
وەرگرت�� 
گواس�نەوەى خ��ن

زان�اری گ��نگ بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەى كە لەوانە�ە پێ��س��ان �ە گواس�نەوەى 
خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما ب�ت. 

زان�ارى ز�اتر بۆ پ�کهاتەى خ��ن، گرو�� تای�ە�� نەخۆش و مندا�� تەمەن �چووک�� 
دەتواندر�ت دەس��خ��ت لە ڕ�گەی خزمەتگوزاری خۆجێ�� گواس�نەوەكەت. 

ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��

زان�اری بۆ نەخۆشە�ان و خانەوادە�ان�ان، چاودێ���ار و سەر�ەرش���ارە�ان



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��



ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��

سوودە�ا�� گواس�نەوەی 
؟  � خ��ن بۆ من چ��

ئا�ا مەترس�ە�ا�� خ��ن 
؟  � گواس�نەوەى من چ��

هەر چارەسەر�� �ەد�ل كە 
دەتوانم هەو�� بۆ �دەم؟ 

� ئەگەر هیچ  �� دە��
ش��ک نەکەم؟ 



ئەر� شەفا��

. ئەمەش  خزمەتگوزار��ە�ا�� گواس�نەوەی خ���� �ەر�تان�ا �ا�ەندە �ە ئەر� ڕ�سای شەفا��
واتای ئەوە�ە کە ئ�مە �ەشێوە�ە� کراوە و شەفاف مامەڵە دەکەین �ات�ک ڕووداو�� 

� مە�ەست ڕوو�دات، کە وا دەر�کەو�ت ب�ێتە ما�ەی ز�انگە�اندن �ان  چاوەڕواننەکراو �ان ��
مردن کە �ەیوەندی ڕاستەخۆی هەب�ت �ە گواس�نەوەکە. ت�ا�ە لە ت�� چاودێری 

سە بۆ زان�ارى ز�اتر �ان سەردا�� ئەم و��سایتە �كە:-  تەندروس��ت ب��
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ئەم نام�ل�ە ئەمە ڕووندە�اتەوە كە بۆ پێ��ستە گواس�نەوە �ەشە�ا�� 
خ��ن وەكو خڕۆكەى سوور، �لەتل�ت �ان �الزما پێ��ستە.

وەكو هەمووو چارەسەرکردن�� پ��ش�، خ��ن گواس�نەوە پێ��ستە ئەنجام�در�ت تەنها 
لە حاڵە�� پێ��ست و دواى ل�كۆڵینەوەى وورد. مەتر� خ��ن گواس�نەوە هاوسەنگ 

دەب�ت لە �ەرام�ەر مەتر� خ��ن نەگواس�نەوە. 

ج��، لەوانە�ە نەتواندر�ت هەموو بژاردە�ان گفتوگ��ان لەسەر �ك��ت.  لە حاڵە�� ئ�م���
ئەگەر ئەمە ڕوو�دا، پ��شكەكەت �ا� خ��ن گواس�نەوەكەت لەگەڵ دە�ات �ەزووت��ن 

. �ات دواى ئەنجامدا��

ئەگەر �ارت�كت هە�ە كە لەسەرەى نوو�اوە كە پێ��ستە جۆر�� خ���� تای�ەتت 
پێ��ستە، �ان ئەگەر ئەمە دەزان�ت لە حاڵە�� پ��ش� پ�شووت، ت�ا�ە �ارتەكە �ە 

ئەندام�� ت�� چاودێرى ن�شان�دە �ە زووت��ن �ا�� گونجاو و داوا�� لێ�كە �ە تاق�گەى 
خ��ن گواس�نەوەى نەخۆشخانە �ڵ�ت. 

لە�ەر�� لەوانە�ە من پێ��ستم �ە خ��ن گواس�نەوە ب�ت؟
خ��ن پ�كهاتووە لە چەندین خانە و پ�كهاتەى ج�اواز: 

� دەگوازنەوە بۆ �ەشە�ا�� الشە، ك�شە لە تەندروس��  خڕۆكە سوورە�ان ئۆکسج��
خڕۆكە�ە� سوورى خ��ن پ��� دەوت��ت ئەن�م�ا. گواس�نەوەی خڕۆکەی سوور 

�ەشێوە�ە� ئاسا�� ئەنجام دەدر�ت �ەهۆ�اری کە� خانە�ا�� خڕۆکەی سوور لە 
خ��ندا، ئەمەش لە�ەرئەوەی کە ئەندامە خاوە�ان (درووستکەر)ی الشە کەمن، بڕی 
پێ��س��ان �� درووست نا�ەن �اخود لە�ەر لەدەستدا�� خ��ن. لە هەند�ک حاڵەتدا، 

دەتوانرێ ئەن�م�ا چارەسەر�ک��ت لەڕ�گەی هەند�ک دەرما�� وەکو ئاسن (ئایڕۆن)، لە 
�ن چارەسەر گواس�نەوەی خ��نە، �ان تا�ە بژاردە�ە. حاڵە�� تردا �اش��

�ەڕەی وردی خ��ن خانەن لەناو خ��ندا کە ڕ�گری دەکەن لە خ��ن �ەر�وون وە 
�ارمە�� خ��ن دەدەن لە مەی�ندا. گواس�نەوەی �ەڕە�ا�� خ��ن لەوانە�ە پێ��ست ب�ت بۆ 

ز�ادکرد�� �ەڕە ووردە�ا�� خ��ن لە خ��ندا �اخود بۆ ج�گرتنەوەی �ەڕە ووردە�ا�� 
خ��ن کە �ە�ا�� �ارنا�ەن ئەم�ش بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن 

�ەر�وون.

�الزما شلە�ەکە لەناو خ��ندا کە خانە�ا�� خ���� هەڵ�رتووە لەناو لەشدا. گواس�نەوەی 
�الزما دەکرێ پێ��ست ب�ت بۆ چارەسەرکردن �ان ڕ�گری کردن لە خ��ن �ەر�وون 

� لە  ئەگەر هۆ�ارە�ا�� مەیی�� خ��ن کەم بوون لە لەشدا. پ�کهاتە�ا�� �الزما ب��ت��
� �ەستوو (FFP)، چەندین هۆ�اری ج�اوازی خ��ن مەیی�� ت�ادا�ە، 

�الزمای نو��
ساردەن�شتوو (cryoprecipitate)، کە �ەشێوە�ە� سەرە� هۆ�اری خ��ن مەیی�� 

.(fibrinogen) � �نۆگ��� ت�ادا�ە کە پ��� دەوت��ت فی��

� بوو��  � لەگەڵ خ����ەر�وو�� مامناوەند �ە�� زۆر�ەی خەڵ� دەتوانن خ��ان ڕابێ��
� خ��ن و 

پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن، چونکە �ە ت��ەڕ�وو�� �ات لەش خانەی نو��
�الزما درووست دە�ات بۆ ج�گرتنەوەی ئەوەی کە لەدەستچووە. 

هەرچەندە ئەگەر ب��� ز�اتری خ��ن لەدەستچوو، ئەوا گواس�نەوەی خ��ن لەوانە�ە 
�تەوە. پ�کهاتە�ا��  ا�� ش���� خ��نە لەدەستچووەکە �گ�� �ن ڕ��اب�ت بۆ ئەوەی �ەخ��� �اش��

�ن بۆ ج�گرتنەوەی خ���� لەدەستچوو لە نەشتەرگەری  خ��ن لەوانە�ە �ە�ار�ــهێ��
گەورەدا، ئەمەش لە�ا�� ڕووداوە لەنا�اوە�ان و وە بۆ حاڵە�� لەنا�اوی منداڵبوون.

هەند�کجار مۆ�� ئ�سک، کە خانە�ا�� خ��ن درووست دە�ات، �ە�ا�� �ارنا�ات. ئەمەش 
دەکرێ �ەهۆی نەخۆ�� �ان چارەسەر وەرگرتن ب�ت وەکو چارەسەری ک�م�ا�� �اخود 

چارەسەری ت�ش�. ئەمەش لەوانە�ە �ەشێوە�ە� �ا�� �ان در�ژخا�ەن ب�ت. لەم حاڵەتەدا، 
�الن�� چارەسەر دادەن��ت بۆ پڕکردنەوەی چارەسەرە تای�ەتە�انت.

ئا�ا گواس�نەوەی خ��ن تا�ە بژاردە�ە؟

پ��شک �ان �ەرستاری تۆ ئەوە ڕووندە�اتەوە کە بۆ�� پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن 
هە�ە و هەروەها مەترس��ە�ان و سوودە�ان، وە هەر چارەسەر�� تری ج�گرەوە ئەگەر 

هەبن لەگەڵتدا �اس دە�ات. ئەوە گرنگە کە تۆ ت��گە�ت بۆ�� گواس�نەوەی خ��ن 
داوا�راوە وە تۆ هە� ئەوەت هەب�ت کە پرس�ار �کە�ت.

ئەگەر نەخۆ�� ئەن�م�ای تۆ �ەهۆ�اری نز� ئاس�� ئاسن ب�ت لە خ��ندا، ئەوا وەرگرت�� 
تەواو�اری ئاسن لەوانە�ە پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەم��اتەوە. ت�ا�ە لەگەڵ پ��ش� 

خۆت گفتوگۆ �کە ئەگەر ئەمە بژاردە�ە� درووستە الت.

وەکو کەس�� گەورە (پ�گە�شتوو) تۆ ما�� ئەوەت هە�ە کە گواس�نەوەی خ��ن 
� لە دەرەنجامە�ا�� ئەم ب��ارە ت��گە�ت. هەند�ک چارەسەری  م دە�� ڕەت�کەیتەوە، �ە��

� گواس�نەوەی خ��ن. لە  پ��ش� و نەشتەرگەری ناتوانرێ �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ن �ە��
ندا، وە لەو نەخۆشانەی کە ئاستەنگ�ان هە�ە لە ت�گە�شت�� زان�ار��ە ئاڵۆزە  مندا��

پ��شکی�ە�ان، ت�� پ��ش� هاوتا لەگەڵ نەخۆش و خانەوادە�ان�ان �اخود 
� �ە ب��ار�ک کە لە �ەرژەوەندی�اندا ب�ت. سەر�ەرش��ار�ان �اردە�ات بۆ گە�ش��

م  ئەگەر تۆ نەشتەرگەر�ت هەب�ت، لەوانە�ە گواس�نەوەی خ��ن پێ��ست ب�ت، �ە��
�تەوە لە�ا�� نەشتەرگەر�دا �ە پڕۆسە�ەک کە پ���  دەکرێ خ���� خۆت دوو�ارە �ە�ار�ــهێ��

دەوت��ت ڕز�ارکرد�� خانە (cell salvage). پرس�ار لە ت�� چاودێری تەندروس��ت 
�کە دەر�ارەی ئەوەی کە ئا�ا ئەم پڕۆسە�ە �ەردەستە، ئەگەر هەب�ت ئا�ا بۆ تۆ گونجاوە. 

هەروەها، ئەو دەرمانانەی کە مەیی�� خ��ن �اش�� دەکەن، وەکو تران�کزام�ک ئە�س�د 
�ت بۆ کەمکردنەوەی خ����ەر�وون،  (tranexamic acid)، هەند�جار �ە�اردەهێ��

ئەمەش پێ��س�� گواس�نەوەی خ��ن کەمدە�اتەوە.

ئا�ا دەتوانم �� �کەم �ەرلە نەشتەرگەری بۆ کەمکردنەوەی پێ��س�� 
گواس�نەوەی خ��ن؟

ئەگەر �النت وا�ە کە نەشتەرگەری ئەنجام �دە�ت کە ت�ا�دا لەوانە�ە هەند�ک خ��ن 
� ئەنجام �دە�ت بۆ زانی�� ئەوەی کە ئا�ا ئەن�م�ات هە�ە  � �شکن�� لەدەست �دە�ت، دە��

�اخود نا. لەوانە�ە ڕ�نما�� �ک���ت کە تەواو�اری ئاسن وەر�گ��ت چەند هەفتە�ەک پ�ش 
نەشتەرگەری – پرس�ار لە پ��ش� خۆت �کە لە نۆڕ�نگەدا �اخود لە پ��ش� گش�� ئەگەر 

ئەمە تۆ دەگ��تەوە. هەروەها دەتوا�� �ارمەت�دەر��ت �ەوەی کە ئەو خواردنانە �خ��ت 
کە ماددەی ئاس��ان ت�دا�ە. ژەم�� جۆراوجۆر و هاوسەنگ �ەشێوە�ە� ئاسا�� ب��� 

پێ��س�� ئاس�� ت�دا�ە. 

�ن �ان  ، ئەسپ�� � ئەگەر تۆ دەرما�� وارفار�ن (warfarin) �ان هەر دەرمان�� دژە مەی��
هەر ش��� تری دژە �ەڕەی خ��ن وەردەگ��ت (ئەمانە هەمووی دەگەڕ�نەوە بۆسەر 

سە کە ئا�ا پێ��ستە واز لەم  دەرمانە�ا�� "الوازکرد�� خ��ن")، لە پ��شکەکەت ب��
دەرمانانە بهێ�� پ�ش نەشتەرگەری �اخود نا. وەستاند�� ئەم دەرمانانە لەوانە�ە ب�ێتەهۆی 
م دەکرێ بتخاتە مەتر� ز�اتری ک�شەی تر. پێ��ستە  کەمبوو�� بڕی خ����ەر�وون، �ە��

قسە لەگەڵ پ��ش� خۆت �کە�ت �ەر لە وەستاند�� هەر دەرمان�ک. 

چۆن گواس�نەوەی خ��نم بۆ دەک��ت و هەستم چۆن دەب�ت؟

�ەشێوە�ە� ئاسا�� گواس�نەوەی خ��ن ئەنجامدەدر�ت لەڕ�گەی بۆڕی ڕاستەوخۆ بۆ 
دەمار�ک لە قۆڵدا. لە هەند�ک حاڵەتدا، گواس�نەوەی خ��ن ئەنجام دەدر�ت لەڕ�گەی 

دەماری قەستەرەی ناوەندی (central venous catheter)، �ەتای�ە�� ئەگەر �ەک�ک 
لەمانە دانراب�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکرد�� حاڵەتەکەت.

بۆ د�ار�کرد�� بڕی خ���� پێ��ست بۆت، پێ��ستە ک�شت تۆمار�ک��ت. لەوانە�ە ز�اتر لە 
� �در�ت وەکو �ەش�ک لە چارەسەرکردنت. لەوانە�ە 4 �اتژم���  ک�سە�ە� خ���ت ��

پێ��ست ب�ت بۆ گواس�نەوەی ک�سە�ەک لە خڕۆکە سوورە�ان هەرچەندە دەکرێ �ە 
اتر �ک��ت ئەگەر پێ��ست ب�ت. گواس�نەوەی �الزما و �ەڕەی  سەالمە�� ئەم پڕۆسە�ە خ���

ی پێ��ستە بۆ هەر ک�سە�ەک. خ��ن �ەشێوە�ە� ڕۆتی�� 30 خوولەک و 1 �اتژم���

چاودێ��کرد�� وەکو �لەی گەر�، ل�دا�� دڵ و �ەستا�� خ��ن پ�شوەختە، لە�ا�� وە دوای 
گواس�نەوە تۆماردەک��ن، وە �ەوردی چاودێری دەک���ت لەم�ا�� پڕۆسەکەدا. زۆر�ەی 

خەڵ� هەست �ە هیچ ش��� نائاسا�� نا�ەن لە�ا�� گواستەنەوەدا.

ئەو مەترس��انەی کە �ەیوەندی�ان هە�ە �ە گواس�نەوەی خ��ن

� ژ�ان ڕز�ار ��ات �ان �اش�� ��ات، �اخود  گواس�نەوەی خ��ن کردار�� �اوە کە دەتوا��
ڕ�گ���ت لە مردن لە�ەر ئەوەی کە گواس�نەوە �ار�� زۆر دە�مەنە.  زۆر�ەی ئەو 

 �ان ک�شە�ەک نابن.
�

نەخۆشانەی کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن توو�� هیچ ئاستەن�

هەرچەندە، هەند�ک مەتر� هەن کە �ەیوەندی�ان �ەمەوە هە�ە، کە ئەمان�ش لە 
چوار �ە�� سەرەک�دان

هەڵە لە ناس�نەوەی �ەڕەی خ��ن
 

� هەن بۆئەوەی گواس�نەوەی خ��ن �ە سەالمە�� ئەنجام �در�ت. ستاف  چەندین �شکن��
� �ە هەن�اوە�ا�� ناس�نەوەی ورد بۆئەوەی کە دڵن�ابن لەوەی تۆ پ�کهاتەی  هەڵدەس��

درووس�� خ��ن وەردەگ��ت کە سەالمەتە بۆت.

�ت بۆ هاوتا�رد�� خ��نەکە.  �ەر لە گواس�نەوەی خ��ن، نموونە�ە� خ��ن وەردەگ��
� لەناو تی���� (tube) نموونە داب��ت �ە ئامادەبوو�� خۆت. تۆ  وردە�اری ناسنامەت دە��

استکردنەوەی ناوی تەواوت وە �ەرواری لەدا�کبوونت، وە ئەمە  �
داوات ل�دەک��ت بۆ �ش��

�ت لە�ەرام�ەر �اندی ناسنامەت (بۆ هەموو ئەو نەخۆشانەی کە لە  دە�شک��
�ن) وە داوا�اری جۆری خ��ن �ان هاوتا�ەی. ئەم �شکن�نە بۆ  نەخۆشخانەدا دەخەو���

اوە.  دڵن�ابوونەوە�ە لەوەی کە نموونەکە لە کەسە درووستەکە وەرگ��

پۆشی�� �اندی ناسنامە گرنگە بۆ هەموو نەخۆشە�ان کە گواس�نەوەی خ��ن وەردەگرن. 
�ەرلەوەی کە خ��نەکە وەر�گ��ت، دوو�ارە پرس�ارت �� دەک��ت دەر�ارەی ناوی تەواو و 

�ت لەگەڵ �اندی ناسنامە و ک�سەی  �ەرواری لەدا�کبوون. ئەم زان�ار��ە دە�شک��
 سەر �اندی 

�
پ�کهاتە�ا�� خ��ن و ڕەچەتە. ئەگەر هەر وردە�ار��ەک �ان س��ڵین�

ناسنامەکەت هەڵەبوو ئەوا ئا�اداری ستافەکە �کەوە.

ناسنامەی درووست زۆر گرنگە

ی ئەندا� ستافەکە بهێ�یتەوە کە پرس�ار ��ات دەر�ارەی  ت�ا�ە ئاسوودە�ە لەوەی کە �ەب��
ئەم زان�ار��ە ئەگەر پرس�ار�ان نەکرد.

�اردانەوە�ان

زۆر�ەی خەڵ� هەست �ە هیچ ج�اواز��ەک نا�ەن لەم�ا�� گواس�نەوەدا. ت�� چاودێری 
� کە چاوەڕوا�� �� �کە�ت. گرنگە کە تۆ ئا�اداری ئەندام��  تەندروس�� پ�ت دەڵ���

ستافەکە �کە�ت ئەگەر هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا لە�ا�� �ان دوای گواس�نەوەدا. 
�ک تا چەند ڕؤژ�ک دوای  هەند�ک �اردانەوە لەوانە�ە �ەد�ار�کەون لەدوای چەند �اتژم���

م ئەگەر  گواس�نەوەکە. �اردانەوەی تووندی گواس�نەوەی خ��ن زۆر دە�مەنە، �ە��
اون لەسەر ئەوەی کە ب�انناسنەوە و چارەسەر�ان �کەن.  سەر�ــهەڵدا، ستافەکە ڕاهێ��

هەند�ک خەڵ� لەوانە�ە توو�� تا�ە� سووک، لەرز، هەس�� سوورهەڵ�ەڕان �اخود 
، کە ئەمەش �ەهۆی �اردانەوەی سوو� �ەرگ���ە �ان هەس��ار��ە.  � هەس��اری پ�ست ب��

ئەمە �ە ئاسا�� چارەسەر دەک��ت، بۆ نموونە لەڕ�گەی پ�دا�� �اراس�تامۆڵ �ان ئەنجامدا�� 
 . گواس�نەوە �ەشێوە�ە� هێواش��

ت�� چاودێری تەندروس�� هەروەها هەڵسەن�اندن دەکەن بۆئەوەی بزانن کە ئا�ا تۆ 
مەتر� ک��وونەوەی شلە لە سووڕانەوەی خ��ن بوو�ت، ئەم پێوانە�ە دەکرێ 

ئەنجام�در�ت بۆ ڕ�گ��کردن لەمە. تۆ چاودێری دەک���ت لەم�ا�� گواس�نەوەکەدا، 
. ئەم ن�شانە�ە زۆر �ە ڕژدی 

�
ئەم�ش لە�ەر بوو�� هەر ن�شانە�ە� هەناسەتەن�

� �ەکسەر ئەندام�� ستافەکە ئا�ادار�کەیتەوە ئەگەر هەر  �ت، ب��ە دە�� وەردەگ��
 � �ن دەرفەتدا چارەسەرت �� ک�شە�ە� هەناسەدانت هەب�ت، بۆئەوەی کە لە ن��ک��

�در�ت.

ئەگەر دوای گواس�نەوەی خ��ن �چیتە ماڵەوە، داوا لە ت�� چاودێری تەندروس�� �کە 
دەر�ارەی زان�اری ئەوەی کە �� �کە�ت و داوای �اڵ�ش�� و ڕ�نما�� لە �� �کە�ت ئەگەر 

هەر ن�شانە�ەک سەر�ــهەڵدا.

تووشبوون

اون لەال�ەن خ��ەخ�� سەالمەت و �ارەپ�نەدراو، وە مەتر�  پ�کهاتە�ا�� خ��ن �ەخ��
�ەکە�ە� تووشبوو بۆ داب�ن�اری خ���� �ەر�تان�ا زۆر الوازە. �ەخشەرە�ان 

پرس�ارنامە�ە� تەندروس�� پڕدەکەنەوە هەموو جار�ک کە خ��ن دە�ەخشن وە 
�ن بۆ ژمارە�ەک ئەگەری تووشبوون، لەوانە  �ەخش�نە�ا�� خ��ن هەموو �ات�ک دە�شک��

هەوکرد�� جگەر B، C وە E هەروەها بۆ نەخۆ�� ئا�دز HIV. ئەمەش ئەگەری 
م ناتوانرێ مەترس��ەکە  گواس�نەوەی هەر نەخۆش��ە� گوازراوە زۆر الواز دە�ات، �ە��

�ەتەواوی نەه�ڵ��ت.

مەتر� لە �شکن�نەکەدا بۆ دۆز�نەوەی نەخۆش��ە� ڤایرۆ� �ەرچاو لە ناو �ەکەی 
ە لە 1 لە 1  خ��ندا ب����ە لە کەم�� لە 1 لە ملیۆن�کدا (هەوکرد�� جگەر B کەم��

ە لە 1 لە 10 ملیۆندا) ملیۆندا، نەخۆ�� ئا�دز و هەوکرد�� جگەر C کەم��

 (Creutzfeldt-Jakob (vCJD)) ئەگەری هەبوو�� نەخۆ�� کروتەزف�ڵد-جا�ۆب
ی ج�اواز لە گواس�نەوەدا زۆر الوازە، لەگەڵ ئەوەشدا ئ�مە خ��ن لەو �ەخشەرانە 
وەرنا���ن کە لەوانە�ە مەتر� (vCJD) �ان ز�اتر ب�ت. لە�ەر ئەم هۆ�ارە، هەر 

کەس�ک کە گواس�نەوەی خ��ن �ان هەر پ�کهاتە�ە� تری خ����ان بۆ کراوە 
لەوەتەی سا�� 1980 لەئ�ستادا ناتوانن خ��ن �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن ب�ەخشن.

�ا خانە سوورە�ان �ان پ�کهاتە�ا�� خ��ن پ�س ��ات (توو�� نەخۆ��  دەکرێ �ەک��
��ات). ئەمەش دەکرێ ب�ێتە هۆی �اردانەوە�ە� ترسنا� بۆسەر هەر نەخۆش�ک کە 

�ەکەی پ�سبووی وەرگرت��ت. ئ�مە �ە ڕژدی �اردەکەین بۆ ڕ�گەگرتن لەم �ارە، وە 
لەئ�ستادا مەترس��ە�ان وەکو ئەو تووشبوونانەن کە لە سەرەوەدا �اسکراون.

ئاستەنگە�ا�� گواس�نەوەی ماوە-در�ژ 
 

� �ە گواس�نەوەی خ��ن بۆ ما�ەکەی در�ژ. ئەمەش ئەم  هەند�ک نەخۆش �شتدە�ەس��
نەخۆشانە دەگ��تەوە، تاالس�م�ا، نەخۆ�� خانەی داس �اخود ب�توانا�� مۆ�� ئ�سک. 
گواس�نەوەی دوو�ارەکراو دەکرێ نەخۆشەکە ب�توانا ��ات لە �ەرام�ەر ئاستەنگە�اندا 

وەکو کەڵەکەبوو�� ئاسن و گەشەکرد�� دژەتەن. ت�� پ��شک�ت دەتوانن زان�ار�ت 
پ��دەن لەسەر ئەوەی کە چۆن مەترس��ە�ا�� ئەمانە دەکرێ کەم �ک��نەوە، وە دەر�ارەی 

چارەسەرە �ەردەستە�ان.

ئا�ا دەتوانم خ��نم ب�ەخشم �ە منداڵەکەم �ان خزم��م؟

، چونکە هەندێ مەتر� د�ار�کراو هەن کە �ەیوەند�دارن �ە  ، تۆ ناتوا�� نەخ���
گواس�نەوەی خ��ن لە خزم�کەوە کە وا لەو خ��ن �ەخش�نە دە�ات مەتر� ز�اتر ب�ت 

لەوەی خ��ن وەر�گ��ت لە کەس�ک کە �ەیوەندی خزما�ەت�ت لەگەڵ�دا نەب�ت.  

ئەو مەترس��انەی کە تای�ەتن �ە تۆ

� گفتوگۆ �کەن دەر�ارەی هەر مەترس��ە� تر �ان دوود��  ت�� چاودێری تەندروس�� دە��
تر کە �ەتای�ە�� بۆ تۆ گرنگن. کە ئەمەش لەوانە�ە ئەمانە �گ��تەوە:

�ار�گەری لەسەر ک�شە تەندرووس�ی�ە�ا�� ترت

�ار�گەری لەسەر بژاردە�ا�� چارەسەری داهاتووت

�ا�ەندی�ە ئایی�� و ئەوانە�� کە �ەیوەندی�ان ن��ە �ە ال�ە�� پ��شکی�ەوە

ترسان لە دەرزی، دڵەڕاو�� دەر�ارەی هەستکرد�� �ە هەس��اری زۆر لە�ا�� ب�نی�� 
خ��ندا �ان بوو�� ڕووداو�ک لە ڕابردوودا لە�ارەی گواس�نەوەی خ��ن

اس�اردە کردووە لەسەر بنەمای  � ت�� چاودێری تەندروس��ت پ�کهاتە�ە� تای�ە�� خ��ن��
چەندین هۆ�ار کە �ەیوەند�دارە �ە چارەسەرکردن �ان حاڵە�� تۆ.

�ەرلەوەی ڕەزامەندی �دە�ت لەسەر وەرگرت�� گواس�نەوە، ئا�ا ت�دەگە�ت لەوەی بۆ�� 
� ئەو پرس�ارانە دەزان�ت؟ پێ��س��ت �ە گواس�نەوەی خ��ن هە�ە؟ وە ئا�ا وە��

 

� دەر�ارەی هەر دوودڵی�ەک کە هەت��ت. گرنگە  ت�ا�ە �ە ت�� چاودێری تەندروس��ت ���
خن �ان  نا�ەنەوە کە ئەم دوودڵ�انە بێ�� کە ئەم دوود�� و دڵەڕاوکێ�انە �ڵێ�ت، ئەوان وا ب��

. � گرنگ ن��
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