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شروط التبرع بالدم : 
عملية التبرع بالدم تستغرق حوالي 30 دقيقة 

- يجب أن ال يقل عمر المتبرع عن ١٧ سنة وال يزيد عن ٦٥ سنة .
- يجب أن ال يقل وزن المتبرع عن ٥٠ كجم .

- يجب أن يكون المتبرع بصحة جيدة وال يعاني من أحد االمراض المعدية أو المزمنة .
- يفضل أن يكون المتبرع قد تناول بعض الطعام والشراب قبل التبرع بساعة على األقل .
- يجب أن يتجاوز المتبرع الفحص المبدئي الذي يجرى في قسم خدمات نقل الدم .

- أن يكون الهموجلوبين ال يقل عن ١٣ للرجال- ١٢٫٥ للنساء  .
- عمل الفحوصات ما قبل التبرع ( نسبة الهيموجلوبين – الضغط – الوزن – النبض – درجة الحرارة ) 

- أن ال  يكون ضغط الدم أكثر من ١٠٠/١٨٠ .
- أن ال تكون درجة حرارة الجسم أكثر من ٣٧٫٥ .

- يمكن للمتبرع إعطاء وحدة دم واحدة كل ٢-٣ شهور على أن ال يزيد عدد مرات التبرع للمتبرع عن 
٢-٣ مرات سنويا .

متى ال يمكنك التبرع بالدم : 
- االحساس بالتعب والتوعك 

- المرأة الحامل أو التي كانت حامل خالل السنة الماضية .
- اإلصابة ببعض األمراض المزمنة مثل ( أمراض القلب – ضغط الدم – السكري – الصرع – األنيميا ) .

- تناول بعض العقاقير الطبية أو المضادات الحيوية لفترات طويلة .
- اإلصابة بمرض تناسلي .

- تعاطي المخدرات أو الكحول .
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متى يتم تعويض هذه الكمية من الدم : 
- يتم تعويض سائل الدم خالل ساعات .

- تعويض بروتينات الدم خالل أيام .
- تعويض كريات الدم الحمراء خالل أسابيع .

ماهي خطوات التبرع بالدم والمدة الزمنية ؟ 
١. تسجيل البيانات الشخصية ، تستغرق ٥ دقائق . 

٢. مقابلة شخصية ، ٥ دقائق . 
٣. فحوصات ما قبل التبرع تتضمن ( نسبة الهيموجلوبين – الضغط – الوزن – النبض – درجة الحرارة 

) ، تستغرق ٦ دقائق .
٤. التبرع بالدم ، يستغرق ما بين ٦ – ١٠ دقائق . 

٥. استراحة وتناول وجبة خفيفة ، تستغرق ١٠ دقائق . 

ماكمية الدم التي يتم سحبها ؟ 
سوف يتم سحب ٤٥٠مل من الدم والتي تعادل اقل ١٠٪ من كمية الدم التي يحتويها الجسم 

( المعدل الطبيعي للدم في الجسم ٤٫٥ – ٦ لتر ) . 

هل عملية السحب آمنة ؟ 
- نعم ، تذكر دائمًا انه لن يتم قبولك كمتبرع بالدم حتى يتم التأكد من سالمة صحتك وقدرتك  

على التبرع من خالل المقابلة الشخصية و الفحوصات المبدئية . 
- جميع األدوات المستخدمة خالل عملية التبرع معقمة ونظيفة وال يمكن

 استخدمها ألكثر من متبرع واحد . 
- حفاظا على سالمتك احرص على تناول وجبة خفيفة قبل التبرع بالدم . 

نصائح بعد التبرع بالدم : 
- يفضل ان تأكل او تشرب شيئا قبل الخروج من منطقة التبرع .

- ال تغادر السرير الخاص بالتبرع حتى يطلب منك ذلك .
- اكثر من شرب السوائل لعدة ايام بعد التبرع وخصوصا في اول اربع ساعات بعد التبرع بالدم 

- امتنع عن التدخين لمدة  ال تقل عن ٣٠ دقيقة بعد التبرع بالدم .
- إذا كان هناك نزيف في منطقة وخزة االبرة فارفع ذراعك عاليا واضغط باليد االخرى عليها .

- إذا شعرت بالغثيان أو فقدان للتوازن فتمدد مباشرة  لبعض دقائق أو اجلس ورأسك بين ركبتيك.
- بعد تبرعك بالدم تستطيع مزاولة نشاطك وعملك  مع االبتعاد عن العمل المجهد 

لمدة ٢٤ ساعه بعد التبرع . 
- إذا كنت متبرعًا دائمًا فينصح باختيار االغذية الغنية بالحديد مثل التمور واللحوم ومتابعة نسبة 

الحديد لديك مع الطبيب على االقل مرة واحدة في السنة .
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لماذا يتم اختبار عينة صغيرة من الدم قبل التبرع بالدم ؟
نحن نجري اختبار على عينة من الدم حتى نتأكد من المتبرع غير مصاب باألنيميا ( فقر الدم ) ، أما إذا 

كان مصابًا بفقر الدم فال يمكنه التبرع بالدم ويتم إبالغه بذلك حتى يراجع الطبيب .

لماذا يتم اختبار الدم بعد التبرع بالدم ؟ 
نقوم بذلك للتعرف على عدد من األمراض المعدية حتى نتأكد من أن الدم ال يسبب خطورة على 

الشخص المنقول إليه ، وكذلك لالطمئنان على صحة المتبرع . 

بعد التبرع : هناك اختبارات أساسية يتم إجرائها على دم المتبرع . 
١- تحديد فصائل الدم : 

يتم تحديد فصيلة دم المتبرع حتى نتأكد من إعطاء أنسب فصيلة دم للمريض وإلخبار المتبرع بفصيلة 
دمه . 

٢- اختبار مرض الزهري : 
من األمراض التي تنتقل عن طريق الدم وكذلك ينتقل عن طريق االتصال الجنسي بطريقة رئيسية . 

لذلك نقوم باختبار دم المتبرع لنكشف عن وجود أي إصابة حديثة أو سابقة  وإذا كانت النتيجة ايجابية فسيعرض 
المتبرع على طبيبنا الخاص لإلستشارة ويطلب منه عدم التبرع مرة اخرى . 

٣- اختبار فيروس االيدز : 
مرض االيدز ينتقل عن طريق االتصال الجنسي ونقل الدم الملوث بالفيروس ، ولذلك يتم اختبار الدم 

الكتشافنا وجود الفيروس واألجسام المضادة له ، 
إذا كانت النتيجة ايجابية بما يثبت وجود الفيروس يتم عرض المتبرع على الطبيب المختص لتلقي 

العالج الالزم بأمانة وسرية تامة ويطلب منه عدم التبرع مرة أخرى . 

 :  HTLVI&II ٤- اختبار فيروس
وهذا الفيروس ينتقل عن طريق اإلتصال الجنسي وكذلك نقل الدم 

ويمكن وجوده عند بعض األفراد دون أن يظهر عليهم أي أعراض ومن الممكن أن يسبب أمراض في 
الجهاز العصبي أو أمراض مزمنة  في الدم وإذا كانت نتيجة االختبار ايجابية فإن المتبرع سيعرض على 

الطبيب المختص لإلستشارة وسيطلب منه عدم التبرع مرة أخرى . 
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٥- االلتهابات الكبدية : 

أ . اختبار فيروس االلتهاب الكبدي ب : 
ينتقل هذا الفيروس عن طريق االتصال الجنسي ، وسوائل الجسم وكذلك نقل الدم 

الملوث بالفيروس هذا الفيروس يسبب احد أشكال أمراض االلتهابات الكبدية ، وقد يكون 

موجود في دم كثير من األفراد دون أن تظهر عليهم أعراض . 

وإذا كانت نتيجة االختبار ايجابية يعرض المتبرع على الطبيب المختص لالستشارة وسيطلب 

منه عدم التبرع مرة أخرى . 

ب . اختبار فيروس االلتهاب الكبدي ج : 
ينتقل هذا الفيروس عادة عن طريق الدم الملوث به ، وكذلك عن طريق االتصال الجنسي 

وهذا الفيروس يسبب شكال من أشكال أمراض االلتهابات الكبدية ، وقد يكون موجود في 

كثير من األفراد دون أن تظهر عليهم أعراض ، ولذلك فإننا نجري هذا االختبار على دم كل 

متبرع لتحديد األجسام المضادة له وإذا ثبت أن المتبرع يحمل فيروس هذا المرض سيعرض 

على طبيبنا لالستشارة وسيطلب منه بعدم التبرع مرة أخرى . 

ماذا يحدث إن ثبت أن االختبارات ايجابية ....؟ 
نادرًا ما يحدث أن االختبارات التي تجري على دم المتبرع ما تكون ايجابية 

ألي مرض من األمراض المعدية ، ولكن إذا حدث ذلك سوف نخبرك بأسرع 

ما يمكن  ونشرح لك . 

يطلب من المتبرع أن ال يتبرع بالدم حتي ال ينقل العدوي إلي المريض المحتاج الي الدم . 

وفي غالب األحوال يكون المتبرع في حالة صحية جيدة ولكنهم يحتاجون إلى إجراء اختبارات  
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ما هو التنظيم العالجي لدم المريض؟
التنظيم العالجي للدم يعني استخدام الطرق اآلمنة و التي ثبتت فعاليتها علميا في عالج أي 

مريض من الممكن أن يحتاج إلى نقل الدم  ويهدف الى تحسين دم المريض و التقليل من عمليات 
نقل الدم 

ما اهمية التنظيم العالجى للدم؟
١- التنظيم  العالجي للدم يحافظ على أحد موارد المجتمع الثمينة.

٢- يحمي التنظيم  العالجي للدم المرضى بتقليل تعرضهم لنقل الدم.

٣-  قد يقصرالتنظيم العالجي للدم من فترة بقاء المرضى في المستشفيات.

٤- يقلل التنظيم العالجي للدم من التكاليف غير الضرورية.

ما هى األحوال التي قد تستدعي أن يقترح الطبيب نقل الدم؟
قد يكون نقل الدم ضروريا عندما ال يستطيع الجسم إنتاج مكونات الدم بشكل سريع بسبب:

١-  فقد كبير للدم بسبب إصابة أو إجراء جراحي.
٢- انحالل ( تكسر ) الدم بسبب تفاعالت مناعية، مضاعفات لنقل سابق للدم، أو أمراض أخرى كفقر 

الدم المنجلي ( األنيميا المنجلية ) وانيميا البحر االبيض المتوسط ( الثالسيميا )
٣-  مرضي األورام ونزيف الدم

ما هي خيارات العالج المتاحة ؟
١-  الدم الذي يتبرع به أشخاص آخرون:

- خاليا الدم الحمراء - تنقل األكسجين من الرئتين إلى خاليا الجسم وتساعد في نقل ثاني أكسيد 
الكربون من خاليا الجسم إلى الرئتين.

- الصفائح الدموية - تمنع فقدان الدم عن طريق إيقاف النزف في مكان اإلصابة.
- البالزما) المصل) - الجزء السائل الصافي من الدم والذي يحتوي على عوامل التجلط 

و التي تساهم في تخثر الدم.
- الرسابة البردية (كريوبريسيبيتات) - يستخلص من البالزما و يحتوي على بعض عوامل التخثر.
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1- الدم الذي يتبرع به أشخاص محددون الستخدامه لك شخصيًا:

قد يتبرع بهذه الطريقة أحد أقربائك أو أصدقائك. ال يمكن االستفادة من هذا الدم إال بعد مرور ٤٨ 

ساعة على األقل من التبرع به أضافة

الي ذلك، البد من تعريض هذا الدم الإشعاع بشكل معين لزيادة السالمة، لم يثبت علميا أن هذا 

الدم هو أكثر أمنا وسالمة من الدم الذي

يتبرع به بقية أفراد المجتمع.

٣- التبرع الذاتي- استخدام دمك الخاص:

- تخفيف الدم:  

يتضمن سحب كمية من الدم خالل العمليات الجراحية واستبدالها بسوائل تعطى وريدية. يعاد الدم 
الذي تم سحبه في البداية بعد انتهاء الجراحة.

- استعادة خاليا الدم و إعادة نقلها للمريض: 
تتضمن جمع الدم المفقود خالل الجراحة و إعادته إلى وريد المريض في نفس الوقت بعد معالجته 

بشكل خاص.

- التبرع المسبق: 
التبرع بالدم قبل الجراحة الستعمالك الشخصي، قد ال يؤدي ذلك إلى التقليل من احتمال احتياجك 

لنقل الدم الذي يتبرع به اآلخرون.
٤- العالج بأستخدام بدائل الدم عند األحتياج: 

يتضمن تقديم العالج الطبي أو الجراحي بدون استخدام الدم المخزن في بنوك الدم  . 

المريض شريك في اتخاذ القرار
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فقر الدم: 
هي حالة تحدث بسبب نقص عدد كريات الدم الحمراء السليمة في الدم (والتي تقوم بنقل 

األوكسجين لجميع أعضاء الجسم) فتقل القدرة على حمل األوكسجين لألعضاء.

 أعراض فقر الدم:

- فقدان الطاقة والتعب الشديد واإلرهاق.

     األرق            صعوبة في التنفس           زيادة سرعة ضربات القلب.

     الصداع         الدوار أو فقدان الوعي       الشحوب.

 ما هي أسباب فقر الدم؟

ينتج الجسم عادة كميات كافية من عدد كريا ت الدم الحمراء السليمة، لكن بعض الظروف 

والحاالت المرضية قد تؤدي الى نقص إنتاج كريات الدم الحمراء

السليمة، مثل:

١- نقص الحديد في الغذاء

٢- نقص فيتامين ب ١٢ في الغذاء.

٣-  نقص حمض الفوليك في الغذاء.

٤-  سوء امتصاص الحديد، فيتامين ب ١٢ أو حمض الفوليك.

٥-  فقدان الدم بسب اإلصابات او النزيف.

٦-  أمراض الدم الوراثية مثل (األنيميا المنجلية) .

والتي ينتج عنها :- 

- زيادة تكسر كريات الدم الحمراء.

- السرطان.

٧-  العالج الكيميائي المستخدم لعالج مرض السرطان.

٨-  غزارة الدورة الشهرية للمرأة.

 كيف يتم التشخيص؟

عن طريق تحاليل الدم مثل (فحص الدم الشامل) و يشمل (عدد كريات الدم الحمراء، تركيز 
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    اعرف تركيز الهيموجلوبين لديك!
يتم قياس تركيز الهيموجلوبين بوحدة جرام/ديسيلتر. وبالتالي يتراوح تركيز الهيموجلوبين

 في الدم ما بين ١٣ جم/دسل الى ١٨ جم/دسل للذكور وما بين ١٢جم/دسل الى ١٦ جم/دسل لإلناث.
إذا كان تركيز الهيموجلوبين لديك أقل من الطبيعي يجب عليك سؤال طبيبك عن سبب ذلك 

وعن العالج المناسب لزيادة تركيز الهيموجلوبين لديك.

 العالجات:
يعتمد عالج فقر الدم على سببه.

فعلى سبيل المثال، يتم عالج فقر الدم بسبب نقص الحديد عن طريق الحديد عن طريق الفم، أو عن طريق الوريد.
- اإلريثروبويتين (مكون كريات الدم الحمراء) هو هرمون يتم افرازه عن طريق الكلى والذي بدوره يحفز تكوين كريات 

الدم الحمراء في نخاع العظم. يوجد بديل لهرمون اإلريثروبويتين (معدل وراثيا) يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم 
الحمراء والهيامتوكريت في الدم ويقوم أيضا بتهيئة الجسم قبل إجراء العمليات. يقوم هذا الدواء باستخدام الحديد 

المخزن في الجسم وبالتالي يجب أن تكون هناك كميه كافية من الحديد البديل حتى يقوم الجسم باالستجابة 
بالشكل المطلوب

- حمض الفوليك و فيتامين ب ١٢ مهمان لتحفيز إنتاج خاليا الدم ، يجب تعويضهما في حاالت النقص.
ال ينبغي إجراء نقل الدم إال في أضيق الحدود في حال كان األمر طارئا جدا ولم يكن هناك بديل عن نقل الدم.

طرق الوقاية  

التغذية:
- تناول األغذية الغنية بالحديد يساعد في منع فقر الدم بسبب نقص الحديد. يفضل تناول الوجبات الغنية بالحديد 

مع األغذية التي تحتوي على فيتامين ج لزيادة نسبة امتصاص الحديد.
- األغذية التي تحتوي على فيتامين ب ١٢ وحمض الفوليك تساعد على تكوين ونضج كريات الدم الحمراء .

- األغذية الغنية جدًا بالحديد: لحم البقر، لحم العجل، لحم الضأن، الدجاج، الديك الرومي، كبد الدجاج، كبد البقر، 
سمك الماكريل، سمك السلمون،التونة،السردين، الجمبري، المحار والحبوب المدعمة بالحديد.

- المصادر الغنية بالحديد: البقوليات (الفاصولياء، البازالء، العدس، الفول، الحمص، فول الصويا)، الخضروات (اللفت، 
الشمندر، الكرنب) الفواكه المجففة (المشمش،الخوخ، الزبيب، التمر)، البيض، السبانخ، السلق، دبس السكر.

- المصادر الغنية ب فيتامين ج (حمض االسكوربيك): الليمون، البرتقال، اليوسفي، الجريب فروت، المانجو، البابايا، 
الشمام، الفراولة، الكيوي، الطماطم، السبانخ،الخضروات، البروكلي، الفلفل، الفلفل األخضر الرومي.

- المصادر الغنية ب فيتامين ب ١٢ : جميع أنواع اللحوم والكبد ومنتجات األلبان.
- المصادر الغنية بحمض الفوليك: الكبد، الهليون، الخضروات الورقية، السبانخ، البقوليات، الحبوب الكاملة، والنخالة، 

الخميرة، البرتقال، البروكلي، الملفوف.
ويجب عالج فقر الدم المكتسب قبل إجراء العمليات المرتبة إن إحتاج المريض إلى ذلك حتى ال يضطر إلى نقل الدم 

أثناء أو بعد إجراء العملية . 
عالج فقر الدم قبل اجراء العمليات 

عمل الفحوصات الالزمة قبل اجراء العملية من ٤-٦ أسابيع حتى يتم عالج فقر الدم قبل اجراء 
العملية و الهدف هو : 

      التقليل من االحتياج الى نقل الدم اثناء او بعد اجراء العملية 
      سالمة المريض 
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Pre-operative Anemia
What Is Preoperative Anemia?
Anemia is defined as hemoglobin <13 g/dl for male and <12 g/dl for female 

patients. It is a common finding in the perioperative setting with significant 

untoward consequences.

Anaemia In The General Population:
- Most common in:

� Neonates and children.

� Women of reproductive age especially during pregnancy.

� Elderly people. 

   

- Anemia affecting an estimated 1.95 to 2.36 billion individuals 

worldwide. 

- Iron deficiency anemia (IDA) alone affects an estimated 1.24 to 1.46 

billion people. 

- About 80–90% of patients are anemic following surgery. 

Consequences of Untreated Anemia: 
- Increased morbidity and mortality.

- Diminished quality of life. 

- Increased risk of transfusion. 

What Is The Preoperative Anemia Clinic?
Is a patient blood management strategy to facilitate the diagnosis and 

management of preoperative anemia. Patients who are having an elective 

surgical procedure with anemia or / and risk of blood loss are identified and 

assessed (4-6 weeks) prior to surgery to diagnose and manage anemia.
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Pre-operative Anemia

Preoperative Anemia Clinic Objectives:

- Raise hemoglobin prior to surgery & improves readiness for surgery.

- Decrease the need for RBC transfusion and reduces transfusion risk in 

the perioperative period. 

Diagnosis:

Anemia may be an indicator of an undiagnosed underlying disease process. 

Diagnosis is according to type of anemia and underlining cause (CBC, Iron 

status, Serum B12, Folate, etc..)

Treatment Of Anemia: 

- According to underlining causes and driven by the etiology:

 (Iron, Erythropoietin stimulating agents, Vitamin B12, Folic Acid).

- Monitor response and adjust as needed. 

Preoperative Anemia Benefits and Outcomes:

- Reduces anemia and transfusion associated morbidity and mortality. 

- Decrease blood utilization (cost saving).

- Supports decreases in LOS, readmission, infection rates.

- Helps identify co-morbidities. 

- Improves patient outcomes in chronic diseases e.g., chronic heart 

failure, chronic kidney disease, inflammatory bowel disease, rheumatoid 

arthritis.
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ما هو فقر الدم قبل الجراحة؟
يعرف فقر الدم بنقص الهيموجلوبين عن معدله الطبيعي وهو : ١٣ جم / ديسيلتر للذكور و 

١٢ جم / ديسيلتر للمرضى اإلناث.  

وهو أمر شائع قبل أوبعد اجراء الجراحة ومن الممكن أن يكون له عواقب ومضاعفات وخيمة.

فقر الدم في عموم السكان:
- يعد فقر الدم أكثر شيوًعا في الفئات التالية:

حديثي الوالدة واألطفال.-

النساء في سن اإلنجاب خاصة أثناء الحمل.-

كبار السن.-

- فقر الدم يصيب ما يقدر بنحو ١٫٩٥ إلى ٢٫٣٦ مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

- يؤثر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA) وحده على ما يقدر بنحو ١٫٢٤ إلى ١٫٤٦ مليار 

شخص.

- حوالي ٨٠-٩٠٪ من المرضى يعانون من فقر الدم بعد الجراحة.

عواقب عدم عالج فقر الدم:
- زيادة معدالت المرض والوفيات.

- تدني جودة الحياة.

- زيادة خطر نقل الدم.

ما هي عيادة فقر الدم قبل الجراحة؟
هي استراتيجية إلدارة دم المريض لتسهيل تشخيص وعالج فقر الدم قبل الجراحة.

المرضى الذين يخضعون لعملية جراحية اختيارية يعانون من فقر الدم وخطر فقدان الدم يتم 

تحديدهم وتقييمهم (٤-٦ أسابيع) قبل الجراحة لتشخيص وعالج فقر الدم.
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أهداف عيادة األنيميا قبل الجراحة:
- رفع نسبة الهيموجلوبين قبل الجراحة وتحسين االستعداد للجراحة.

- تقليل الحاجة إلى نقل كرات الدم الحمراء وتقليل مخاطر نقل الدم في الفترة المحيطة 

بالجراحة.

التشــخيص:
قد يكون فقر الدم مؤشرا على عملية مرضية كامنة غير مشخصة.

 ، Bحالة الحديد ، مصل ١٢ ، CBC) يتم التشخيص وفًقا لنوع فقر الدم والسبب األساسي

حمض الفوليك ، إلخ ..)

عالج فقر الدم:
- حسب األسباب: (الحديد ، عوامل تحفيز اإلريثروبويتين ، فيتامين ب ١٢ ، حمض الفوليك).

- مراقبة االستجابة وضبطها حسب الحاجة.

فوائد ونتائج فقر الدم قبل الجراحة:
- يقلل من فقر الدم واألمراض والوفيات المرتبطة بنقل الدم.

- تقليل استخدام الدم (توفير التكاليف).

- يدعم االنخفاض في معدالت االقامة بالمستشفي ، وإعادة الحجز ، ومعدالت اإلصابة.

- يساعد في تحديد األمراض المصاحبة.

- يحسن نتائج المرضى في األمراض المزمنة مثل قصور القلب المزمن وأمراض الكلى المزمنة 

وأمراض األمعاء االلتهابية والتهاب المفاصل.


