
 است؟ یضرور یخون در چه مواقع تزریق

مهم  یاز مشکالت پزشک یلیدرمان خ یخون برا تزریق

جراحت ها  یو در درمان بعض یخون یهای ماریب مثل.است

 ،ستبزرگ که در آن خون از دست رفته ا یها یجراحو

 سرطان و

 

 ست؟یخون چ تزریق

 با شده هیکه خون هد ردیگیصورت م یخون هنگام قیتزر

 داده خونتان، به شما انیدر جر ماًیمستق اهرگ،یر سد قیتزر

 شود. یم

 شود. یم کننده خون داده بیترک یاز اجزا یکیمعموالً  

 را ژنیهستند که اکس نیهموگلوب یقرمز خون حاو یسلولها

در  با . دکترتانرساندیبدن شما م یتها و اعضابه باف

 شما( نییپا نیهموگلوب) یعلت و شدت کم خون گرفتننظر

 خون قیتزرخواهد گرفت که به  میو عالئم آن تصم تانیماریب

 نه. ای دیدار ازین

که  یصورت. درمیکنند یریجلوگ از خونریزی یخون یپالکتها

درست   تانیپالکتها ایباشد  نییپا یلیشما خ یتعداد پالکتها

 .باشد کار نکنند، ممکن است انتقال پالکت الزم

 متوقف کردن یاز آن برا یاغلب در مواقع اضطرار

  شود. یاستفاده م یزیخونر

 

و مثل همه  ستین سکیاز ر یخال خون قیتزر

 شیپ ییهایدگیچیپ ممکن است ،یپزشک یروشها

 .دیایب

 است  ابیکم یلیخون خ قیتزر به دیشد واکنش

و ندرتاً  منجر شود یدیعواقب شد به تواندیم  یول

 .مرگ یحت

 دیایب شیممکن است پ یآلرژ ای یدفاع یواکنشها .

و مدت  یعفونت بعد از جراح سکیر ممکن است

 شتریب یجراح مارانیب یبرا مارستانیماندن در ب

 .شود

 شیپ یگاهگاه و لرز تب ای یپوست میمال یواکنشها 

که به طور موقت میباشد و با اقدامات  ندیآ یم

دو واکنش در هر صد  ای کی درمانی بهبود می یابند

خون  تزریق تبکه بطور مر یمارانیب خون قیتزر

 ییواکنشها نیچن سکیدر معرض ر شتریدارند ب

 .هستند

 سکیشده، ر هیهد یکردن همه خونها شیآزما رغمیعل 

و  یو یاچ آ ت،یهپات روسیو از جمله)عفونت  عوامل انتقال

 یلیخ سکیر نیکامالً حذف کرد. ا شودینم را )ها یباکتر

 .کم است یلیخ

 

 :از انتقال خون ریغ گرید یها چار ه      

        و مهم است که شما ست،ین سکیخون بدون ر قیتزر

خون ندارد  قیتزربه  ازیرا که ن یگرید یدکترتان راهها

در نظر  کند یخون مورد استفاده را کمتر م مقدار ای

  .دیریبگ

 :متناوب از جمله عبارتند از یها ه چار

 یقبل از جراح یدادن و درمان کم خون صیتشخ 

  شده یزیر برنامه

 شده و ختهیر یکه در طول جراح یخون یآور جمع 

  آن به شما برگرداندن

 کردن جایگزین  یبرا یجراح دیجد یو روشها داروها

 .رفته دست خون از

 



 : خودتان یخون برا نیتام

 یجراح قبل از توانندیم ایکه آ پرسندیم مارانیوقتها ب یبعض

آن  از شده هیخون هد یکه بجاخون خودشان رابدهند 

 است مشتق از خود ممکن یجمع آور نکهیاستفاده شود. با ا

 یآور جمع نی. بنابر استین نطوریا د،یایبه نظر ب سکیبدون ر

مگر  شود، ینم هیتوص یبطور کل یخون خودتان قبل از جراح

است به  ممکن که ابیمثل گروه خون کم یدر موارد استثنائ

 .بق با آن مشکل باشددست آوردن خون مطا

 ؟چه باید کردخون  امن  رهیذخ کی وجود برای  

 کی وجود به نیااهداکنند.خون  سالم انسانهای است که  مهم

 یرا نجات م یادیز یهایخون، که زندگ یامن و کاف رهیذخ

 کند. یکمک م دهد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

 
1. www.cec.health.nsw.gov.au1 

2. www.transfusion.com.au 

3. www.mhcs.health.nsw.gov.au 

 

 
 

 مركزآموزشي درماني نمازي
 ماریواحد آموزش به ب

 خون تزریق
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