનું રોશી આલાની દ્ધક્ત જીલન  

રક્તદાન વિશે વિસ્તૃત માહિતી 

 રક્તદાન  

વ્મક્ક્તના ળયીયભાં ાંચથી છ ક્રટય જટેરું રોશી  લશેતંુ શોમ છે. યક્તદાન દયક્ભમાન એભાંથી પક્ત 

૩૦૦થી ૪૫૦ ક્ભ.ક્ર. જટેરું જ રોશી દાન  કયી ળકામ છે.જ ે૨૪થી ૪૮ કરાકભાં પયી ફની જામ છે. લી , 

એ ભાટે કોઈ ખાવ ડામટ. દલાઓ કે આયાભની કોઈ જયૃય યશેતી જ નથી. 

 કોણ કરી શકે ?  

૧૮થી ૬૦ લષની કોઈ ણ તંદુયસ્ત વ્મક્ક્ત , જનેું લજન  ૪૫થી ૫૫ રકરો જટેરુ શોમ , લ્વ એટરે કે 

નાડીના ધફકાયા દય ક્ભક્નટે વાઠથી વોની લચ્ચે યશેતા શોમ. 

 આટુ ંધ્યાન રાખો 

 યક્તદાતાએ છેલ્લા ૪૮ કરાકભાં બ્રડપ્રેળયની , ેઈન રકરય કે કોઈ ણ પ્રકાયની દલા  રીધી ન 
શોલી જોઈએ. 

 ૪૮ કરાક શેરાંથી આલ્કોશોર ન રીધંુ શોમ કે સ્ભોરકંગ ન કમું શોમ. છેલ્લા છ  ભાવભાં તેના ય 
કોઈ ણ પ્રકાયની વજષયી કયલાભાં ન આલી શોમ. 

 યક્તદાતાને છેલ્લાં ત્રણ લષ દયક્ભમાન કભો થમો ન શોમ એ જયૃયી છે. 

 શેેટાઈરટવ ફી, વી અને ક્વરપક્રવ જલેા યોગની તકરીપ જીલનભાં ક્માયેમ થઈ ન શોમ તેભજ  

એચ.આઈ.લી. ટેસ્ટ નેગેરટલ શોમ, તેજ યક્તદાન કયી ળકે છે. 
 ુરુ વ્મક્ક્ત દય ૨-૩ ભરશને અને સ્ત્રી વ્મક્ક્ત દય ૪-૬ ભરશને યક્તદાન કયી ળકે  છે. 

http://blog.gujaratilexicon.com/2011/06/14/%e0%aa%9c%e0%ab%80%e0%aa%b5%e0%aa%a8%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%82-%e0%aa%95%e0%aa%82%e0%aa%88%e0%aa%95-%e0%aa%95%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%af%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%9b%e0%ab%87-%e0%aa%a4%e0%ab%87/
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 રક્તદાન પૂિ ે 

યક્તદાન કયતાં શેરાં કોઈ ણ ચીજલસ્તુ ખાઈ ળકામ.  શલો નાસ્તો અને તેની વાથે કોઈક ીણું 

(ભાદક નશં) રઈ ળકામ, જથેી યક્તદાન કયલું અક્ત અનુકૂ, યાશતભમ અને આયાભદામક યશે છે. 

 રક્તદાન િખતે  

યક્તદાનની કામષલાશી ખૂફ જ વય અને વીધી છે. તભે  યક્તદાન કેમ્ભાં શંચો કે તુયત જ એક 

પોભષભાં તભાયી થોડી ક્લગતો બયલાની શોમ છે.  ત્માં યશેરા તફીફી ક્ચરકત્વક તભાયી તફીફી ભારશતી 

ભેલે છે. તભારંુ લજન , રોશીનું દફાણ, હૃદમના ધફકાયાની જાણકાયી ભાટે નાડી યીક્ષણ , ળયીયનું 

તાભાન લગેયે ભાલાભાં  આલે છે અને તેની નંધ કયામ છે. તભે એક્નક્ભક (પીકાળલાા) તો નથી ને , 

તેની ખાતયી કયલા  ભાટે તભાયા રોશીનું એક નાનું ટીંુ રેલામ છે. ફવ …. તભે આ વય અને વાદી 

તફીફી તાવભાંથી વાય થઈ જાલ છી તભને યક્તદાન ભાટેની જગ્માએ રઈ જલામ છે. યક્તદાનની  

રિમા પક્ત ૧૦-૧૨ ક્ભક્નટની જ શોમ છે. ત્માય છી, તભને થોડો આયાભ આલાભાં આલે છે. 

 રક્તદાન પછી :  

ળયીયના પ્રલાશીને વયબય કયલા ભાટે કોઈ ણ ીણું  (ઠંડુ કે ગયભ) કે છી પોનો યવ ી ળકામ. 

જ્માં યક્તદાન કેમ્ શોમ છે તે સ્થે આ ફધી  જ વગલડ ઉરબ્ધ શોમ છે, તેભના તયપથી આ વગલડ 

તભને ભી યશે છે. 

 બ્ડ બંક કાયય :  

બ્રડ ફંકભાં એકઠાં થમેરાં રોશીનાં ઘટકતત્ત્લો  જલેાં કે રારકણ , પ્રેટરેટ્વ લગેયેનું દ્ધક્તવય 

લગીકયણ યીક્ષણ કયલાભાં આલે છે.  આલશ્મક ઉષ્ણતાભાનભાં વંગ્રશ કયામ છે અને િોવ ભેક્ચંગ 

કયીને જયૃરયમાતલાા દદીઓને એ રોશી અામ છે. 

 બ્ડ ગ્રૂપ : 

A : જ ેવ્મક્ક્તના રોશીભાં યક્તકણોની વાટી ય A એક્ન્ટજન આલેરા શોમ અને ‘B’ પ્રકાયના 

એક્ન્ટફોડીઝ બ્રડ પ્રાઝભાભાં શોમ એ વ્મક્ક્તનું બ્રડ ગ્રૂ A કશેલામ. 

B : ‘B’ એક્ન્ટજન આલેરા શોમ અને A પ્રકાયના એક્ન્ટફોડીઝ બ્રડ પ્રાઝભાભાં શોમ એ વ્મક્ક્તનું 

બ્રડગ્રૂ ‘B’ કશેલામ. 
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AB : A અને ‘B’ ફંને એક્ન્ટજન આલેરાં શોમ અને ફંને  પ્રકાયના એન્ટી ફોડીઝ બ્રડ પ્રાઝભાભાં 

શોમ એ વ્મક્ક્તનું ‘AB’ ગ્રૂ કશેલામ. 

O : જ ેવ્મક્ક્તના રોશીભાં યક્તકણોની વાટી ય A અથલા ‘B’ કોઈ ણ પ્રકાયના એક્ન્ટજન 

આલેરા ન શોમ અને ફંને પ્રકાયના એક્ન્ટફોડીઝ બ્રડ  પ્રાઝભાભાં શોમ એ વ્મક્ક્તનું બ્રડગ્રૂ ‘O’ 

કશેલામ. 

 પોવિહટિ અને નેગેહટિ :  

આ એ, ફી, એફી અને ઓ ઉયાંત બ્રડગ્રૂભાં ોક્ઝરટલ  અને નેગેરટલ ગ્રુપ્વ ણ શોમ છે. આયએચ 

પેક્ટય તયીકે ઓખાતા એક્ન્ટજન અને એક્ન્ટફોડીઝની  શાજયી કે ગેયશાજયી યથી આ ફે ગ્રૂ જુદાં 

ડે છે. 

પોઝિટિવ :  જ ેવ્મક્ક્તભાં ઉયોક્ત  એક્ન્ટજન ઉયાંત રાર યક્તકણોની વાટી ય   RH એક્ન્ટજન 

ણ શાજય શોમ એ રોશી RH ોક્ઝરટલ ગણામ. 

નેગેટિવ : જ ેવ્મક્ક્તભાં રાર  યક્તકણોની વાટી ય RH એક્ન્ટજન શાજય ન શોમ એને RH નેગેરટલ 

રોશી કશેલામ. 

 બ્ડ ગ્રૂપ મેચ :  

રોશીના ભુખ્મ ચાય પ્રકાય શોમ છે. આ ચાયેમભાં  ોક્ઝરટલ અને નેગેરટલ ફંને શોઈ , કુર આઠ પ્રકાયનાં 

બ્રડગ્રૂ ભાનલ ળયીયભાં શોમ છે.  જ્માયે કોઈ એક વ્મક્ક્તને ફીજી વ્મક્ક્તનું રોશી ચડાલલું ડે ત્માયે 

ક્મું બ્રડ ગ્રૂ  કોની વાથે ભેચ થામ છે. એ જોલું ખૂફ જ જયૃયી છે. જો ભેચ થતંુ ન શોમ તેલું રોશી  દદીને 

અામ તો દદીનો જીલ જોખભભાં ભુકાઈ ળકે છે. 

 કોણ કોને ોિી આપી શકે ? : 

A ગ્રૂધાયક વ્મક્ક્ત A અને ‘AB’ ગ્રૂ ધયાલતી  વ્મક્ક્તને, ‘B’ ગ્રૂ ધાયક વ્મક્ક્ત ‘B’ અને 

‘AB’ ગ્રૂ ધયાલતી વ્મક્ક્તને , ‘AB’ ગ્રૂધાયક વ્મક્ક્ત ‘AB’ ગ્રૂ ધયાલતી વ્મક્ક્તને અને ‘O’ 

ગ્રૂધાયક વ્મક્ક્ત ‘A’, ‘B’, ‘AB’, ‘O’ ગ્રૂ ધયાલતી વ્મક્ક્તને રોશી આી ળકે છે. 

 કોણ કોનું ોિી ઈ શકે ?: 

A ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્તને A તથા ‘O’ ગ્રૂનું, 
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‘B’ ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્તને ‘B’ તથા ‘O’ ગ્રૂનું, 

‘AB’ ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્તને A,’ફી’, ‘AB’, ‘O’ ગ્રૂનું, 

‘O’ ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્તને ભાત્રને ભાત્ર ‘O’ ગ્રૂનું રોશી ભેચ થામ છે. 

‘AB’ ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્ત દયેક પ્રકાયનું  ગ્રૂનું રોશી રઈ ળકે એભ શોલાથી એને મુક્નલવષર 

રયક્વલય બ્રડ-ગ્રૂ કશેલામ છે. જ્માયે  ‘O’ ગ્રૂ ધયાલનાયી વ્મક્ક્તનું રોશી કોઈ ણ બ્રડ-ગ્રૂ 

ધયાલનાયને આી ળકાતંુ શોલાથી એને મુક્નલવષર ડોનય બ્રડ ગ્રૂ કશે છે. 

 RH ફેક્ટર :  

રોશીની આ-રેભાં ોક્ઝરટલ અને નેગેરટલ આય એચ  પેક્ટયનો ણ આધાય યશે છે.   આયએચ. 

નેગેરટલ ધયાલનાયી વ્મક્ક્ત આય.એચ. ોક્ઝરટલ તેભજ  નેગેરટલ ફંને પ્રકાયના રોકોને રોશી આી ળકે 

છે. જ્માયે આયએચ ોક્ઝરટલ ગ્રૂ ધયાલનાયી  વ્મક્ક્તનું રોશી આયએચ. ોક્ઝરટલ ધયાલનાયા ગ્રૂને 

જ આી ળકામ છે, યંતુ તે આયએચ નેગેરટલ ગ્રૂલાું રોશી રઈ ળકે છે. 

 ફાયદા : 

યક્તદાન કયલાથી થતા પામદા અંગે ડોક્ટયોભાં શજી એકભત  વધામો નથી , યંતુ ક્લશ્વની જુદી જુદી 

વંળોધન વંસ્થાઓના ડોક્ટયોએ બ્રડ ડોનેળનને કાયણે  થઈ ળકે એલા પામદાઓની ળક્મતાઓ 

જણાલી છે. 

 ુરુોભાં હૃદમયોગોની ળક્મતાઓ ઘટે છે. રોશી આલાથી ળયીયભાં યશેરા રોશીભાંના રાર  

યક્તકણો લધુ ેદા થામ છે. એલું વંળોધકોનું કશેલું છે. 
 જ ેવ્મક્ક્તઓનો રોશીભાં આમનષનો બયાલો થલાની ળક્મતાઓ યશેતી શોમ તેઓ જો 

લખતોલખત યક્તદાન કયે તો તેભના રોશીભાં ભોટી ભાત્રાભાં આમનષ એકઠંુ થતંુ અટકે છે.  
 યક્તનું દાન કયલાથી ળયીયભાં બ્રડ વક્મુરેળન (યક્ત રયભ્રભણ) વુધયે છે.  રોશીભાંનાં ઝેયી 

કેક્ભકલ્વનું પ્રભાણ ણ ઘટે છે. 
 યક્તદાન કયલાથી કોઈ ણ જાતની આડઅવય થતી નથી. 

 સંપકય   

યક્તદાન કયલા ભાટે   આના ઘયની નજીક આલેરી કોઈ ણ  જનયર શોક્સ્ટરનો, ભાન્મ વંસ્થાનો 

કે અલાયનલાય મોજાતા કેમ્નો વંકષ  કયી ળકો છો. 


