Thousands of
patients need a
blood transfusion.
So on their behalf,
thank you.
Before the blood donation
Please read this information carefully
before you donate
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• You will be asked to show your ID card and
to complete a questionnaire.
• We will ask you if you had any suspicious
activities that involves the risk of HIV or
hepatitis virus transmission
• We will measure your blood pressure,
temperature and pulse. And we will draw a
small blood sample to make sure you are
not anemic.
• You will then be asked to sign the
questionnaire and an informed consent to
confirm that you have read and understood
the content of this leaflet and that you have
answered all questions truthfully.
• Your presence here is voluntary. You may
leave the transfusion center at any time
prior to phlebotomy.
Confidentiality
Whether you donate or not your information
is stored on our database. All necessary
measures are taken to protect the security
and confidentiality of your personal data.

• In the last 12 months you have been in jail
or prison for more than 48 hours
Please do not donate blood to get an HIV test.
Information about blood donation
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The donation process takes about 8 to 12
minutes. The phlebotomist will take a blood
sample to perform all the mandatory blood
tests. All medical equipment used during the
donation process is sterile, used only once
then disposed of. The collection is performed
under sterile conditions by qualified
personnel.
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If you have any concerns
while giving blood please let one
of our staff members know.

Possible side effects
Sometimes during or after the donation, a
malaise may occur. This is called vasovagal
syncope and usually caused by a drop in the
blood pressure. Sometimes, a minor bruise or
hematoma may occur.
After the donation
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Thank you for
donating blood
today.

• Rest at the blood bank for 5 to 10 minutes.
• For the following 12 hours, drink plenty of
fluids to replace the fluid that has been lost.
• Do not smoke for 30 minutes
• Do not drive for 30 minutes
• Avoid strenuous physical exertion for 6 to
8 hours.

تبرعك
ّ شك ًرا على
.بالدم
ّ
،بالد م
إذا كانــت لديــك أي اســئلة خالل تبرّ عــك
ّ
.الرّ جــاء إبالغ أحد أفــراد فريــق عملنا

Interval between donation
The minimum interval between two whole
blood donations is 56 days.

About HIV/AIDS
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AIDS is caused by the Human
Immunodeficiency Virus (HIV). HIV can be
spread when body fluids such as semen,
blood or vaginal secretions from a person
with the virus enter the bloodstream of
someone else. We test your blood to see
if you have HIV. However, the test for HIV
cannot detect 100% of HIV infections
You would be a person at risk for HIV or
Viral Hepatitis Infection if
• You have ever used needles to take illicit drugs
• You have ever taken money or drugs for sex
• You are a male who has had sexual contact
with another male
• You have had sexual contact in the past 12
months with anyone described above
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What happens to your donation
Your donation is used to treat patients.

Positive test results
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If the result of any of the tests is positive
• Your donation will be discarded
• Your name will be listed on the confidential list
of people who cannot donate blood again.
• You will be notified by the blood bank
medical director

Lebanese Committee
of Blood Transfusion
For any information:
:للمزيد من المعلومات

lcb@moph.gov.lb

آالف المرضى بحاجة
إلى نقل دم.
فشكرا لك
ً
ً
نيابة عنهم.

YOU ARE GOING TO
DONATE A UNIT OF
YOUR BLOOD.
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ال ّر جــاء قــراءة هــذه المعلومــات بعنايــة قبل
بالد م:
ال ّتب ـ ّر ع
ّ
• ســوف يُط َلــب منك إبــراز بطاقــة هو يّتك
واإلجابــة علــى مجموعة من األســئلة.
عمــا إذا كان لديك
• ســوف نطــرح عليك أســئلة ّ
أي نشــاطات مشــبوهة قــد تنطــوي على
مخاطــر انتقــال فيروســات نقــص المناعة
البشــر يّة اإليــدز وإلتهــاب الكبد.
• ســوف نقيس ضغــط دمك ,حرارتــك ونبضك.
ّ
ســوف نأخــذ ً
للتأكد من
أيضــا عيّنة مــن دمــك
الد م.
أ ّنــك ال تعاني مــن فقر ّ
• ســوف يُط َلــب منك بعد ذلــك ال ّتوقيــع على
اســتبيان(,الموافقة المســتنيرة) ّ
للتثبــت
مــن أ ّنك قد قــرأت وفهمــت مضمون هذا
اإلســتبيان وا ّنــك قــد أجبت علــى جميع األســئلة
بصد ق .
ّ
إن وجــودك هنــا هو اختيــاري .بإمكانــك مغادرة
مركــز نقــل الــدم في أي وقت قبــل عمليــة نقل
الدم.
لس ّر ية :
ا ّ
بالد م أم لــم تتبــرّ عُ ،تحفظ
ـواء تبرّ عــت
ّ
سـ ً
الخاصــة بــك فــي قاعــدة بياناتنا
المعلومــات
ّ
وتؤخــذ ّ
كل ال ّتدابيــر ّ
الضرور ّيــة لحماية ســرّ ية
معلوماتــك ّ
الشــخصيّة.
عــن فيــروس نقــص المناعة البشــر يّة
المكتســب  /اإليــدز:
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برع
أنت هنا لل ّت ّ
بوحدة دم.
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يتســبب فيــروس نقــص المناعة البشــرية
المكتســب ( )HIVبمــرض اإليــدز .يمكــن أن ينتقل
الســائل
هــذا الفيــروس عبر دخول ســوائل مثل ّ
ـد م أو اإلفــرازات المهبليــة من
المنــوي أو الـ ّ
جســم شــخص حامــل للفيروس الــى مجرى دم
شــخص آخــر .ســوف نجري اختبــا رًا علــى عيّنة من
دمــك لتبيــان مــا إذا كنــت حام ً
ال لفيــروس نقص
المناعــة .لكــن هــذا االختبــار ال يمكن ان يكشــف
عــن  100٪مــن إلتهابات فيــروس نقــص المناعة.
تكــون مع ّر ً
ضــا لخطــر العــدوى بفيروس
نقــص المناعــة أو إلتهابــات الكبــد إذا:

المخد رات
• ســبق أن اســتخدمت اإلبــر لتعاطــي
ّ
غير المشــروعة.
ـد رات مقابل
• ســبق أن تقاضيــت المــال أو المخـ ّ
ممارســة الجنس.
• أنــت رجــل وكنت علــى ا ّتصال جنســي برجل آخر.
• كنــت على ا ّتصال جنســي خالل األشــهر

اإلثنــي عشــر المنصرمــة مع أي من األشــخاص
المذكوريــن أعاله.
• دخلــت الســجن ألكثر من  48ســاعة خالل
األشــهر اإلثنــي عشــر المنصرمة.
الرّ جــاء عــدم ال ّتبــرّ ع بالدم بهــدف الخضوع
لفحــص فيــروس نقــص المناعة.
بالد م:
معلومــات عــن ال ّتبـ ّر ع
ّ
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ـد م حوالــي  8إلى 12
تســتغرق عمل ّيــة ال ّتبــرّ ع بالـ ّ
دقيقة .ســوف يأخــذ ال ّتقنــي المولــج بفحص
ـد م عيّنة دم إلجــراء اإلختبــارات اإللزامية.
الـ ّ
بالد م يتم اســتخدام
خــال عمل ّيــة ال ّتبــرّ ع
ّ
ّ
ـد ات ّ
ثم
ط ّب ّيــة
معقمــة ،ولمــرّ ة واحدة ّ
معـ ّ
يجــري ال ّتخ ّلــص منهــا .تؤخذ وحــدة الدم من
ّ
مؤهليــن مع احترام شــروط
قبــل محترفيــن
ال ّتعقيــم.
لتجنــب التأثيــرات الجانب ّيــة خــال أو بعــد
ال ّتب ـ ّر ع بالدم:
قــد يصــاب المتبــرّ ع بتوعّ ــك ما وهو مــا يُع َر ف
باإلغمــاء الوعائــي المبهمــي وســببه هبــوط في
ـد م .أحيانا ،قــد يحصل ازرقاق للبشــرة
ضغــط الـ ّ
أو ورم دموي.
لتج ّنــب ال ّتأثيــرات الجانب ّيــة بعــد التبـ ّر ع
بالد م:
ّ
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•إســترح فــي مركز نقل الــدم لفترة  5إلى  10دقائق
السوائل ا ّلتي
السوائل لتعويض ّ
• إشرب الكثير من ّ
فقدها الجسم خالل الـ 12ساعة المقبلة.
جهــد لفترة  6إلى
• تج ّنــب أي نشــاط جســدي ُم ِ
 8ساعات.
• تج ّنــب التدخيــن لمــدة ثالثيــن دقيقة.
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بالد م:
الفتــرة الفاصلــة بيــن تب ّر عيــن
ّ
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إن الفتــرة ّ
ّ
الز من ّيــة التــي تفصــل تبرّ عيــن كاملين
يومــا أو ثمانية أســابيع على االقل.
ـد م هــي 56
بالـ ّ
ً

الد م:
مــا مصيــر وحدة ّ
ـد م المتبــرّ ع به مــن قبلــك لمعالجة
يُسـ
َ
ـتخد م الـ ّ
ا لمر ضى .
اإلختبــارات اإليجاب ّيــة:
إذا كانــت نتيجــة أي مــن اإلختبــارات إيجابيّة:
• ســوف يســتبعد تبرّ عك.
الســرّ ية
• ســوف يُد رَج إســمك علــى القائمة ّ
بالد م
لألشــخاص ا ّلذيــن ال يمكنهــم التبــرّ ع
ّ
مجد دً ا.
ّ
• ســوف يتــم تبليغــك بالنتيجــة مــن قبــل الطبيب
المســؤول عــن بنــك الدم أو من ينــوب عنه.

