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بادرة ضرورية   التبرع بالدم, 

التبرع بالدم الكامل هو الشكل األكثر شيوعا.

 و هو يتيح في نفس الوقت أخذ جميع مكونات الدم: خال يا الدم احلمراء, الكريات البيضاء و صفائح
 يتم فصلها فيما بعد.

 التبرع بالدم جزئيا يتيح أخذ عنصر واحد من الدم من خالل فاصل اخلاليا, العناصر األخرى ترد ملا
 نحها. ميكن استخراج  مكونني في نفس الوقت, في هذه احلالة نتكلم عن التبرع املتعدد املكونات.

 التبرع بالدم جزئيا يوفر ميزة تتيح اتخاذ أكبر كمية من املكونات التي يحتاجها املريض.
 هذا النوع من التبرع يعرض عموما على من سبقت له التجربة.

املتبرعني لذيهم اخليار في التبرع بالدم الكامل أو التبرع بالدم جزئيا.

ما هي األشكال

 املختلفة من التبرع ؟

الفاصل اليومي ما بني تبرع و آخر
 متبرعا  بد مك ميكنك املساعدة, على سبيل املثال امرأة فقد ت الكثير من الدم أثناء الوالدة الستعاد

 قواهن ,املساهمة في حتسني احلالة الصحية لشخص مريض بالسرطان الذي استضعفه العالج
الكيميائي. تتيح الشفاء لألشخاص املصابني مبرض الدم.

 تساهم في إنتاج اهيمونوغلوبولني و غيرها من األدوية التي تتدخل  في الدفاع  املناعي املنتج  انطالقا
 من البالزما .

 اليوم ال يوجد أي منتج ميكن أن يحل محل الدم البشري , و الدم ال ميكن أن يتم إنتاجه اصطناعيا:
 ال سبيل إلى تعويضه فهو ضروري ملعاجلة الكثير من األمراض, و توفره راجع على املتبرعني به من

 املجتمع املدني.
 التبرع بالدم تطوعا مع العلم أنك تتيح االستفادة لألخريني, و لنفسك. ألن ذ لك يعزز من التراث

    اجلماعي للكل الذي ميكن استخدامه عند احلاجة.

 الدم و مكوناته
  الدم هو السائل الذي يدور في األنسجة األوعية, ميثل 8%

 من وزن اجلسم و هو جزء مكون من السائل  )البالزما(,
 و جزء جسيم  ميثل الكريات احلمراء. البالزما و الصفائح

 الدموية.

التبرع بالدم هو فعل من أفعال

 الكرم التي تسمح سنويا عالج 1
 مليونا من املرضى.

متعدد املكونات:

بالزم + صفائح



التبرع كيف ما كان نوعه يتم في 4  مراحل:

 التسجيل
 هناك فريق يأخذ املعلومات الشخصية إلدخالها في بنك املعلومات ثم يتحقق من هويتك من خال ل

   بطاقتك التعريفية و يقدم لك استبيان لتعبئته و في األخير قبل التبرع تهيئ الستجواب.

فحص الصالحية

 قبل كل تبرع, سوف تخضع لعملية إزالة عينات من الدم إلجراء اختبارات. ثم تلقى الطبيب لكي

يجري حوارا و فحصا طبيا إلثبات صالحيتك للتبرع و هذا مراعيا سالمة املتبرع  و املستفيد.

 عملية األخذ
 أ خد الدم و مكوناته يتم من قبل املمرضني املدر بني و املؤهلني. عملية األخذ بسيطة و غير مؤدية و

املواد املستخدمة تستعمل مرة واحدة فقط.

وقت االستراحة و األكل

بعد التبرع سوف يعرض عليك الفطور, استفد من هذه احلصة لألكل و االستراحة.

   كيف يتم التبرع ؟

الفاصل اليومي ما بني تبرع و آخر
إذا تبرعت

ميكنني التبرع
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جتهيز مكونات الدم  -1
 الدم املأخوذ يتم فرزه عن طريق آلة دوارة, للحصول على

 مختلف املكونات )خاليا الدم احلمراء و الصفائح و البالزما(.
املريض يحصل إال على املكونات الدموية التي يحتاجها.

التأهل البيولوجي للتبرعات  -2
 لكل تبرع يأخذ بعض العينات الختبارها: يتم إثبات صالحية
 استعمال هذا الدم للمرضى فقط إذا كانت التحاليل الرئيسية
 التي تخص األمراض املعدية )التهاب الكبد B و C, اإليدس,

 سيفيليد( لها إجابة سلبية.

التوزيع  -3
 يتم فصل املكونات و إثبات  صالحيتها, ثم توزيعها على

 أقسام املستشفيات التي تطلبها, بعد إجراء اختبار التطابق
ما بني املتبرع و املستفيد.

 مهما كان املكان الذي يتم فيه اجلمع, من بعد أخذ الدم, تلي
 بعد األخذ إجراءات مماثلة ليحمل كل اآلمن من املتبرع إلى

املستفيد.

  ماذا يصبح تبرعك؟
 مهما كان املكان الذي يتم فيه اجلمع, من بعد أخذ الدم, هذا األخير مير عبر نفس املراحل في أمان تام.

الكلمة الرئيسية: األمن
 كل كيس مأخوذ و املعينات املوافقة له تكون مسجلة حتت

 رقم سري له رمز خطي ال مثل له  و هذا كله من أجل
 تأمني من أول التبرع إلى آخر عملية نقل الدم دقة اإلسناد

لغاية 30 سنة, و أمان مضمون كل املراحل.



ميكنك التبرع بدمك في هده احلالة:

- عمرك يتراوح ما بني 65/18 سنة

- إذا صرح  لك إجازة من طرف الطبيب

- ال يقل وزن جسمك عن 50 كيلو غراما

- مستوى للهيموجلوبني كافيا

- أن تكون حامل لبطاقة التعريف الشخصية.

ما هي املتطلبات للتبرع بالدم؟

في بعض احلاالت,

عليك االنتظار للتبرع بدمك:

- على األقل 7 من بعد نهاية العالج باملضادات احليوية

- 7 أيام بعد عالج  األسنان )تسوس األسنان تكفي 48  ساعة(

- 14 يوما على األقل بعد مرض معد

- 3 أشهر بعد سفر إلى املناطق املوبوءة ألمراض املدارية

- 6 أشهر بعد سفر إلى بلد أين توجد املالريا

 - 4 أشهر بعد تعرض لوضع ميكن فيه نقل األمراض املعدية :عملية

جراحية, الكشف الداخلي )املعدة,الكولون و الطرق الرئيسية(

الوشم و كثقب األذنني و غيرها.

 دليل املصحات متوفر على العنوان اإللكتروني في الفقرة املختصة مبركز اإلقليمي للدم
www.regione.toscana.it/donareilsangue

 فيما يخص
 االستفهامات الطبية

 ال تتردد في االتصال
 بطبيب ألقرب مصحة

 لنقل الدم.



 إخفاء الهوية: هويتي املانح و املتلقي
 تستعمل من طرف عمال نظام نقل الدم

 لتوسكانا, قياسا على القانون الذي
يخص اخلصوصية

 التطوع: التطوع بالدم عمل اختياري و
غير إجباري.

 بدون ربح: الدم و مكوناته ال تكون
 مصدرا للربح, و تكلفة الوحدة دموية

 أو مكوناته محدد وفق تكاليف اجلمع,
اإلعداد, التصنيف و توزيع منتجاته.

 الصحة: لكل متبرع, املعدات املستعملة
 لألخذ تكون معقمة و تستعمل مرة

واحدة.

?ما هو خلق التبرع بالدم

 الدورية: الدم املتبرع به بانتظام ميثل ضمانا للموثوقية و السالمة للمستفيد و
 كذلك يؤكد التموين. املتبرع الدوري مفتش صحيا, حيث خاضع لفحص دقيق و دمه

 خاضع ملراقبة صارمة. اختياره للتبرع املكرر يجعل تبرعه غير مؤثر عليه بعوامل أخرى
 كالعاطفية.

 املجانية: التبرع بالدم فعل مجاني و ال ميكن
 تأجيره بأي شكل. غياب مقابل مادي هو عنصر

أساسي لتأمني نقل الدم.

 استعمال الدم وراء تسديد ثمنه, غير املشاكل
 اخللقية, يزيد مخاطر نقل الدم و لهذا يلزم رفده,

  في إيطاليا يعتبر جرمية جنائية مبوجب املادة
  22 القانون 2005/219.

 األمن: املجانية, الفحص قبل التبرع و
 االختبارات تأمن املواد املنقلة للمرضى

و حماية صحة املتبرع.

 اجلودة: احترام السلوك اجليدة
 و الضوابط املتعددة على املعدات

 املستعملة تضمن أحسن جودة للمنتجات
املنقولة.



 الكمية: الكمية املتوسطة للدم التي تأخذ من كل متبرع محدد من قرا ر  وزاري
في 450 سنتمتر مكعب حوالي 10%

 املدة: مدة األخذ 10 دقائق, من وصولكم إلى خروجكم تلزمكم تقريبا 45 دقيقة.

 احلفظ: الكريات احلمراء حتفظ ملدة 42 يوما.

 فاصل التبرع: من الالزم انتظار 90 يوم ما بني تبرعني لدم الكامل, عدد
 التبرعات ال ينبغي أن يتجاوز 4 مرات في السنة بالنسبة للرجال و 2 مرتني بالنسبة

للنساء في سن اإلجناب.

ما الغرض من الدم؟

 الكريات احلمراء تستخدم أساسيا لتصحيح فقر
 الدم للذين يعانون من أ مراض الدم و السرطان.

 بالفعل العالج الكيميائي  يدمر خاليا النخاع
 العظمي )الكريات احلمراء , الصفائح(  و بالتالي

 يجب نقلها. يتم نقل الكريات احلمراء كذلك في
 حالة نزيف مهم قد يحدث بسبب صد مات, عمليات

جراحية منها الزرع أو أثناء الوالدة.

ما هي احلاجة:

 احلاجة إلى الدم و مكوناته تزداد باستمرار نتيجة
 شيخوخة الساكنة , و ابتكار جودة الرعايات

 الصحية. فقرات النقص متكررة على مدار العام
 و خصوصا في الصيف, يحتاج دائما للدم و

 ليس في حاالت الطوارئ فقط. لإلجابة عن ارتفاع
 االحتياجات يكون من الضروري سنوية زيادة:

 التبرعات, رقم املتبرعني و مؤشر التبرع )يعني عدد
 التبرعات مقابل الفرد الواحد(.

من الذي ميكنه التبرع؟

 جميع األشخاص املعترف مبالءمتهم للتبرع من
 طرف أطباء مركز نقل الدم.

  التبرع بالدم الكامل:

 تبرعت بالدم و هذا قد مكن من إجناح كرمي تبرع بعضو و بفضل أشخاص كثيرة )ترانسبالنت( و كل هذا بفضل شخص في الدورة 25 لأللعاب العاملية في 2005 قياسي عاملي في 50 متر سباحة صدر و حصلت على ميدالية ذهبية و رقم أنا إنسان سعيد و أصبحت أب لريبيكا من بعد 10 سنوات من املرض , اليوم ,
الزراعة.

 فيديريكو 34 سنة

للعلم



ما الغرض من البالزما؟

 تبرعا بالبالزما ميكن مساعدة عدة مرضى.

 ميكن استعمال البالزما على شكلني:
 أحدهما مخصص لالستخدام الطبي و األخر على

 شكل منتجات صيدلية بعد التجزيء من طرف املصنع.
 يستفيد منه باخلصوص ضحايا احلروق, املصابني
 بالهيموفيليا, املرضى الذين يعانون من اضطرابات
 تختر الدم أو شدة نقص املناعة, أمرا ض اجلهاز

 العصبي و الكبد.

    ما هي احلاجيات؟
 حاجيات البالزما املرسلة للتجزيء الصناعي تزداد

 و خاصة بسبب زيادة وصفات الغلوبولني املناعي )و
 بقدر أدنى ألبومني( املنتج من خالل البالزما. موازيا
 لذ لك تزداد احتياجات البالزما املوجهة لالستعمال

 الطبي: كل يوم في  إقليم توسكانا نحتاج إلى ما يفوق
25.000  وحدة عالجية.

للعلم

 من مواليد البيرو, جئت إلى إيطاليا
 و عمري 6 سنوات ملعاجلتي من

 الهيموفيليا. هنا و جدت العالج املناسب
 بفضل مشتقات الدم املستخلصة من
 البالزما املتبرع به, و بهذا استطعت
 عيش حياة عادية و اآلن أدرس في
اجلامعة لكي أصبح تقني الوقاية.

  لويز عمر 24 سنة

التبرع بالبالزما:

الكمية: ميكن أخذ إلى غاية 650 مللتر من البالزما للتبرع الواحد.

 املدة: األخذ يستغرق ما بني 35 و 45 دقيقة, من وصولكم إلى خروجكم تلزم
تقريبا 1 ساعة.

احلفظ: البالزما الذي يتم جمعه يجمد في احلني.
ميكن حتزينه ملدة تصل إلى 24 شهر.

فاصل التبرع: يجب احترام فاصل ما بني تبرعني للبالزما يساوى 14 يوما.
التبرع بالبالزما يتخذ عادة بتحد يد موعد.

إلى ماذا يتحول



?

 من الذي ميكنه التبرع بالبالزما؟
كل املتبرعني ميكنهم التبرع به.

مع ذلك أشخاص مجموعة الفصيلة الدموية أب و مجموعة الفصيلة الدموية ب هم املرشحني األفضل لهذا النوع من التبرع.

1

2

2

 وزارة الصحة الوطنية: تهتم باألخذ
 ,تصنيع,التصنيف البيولوجي و التوزيع

للبالزما.

 الصناعة املوفق عليها:
 جتزئ البالزما إلنتاج

 األدوية املشتق منه:
 ألبومني, إمونوغلوبني,
 عوامل التخثير, مضاد

 لتجلط الدموي التي توزع
على املستشفيات.

 البالزما في االستعمال الطبي
 ينقل للمرضى دون تغيره

الصناعي.

 ميكن للمريض أخذ البالزما على شكل
أدوية مشتقة منه بعد تغيره الصناعي.

3

إلى ماذا يتحول

البالزما



ما الغرض من الصفائح؟

 عندما املرض )ابيضاض الدم, الضمور النخاعي( أو
 املعاجلة اجلد قوية )العالج باألشعة( متنع من إنتاج
 اخلاليا الدموية من طرف النخاع العظمي, املريض

يسقط في مرحلة مرضية تسمى بالضمور.

 في هذه احلالة يكون نقل الصفائح ضروريا الجتناب
خطورة النزيف الدموي الذي يشكل خطرا.

ما هي احلاجيات؟

 مقتضى الصفائح يزداد مع تطور التقنيات الطبية.
 حياة الصفائح قصيرة املدى )5 أيام( لهذا يجعل

ضروريا دورية التبرعات لتلبية االحتياجات.

للعلم

 التبرع بالصفائح يتم كذلك عن طريق الفصادة , في هذه
احلالة التبرع يتخذ عادة بتحد يد موعد.

 من الذي ميكنه التبرع بالصفائح عن طريق
الفصادة؟

 هذا النوع من التبرع يعرض غالبا على املتبرعني
املتعودين.

للعلم

 التبرع بالصفائح

 االشتغال إلى حد ما أصبت بالضمور بعد مرض معد, نخاعي بدأ يقل في
 النخاعي و لهذا احتجت لنقل الكثير

 من الصفائح. هذه احلالة عرفت احلل
 تطلبت هي كذلك لبضعة أيام لنقل الدم بعد زرع النخاع, و هذه املعاجلة قد
 و الصفائح. اآلن إني بصحة جيدة

 و أخيرا ميكنني النظر إلى احلياة و
املستقبل بأمان.

فولفيا 30 سنة

التبرع بدم احلبل السري

املدة: التبرع يستغرق 90 دقيقة, من وصولكم إلى خروجكم تلزم تقريبا 2 ساعتني.

فاصل التبرع: من الالزم انتضار 30 يوم ما بني تبرع و مواليه,
عدد التبرعات ال ينبغي أن يتجاوز 6 مرات  في السنة.



الدم الذي ميكنه إعطاء ثانيا احلياة
 تكمل أهمية احلبل السري في احتوائه على خاليا جدعية, و

 يكون عادة مصير دم احلبل السري النفايات. اخلاليا اجلدعية
 قادرة على إنشاء خاليا أخرى للدم, التي بدورها إذ ثم زرعها

 تساهم في عالج األطفال الصغار و الكبار الذين يعانون
 من أمراض الدم اخلطيرة مثل: ابيضاض الدم, لينفوم و

تاالسيميا.

األمن
 جمع الدم يحقق بعد قص احلبل السري و هكذا ال يسبب أي
 خطر لألم أو اجلنني. و حدات الدم املتبرع به تخزن في أبناك
 احلبل السري عن طريق املناهج معترف بها من طرف األمة
 العلمية الدولية. املعطيات املرتبطة به تدخل في سجل دولي

بدوره مرتبط مبراكز الزرع املختصة.

من ميكنه التبرع
 كل النساء املعتبرات مالئمات بعد حوار أولي. للتبرع بدم
 احلبل السري من الضروري الصحة اجليدة, هكذا ميكن

 تصغير خطر نقل األمراض للمتلقي.
 مثل حاالت التبرع بالدم هناك حاالت طبية و خلقية تشكل

 خطر و هذا ال يسمح التبرع بدم احلبل السري. املرأة
 تخضع ألخذ دموي أثناء الوالدة, و بعد 6 أشهر الستثناء

وجود أمراض معدية عليها إعادة التحاليل.

التبرع بدم احلبل السري

للعلم

التبرع العام: مخصصة ألي كان يحتاجه و ميثل الفعل احلقيقي للتبرع.

 التبرع املخصص: تنفد ألحد من أقرباء الدم في حاالت خطر بعد إصابته مبجموعة
معينة من األمراض.

 التبرع الذاتي: هذا املوقف يستند اجلمع الذاتي لدم احلبل السري. في هذه احلالة احلفظ
 ممكن في مراكز دولية فقط, ألنه غير قانوني في إيطاليا وجود أبناك لدم احلبل السري. وهذا

 ألنه ليس هناك دليل علمي على فائدة اخلاليا اجلدعية للدم احلبل السري الشخصي التي متكن
 إعادة بناء األعضاء املدمرة و كذلك ليس هناك دليل علمي على أن دم احلبل السري احملتفظ به

 لالستعمال الذاتي ال يحتوي على نفس اخلاليا املريضة التي سببت املرض.

أين ميكن التبرع؟
    في كل مراكز الوالدة للمنطقة املسموح لهم بالقيام بأخذ الدم احلبل السري:

          www.salute.toscana.it

 فلورنسا تقول: “بالصراحة كنت يائسة, في مركز الزرع النخاع العظمي ملدينة املصابة بابيضاض الدم احلاد. عوجلت
 حيت ليس لدي أخوى و ال  أي واهب
 في العائلة أو في السجل الدولي. من
 حسن احلض استطعت العثور على
املتحدة األمريكية و هذا أجناني”. حبلني سريني صغيرين من الواليات

مانيال 38 سنة
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Delegazione Cesvot di Prato - Via Cambioni, 35 59100 Prato
Tel. 0574 442015 - Fax 0574 443861

e-mail: del.prato@cesvot.it - www.cesvot.it

Le traduzioni di questa pubblicazione sono state realizzate 
grazie all’idea ed al contributo della delegazione Cesvot di Prato.

Centro Regionale Sangue Toscana - Via Taddeo Alderotti, 26/N - 50139 Firenze
crs@regione.toscana.it - www.regione.toscana.it/donareilsangue

Tel. 055 4383383 - Fax 055 4383344

800 166 666
www.toscana.cri.it

055 343411
www.anpastoscana.it

055 4223746
www.fratres.org

800 261580
www.avis.it/toscana

لإلرشادات أين و كيف التبرع بدم احلبل السري:

0574 540002
www.adisco.it

Via Borgognissanti, 16 - 50123 Firenze

Tel. 055 23.98.624 - Fax 055 29.41.62 - e-mail: toscana@avis.it

Sede di Firenze: Via dei Massoni, 21 - 50139 Firenze

Tel. 055 40571 - Fax 055 400699

Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze

Tel. 055-787651 Fax 055-78765207 - e-mail: anpastoscana@anpastoscana.it

Via Ragazzi del ‘99, 65 - 50141 Firenze

Tel. e Fax 055 4223746 - e-mail: info@fratres.org

Via del Lazzeretto 168/15 - 59100 Prato

Cell. 335 1341929 / 335-5925648 - e-mail: segreteria-toscana@adisco.it


