�صفحة ا�سبوعية ت�صدرها جريدة «

» بالتعاون مع العالقات العامة والإعالم بوزارة ال�صحة ..للتوا�صلhealth141@hotmail.com:

قواعد و�أ�س�س هامة الختيار املتربع بالدم
 -الوزن املنا�سب للتربع بالدم

الوزن املنا�سب للتربع بالدم هو  50كيلو جرام ف�أكرث ،وذلك لأن
حجم الدورة الدموية يتنا�سب مع وزن اجل�سم ،فال�شخ�ص الذي
يزن  50كجم �أو �أكرث يكون حجم الدم يف الدورة الدموية من 6- 5
لرتات وعندما يتربع بوحدة دم يف حدود  450مل فهذا يعادل حوايل
 12/1من حجم الدورة الدمويه وذلك ال ي�شكل اي خطورة على حالته
ال�صحية �أما �إذا قل الوزن عن  50كجم فهذا يعني �أن حجم الدورة
الدموية �أقل من  6-5لرتات مما قد ي�شكل خطورة على املتربع.

 -التربع بالدم ون�سبة الهيموجلوبني

التربع بوحدة دم  450مل يزيل حوايل من  250 – 200جمم من
ن�سبة احلديد املوجودة باجل�سم لذا ينبغي تقييم ن�سبة الهيموجلوبني
قبل التربع بالدم مبا�شرة من قبل �أحد �أع�ضاء فريق بنك الدم،
ويكون احلد الأدنى لن�سبة الهيموجلوبني املقبولة للتربع بالدم هي:
ل � � �ل� � ��رج� � ��ال م�� � ��ن  13ايل  18ج�� � ��م  /دي� ��� �س� �ي� �ل�ت�ر
ل � �ل � �ن � �� � �س� ��اء م�� � ��ن  12ايل  17ج�� � ��م  /دي� ��� �س� �ي� �ل�ت�ر
�أم� ��ا اذا ق �ل��ت ال�ن���س�ب��ة ع��ن ذل ��ك احل ��د ف�ي�ت��م ت ��أج �ي��ل ال �ت�برع
ف�ترة معينة حر�صا على �سالمة امل�ت�برع ول�ضمان �أن خم��زون
احل��دي��د داخ��ل اجل�سم ك��ايف للمتربع بعد عملية ال�ت�برع بالدم
وت� � � � � �ك � � � � ��ون ف� � � �ت � � ��رة ال�� � � �ت�� � � ��أج�� � � �ي� � � ��ل ك � � � � ��الأت � � � � ��ي:

�إن التربع بالدم من الأعمال الإن�سانية التي ت�سهم وب�شكل كبري جد ًا والفحو�صات اكت�شاف هذه الفريو�سات �أو الأج�سام امل�ضادة لها وهذه  -التربع بالدم و �ضغط الدم املرتفع

يف �إنقاذ حياة كثري من النا�س ،ومعاجلتها لكثري من الإ�صابات،
لهذا يتح�صل العديد من النا�س يومي ًا على نقل للدم ومكوناته
مل�سببات عديدة من �أهمها العمليات اجلراحية ،و�إ�صابات احلوادث
التي تنتج عنها حاالت نزف و�إ�صابات احلروق ،وعدد من احلاالت
املر�ضية الأخرى التي حتتاج �إىل نقل الدم ويف هذه احلاالت يكون
نقل الدم هو العالج الأن�سب مع الأدوي��ة االخرى املكملة للعالج.
على �ضوء هذا كانت هناك وقفة مع الدكتورة �صربية بنت نا�صر
اله�شامية مديرة دائ��رة خدمات بنوك ال��دم ،حيث او�ضحت �أن
للدم مكونات رئي�سية �أهمها الكريات احلمراء والبي�ضاء وبالزما
ال��دم وال�صفائح ال��دم��وي��ة ،لذلك لي�س بغريب �أن جن��د الكثري
من النا�س يقبلون على التربع بالدم ب�إعتباره حاجة �إن�سانية
ت�ساعد يف �إنقاذ املر�ضى وامل�صابني املحتاجني لنقل ال��دم ومن
هنا ُو�ضعت قواعد وا�س�س معينة لإختيار وقبول املتربع والتي
تهدف يف الأ�سا�س �إىل توفري احلماية والأم��ان لكل من املتربع
بالدم واملري�ض املتلقي للدم اىل جانب �ضمان ج��ودة و�سالمة
وحدات الدم �أو م�شتقاتها  ،ومن هذا املنطلق فان �أ�س�س وقواعد
اختيار املتربع بالدم التقل �أهمية عن االختبارات والفحو�صات
ال �ت��ي ت�ت��م ع�ل��ى وح� ��دات ال���دم داخ���ل خم �ت�برات ب �ن��وك ال ��دم.

�أهم اخلطوات املتبعة يف عملية التربع بالدم:

وع��ن �أه��م اخل�ط��وات واال�س�س املتعبة يف عملية التربع بالدم،
ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة �صربية ُيقبل خمتلف الأف� ��راد م��ن املواطنني
واملقيمني بال�سلطنة على ال�ت�برع ب��ال��دم يف بنك ال��دم املركزي
ببو�شر وبنوك الدم بامل�ست�شفيات املنت�شرة يف خمتلف املحافظات،
ومن �أوىل هذه اخلطوات تعبئـة اال�ستمارة الوطنية للتربع بالدم
والتي حتتوي على �أ�سئلة متنوعة بني العامة وال�شخ�صية والطبية
بحيث ينبغي الإجابة عنها مب�صداقية و�شفافية من �أجل �سالمة
املتربع واملتلقي للدم ،ف�سالمة املتربع بالدم هنا تعني �أن هناك
ح��االت قد يكون التربع بالدم فيها غري �آم��ن للمتربع نف�سه مثل
بع�ض احلاالت التي تعاين من م�شاكل بالقلب �أو الأوعية الدموية
وجراحات القلب واجللطات الدموية وح��االت ال�صرع و�أمرا�ض
الدم و�أثناء فرتة احلمل بالن�سبة لل�سيدات وغريها من احلاالت.
�أما �سالمة املري�ض املتلقي للدم هناك بع�ض الأدوية التي قد يتناولها
املتربعوت�ؤثرعلىاملري�ضاملتلقيللدم�أوت�ؤثرعلىجودةم�شتقاتالدم.
وهناك �أي�ضا التعر�ض للعدوى ببع�ض الفريو�سات والتي حتتاج
ايل فرتة زمنية حتى ت�صل هذه الفريو�سات �أو االج�سام امل�ضادة
اخلا�صة بهذه الفريو�سات اىل م�ستويات يف الدم ت�ستطيع الأجهزة

الفرتة قد متتد من ٍا�سبوعني (  15يوم ) �إىل � 12شهر ( �سنة كاملة ) .
ولهذا فمن ال�ضرورى �أن يجيب املتربع على كافة الأ�سئلة ب�شفافية
وم�صداقية كاملة حر�صا على �سالمته و�سالمة املري�ض املتلقي للدم.
و�أ�ضافت اله�شامية� :أن��ه يتم تقييم حالة املتربع بالدم وحتديد
�إذا كان ميكنه التربع بالدم �أو ت�أجيل التربع لوقت الحق وذلك
مبعرفة فريق بنك ال��دم ع��ن طريق مناق�شة امل�ت�برع يف بع�ض
النقاط ال�صحية وعمل الفح�ص الطبي ال�لازم للمتربع بالدم.
الفح�ص الطبي ٌ

ي �ع �ت�بر � �ض �غ��ط ال � ��دم ال �ط �ب �ي �ع��ي م���ؤ���ش��ر ع �ل��ى � �ص �ح��ة ج �ي��دة
لذا يكون معدل �ضغط الدم املقبول للمتربع قبل عملية التربع بالدم
للرجال م��ن  110/ 70ملم زئبقي ايل  150/100ملم زئبقي
للن�ساء م��ن  110/ 70ملم زئبقي ايل  140/90ملم زئبقي

� -أما بالن�سبة ملر�ضي �ضغط الدم املرتفع

فيتم قبول مري�ض �ضغط الدم املرتفع للتربع بالدم �إذا كان ارتفاع
�ضغط الدم م�سيطر عليه بالعالج وال يوجد �أي م�ضاعفات منه،
كما يتم ت�أجيل املتربع ملدة �شهر واحد �إذا كان �ضغط الدم املرتفع
مكت�شف حديثا �أو مت تغيري العالج حديثا ،و�أي�ضا يتم رف�ض املتربع
�إذا كانت هناك م�ضاعفات ل�ضغط ال��دم �أو ك��ان �ضغط ال��دم
م�صاحب لأمرا�ض بالقلب او بالكلى.

 -التربع بالدم ومر�ض ال�سكري

� -أ�س�س و�شروط التربع بالدم:

وم��ن �أه��م الأ��س����س وال �� �ش��روط املتبعة يف عملية ال �ت�برع بالدم
�أ�شارت الدكتورة �صربية� ،أنه ال بد على كل فرد �أن يدرك متام ًا
ب�أن عملية التربع بالدم حتتاج �أن يكون املتربع الئقا من الناحية
ال�صحية ومدرك كذلك متام الإدراك بكافة مراحلها وخطواتها
والفحو�صات التي جترى على الدم املتربع به ،و�إن هذا العمل عمل
تطوعي يف املقام الأول وال ينتظر منه مقابل وغري �إجباري ،ولهذا
و�ضعت �شروط يجب توافرها يف كل متربع ،ومن �أهم هذه ال�شروط:

 -ال�سن املنا�سب للتربع بالدم

ال�سن املنا�سب للتربع بالدم يرتاوح ما بني � 18سنة ايل � 65سنة،
لأن ال�شخ�ص الأق��ل من �18سنة يكون يف مرحلة منو ون�ضج ويف
احتياج زائ��د للحديد يف �سن املراهقة وخا�صة الن�ساء وي�ؤخذ
�أي�ضا يف االعتبار الناحية القانونية للح�صول على املوافقة (حتمل
امل�سئولية) ،كما ت��زداد فر�صة ح��دوث الآث��ار اجلانبية للمتربع
بالدم يف �سن �أ�صغر من � 18سنة ،كما �أن��ه بعد �سن ال  65قد
تظهر بع�ض امل�شاكل ال�صحية التي تعوق عملية التربع بالدم وقد
ي�صعب علي اجل�سم تعوي�ض الدم املتربع به ولهذا فقد يطلب من
املتربع �أحيانا تقرير طبي حتى ي�سمح له بالتربع ل�ضمان �سالمته
وق��درة ج�سمه على التكيف مع عملية التربع بالدم ،ولهذا يكون
ال�سن املنا�سب للتربع بالدم يرتاوح ما بني � 18سنة ايل � 65سنة.

ينبغيالنظر�إىلاحلالةالعامةللمتربعوالقدرةعلىحتملالتربعبالدم
فيتم قبول مري�ض ال�سكري اذا كان املتربع بحالة �صحية جيدة
وم��ر���ض ال�سكري م�سيطر عليه باتباع نظام غ��ذائ��ي �أو عن
طريق الأدوية التي توخذ بالفم وال توجد �أية م�ضاعفات للمر�ض
ك �م��ا ي �ت��م رف ����ض امل��ت�ب�رع اذا ك��ان��ت ه �ن��اك �أي� ��ه م���ض��اع�ف��ات
مل��ر���ض ال���س�ك��ر �أو اذا ك��ان امل��ري ����ض ي�ت��م ع�لاج��ه باالن�سولني

 -التربع بالدم وال�صحة االجنابية

ل �ي ����س ل �ل �ت�برع �أي ت ��اث�ي�ر ع �ل��ي ال �ن �� �ش��اط احل� �ي ��وي للج�سم
ول �ك��ن ال مي �ك��ن ال��ت�ب�رع اث��ن��اء ف�ت�رة احل �م��ل وذل� ��ك للحفاظ
ع �ل��ى ��ص�ح��ة الأم واجل �ن�ين وي �ت��م ق �ب��ول ال �ن �� �س��اء ب �ع��د ال���والدة
الطبيعية ب�ستة ا�شهر يف ح��ال��ة ع��دم وج ��ود ر��ض��اع��ة طبيعية
ام��ا يف حالة وج��ود الر�ضاعة الطبيعية فال يتم التربع بالدم
خ�ل�ال ال�سنة االويل م��ن ع�م��ر ال�ط�ف��ل وذل ��ك للمحافظة علي
خمزون احلديد يف ج�سم االم للحفاظ علي �صحة االم واجلنني
وال يوجد �سبب مينع من التربع بالدم اثناء الدورة ال�شهريه لكن
ي�ؤجل التربع يف حالة زي��ادة كمية ال��دم املفقودة اثناء ال��دورة
ومي � � �ك� � ��ن ل�� � �ل�� � �م� � ��ر�أة ال� � � �ت� �ب ��رع ب � � ��ال � � ��دم اذا ك� ��ان� ��ت
ت� � �ت� � �ن � ��اول اق � � � ��را� � � � ��ص ل � �ل � �م � �ب� ��اع� ��دة ب� �ي ��ن ال � � � � � ��والدات

 -التربع بال�صفائح الدموية

التربع بالدم كامال هو الأك�ثر �شيوعا بني املتربعني وه��و ا ّل��ذي
يتم فيه ال �ت�برع ب��وح��دة دم كاملة يتم بعد ذل��ك ف�صلها اىل
م �ك��ون��ات ال ��دم داخ ��ل خم �ت�برات ب�ن��ك ال ��دم ح�ي��ث ي�ت��م ف�صل

وحت�ضري ك��رات ال��دم احل�م��راء والبالزما وال�صفائح الدموية.
�أما التربع بال�صفائح الدموية فهي نوعية خا�صة من التربع تتم
بوا�سطة جهاز لف�صل اخلاليا الدموية حيث يقوم اجلهاز ب�سحب
كمية �صغرية من املتربع ثم يقوم بف�صل ال�صفائح الدموية منها وبعد
ذلك يقم اجلهاز بارجاع الدم اىل املتربع واالحتفاظ بال�صفائح
الدموية وتتكرر ه��ذه العملية ع��دة م��رات حيث جتمع ال�صفائح
الدموية بعدها يف وح��دة واح��دة يتم فح�صها ونقلها للمري�ض.
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة �صربية ،تعترب عملية ال�ت�برع بال�صفائح
الدموية عملية �سهلة وب�سيطة و�آم�ن��ة ،وتعد ال�صفائح الدموية
من مكونات ال��دم احليوية التى ت�ساعد يف حماية اجل�سم من
النزيف ،كما تعترب ال�صفائح الدموية مهمة لعالج الكثري من
املر�ضى ال��ذي��ن يعانون م��ن نق�ص يف كمية ال�صفائح الدموية
وخا�صة مر�ضى الأورام ال�سرطانية و�سرطان ال��دم ومر�ضى
�أم��را���ض ال��دم ال��وراث �ي��ة ال��ذي��ن تتم لهم عمليات زرع النخاع

�أخي املتربع بالدم � /أختي املتربعة بالدم
ويف ختام اللقاء وجهت الدكتورة �صربية ر�سالة توعوية �إىل املجتمع
قائلة :ان التربع بالدم عمل ان�ساين طوعي وغرياجباري وبال مقابل
مادي ولهذا فلي�س هناك �أي متييز من �أى نوع مبا فى ذلك اجلن�س
او اجلن�سية �أو الدين �أو املعتقدات ال�سيا�سية وكذلك فان متلقى
الدم لي�س لديه احلق فى �أن يطلب �أى متييز من هذا النوع ،والتربع
بالدم يتم حتت �إ�شراف طاقم طبى م�ؤهل ووفقا ملعايري و�شروط
معتمدة من وزارة ال�صحة ومنظمة ال�صحة العاملية لذلك فان قبول
�أو ت�أجيل التربع بالدم وفقا لهذه املعايري يهدف اىل توفري الأمان
للمتربع واملري�ض املتلقي للدم وكذلك �ضمان جودة وحدات الدم
وم�شتقات الدم ،ومن حق املتربع طرح �أي �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات
تتعلق بعملية التربع بالدم على فريق بنك الدم ومن حقه احل�صول
على اجابات كاملة قبل �أو �أثناء �أو بعد التربع بالدم ،كما يتم فح�ص
جميع وحدات الدم فح�صا جيدا بعد التربع وقبل نقل الدم للمر�ضى
وال يتم ا�ستخدام �أو نقل الدم للمر�ضى يف حالة وجود �أي نتائج غري
�سليمة يف تلك الفحو�صات ويتم ابالغ املتربع يف حالة وجود �أي
فحو�صات غري �سليمة وتوجيهه االجتاه ال�صحيح يف حالة احتياجه
للمتابعة ال�صحية �أو العالج ،وال يجب اعتبار عملية التربع بالدم
و�سيلة الجراء الفح�ص الطبي واالطمئنان على احلالة ال�صحية
لأن ذلك قد يت�سبب يف تعر�ض املري�ض للخطرحيث �أن التعر�ض
للعدوى ببع�ض الفريو�سات والتي حتتاج ايل فرتة زمنية حتى ت�صل
هذه الفريو�سات او االج�سام امل�ضادة اخلا�صة بهذه الفريو�سات
اىل م�ستويات يف ال��دم ت�ستطيع االجهزة والفحو�صات اكت�شاف
هذه الفريو�سات �أو االج�سام امل�ضادة لها وهذه الفرتة هي مايطلق
عليه بالفرتة ال�شباكية ويف هذه الفرتة تكون الفحو�صات على الدم
�سليمة ومع ذلك يكون الدم معدي للمري�ض يف حالة نقل الدم اليه.
�أخي املتربع � /أختي املتربعة
تذكروا �أن تربعكم املنتظم بالدم ي�سهم يف انقاذ الع�شرات من
املر�ضى يوميا و�أن��ه ميكن ال�ت�برع ب��ال��دم م��رة ك��ل ثالثة �أ�شهر.

« وخري الأعمال �أدومها و�إن قل”

