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التبرع بالدم بالمغرب: ما هي األرقام المتوفرة و دالالتها؟

إذا كان املغرب من الدول األوائل التي اهتمت مبجال نقل الدم حيث أقيم أول مركز لنقل الدم باملغرب مبدينة فاس سنة 1943 

فإن اإلقبال عىل التربع بالدم ال زال مل يرق اىل مستوى تطلعات املشتغلني بهذا املجال وما زلنا نسمع ونعيش صعوبات توفري الدم 

بجميع أنواعه للمرىض املحتاجني. وإذا كانت منظمة الصحة العاملية تويص مبعدل 1 يف املئة كنسبة للمتربعني بالدم بحسب عدد 

السكان، كحد أدىن بالنسبة للدول الصاعدة، فإننا مل نستطيع تحقيق إال نسبة 0.85 يف املئة سنة 2015. هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى ومام زاد األمر تعقيدا هو ارتفاع نسبة استهالك الدم باملؤسسات االستشفائية باملغرب يف السنوات األخرية والذي وصل 23 

يف املئة سنة 2015.

ما هي الحاالت التي تحتاج إلى الدم؟

يستعمل الدم كامدة عالجية يف عدة حاالت مرضية والذي يستحيل معها تعويض هذه املادة بوسيلة عالجية أخرى. مبعنى آخر 

فإن املريض املحتاج إىل الدم ال ميكن عالجه إال بالدم وحياته تكون مهددة باملوت املحقق،إما يف األمد القريب أو البعيد، يف غياب 
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اىل  الدم  نقل  الرشوع يف  ينبغي  املستعجلة  الحاالت  الدم. يف كثري من  أكياس 

املريض خالل دقائق معدودة من دخوله اىل املستشفى لتفادي املوت املحقق. 

وهذا ال ميكن تحقيقه إال إذا توفرت مراكز تحاقن الدم عىل مخزون وافر من 

الدم كفيل باالستجابة ملثل هذه الحاالت.   

ماذا يستفيد المتبرع بالدم؟ 

دراسات  أثبتت  لقد  ومعنوية.  مادية  عديدة  فوائد  عىل  بالدم  املتربع  يحصل 

علمية أن املتربع بالدم وخاصة املنتظم منهم يجني العديد من الفوائد الصحية 

إنتاج  يف  العظام  نخاع  نشاط  زيادة  منها  والتي  بالدم  لتربعه  مبارشة  كنتيجة 

كميات جديدة من الدم وزيادة نشاط الدورة الدموية باإلضافة إىل التقليل من 

وانسداد  القلب  بأمراض  اإلصابة  يقلل من مخاطر  الدم مام  الحديد يف  نسبة 

بحالة   بالدم  بعد تربعه  املتربع يحس  فإن  املعنوي  املستوى  أما عىل  الرشايني. 

نفسية يسودها األمان والرىض من جراء استشعاره بأداء الواجب واملساهمة يف 

مساعدة املحتاجني واعتبار نفسه مواطنا صالحا يفيد املجتمع والوطن. وهذه 

املنفعة املعنوية ال تقل أهمية عن املنفعة املادية وقد تفيد كل من يعاين من 

نفسية مضطربة بفعل هواجس الحياة.

من يستطيع التبرع بالدم؟

كل مواطن يتمتع بصحة جيدة خالية من جميع األمراض املزمنة أو األمراض 

املعدية التي تنتقل عن طريق الدم، عمره يرتاوح بني 18-65 سنة و وزنه ال يقل  

عن 50 كيلوجراًما. 

ما هي األسباب التي ال يمكنك معها التبرع بالدم؟

مرض الرصع.  �

زيادة أو نقص إفرازات الغدة الدرقية.  �

الحمل.  �

أمراض نزف الدم.  �

األمراض الوراثية.  �

األمراض العقلية.   �

إجراء عملية جراحية مل مير عليها أكرث من 4 أشهر. �

جميع أنواع األنيميا.  �

أمراض القلب والحمى الروماتيزمية.  �

األمراض الصدرية املزمنة.  �

االلتهاب الكبدي الفريويس.  �

حاالت الفشل الكلوي.  �

إجراء عالجات عىل األسنان مل مير عليها أكرثمن 4 أشهر. �

سلوك جنيس يعرض صاحبه ألمراض جنسية. �

هل توجد أية خطورة في التبرع بالدم؟

التي  األدوات  مرض.  بأي  إصابة  أو  خطر  ألي  املتربع  يعرض  ال  بالدم  التربع 

تستخدم يف عملية سحب الدم معقمة وال تستخدم لشخص آخر، ويتم التخلص 

منها بعد عملية التربع بالدم. 

ما الوقت المستغرق للتبرع بالدم؟

يستغرق الوقت الفعيل للتربع بالدم من 8 إىل 10 دقائق.

ما معدل مرات التبرع بالدم؟

ميكن للرجل أن يتربع كل شهرين إىل 4 مرات يف السنة واملرأة كل ثالثة أشهر 

إىل 3 مرات يف السنة.

المرة  في  المتبرع  من  أخذها  يتم  التي  الدم  كمية  ماهي 
الواحدة؟

الدم  يتم أخذ من 400 إىل 450 مليلرتا، وهو ما ميثل حوايل 12/1 من حجم 

املوجود داخل جسم كل إنسان، والذي يرتاوح بني 5 إىل 6 لرتات. 

ماذا أفعل بعد التبرع بالدم؟

زاول نشاطك املعتاد بعد التربع، مع تجنب املجهود البدين الزائد.  �

التاليتني  � الساعتني  خالل  املعتاد  من  بقليل  أكرث  السوائل  من  كمية  ارشب 
للتربع. 

تجنب مامرسة أي رياضة عنيفة خالل 24 ساعة بعد التربع.  �

هل الدم المتبرع به يباع في المؤسسات االستشفائية؟

جميع أكياس الدم املتربع بها تخضع ملعالجة خاصة وتحاليل بيولوجية للتأكد 

الخدمة  الدم. هذه  تنتقل عن طريق  التي  األمراض  من سالمتها وخلوها من 

الصحية البالغة األهمية بالنسبة لسالمة املرىض الذين ينقلون اليهم الدم والتي 

وبالتايل  مكلفة.  وإمكانات  إجراءات  تتطلب  الدم،  تحاقن  مراكز  بها  تنكفل 

يجب  وال  الخدمة  تلك  مقابل  هو  الدم  أكياس  استعامل  عند  املؤدى  فالثمن 

اعتباره مثن للدم. مع العلم أن املرىض املسجلني يف نظام راميد يستفيدون مجانا 

من هذه الخدمة. 
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