المبادئ األخالقية للتبرع:

الذي يتبرع
بالدم عنده قلب

عدم الكشف عن الهوية :تسجيل هوية المتبرع والمتلقي
من طرف العاملين الصحيين بجهاز نقل الدم بطوسكانا
يتم مراعاة للسرية ).(privacy
حرية اإلختيار :التبرع بالدم هو اختيار حر وعن وعي.

جمعيات المتبرعين بالدم:

055 787651
www.pubblicheassistenzetoscane.it
Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze
Tel. 055 787651 - Fax 055 78765207
info@pubblicheassistenzetoscane.it

800 261580 • www.avis.it/toscana
Via Borgognissanti, 16 - 50123 Firenze
Tel. 055 23.98.624 - Fax 055 29.41.62
toscana@avis.it

غير هادفة للربح :ال يمكن أن يكون الدم ومكوناته
مصدرا للربح؛ قيمة وحدة من الدم/مكونات الدم تُح ّدد
بناءا على التكاليف الالزمة لجمع وإعداد وتأهيل وتوزيع
منتجات الدم .
المجانية :التبرع بالدم هو مجاني وال يمكن بأي حال من
األحوال أن يُدفع عنه أجرا .في إيطاليا أخذ المال مقابل
التبرع بالدم يؤدي إلى متابعة قانونية بموجب المادة من
القانون .2005/219
الطهارة :األدوات المستعملة ألخذ عينة الدم من كل
متبرع هي معقمة ووحيدة اإلستعمال.
السالمة :المجانية والفحص قبل التبرع وإجراء
إختبارات تشخيصية يضمن سالمة المنتوجات المنقولة
إلى المرضى وحماية صحة المتبرعين .
الجودة :احترام الممارسات الجيدة وإجراء مراقبات
عديدة على األدوات المستعملة يضمن أفضل جودة
لمنتجات الدم التي يتم نقلها.
التبرع المنتظم :دم المتبرعين المنتظمين يمثل ضمانا
للثقة والسالمة بالنسبة للمتلقي وأيضا مصدرا أكيدا
للتزويد .المتبرع المنتظم تتم مراقبته من الناحية الطبية،
بحيث يخضع لفحوصات دقيقة ومراقبة حذرة للدم .

800 166 666 • www.toscana.cri.it
Via dei Massoni, 21 - 50139 Firenze
Tel. 055 40571 - Fax 055 400699
cr.toscana@cri.it

في طوسكانا آالف األشخاص يعيشون بفضل التبرع
بالدم والبالزما والصفائح.

055 4223746
www.fratres.org
Via Benedetto Dei, 74/76 - 50141 Firenze
Tel. e Fax 055 4223746
info@fratres.org

جمعيات المتبرعين بالخاليا الجذعية:

0574 540002 • www.adisco.it
Via del Lazzeretto 168/15 - 59100 Prato
Cell. 335 1341929 - 335-5925648
segreteria-toscana@adisco.it

0578 717238 • www.admo.it
Via di Gracciano nel Corso, 73
53045 Montepulciano, Siena
Cell. 338 4266318
Tel. e Fax 0578 717238
admotoscana@admo.it
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للثقة والسالمة بالنسبة للمتلقي وأيضا مصدرا أكيدا
للتزويد .المتبرع المنتظم تتم مراقبته من الناحية الطبية،
بحيث يخضع لفحوصات دقيقة ومراقبة حذرة للدم .

800 166 666 • www.toscana.cri.it
Via dei Massoni, 21 - 50139 Firenze
Tel. 055 40571 - Fax 055 400699
cr.toscana@cri.it

في طوسكانا آالف األشخاص يعيشون بفضل التبرع
بالدم والبالزما والصفائح.

055 4223746
www.fratres.org
Via Benedetto Dei, 74/76 - 50141 Firenze
Tel. e Fax 055 4223746
info@fratres.org

جمعيات المتبرعين بالخاليا الجذعية:

0574 540002 • www.adisco.it
Via del Lazzeretto 168/15 - 59100 Prato
Cell. 335 1341929 - 335-5925648
segreteria-toscana@adisco.it

0578 717238 • www.admo.it
Via di Gracciano nel Corso, 73
53045 Montepulciano, Siena
Cell. 338 4266318
Tel. e Fax 0578 717238
admotoscana@admo.it

المبادئ األخالقية للتبرع:

الذي يتبرع
بالدم عنده قلب

عدم الكشف عن الهوية :تسجيل هوية المتبرع والمتلقي
من طرف العاملين الصحيين بجهاز نقل الدم بطوسكانا
يتم مراعاة للسرية ).(privacy
حرية اإلختيار :التبرع بالدم هو اختيار حر وعن وعي.

جمعيات المتبرعين بالدم:

055 787651
www.pubblicheassistenzetoscane.it
Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze
Tel. 055 787651 - Fax 055 78765207
info@pubblicheassistenzetoscane.it

800 261580 • www.avis.it/toscana
Via Borgognissanti, 16 - 50123 Firenze
Tel. 055 23.98.624 - Fax 055 29.41.62
toscana@avis.it

غير هادفة للربح :ال يمكن أن يكون الدم ومكوناته
مصدرا للربح؛ قيمة وحدة من الدم/مكونات الدم تُح ّدد
بناءا على التكاليف الالزمة لجمع وإعداد وتأهيل وتوزيع
منتجات الدم .
المجانية :التبرع بالدم هو مجاني وال يمكن بأي حال من
األحوال أن يُدفع عنه أجرا .في إيطاليا أخذ المال مقابل
التبرع بالدم يؤدي إلى متابعة قانونية بموجب المادة من
القانون .2005/219
الطهارة :األدوات المستعملة ألخذ عينة الدم من كل
متبرع هي معقمة ووحيدة اإلستعمال.
السالمة :المجانية والفحص قبل التبرع وإجراء
إختبارات تشخيصية يضمن سالمة المنتوجات المنقولة
إلى المرضى وحماية صحة المتبرعين .
الجودة :احترام الممارسات الجيدة وإجراء مراقبات
عديدة على األدوات المستعملة يضمن أفضل جودة
لمنتجات الدم التي يتم نقلها.
التبرع المنتظم :دم المتبرعين المنتظمين يمثل ضمانا
للثقة والسالمة بالنسبة للمتلقي وأيضا مصدرا أكيدا
للتزويد .المتبرع المنتظم تتم مراقبته من الناحية الطبية،
بحيث يخضع لفحوصات دقيقة ومراقبة حذرة للدم .

800 166 666 • www.toscana.cri.it
Via dei Massoni, 21 - 50139 Firenze
Tel. 055 40571 - Fax 055 400699
cr.toscana@cri.it

في طوسكانا آالف األشخاص يعيشون بفضل التبرع
بالدم والبالزما والصفائح.

055 4223746
www.fratres.org
Via Benedetto Dei, 74/76 - 50141 Firenze
Tel. e Fax 055 4223746
info@fratres.org

جمعيات المتبرعين بالخاليا الجذعية:

0574 540002 • www.adisco.it
Via del Lazzeretto 168/15 - 59100 Prato
Cell. 335 1341929 - 335-5925648
segreteria-toscana@adisco.it

0578 717238 • www.admo.it
Via di Gracciano nel Corso, 73
53045 Montepulciano, Siena
Cell. 338 4266318
Tel. e Fax 0578 717238
admotoscana@admo.it

المبادئ األخالقية للتبرع:

الذي يتبرع
بالدم عنده قلب

عدم الكشف عن الهوية :تسجيل هوية المتبرع والمتلقي
من طرف العاملين الصحيين بجهاز نقل الدم بطوسكانا
يتم مراعاة للسرية ).(privacy
حرية اإلختيار :التبرع بالدم هو اختيار حر وعن وعي.

جمعيات المتبرعين بالدم:

055 787651
www.pubblicheassistenzetoscane.it
Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze
Tel. 055 787651 - Fax 055 78765207
info@pubblicheassistenzetoscane.it

800 261580 • www.avis.it/toscana
Via Borgognissanti, 16 - 50123 Firenze
Tel. 055 23.98.624 - Fax 055 29.41.62
toscana@avis.it

غير هادفة للربح :ال يمكن أن يكون الدم ومكوناته
مصدرا للربح؛ قيمة وحدة من الدم/مكونات الدم تُح ّدد
بناءا على التكاليف الالزمة لجمع وإعداد وتأهيل وتوزيع
منتجات الدم .
المجانية :التبرع بالدم هو مجاني وال يمكن بأي حال من
األحوال أن يُدفع عنه أجرا .في إيطاليا أخذ المال مقابل
التبرع بالدم يؤدي إلى متابعة قانونية بموجب المادة من
القانون .2005/219
الطهارة :األدوات المستعملة ألخذ عينة الدم من كل
متبرع هي معقمة ووحيدة اإلستعمال.
السالمة :المجانية والفحص قبل التبرع وإجراء
إختبارات تشخيصية يضمن سالمة المنتوجات المنقولة
إلى المرضى وحماية صحة المتبرعين .
الجودة :احترام الممارسات الجيدة وإجراء مراقبات
عديدة على األدوات المستعملة يضمن أفضل جودة
لمنتجات الدم التي يتم نقلها.
التبرع المنتظم :دم المتبرعين المنتظمين يمثل ضمانا
للثقة والسالمة بالنسبة للمتلقي وأيضا مصدرا أكيدا
للتزويد .المتبرع المنتظم تتم مراقبته من الناحية الطبية،
بحيث يخضع لفحوصات دقيقة ومراقبة حذرة للدم .

800 166 666 • www.toscana.cri.it
Via dei Massoni, 21 - 50139 Firenze
Tel. 055 40571 - Fax 055 400699
cr.toscana@cri.it

في طوسكانا آالف األشخاص يعيشون بفضل التبرع
بالدم والبالزما والصفائح.

055 4223746
www.fratres.org
Via Benedetto Dei, 74/76 - 50141 Firenze
Tel. e Fax 055 4223746
info@fratres.org

جمعيات المتبرعين بالخاليا الجذعية:

0574 540002 • www.adisco.it
Via del Lazzeretto 168/15 - 59100 Prato
Cell. 335 1341929 - 335-5925648
segreteria-toscana@adisco.it

0578 717238 • www.admo.it
Via di Gracciano nel Corso, 73
53045 Montepulciano, Siena
Cell. 338 4266318
Tel. e Fax 0578 717238
admotoscana@admo.it

الدم ومكوناته.

األشكال المختلفة للتبرع.

الدم هو عبارة عن نسيج سائل يجري داخل األوعية
الدموية ،يمثل  %8من الوزن الجسمي ويتكون من جزء
سائل يدعى ابالزما ومن ُج َس ْي َمات تشمل :خاليا الدم
الحمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح وتُع َرف بمكونات
الدم ).(emocomponenti

التبرع بالدم الكامل هو أكثر األشكال شيوعا .يسمح بأخذ
جميع مكونات الدم في نفس الوقت :خاليا الدم الحمراء وخاليا
الدم البيضاء والصفائح ،ويتم الفصل فيما بينها في وقت
الحق.

لماذا التبرع.
الحاجة للدم ومكوناته في تزايد مستمر نظرا لشيخوخة
السكان والعالجات دائما في تعدد مستمر وجديدة .الدم
ضروري ألجل عالجات كثيرة وليس فقط في حالة
الطوارئ.

التبرع عن طريق الفصادة ) (aferesiيسمح بأخذ مكون واحد
للدم بواسطة آلة تفصل الخاليا ،في حين المكونات األخرى يتم
إرجاعها ثانية للمتبرع.
من الممكن أيضا أخذ عنصرين (  ) 2في نفس الوقت ،في هذه
الحالة نتحدث عن تبرع متعدد المكونات.
التبرع عن طريق الفصادة ) (aferesiله امتياز ،بحيث بفضله
يمكن أخذ كمية أكبر من المكونات التي يحتاجها المرضى؛
مدته أطول من التبرع بالدم الكامل.
عموما يتم اقتراح هذا النوع من التبرع على المتبرعين الذين
لديهم تجربة سابقة في التبرع بالدم.

ال يمكنك معرفة لمن تتبرع بالدم ،لكن إعلم أن تبرعك
موجه ألنواع متعددة من األمراض ،إلى األمراض
السرطانية وإلى األشخاص الذين لديهم نزيف قوي بسبب
تعرضهم لصدمات أو خالل العمليات الجراحية ،بما في
ذلك عملية زرع األعضاء أو أثناء الوالدة.

أشارت دراسات علمية حديثة ألشكال أخرى للتبرع ،مثل تلك
المتعلقة بالخاليا الجذعية المأخوذة من دم الحبل السري أو
من النخاع العظمي ،ألجل استعمالها في عالجات مستحدثة
ألمراض كثيرة.

ما هو مصير التبرع.

كل كيس مأخوذ والعينات المتعلقة به يتم تسجيلها وتعريفها بالرمز الشريطي
الوحيد لتوفير من بداية إلى نهاية إجراءات نقل الدم متابعة كاملة (لمدة 30
سنة) وذلك لضمان سالمة مسارات التبرع.

بعد أخذ العينة ،يخضع الدم دائما لنفس اإلجراءات (موحدة) التي تجعله
يصل في كل أمان من المتبرع إلى المتلقي .مكونات الدم بعد فصلها
والتحقق من سالمتها يتم توزيعها بالمستشفيات على األقسام التي تطلب
ذلك وتُحقن فقط بعد إجراء إختبارات التوافق متبرع/متلقي.

 4مراحل من أجل التبرع
 ) 11التسجيل
بعد طلب وثيقة هوية صالحة سيقوم الطبيب بإدراج بياناتك
ببنك البيانات التابع لنظام نقل الدم وسيرشدك أثناء ملء
اإلستبيان «ما قبل التبرع».
 ) 22فحص المالءمة
قبل أي تبرع ،تؤخذ عينات من الدم ضرورية إلجراء
اختبارات ما قبل التبرع،
يلي ذلك حوار سري مع
الطبيب الذي يقوم أيضا
بإجراء فحص لتقييم
المالءمة للتبرع لضمان
سالمة المتبرع والمتلقي.
 ) 33أخذ العينات
يتم أخذ عينة الدم ومكونات
الدم من طرف عاملين
صحيين مدربين ومؤهلين.
إجراءات أخذ العينة بسيطة وغير مؤذية ،األدوات المستعملة
هي أدوات وحيدة اإلستعمال وتسمح بضمان سالمة مطلقة
للمتبرع.
 ) 44بعد التبرع
بعد أخذ العينة تُقدم لك وجبة إفطار.
تذكر أنه إذا كنت عامل باألجرة فلك الحق في يوم راحة
مؤدى عنه.

يمكنك التبرع بالدم إذا:
 كان عمرك يتراوح بين  18سنة و  65سنة؛ تم اعتبارك مالئما للتبرع من طرف طبيب -وزن جسمك ال يقل عن  50كلغ

أماكن التبرع.
يتم التبرع بمرافق نقل الدم الموجودة بالمستشفيات أو
بوحدات الجمع التي تسهر عليها الجمعيات .يمكنك حجز
موعد لجميع أنواع التبرع مباشرة بمركز نقل الدم أو عبر
جمعيات المتبرعين بالدم.

