
 

 19-التبرع ببالزما المتعافین من مرض كوفید
، فقد تتمكن من التبرع ببالزما الدم. وھذا اإلجراء یشبھ التبرع بالدم. ویتم تنفیذ ھذا 19-إذا كنت قد تعافیت من مرض كوفید

. ویمكن بعد ذلك إعطاء 19-، الذي یسبب مرض كوفیدSARS-CoV-2اإلجراء لجمع األجسام المضادة التي تحارب فیروس 
 ن المرض الشدید. وھذا قد یساعدھم على مقاومة ھذا المرض. األجسام المضادة لألشخاص الذین یعانون م

 ما المقصود بالتبرع بالبالزما؟
البالزما ھي السوائل التي تشكل أكثر بقلیل من نصف الدم. وباقي الدم یتكون من خالیا الدم الحمراء وخالیا الدم البیضاء 

حتوي على الماء واألمالح واإلنزیمات والبروتینات وغیر ذلك والصفائح الدمویة. والبالزما بمفردھا سائل أصفر اللون. وھي ت
 من المواد.  

واألجسام المضادة ھي بروتینات تتواجد في الدم تساعد على محاربة المرض. ویصنع جسم الشخص أجساًما مضادة محددة 
إزالة بعض ھذه األجسام   ، یمكن19-. إذا تبرعت بالبالزما بعد اإلصابة بمرض كوفید19-عندما یكون مصابًا بمرض كوفید 

 المضادة من البالزما وإعطاؤھا لألشخاص لمساعدتھم على محاربة المرض.  

عندما تتبرع بالبالزما، یتم أخذ الدم من الورید عبر أنبوب رفیع مرن (قسطرة). ویتم إرسال الدم عبر األنبوب إلى آلة. وتقوم 
یا الدم إلیك، مع محلول ملحي. ویُعرف ھذا اإلجراء باسم استخراج  اآللة بفصل خالیا الدم عن البالزما. ثم یتم إرجاع خال 

 البالزما. 

 
 

 من الذي یمكنھ التبرع؟
 إذا كنت: 19-یمكن أن تكون قادًرا على التبرع بالبالزما لعالج مرض كوفید

في الماضي، األمر الذي تم تأكیده بواسطة اختبار معملي، ولكنك تعافیت من ھذا المرض   19-أصبت بمرض كوفید •
 بالكامل 

 یوًما على األقل   14لمدة  19-لم تكن لدیك أي أعراض لإلصابة بمرض كوفید •
 تلبي متطلبات العمر والوزن في موقع التبرع بالدم  •
عني أنك یجب أن تكون في حالة جیدة عندما تتبرع، حتى إذا كانت لدیك  في حالة صحیة جیدة بصفة عامة. وھذا ی •

 حاالت مزمنة تخضع للعالج منھا. 
 تلبي أي متطلبات أھلیة أخرى تكون ساریة في موقع التبرع بالدم •

عرفة فصیلة  إذا كنت ترغب في التبرع بالبالزما، فستخضع أوالً لعملیة فحص. یتم أخذ كمیة صغیرة من الدم. یتم فحص الدم لم
. ویتم فحص دمك بحثًا عن العداوى  SARS-CoV-2الدم. ویتم فحص دمك للتأكد من أنھ یحتوي على أجسام مضادة لفیروس 

 وفیروس نقص المناعة البشریة.  Cو Bمثل التھاب الكبد 

 
 

 المخاطر والمضاعفات المحتملة



 
 

 ما یلي: أي إجراء قد تكون لھ بعض المخاطر. تشمل مخاطر التبرع بالبالزما

 الشعور بالتعب أو الدوار •
 فقدان السوائل (الجفاف) •
 الكدمات •
 عدوى في المكان حیث تخترق اإلبرة الجلد •

 
 

 االستعداد لھذا اإلجراء
اتبع التعلیمات التي تحصل علیھا من موقع التبرع بالدم. یجب أن تأكل وتشرب قبل أن تتبرع. قد تحتاج إلى التوقف عن تناول 

 بعض األدویة قبل التبرع. قد یشمل ذلك األسبرین أو بعض أنواع أدویة ضغط الدم.  

 
 

 أثناء اإلجراء
تاب أو مجلة أو االستماع إلى الموسیقى. أثناء عملیة التبرع بالبالزما،  دقیقة. یمكنك قراءة ك 90عادةً ما یستغرق اإلجراء نحو 

یمكن أن تجلس أو تستلقي. یتم وضع قسطرة في ورید في ذراعك. وتكون القسطرة متصلة بجھاز. یمر بعض الدم عبر القسطرة  
مع القلیل من المحلول الملحي (سالین). قد  إلى الجھاز. یقوم الجھاز بفصل البالزما عن الدم. ثم یتم إرجاع خالیا الدم إلى جسمك 

تشعر بإحساس بالوخز حول فمك وأصابعك. أو قد تشعر بطعم معدني في فمك. یحدث ھذا بسبب محلول مستخدم في الجھاز  
 للتأكد من عدم تجلط الدم في الجھاز. 

 
 

 بعد اإلجراء 
شكل عام العودة إلى أنشطتك العادیة بعد التبرع،  سیصنع جسمك البالزما الجدیدة بسرعة، عادةً في غضون یومین. یمكنك ب

ولكن ال تمارس األنشطة الشاقة بعد ذلك مباشرةً. اشرب السوائل لكیال تتعرض للجفاف. استرح إذا شعرت بالتعب. اتصل بمقدم  
القسطرة في  الرعایة الصحیة المعالج لك إذا كانت لدیك أي عالمات تشیر إلى اإلصابة بالعدوى في المكان حیث تم تركیب

 ذراعك.  

 
 

 معرفة مكان التبرع 
. أو یمكنك االتصال بأي  19- یمكنك أن تسأل مقدم الرعایة الصحیة المعالج لك عن مكان التبرع بالبالزما لعالج مرض كوفید

 من ھذه المجموعات: 



 
 

 redcrossblood.orgالصلیب األحمر،  •
 covidplasma.orgأو  AABB ،(aabb.orgالجمعیة األمریكیة لبنوك الدم ( •
• Vitalant ،vitalant.org 
• The Fight Is In Us ،thefightisinus.org 
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