
اللجنة اللبنانية
لنقل الدم

اللجنة اللبنانية
لنقل الدم

أنقذ حياة اآلخرين...
تبّرع بالدم

مــن يمكنه التبّرع بالدم؟
ســامة المتبّرع والمتلقي أساسية.

مــن المهم أن يكون المتبــرع قد تناول بعض الطعام وأكثر 
من شــرب السوائل قبل التبرع بالدم.

يمكنك التبرع بالدم:
• العمر: ما بين 18 و65 ســنة

• إذا وجــدك فريــق مركز التبرع أهًا للتبرع
• إذا كان وزنــك ال يقل عن 50 كلغ

• إذا كان مســتوى الهيموغلوبين لديك كافًيا
ال تنَســى بطاقة هويتك في أول تبرع لك.

فــي بعض الحاالت، يجــب االنتظار قبل التبرع بالدم:
• لمــدة 14 يوًما بعد نهايــة العاج بالمضادات الحيوية

 •  لمدة 7 أيام بعد عاج األســنان
)يوم واحد يكفي بعد عاج التســوس(

• لمدة ســنة بعد جراحة أساسية

مــا هي الحاجة إلى منتجات الدم؟
تــزداد الحاجة إلى منتجات الدم أكثر فأكثر بســبب التقدم في 

العمــر واالبتكارات في مجال جودة العاجات.
في الســنوات القادمة، ال بد من أن يعرف كّل منا في محيطه 

شــخًصا قد يحتاج إلى نقل دم. فالمشــاركة في التبرع هي 
المشــاركة في تكوين مخــزون جماعي من منتجات الدم قد 

يحتاج إليها أي شخص.

يجب أن يكون التبّرع بالدم طوعًيا، مجانيا 
بدون الكشف عن هوية المتبرع

إن لــم يكن بإمكانك التبّرع بالدم، ال تتردد في تشــجيع العائلة 
واألصدقاء.

إن كنت قد تجاوزت ســن الثامنة عشر 
وكنت تســتوفي الشروط، بإمكانك 

التبــرع بالدم، لتنقذ حياة اآلخرين.
للمزيد من المعلومات:
lcb@moph.gov.lb
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وذلــك بعد تعّرضه لحادث، أو خال خضوعــه لعملية 
جراحيــة أو لمعالجــة مرض أصيب به. عنــد التبّرع بدمك، 

تنقــذ إمرأة في حاالت النزيــف قبل الوالدة وبعدها، 
وتســاهم في تعافي شــخص مصاب بالسرطان أنهكه 

العاج الكيميائي، وتســاعد على معالجة أشــخاص 
مصابيــن بأمراض الدم... 

الضروري الحصول  من 
علــى 400 تبّرع يومًيا. 

حاليــا ليس مــن منتج متوفر اليــوم يمكن أن يحل محل 
دم اإلنســان، ومن هنا أهميــة التبرع بالدم.

ما هو الدم؟
الــدم هو ســائل لزج يتألف من خايــا )الكريات الحمراء، 
الصفيحــات والكريــات البيضاء( التي تســبح في البازما 

الغنــي بالبروتينات.

كل أربع دقائق هناك 
شخص يحتاج إلى نقل 

الدم في لبنان 

كيف تجري عملية التبرع؟
عملية التبّرع تتم على 4 مراحل:

بعد التبرع بإمكانك أن تزاول نشــاطك المعتاد، باســتثناء األنشطة 
الشاقة والمجهدة.

ماحظــة: إن كمية الدم المتبرع به هــي قليلة مقارنة بإجمالي 
كمية الدم الموجودة  في جســم شــخص عادي البنية.  ويعوض 

الجســم كمية الدم خال ســاعات، حيث يتجدد البازما في أقل 
من 24 ســاعة فيما تتجدد مكونات الدم األخرى في أقل من 8 

أســابيع. وبإمكان كل شــخص أن يتبرع بالدم كل 56 يوًما.

تسجيل المتبرع:
ُيســجل فريق اإلســتقبال في مركز التبرع اسمك 

ومعلومــات عنك، ويعطوك منشــورات عن التبرع 
لقراءتها.  بالدم 

التاريخ الطبي والفحص الطبي:
خــال مقابلة خاصة، ُيطلــب منك اإلجابة على 

بعض األســئلة بشــأن تاريخك المرضي والبلدان 
التــي زرتها.يتم قيــاس النبض وضغط الدم 

وقياس تركيــز الهيموغلوبين. 

التبّرع:
يتطلــب جمع الدم في كيس واحــد فترة زمنية 

لعشــرة دقائــق تقريبا لكن عملية التبرع تســتغرق 
عادة 45 دقيقة. ســامة المتبــرع والمتلقي 

أساســية. األدوات التي تســتخدم في عملية 
ســحب الدم معقمة وال تســتخدم لشخص آخر. 

إن التبــرع بالدم هو شــهادة صحية تدل على 
ســامتك حيث أن كل متبــرع يخضع لفحص 

مخبري علــى عينة من دمه.

المرطبات:
بعــد التبرع، ُتعطى وجبــة خفيفة ومرطبات في 

االستراحة قاعة 
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ما مصيــر التبّرع بالدم؟
وضعــت إجراءات تضمن وصول الــدم المأمون  المتبرع 

به إلى المرضى.

1  أخــذ العينة
قبــل التبــرع بالدم، يمأل المتبرع اســتمارة لتحديد ما إذا 
كان بإمكانــه التبــرع في ذلك اليــوم. وتطلب موافقة 

خطيــة مــن المتبرعين قبل القيــام بعملية التبرع.

2  اإلعداد
ال ُينقــل الــدم كامًا إلى المريض، بــل يتلقى المريض 

أحــد المكّونــات أو عدد منها، حســب الحاجة. وقد تكون 
خايــا الدم الحمراء، أو البازمــا أو الصفائح الدموية. 

قبل اســتخاص المكّونات المطلوبة، يتم إســتخدام 
مرشــحات لكريات الــدم البيضاء وذلك عن طريق 

leukoreduction للحــد من خطــر التفاعل عند نقل الدم.  

3  االختبارات
تجــرى تحاليل وفحوص دقيقــة مثل )االيدز، التهاب 

الكبــد باء وجيم، الزهــري(، ويتم إتاف وحدة الدم إذا 
كانــت النتائــج إيجابية وإباغ المتبــرع بالنتيجة.

4  التوزيع
يمكــن توزيــع منتج الدم إلى المريــض بعد إجراء إختبارات 

توافــق بين وحدات الــدم المنقول ودم المريض وذلك 
للتأكد من ســامة وفعالية الدم. 

خاليا الدم 
الحمراء

الصفائح
الدموية

في البراد في الثاجة
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