
مكونات الدم

• سائل أصفر شفاف يحمل جميع اخلاليا 	 البالزما: 
والهرمونات  االنزميات  التجلط،  وعوامل  الدموية 
اخملتلفة، كما يحمل الغذاء الى جميع أجزاء اجلسم.

• الى 	 الرئة  من  األكسجني  حتمل  احلمراء:  الدم  كرات 
جميع اجزاء اجلسم، معدل عمر هذه الكريات 120 يوم.

• وحتمي 	 اجلراثيم  تهاجم  البيضاء:  الدم  كرات 
اجلسم من خطرها بوظيفتها املناعية.

• النزيف من 	 تعمل على منع  الصفائح الدموية: 
حدوث  عند  الدم  تخثر  في  واملساعدة  االوعية 

نزيف.

• التطوعي و الإن�ساين.	
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إنقاذ  في  يساهم  نبيل  إنساني  عمل  بالدم  التبرع 
احلاجة  أمس  في  يكونون  الذين  املرضى  أالف  حياة 
مرضى  عشرة  كل  من  واحد  أن  علماً  الدم،  لنقل 
الدم  نقل  الى  حاجة  في  هم  املستشفى  يدخلون 
اخلبيثة  األمراض  من  يعانون  الذين  املرضى  خصوصا 
الوراثية،   االمراض  بعض  الى  اضافة  واملستعصية 
الدم بشكل  لنقل  املريض  التي يحتاج  كالثالسيميا 
دوري وكذلك األشخاص الذين تعرضوا حلوادث خطيرة 
هؤالء  كل  الدم.  من  كبيره  كمية  أثرها  على  فقدوا 
الدم إلنقاذ حياتهم. ويشكل  في أمس احلاجة لنقل 
احليوي، فبرغم  السائل  الوحيد لهذا  املصدر  اإلنسان 
ال  الدم  أن  إال  الكبير،  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
األهميته  تتضح  هنا  من  تخليقه.  او  تصنيعه  ميكن 
العظيمة للتبرع بالدم، علماً ان اجلسم يحتوي على 
5-4.5  لتر من الدم تتجدد محتوياته بصفة مستمرة، 
دوري  بشكل  بالدم  التبرع  السليم  اإلنسان  وبامكان 

من 1- 3 مرات في السنة. 

الثالسيميا 
مرض وراثي يسبب فقر دم 

مزمن،  ويحتاج المريض للتزود 
بوحدات دم باستمرار وبمعدل 

وحدة واحدة شهريًا،
فهل تبرعت بالدم؟
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كيف تتم عملية التبرع بالدم 
تعبئة  وبعد  بالدم حتت ضوابط معينة  التبرع  يتم 
املتبرع  وصحة  سالمة  لضمان  املتبرع،  استمارة 
من  مبجموعة  مير  املتبرع  ان  حيث  شيء،  كل  قبل 
استطاعته  من  للتأكد  التبرع  قبل  الفحوصات 
ذلك ودون املساس بسالمته، ومن هذه الفحوصات: 
النبض،  الضغط،  الهيموجلوبني،  نسبة  فحص 
واحلالة الصحية للمتبرع بشكل عام، عالوة  الوزن، 
التبرع.  اثناء  الفريق الطبي اخملتص له  على مراقبة 
يأخذ املتبرع قسطا من الراحة بعد التبرع لفترة بني 
5-10 دقائق يتناول خاللها العصير، ثم يقوم املتبرع 
مبزاولة حياته اليومية املعتادة بصورة طبيعية جداً.

ماذا يجري بالدم بعد سحبه
قبل إعطاء الدم للمرضى يجري فحصه للتأكد من 
خلوه من االمراض املعدية التي تنتقل بواسطة نقل 
منها  امللوث  اتالف  ويتم  اجلنسي،   االتصال  او  الدم 
فصل  يجري  كما  فقط.  الصالح  الدم  يستعمل  و 
الدم الى مكوناته اخلاليا احلمراء، البالزما، الصفائح 
املرضى  عالج  ليتم  البارد،  والراسب  الدموية، 
احلرارة  بدرجات  ويخزن  تنقصهم  التي  باملكونات 
ويتم  احملددة،  الصالحية  وملدة  لكل مكون  املناسبة 

صرفها للمرضى بطلب من الطبيب املعالج.

فوائد التبرع بالدم
• املتبرع بعد تبرعه 	 التي يتلقاها  الفائدة اإلنسانية 

بالدم.
• بالرضا 	 املتبرع  بشعور  املتمثلة  املعنوية  الفائدة 

واجبه،  يؤدي  انه  يشعر  حيث  ذاته،  عن  النفسي 
ويعزز احساسه باالنتماء والعطاء.

• تعزيز وتقوية أواصر اجملتمع بخلق املبادرة بني الناس 	
دعم العمل التطوعي واإلنساني.

• زيادة نشاط وظيفة نخاع العظم في انتاج كميات 	
جديدة من خاليا الدم.

• زيادة في نشاط الدورة الدموية.	
• يقلل من نسبة الكوليستيرول والدهنيات الثالثة 	

في الدم.  
• الهيموجلوبني لدى االشخاص 	 التقليل من نسبة 

التخفيف  وبالتالي  فيه،  الدائم  باالرتفاع  املصابني 
من احتمال االصابة باجللطة الدموية من جراء هذه 

الزيادة كما هو احلال عند بعض االفراد.
• تعزيز و تقوية اأوا�صر املجتمع بخلق املبادرة بني النا�س دعم العمل	

من يمكنه التبرع بالدم
كل شخص يتمتع بصحة جيدة ويتراوح عمره ما بني 
18-65 سنة  للرجال وما بني 18-60 سنة للنساء، ووزنه 
اليقل عن 50 كيلو جرام، وضغط دمه الطبيعي 120-

 12.5 عن  تقل  ال  الهيموجلوبني  ونسبة   ،90-80  /130
ان  للرجال.  14جم/ديسيلتر  و  للنساء  جم/ديسيلتر 
كاالنفلونزا،  املعدية  االمراض  من  خالي  املتبرع  يكون 
وتستطيع  والسكري،  كالضغط  املزمنة  واالمراض 
املرأة احلامل او املرضعة التبرع بالدم بعد مرور عام على 

الوالدة.

ملليلتر ويقوم اجلسم  الكامل 450  التبرع  يبلغ مقدار 
فترة قصيرة جداً  ذلك بشكل طبيعي خالل  بتعويض 
من الزمن وميكن التبرع بالدم  للرجال كل ثالثة شهور 

وللنساء كل اربعة شهور. 

نصائح للمتبرع
• يفضل تناول قليال من الطعام قبل التبرع 	

بالدم بساعتني.
• عدم التدخني ملدة ساعة قبل وبعد التبرع.	
• عدم مغادرة سرير التبرع إال عندما يطلب 	

اعمالك  ممارسة  الى  العودة  وميكنك  ذلك 
اليومية بعد تبرعك بالدم.

• اليوم، 	 الشاقة خالل  االعمال  االبتعاد عن 
مثل شخص يعمل بشركة كهرباء. 

بادرة حسنة حتتاج الى دعم.. وشعور نبيل 
إن  واحاسيسها..  البشرية  النفس  اجتاه 
أمر  االمور  هذه  مبثل  اجملتمع  أفراد  توعية 
مطلوب... الى ان يتم تثقيف اجملتمع وحثه 
الفردية  املبادرات  ان  للجميع  القول  يجب 

ممكنة…

في  يكون  ان  يمكن  بالدم  التبرع 
حسب  مواطن  ألي  ويمكن  يوم،  اي 
بنوك  في  التبرع  المذكورة  الشروط 
الصحة  وزارة  لدى  المعتمدة  الدم 
الفلسطينية وحسب الدوام الرسمي.


