Arabic

دليل عام عن نقل الدم
معلومات للمرضى وعائالتهم

نقل الدم
إجراء تتلقى من خالله دما ً بواسطة قنيَّة عبر
نقل الدم
ٌ
الوريد ( )IVيتم إدخالها في أحد أوردتك.
تعذر عليه إنتاج كل
قد حتتاج لنقل دمٍ إلى جسمك إذا
ّ
أجزاء دمك أنت ،أو إذا كانت خاليا دمك ال تعمل بطريقة
صحيحة ،أو إذا كنت قد خسرت بعض دمك.
جتنب احلاجة لنقل الدم.
ومن املمكن في الغالب تقليل أو ّ
•ابحث مع فريق رعايتك الصحية أفضل طريقة
ملعاجلة فقر الدم (انخفاض عدد أو نوعية خاليا الدم
احلمراء).
•إذا كانت ستُجرى لك عملية جراحية ،ابحث مع
فريق رعايتك الصحية ما إذا كانت هناك حاجة
للتوقف عن استخدام بعض األدوية أو االمتناع
عنها لكي تق ّلل من إمكانية حدوث نزف.

•قد يقترح فريق رعايتك الصحية جتميع شيء من
دمك أنت ثم إعادته إلى جسمك خالل بعض أنواع
العمليات اجلراحية الكبرى.

البالزما حتتوي على عوامل تعمل مع الصفائح ملساعدة
الدم على التخثر ويجوز إعطاؤها ملنع النزف أو إيقافه.
منتجات دم أخرى يتم إعطاؤها جملموعة واسعة من
األسباب ،مثال ً لتحسني جهاز املناعة أو التعويض عن
التخثر.
بعض عوامل
ّ

طالع على معلومات أكثر تفصيال ً عن نقل الدم ،يُرجى
لال ّ
زيارة املوقع www.mytransfusion.com.au

إذا احتجت إلجراء نقل دم
والتأكد
سيكون عليك إجراء اختبار دم ملعرفة زمرة دمك
ّ
من توفر دمٍ من زمرة دمك.
التأكد من أن
عند إجراء نقل دم إليك ،يجب أن تساعد في
ّ
كل التفاصيل املوجودة في االستمارة واألنبوب صحيحة
ومتماثلة متاماً .وهذا يشمل اسمك الكامل بتهجئة
صحيحة وتاريخ ميالدك.

•أما إذا احتجت لنقل دم إلى جسمك ،فيجب أن
تتلقى فقط الكمية املطلوبة لتخفيف األعراض.
مثالً ،متى تلقيت كيسا ً واحدا ً من خاليا الدم
احلمراء ،يجب أن تتم مراجعة حالتك ملعرفة ما إذا
كانت هناك حاجة لكيس آخر .فقد يكون الكيس
الواحد كافياً.

أجزاء الدم التي قد تكون مطلوبة
اخلاليا احلمراء حتمل األوكسيجني إلى أنسجة اجلسم
وأعضائه .وقد يتم إعطاؤها إذا انخفضت مستوياتها
لديك أو إذا فقدت شيئا ً من دمك.

الصفائح تساعد الدم على التخثر ويتم إعطاؤها ملنع
النزف أو إيقافه.

إبراء من املسؤولية

إن نشرة املعلومات هذه هي ألغراض تثقيفك فقط .ويجب عدم استخدامها
لتوجيهك و/أو حتديد خيارات أو قرارات العالج الفعلية .يجب اتخاذ أية قرارات من
هذا القبيل على أساس مشورة من طبيبك املعالج أو محترفني صحيني آخرين.

األخطار

لدى أستراليا إمدادات دم هي من ضمن أفضل ما يوجد
منها في العالم ،لكن كما هو احلال في كل اإلجراءات
الطبية فإن نقل الدم ال يخلو متاما ً من اخلطر.
تشمل األخطار األكثر شيوعا ً لنقل الدم مايلي:
ردات فعل خفيفة ،مبا فيها ارتفاع خفيف في درجة
• ّ
احلرارة أو طفح جلدي
•ارتفاع كمية السوائل ،مما يؤدي إلى صعوبات في
ّ
التنفس خاصة لدى املرضى األكبر سنا ً واملصابني
ّ
بأمراض في القلب.
تشمل األخطار األقل شيوعا ً لنقل الدم مايلي:
تلقي دمٍ ال "يضاهي" دمك
• ّ

ردات فعل شديدة ،مثل احلساسية أو حدوث إصابة
• ّ
حادة في الرئة
•نقل العدوى ،مثال ً البكتيريا أو الفيروس

املوافقة

أنت صاحب االختيار في العالج .قبل أن يتم نقل دمٍ
إليك ،يجب أن يُطلب منك املوافقة على ذلك .استخدم
التأكد السريعة هذه ملساعدتك على القيام بهذا
قائمة
ّ
االختيار.
•هل تعرف سبب التوصية بإجراء نقل الدم لك؟

احلد منه؟
لتجنب نقل الدم أو
•هل سألت عن طرق
ّ
ّ
•هل تفهم األخطار؟

•هل متت اإلجابة عن كل أسئلتك؟
ّ

عندما يتم نقل دم ٍ إليك

قبل نقل الدم يتم مرة أخرى إجراء تدقيقات صارمة
للتأكد من اسمك وتاريخ ميالدك .وسيقوم بذلك إثنان
ّ
من املوظفني .إذا احتجت ألكثر من كيس واحد من الدم
أو من أحد أنواع منتجات الدم ،فسيقوم املوظفون بهذه
التدقيقات كل مرة.

كما سيراقب املوظفون وضعك بحرص للتعرّف على
أية مشاكل قد حتدث خالل نقل الدم .وهذا يعني قياس
نبضك وضغط دمك ودرجة حرارتك على فترات منتظمة.
ال يشعر معظم الناس بأي اختالف خالل نقل الدم ،غير
بتوعك من أية ناحية أخبر املوظفني فوراً.
أنه إذا شعرت
ّ
وتتمكن من مغادرة املستشفى
قد يتم إجراء نقل دم لك
ّ
عما
حتدث مع املوظفني ّ
مباشرة بعد ذلك .قبل أن تغادرّ ،
بتوعك الحقاً.
يجب أن تفعله إذا شعرت
ّ

معاجلة اخملاوف

إذا ساورك قلق في أي وقت من املهم أن تتحدث عنه .أخبر
عما يقلقك ألنه ميكن أن حتدث مشاكل طبية
املوظفني ّ
خطيرة إذا مت إعطاؤك نوع دم غير مناسب .وهذا يشمل:
•إذا كانت هناك أية مشكلة عند التدقيق في
اسمك وتاريخ ميالدك.
•إذا شعرت أن التدقيق لم يتم بطريقة صحيحة.
بتوعك في أي وقت خالل نقل الدم أو بعده.
•إذا شعرت
ّ

معلومات عامة

إذا احتجت إلجراء نقل الدم أكثر من مرة ،أو إذا احتجت
إلجراء نقل الدم بصورة منتظمة ،فسيكون عليك إجراء
اختبار دم في كل مرة.
إذا لم يتم إجراء اختبار دم واحتجت لدمٍ بسرعة كبيرة ميكن
دم يضاهي دمك.
إعطاؤك دما ً من زمرة خاصة إلى أن يتوفر ٌ

يجب التدقيق دائما ً في تفاصيل الهوية مع شخص آخر،
كشخ ٍ
ص يدعمك مثالً ،أو أحد أعضاء العائلة أو موظف آخر.
نبذة عن Blood Watch
 Blood Watchبرنامج تتولى إدارته مفوضية اإلتقان اإلكلينيكي .وهو يهدف إلى
حتسني املمارسة اإلكلينيكية املتعلقة بطب نقل الدم.

وهو يعزّز إستراتيجيات طبية وجراحية لإلدارة السليمة ملوارد الدم املتبرّع بها
وكذلك دم املريض ،بهدف حتسني النتائج التي يحصل عليها املريض.
للمزيد من املعلومات عن برنامج  ،Blood Watchيُرجى زيارة املوقع
http://www.cec.health.nsw.gov.au/programs/blood-watch
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