قطرات من دمك
قد تنقذ
حياة غريك
جلنة الدورات والتدريب
خملتبرات مركز صباح األحمد للكلى واملسالك
بالتنسيق مع «بنك الدم»

هل هناك شروط للتربع بالدم؟
>ال بد أن يكون عمر املتربع ( )50-18سنة.
>يجب أن ال يقل وزن املتربع عن ( )50كجم.
>يجــب أن تكــون نســبة الهيموجلوبــن للرجــال ( )17.5-13أمــا النســاء
فتكون (.)14.5-12.5
>يجب أن يرتاوح الضغط بني (.)90/140 – 100/60
>يكون النبض بني ( )100-50يف الدقيقة.
>يجب أن ال تزيد درجة احلرارة عن ( )37درجة مئوية.

ما هي احلاالت التي مينع فيها التربع بالدم؟
>الشــخص الــذي أجريت له عمليــة نقل دم أو أحــد مكوناتــه أو أجريت له
عملية جراحية خالل فرتة أقل من اثنى عشر شهرًا.
>الشــخص املصــاب بأحد األمــراض املعدية والتــي ثبت أنهــا تنقل عن
طريــق نقــل الــدم امللــوث بجرثومــة املــرض كاإليــدز أو التهــاب الكبــد
الفريوسي والزهري واملالريا  ...الخ.
>الشــخص املصاب أحد األمراض املزمنة كالسرطان والقلب والصرع،
وكذلك الشخص املصاب السكري الذي يحتاج إىل األنسولني يف عالجه.
>الشخص املصاب بأمراض احلساسية كالربو.

هل يوجد خطورة يف التربع بالدم؟
>التربع بالدم ال يعرض املتربع ألي خطر من اإلصابة بأي مرض.

>األدوات التــي تســتخدم يف عمليــة ســحب الــدم معقمة وال تســتخدم
لشخص آخر ،ويتم التخلص منها بعد عملية التربع بالدم.

هل ميكن للسيدات أن يتربعن بالدم؟
بالطبــع ميكن للســيدات أن يتربعن بالدم ،ولكن يفضــل اال يكون ذلك يف
فرتة احلمل واإلرضاع.

استخدامات الدم املتربع به
الدم الكامل :عمليات جراحة القلب واألطفال حديثي الوالدة.
خاليا الدم احلمراء :اإلنيميا ،العمليات اجلراحية (غالبية العمليات اجلراحية
سواء كانت نتيجة حوادث أو غريها).
الصفائح الدموية :مرضى السرطان.
البالزما :احلروق.

نصائح ينصح بها األطباء بعد التربع بالدم
>تناول الكثري من املاء مع وجبات خفيفة ماحلة.
>استمر بتناول الوجبات التي تتناولها يوميًا وبشكل طبيعي.
>ابتعــد عــن األماكــن التي تكــون فيهــا درجات احلــرارة مرتفعــة وجتنب
االستحمام باملاء الساخن.
>جتنب التمارين املتعبة والشاقة خالل ذلك اليوم.
>جتنب الوقوف فرتات طويلة خالل ذلك اليوم.
>امتنع عن التدخني للنصف الساعة األوىل.

البالزما

سنة كاملة

كريات الدم احلمراء
 42-21يومًا

الصفائح
 5أيام

