استبيان التب ّرع بالدم
اإلجابة على األسئلة التالية تضمن سالمتك وسالمة المريض الّذي يتلقّى تبرّعك.
إقرأ األسئلة التالية وأجب عنھا بصراحة ودقّة .ندرك أن ھذه األسئلة حساسة الطابع ،ونحرص الحفاظ على س ّريّة أجوبتك.
معلومات شخصيّة عن المتب ّرع
االسم:

اسم األب:

الجنسيّة:

الجنس :ذكر

العنوان:
نوع التبرّع

الشھرة:
أنثى

الوثيقة الثبوتيّة:

ھاتف:
:

تلقاﺋي

تاريخ الوالدة_______/____/____ :
رقم الوثيقة:
البريد اإللكتروني:

موجه لمريض:

ﺻلة القرابة بالمريض:

ال ﺻلة

صص لفريق قسم بنك ونقل الدم فقط
مخ ّ
ي العا ّم:
المظھر الص ّح ّ

الوزن:

)كلغ(

ّ
تتخطى  ٣٧٫٥درجة مئويّة(:
الحرارة )على ّأال

النبض ) /٥٠-١٠٠دقيقة(:
ضغط الدم ):(Systolic: <150 mmHg, Diastolic: from 50 to 100 mmHg
كال
جروح جلديّة :نعم
كال
عالمات حقن على الذراعين :نعم
ّ
الموظف المسؤول عن إجراء اإلستبيان والفحص العا ّم:
:Hemoglobin/Hematocrit
رقم منتج الدم:

رقم المتبرع:
نعم

األسئلة
 -١ھل تشعر أ ّنك بحالة جيّدة اليوم؟
 -٢ھل تتناول المضادات الحيوية أو أي أدوية أخرى لمعالجة التھاب ما؟
 -٣ھل تتناول حاليًا أو تناولت في الماضي أي أدوية ألي سبب كان؟ في حال اإليجاب ،ما ھي؟
 -٤في الساعات األربع الماضية ،ھل تناولت الطعام ؟
 -٥في الساعات الثماني واألربعين الماضية  :ھل تب ّرعت بالصفيحات أو البالزما أو كريات الدم البيضاء ؟
 -٦في األيّام السبع الماضية ،ھل جرى نزع أي من أسنانك ؟
ّ
ي؟
 -٧في األيّام الثماني والعشرين الماضية ،ھل تعرّضت لحرارة أو إسھال أو إلتھاب في المجاري البوليّة أو الجھاز التنفس ّ
 -٨في االسابيع الثمانية الماضية  ،ھل تلقّيت أي لقاحات أو حقنات أخرى ؟
 -٩في االسابيع الثمانية الماضية  ،ھل تبرّعت بالدم الكامل ؟
في االشھر االثني عشر االخيرة:
 -١٠للمتبرّعات فقط :ھل كنت حامل أو ھل أنت حامل حاليًّا )للرجال ,الرجاء وضع عالمة في خانة ّذكر
ي آخر؟
ي أو أي إجراء طبّ ّ
 -١١ھل خضعت لجراحة أو تنظير داخل ّ
 -١٢ھل خضعت لعمليّة نقل دم أو أي من منتجاته؟
 -١٣ھل خضعت لعمليّة زرع أعضاء ،أنسجة أو نقي عظم؟
 -١٤ھل خضعت لعمليّة زرع عظم أو جلد؟
 -١٥ھل المست دم شخص آخر؟
-١٦ھل تعرّضت لوخز إبرة عن طريق الخطأ؟
 -١٧ھل أجري لك وش ًما؟
 -١٨ھل أجريت ثقب في األذن أو في أي مكان آخر في الجسم؟
 -١٩ھل تعرّضت لعضّة كلب وتلقّيت لقاحًا ض ّد الكلب؟
ي شخص مصاب بفيروس السيدا/األيدز أو سبق وكانت نتيجة الكشف عنه إيجابيّة؟
ي بأ ّ
 -٢٠ھل كنت على اتّصال جنس ّ
ّ
ي مع عاملة جنس أو أي شخص آخر يتقاضى المال أو المخدرات أو غيره لقاء ممارسة الجنس؟
 -٢١ھل كنت على اتّصال جنس ّ
ي
ي بشخص استخدم اإلبر لتعاطي المخ ّدرات أو المن ّشطات أو أي ما ّدة أخرى لم يصفھا طبيب ،وذلك في أ ّ
 -٢٢ھل كنت على اتّصال جنس ّ
مرحلة من حياته؟
ّ
ّ
ي بشخص مصاب بالھيموفيليا أو استخدم مركزات عامل التخثر لمعالجة مشاكل النزيف؟
 -٢٣ھل كنت على اتّصال جنس ّ
ي برجل كان له اتّصال جنسي برجل آخر )للرجال ,اللرجاء وضع عالمة في خانة ّذكر (؟
 -٢٤للمتب ّرعات فقط :ھل كنت على اتّصال جنس ّ
(؟
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كال

نعم

األسئلة

كال

ي بشخص مصاب بالتھاب الكبد ،اليرقان أو الصفيرة؟
 -٢٥ھل كنت على اتّصال جنس ّ
 -٢٦ھل ساكنت أو خالطت شخص مصاب بالتھاب الكبد أو اليرقان؟
ي )باء(؟ Hepatitis B
 -٢٧ھل تلقّيت األجسام المضا ّدة لفيروس اإللتھاب الكبد الوباﺋ ّ
ي منھما؟
 -٢٨ھل أﺻبت بالزھري ) (Syphilisأو بداء السيالن ) (Gonorrheaأو تلقّيت العالج أل ّ
 -٢٩ھل أمضيت أكثر من  ٧٢ساعة في مركز اإلحتجاز لألحداث أو سجن أو حبس؟
 -٣٠في السنوات الثالث الماضية ھل سافرت إلى خارج لبنان ؟ إلى أين؟
 -٣١بين العامين  ١٩٨٠و ،١٩٩٦ھل أمضيت فترة تبلغ ثالثة أشھر أو أكثر في المملكة المتّحدة؟
 -٣٢من العام  ١٩٨٠إلى اليوم ،ھل أجريت لك عمليّة نقل دم في أوروبا ؟
 -٣٣من العام  ١٩٧٧إلى اليوم ،ھل تقاضيت المال أو المخ ّدرات أو أي نوع آخر من البدل لقاء ممارسة الجنس ؟
ي برجل آخر ،ولو لمرّة واحدة ؟ )للنساء ,الرجاء
 -٣٤من العام  ١٩٧٧إلى اليوم ،للمتبرّعين من الذكور فقط :ھل كنت على اتّصال جنس ّ
وضع عالمة في خانة ّانثى (؟
ّ
توطن المالريا؟
 -٣٥ھل زرت أو سكنت في منطقة
 -٣٦ھل كان اختبارك إيجابيًّا لفيروس السيدا األيدز؟
 ھل خسرت  ٥كلغ أو أكثر من وزنك بشكل ال يمكن تفسيره؟ ھل أﺻبت بسعال أو بضيق في التنفّس أو بإسھال لفترة طويلة؟ ھل أﺻبت بح ّمى لم تعرف أسبابھا؟ ھل ظھرت كتل حمراء أو بنفسجي ّة على بشرتك أو تحت الجلد في األشھر الستة األخيرة؟ ھل ظھرت كتل بقع بيضاء أو تقرّحات غير عاديّة في فمك بشكل مستمرّ؟ -٣٧ھل استخدمت اإلبر لتعاطي المخ ّدرات أو المن ّشطات أو أي ما ّدة أخرى لم يصفھا طبيبك؟
 -٣٨ھل عانيت نزيفًا أو مرضًا في الدم؟
ّ
التخثر لمعالجة مشاكل النزيف؟
 -٣٩ھل استخدمت مر ّكزات عامل
 -٤٠ھل خضعت لجراحة في الرأس أو الدماغ؟
 -٤١ھل تلقّيت ھرمون النم ّو من منشأ بشريّ؟ Growth Hormone
 -٤٢ھل ألي من أقرباﺋك إﺻابة بمرض جنون البقر  -كروتزفيلد جاكوب؟ Creutzfeldt - Jakob
 -٤٣ھل عانيت أي اختالجات أو نوبات ﺻرع منذ الطفولة؟
 -٤٤ھل أﺻبت بالتھاب الكبد ،اليرقان/الصفيرة أو كانت نتاﺋج اختبارات التھاب الكبد إيجابيّة؟ Hepatitis
 -٤٥ھل أﺻبت بالمالريا؟
 -٤٦ھل أﺻبت بأي نوع من السرطان بما فيه اللوكيميا؟
ي أو شعرت بألم في الصدر أو عانيت مشاكل في القلب والرﺋتين؟
 -٤٧ھل أﺻبت بأي مرض في الجھاز التنفّس ّ
 -٤٨ھل تتبرّع بالدم ألنّك تريد أن تفحص دمك لكشف فيروس السيدا/األيدز؟
ً
ّ
 -٤٩ھل أنت مدرك أنّك إذا كنت مصابًا بأي فيروس  ،يمكن أن تنقله لشخص آخر ولو كنت تشعر أنك بصحّة جيّدة وكان اختبارك سلبيّا؟
 -٥٠ھل قرأت وفھمت ك ّل المعلومات المرتبطة بالتبرّع بالدم المق ّدمة إليك وھل تلقّيت إجابات عن ك ّل أسئلتك؟
 -٥١ھل بإمكاننا اإلتّصال بك في حال احتاج مريض إلى دم من دمك؟
أنا المو قّع أدناه ----------------------------أؤ ّكد ّ
أن المعلومات الطبّيّة الّتي أدليت بھا ﺻحيحة ودقيقة على ح ّد علمي .لقد قرأت وفھمت المواد
التعليميّة بشأن السلوك عالي المخاطر وال أعتبر نفسي مع ّرضًا لخطر متزايد النتقال األيدز أو أي أمراض معدية أخرى ،وأمنح اإلذن لسحب الدم
وإجراء اإلختبارات الالزمة عليه.
وإذا كان ھناك أي سبب لعدم نقل الدم أتعھّد بإبالغ ذلك لبنك الدم.
ُ
غادرت قبل انقضاء ھذه الم ّدة ،فإنّي أتح ّمل المسؤوليّة الكاملة
ي البقاء لمدة عشر دقاﺋق في بنك الدم بعد التبرّع وأقبل بھذا الشرط .وإن
وأدرك أن عل ّ
ي نتاﺋج تتر ّتب عن ذلك.
أل ّ
توقيع المتب ّر ع:
ّ
الموظف الّذي سحب وحدة الدم والعيّنة:
إسم
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تاريخ ووقت سحب الدم:
______:___ ،_______/___/

ك ّميّة الدم المسحوبة_____________:مل
التوقيع:

