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 نقل الدم 
 

. سيقوم نقل دمل أسرتكألنك قد حتتاج أنت أو أحد أفراد مت تزويدك �ذا املنشور 
قل الدم وما ن عملية واملخاطر اليت قد تصاحب الفوائدفريق الرعاية الصحية بعرض 

  نطوي عليه. ت
 معك. سيتحدث لذلك فقطدعت احلاجة  الدم يف حاليتم إجراء عملية نقل 

 ،أحد أفراد أسرتككنت حتتاج، أنت أو الطبيب أو املمرض املمارس حول ما إذا  
  مع عرض األسباب الداعية لذلك.  لنقل الدم،

  

  ما هو نقل الدم؟ 

وريد  يفعادة يتم إدخاهلا  قسطرةعرب الدم  حقننقل الدم هو إجراء طيب يتم خالله 
ت بواسطة إبرة يف العضل أو حت عن طريق حقنهنقل الدم . ومن املمكن أيضاً الذراع

 اجللد. تشمل عملية نقل الدم: 
oالدم مكونات 
oالدم مشتقات 

 

  لماذا أحتاج أو يحتاج أحد أفراد أسرتي لعملية نقل دم؟ 

اظ على ُتسهم يف احلف خمتلفةيؤدي كل منها مهام  مكونات منفصلةيتألف الدم من 
سرتك أحد أفراد أأنت أو حتتاج إليه قد الدم الذي  مكّون يتوقف نوعصحة اجلسم. 

و أ أحد مكوناتما قد يستدعي نقل  ،على املرض أو احلالة الصحية املصاب �ا
 ج من االثنني). يالدم (أو مز  مشتقات
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  الدم؟  مكوناتما هي 

تزويد األعضاء باألوكسجني  تساعد على وهيالدم، من الدم جزءاً  مكونات تشّكل
 يف حالكما تسهم يف تفادي حدوث نزيف أو احلّد منه. و   ،زيادة ضغط الدمو 

لدم، ا أحد مكوناتارتأى فريق الرعاية الصحية بأن احلالة الصحية تستلزم نقل 
سرتك أو أحد أفراد أأنت حتتاج إليها قد اليت  املكون أو املكوناتبنوع سيبلغك 

 ، وما تنطوي عليه عملية نقلها.وفوائدها، وخماطرها، وظيفتهاك يصف لسو 

  

  الدم؟  مشتقاتما هي 

الدم من البالزما البشري أو البالزما املصنوع يف املختربات. تتوفر  مشتقاتتتألف 
بلغك فريق يسالدم اليت تؤثر على اجلسم بطرق خمتلفة.  مشتقاتأنواع متعددة من 
أسرتك  أو أحد أفرادأنت حتتاج إليها قد اليت  الدممشتقات نوع الرعاية الصحية ب

 ، وما تنطوي عليه عملية نقلها.وفوائدها، وخماطرها، وظيفتهاويصف لك 

  

  الدم؟  ما هو مصدر

 )CBS(الكندي مجع الدم من املتربعني األصحاء يف مراكز خدمات الدم يتم 
للكشف عن األمراض ومنها الزهري،  الدم الذي مت مجعه فحصحيث جيري 

اعي ، وفريوس العوز املن"ج"، وفريوس التهاب الكبد "ب"وفريوس التهاب الكبد 
الليمفاوي البشري إىل جانب فريوس غرب النيل  -، وفريوس يت)HIV( البشري
 ستخدامه يف عملية نقل الدم.المن سالمته  التأكد �د�
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  المستنيرةالموافقة 

الطبيب أو املمرض املمارس عن األسباب الداعية إلجراء عملية معك  ثسيتحد
يف حال موافقتك على اخلضوع هلذا اإلجراء، سُيطلب منك التوقيع على و نقل الدم. 

، ضحال الرفدم. ويف اللك رفض اخلضوع لعملية نقل  استمارة املوافقة. حيقّ 
اخلضوع  جلزئية علىا ةسُيطلب منك أيضاً التوقيع على استمارة الرفض أو املوافق

 الدم.  مشتقاتو/ أو  مكوناتلعملية نقل 
الرجاء التحدث مع الطبيب أو  كانت لديك أسئلة أو استفسارات،في حال  

 الممرض الممارس قبل التوقيع على استمارة الموافقة. 

  

  المخاطر 

 ال ميكن استبعاد إمكانية حدوث ألنهتنطوي عملية نقل الدم على بعض املخاطر، 
استجابة غري مرغوب �ا لعملية نقل الدم. ميكن أن  واليت هيحتسسية   فعل ةرد

الحظت أو الحظ أحد  حيدث ذلك خالل أو بعد انتهاء عملية نقل الدم. يف حال
 عليك غيبلالطالع على ما ين 5(راجع الصفحة عادي أفراد أسرتك أي شيء غري 

ث يف على الفور. قد حتدبأحد أعضاء فريق الرعاية الصحية  اتصل، االنتباه له)
عض ببعض األحيان ردود فعل حتسسية أو ارتفاع يف درجة احلرارة. ومن املمكن يف 

انتقال عدوى فريوسية، أو اإلصابة بالتهاب، كما ومن املمكن  الحاالت النادرة
ولكن احلاجة إىل . أن حيدث خطأ يف تلقي أحد مكونات أو مشتقات الدمأيضاً 

 .هاحدوث من املضاعفات احملتمل أعظمنقل الدم تكون يف الكثري من احلاالت 
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  هل من خيارات أخرى لعملية نقل الدم؟ 

اخليارات  لة عنتزويدك مبعلومات مفصّ لفريق الرعاية الصحية  مع يرجى التحدث
  عملية نقل الدم.واليت ميكن أن تكون بديلة لاملتاحة 

 

 ماذا يحدث أثناء إجراء نقل الدم؟ 
ل ضربات القلب وحرارة اجلسم املمرضة بقياس ضغط الدم، ومعدّ  تقوم

ض اخلاضع املري ستسأل. كما وأ�ا ا، وخالهلا وبعد انتهائهإجراء عملية نقل الدمقبل 
 .عن حاله وكيف يشعرلنقل الدم 

 يف الوريد قسطرةتتم معظم عمليات نقل الدم عرب إدخال. 
 أو  ّونمكنوع فريق الرعاية الصحية بالتحقق من أفراد من  اثنانيقوم

من أنه سيتم حقنك بالدم الصحيح. مثة بعض  للتأكدأمامك  الدممنتج 
حيث جيوز  ®WinRHO االستثناءات على ذلك ومنها استخدام منتج 

اختاذ  يفألحد أعضاء فريق الرعاية الصحية واملريض أو الشخص الذي ينوب عنه 
 معاً. منتج الدمالتحقق من ، القرارات

 ساعات وفقاً لطبيعة  4تستغرق عملية نقل الدم من بضع دقائق إىل
 الذي حيتاج اجلسم إليه. منتج الدمأو  مكّون
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  بعد انتهاء عملية نقل الدم 

أّي اء إال أنه ميكن أن تظهر بعد انتهنادرة وخفيفة بشكل عام. املضاعفات  تعترب
. ةسسيحت فعل ةي ردأل قد تعرضت يف السابقإذا مل تكن حىت عملية نقل الدم، 
يف حال ظهور أي من األعراض وإبالغ فريق الرعاية الصحية من املهم االنتباه 

 التالية: 
o طفح جلدي، شرى، حكة 
o شعور باإلعياء أو تقيؤ 
o متزايدسعال  
o ،دوخةصداع 
oحساسية إزاء الضوء الساطع  
o محى/ قشعريرة 
o بشرة باردة ومتعرقة 
o االحساس بتعب شديد أو غري اعتيادي 
oأمل يف الظهر/الصدر 
o صعوبة يف التنفس، صفري 
o دم)بول لونه أمحر /بين (حيتوي على  
o بشرة صفراء أو اصفرار بياض العينني 
 

  ث مع املمرضة اجملازة.وحتدّ  811إذا شعرت بالتوعك يف املنزل، اتصل على الرقم 
  
  
 
  
  

 .لمساعدتكما هي أسئلتك؟ الرجاء طرحها. نحن هنا 



6

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عراض أحد األفي حال كنت تعاني من  طوارئعلى الفور إلى أقرب قسم  يرجى التوّجه
  التالية: 

o شديد (حاد) وتقيؤغثيان 
oأمل حاد يف الظهر، الصدر أو الرأس 
o صعوبة يف التنفس 
o دم يف البول 

 
  ال تقد سيارتك بمفردك. 

 أخبر العاملين في قسم الطوارئ بأنك خضعت مؤخرًا لعملية نقل دم. 
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 هل تبحث عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
 تجد هذا الدليل اإلرشادي وكافة موارد المرضى التي نوفرها هنا: 

http://library.nshealth.ca/PatientGuides 
 

يو، فيدالكتب، وأشرطة الاتصل بالمكتبة العامة المحلية للحصول على 
  والمجالت وغيرها من الموارد.

لمزيد من المعلومات، ندعوك إلى زيارة الموقع التالي: 
http://library.novascotia.ca  

 
لى ع عبر االتصالوقت،  نوفا سكوشا في أيّ بمع ممرضة مجازة  تواصل

  https://811.novascotia.ca زيارةأو  811الرقم 
بر ، ععلى مجموعة البرامج والخدمات األخرى المتوفرة في منطقتك تعّرف

  http://ns.211.ca أو زيارة 211االتصال على الرقم 
  

دخين لية من التدخين، والتتشّجع هيئة الصحة في نوفا سكوشا البيئة الخا
  االلكتروني، والعطور.

  شكراً!رة. الرجاء عدم استخدام المستحضرات المعطّ 
www.nshealth.ca 

  
 

  من إعداد: برنامج تنسيق خدمات الدم يف مقاطعة نوفا سكوشا
  تصميم: خدمات مكتبة هيئة الصحة بنوفا سكوشا

  PL-1017رقم منشور تعليم املرضى مبركز آي دبليو كي الصحي: 
 

مخصصةإ   الوثيقة هذه في الواردة المعلومات فيةوتثقيإعالميةألهدافن
  . فقط

المعلومات مشورةالأوالصحيةالرعايةمقامتقومأولتكونةمعّدليستهذه
.الطبية

الخاصالصحيةالرعايةبمزوداالتصالالرجاءأسئلة،أيلديككانتإذا
  .بك
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