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কার বা কাদের শরীদর রক্তসঞ্চারদের েরকার?

জিনগত রক্ত িজনত ররাগ রেমন – থ্যালাদসজময়া, জিদমাজিজলয়া, 
অ্যাজনজময়া ইতযাজে ররাগাক্রান্ত মানুদের, কযানসার কক্রান্ত ররাগীদের



গুরতর শলযজিজকৎসাধীন ররাগীদের
েুর্ঘটনায় গুরুতর কিত বযজক্ত োর 
অ্তযজধক রক্ত ক্ষয় িদয়দে, তার

কার বা কাদের শরীদর রক্তসঞ্চারদের েরকার?



সন্ত্রাসী জক্রয়াকলাপ

কার বা কাদের শরীদর রক্তসঞ্চারদের েরকার?

প্রাকৃজতক েুদেঘাগ



সন্তান িন্ম রেওয়ার সময় প্রসুজত 
মাদয়র

রদক্তর রকাদনা ররাগ জনদয় িন্মাদনা 
রকান সেযিাত জশশুর

কার বা কাদের শরীদর রক্তসঞ্চারদের েরকার?



অ্জিেগ্ধ বযজক্তর

কার বা কাদের শরীদর রক্তসঞ্চারদের েরকার?



ককনআযম যন়িযমত রক্ত দাতা হব ?

রদক্তর একমাত্র উৎস এখনও িদে মানুে



AGE PERCENTAGE

18-20 6%

21-25 12%

26-30 13%

31-35 15%

36-40 21%

41-45 13%

46-50 10%

51-55 7%

56-65 3%

AGE WISE DISTRIBUTION 
OF VBD 

IN OUTDOOR CAMPS



রক/কারা রক্তোন করদত পাদরন?

ক) বয়স – ১৮ রথ্দক ৬৫ বের 
খ) ওিন - ৪৫ রকজি 
গ) জিদমাদলাজবন মাত্রা - প্রজত ১০০ 

জমজলজলটার রদক্ত ১২.৫ গ্রাম 
র্) রক্তিাপ, স্পন্দনমাত্রা, হৃৎজপণ্ড ও 

েকৃদতর অ্বস্থা – স্বাভাজবক
ঙ) িজণ্ডস, মযাদলজরয়ার মত গুরুতর 

ররাদগ জনকট অ্তীদত রক্তোতা 
রভাদগনজন।



কমাদের রেদি  রদক্তর পজরমাে  কত ?

পুরুদের রক্ষদত্র -> 
৭৬ জমজলজলটার/ রকজি ।

মজিলার রক্ষদত্র -> 
৬৬ জমজলজলটার/ রকজি ।

রেদির প্রজত রকজি ওিদন ৫০
জমজলজলটার 

(নারী ও পুরুদের উভদয়র রক্ষদত্রই 
প্রদোিয) 



কমাদের রেদি অ্জতজরক্ত রদক্তর পজরমাে কত ?

পুরুদের রক্ষদত্র -> 
রেদির প্রজত রকজি ওিদন ২৬ জমজলজলটার।

মজিলার রক্ষদত্র -> 
রেদির প্রজত রকজি ওিদন ১৬ জমজলজলটার।



কত পযরমাণ রক্তআমরা দান
করতত পাযর?

45 কেজি শরীররর ওিন 8ml / কেজি পর্ যন্ত দান

েররে পারর। আমারদর কদরশ 350 
রমরিগ্রারমর ব্যাগ সাধারণে ব্যব্হৃে হয়

এর মাতন হলআমরাআমাতদর উদ্বৃত্ত

কেতক রক্ত দান কযর।



কমরা কত জেন অ্ন্তর রক্তোন করদত পাজর ? প্রেত্ত রদক্তর 
র্াটজত-পূরে এর সময় কাল কত ?

প্রদতযক মানুে ৯০ জেন অ্ন্তর রক্তোন 
করদত পাদরন। 

প্রেত্ত রদক্তর র্াটজত-পূরে-এর সময়কাল
• প্লাজ মা-র রক্ষত্র –৪৮ র্ন্টার মদধয
• রক্তদকাশ – ২১ জেদনর রভতর



What constitute blood ?



কেচ্ছারসব্ী রক্তদানোরীরদর দারয়ত্ব রে ?

দারনর আরগ োর োস্থ্য

অব্স্থ্া সম্পরেয সঠিে েথ্য

প্রদান



রক্ত দাতনর সম়ি টিক যক ঘতি?

রক্ত রেওয়া একজট খুব সিি এবং রসািা  প্রজক্রয়া। রক্তোন কযাদে 
কপনাদক রক্তোনকারী িদমঘর জকেু জববরে পূরে করদত বলা িদব। 

কপনার রমজিকযাল ইজতিাস জিজকৎসা কমঘীদের দ্বারা এমন একজট 
এলাকায় রনওয়া িদব ো পেঘাপ্ত রগাপনীয়তা প্রোন কদর। এই সিি 
জিজকৎসা স্ক্রীজনং প্রজক্রয়াজট পাস করার পর, কপনাদক রক্তোন অ্ঞ্চদল 
জনদয় োওয়া িদব। 

প্রকৃত রক্তোন সময় প্রায় 10 জমজনট। তারপর একটু জবশ্রাম এবং জরদেশদমন্ট



রক্তোদনর কদগ কী কী শারীজরক পরীক্ষা করা িয়? 

১) ওিন মাপা
২) জিদমাদলাজবদনর মাত্রা পরীক্ষা
৩) রক্তিাপ মাপা
৪) হৃদ স্পন্দন, েকৃৎ, িুসিুস, প্লীিার অ্বস্থা পরীক্ষা
৫) শরীদরর উষ্ণতা মাপা



রক্তোদনর মাধযদম রক্তবাজিত রকাদনা ররাদগ 
কক্রান্ত িবার সম্ভাবনা কদে জক?

না। কারে িীবানুমুক্ত,পুনবঘযবিার অ্দোগয
(disposable) উপকরে বযবিার কদর রক্তোন
প্রজক্রয়া পজরিালনা করা িয়।



সমদয়র সাদথ্ সাদথ্ রকাদনা বযজক্তর রদক্তর 
গ্রুপও জক পালদট োয়?

না, তা কখনই সম্ভব নয়।



রলাজিতকজেকার সবঘাজধক কয়ুষ্কাল ১২০ জেন।

পজিমবদের ব্লািবযাঙ্কগুজলদত CPDA -1 
(Citrate Phosphate Dextrose Adenine) 
নামক তঞ্চন প্রজতদরাধী দ্রবদের মাধযদম ৪
রসলজসয়াস তাপমাত্রায় ৩৫ জেন পেঘন্ত রক্তদক 
সংরজক্ষত কদর রাখা িয়।

ব্লািবযাদঙ্ক কতজেন পেঘন্ত রক্ত সংরজক্ষত রাখা োয়? 



রক্তোদনর কদগ কী খাওয়া উজিৎ ? 

রক্তোদনর কদগ প্রিুর িল পান করুন। 
ো জকেু রখদত পাদরন, জকন্তু অ্বশযই জকেু রখদয় 
রক্তোন করুন।



িা, িল, িদলর রস ইতযাজে রখদত পাদরন তরল
খােয জিদসদব কর তার সাদথ্ সামানয শুকদনা 
খাবার। এর সব জকেুই কপজন রক্তোন স্থদল 
রপদয় োদবন।

রক্তোদনর পর কমাদের জক খাওয়া উজিৎ?





রক্তোদনর মাধযদম পাওয়া প্রজত-বযাগ রদক্তর ওপর 
কী কী লযাদবাদরটজর পরীক্ষা করা িয়?

১) িজণ্ডস ( রিপাটাইজটস জব ও জস)  
২) মাদলজরয়া
৩) HIV (এইড স)
৪) রেৌন সংক্রামক বযাজধ
৫) রদক্তর জবভাগ বা গ্রুপ
৬) রক্তসঞ্চারদের কদগ, সঞ্চারে রোগয রক্ত ও 

রক্তগ্রিীতার রদক্তর গ্রুদপর পারস্পজরক জমল(cross-
matching) - পরীক্ষা ক’রর রেখা িয়।



ধনযব্াদ


