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معلومات درمورد داشنت يک انتقال )يا پيچ کاری( خون
اين ورقه معلوماتی توضيح می دهد که چرا شما شايد به يک انتقال خون رضورت داشته باشيد و چی انتظاری داشته باشيد. 

با داکرت خود بخاطری که چرا به انتقال خون رضورت داريد )يا شايد رضورت باشد(، و آيا برای وضع شما راه های ديگری 

هست يا نه، صحبت کنيد.

چرا شايد به يک انتقال خون رضورت داشته باشم؟
شما شايد به يک انتقال خون رضورت داشته باشيد اگر:

<  شما در حني عمليات جراحی، يا به دنيا آوردن طفل یا بعد از يک اَکسيَدنت يا تصادف شديد، خونريزی زيادی کرده باشيد.

<  شما تکليف کم خونی )anaemia() کم بودن گلبول رسخ( داشته باشيد که ِصف با آِهن يا ويتامني های ديگر قابل تداوی 
نباشد

<  بدن شما سلول خون سالم و تازه به اندازه کافی ساخته کرده نتواند. اين شايد به خاطر مشکل مغز استخوان يا اثرات بد 
تداوی کيميايی باشد.

انواع مختلف انتقال خون چی هستند؟
قسمت های مختلف خون های اهدايی از هم جدا شده و در خريطه ها يا بوَتل های مخصوص ذخريه می شوند. بعد ِصف 

قسمتی از خون را که بدن شما به آن رضورت دارد به شما می تواند داده شود. 3 قسمت اصلی خون عبارتند از:

سلول های رسخ خون، که اکسيژن را به به بافت ها و اعضای داخلی بدن حمل می کنند  >

پالکت های خون، که به استاده شدن خونريزی کمک می کنند.  >

پالسما، که حاوی عوامل لخته شدن خون )برای کمک به استاده شدن خونريزی( و همچنني کدام پروتئني ها و آنتی   >
بادی ها يا پادتن هامی باشند.

در انتقال خون چی خطراتی وجود دارد؟
آسرتاليا يکی از بی خطرترين ذخريه هاو موجودی خون را در دنيا دارا می باشد، ولی مثل همه اقدامات و عمليات طبی، 

انتقال خون خالی از خطر نمی باشد.

معمول ترين خطرات در انتقال خون عبارتنداز:

عکس العمل های جزيی، مثل تب ماليم يا بخار جلدی  >

جمع شدن شدن مايعات اضافی؛ که باعث مشکالت نفس کشيدن، به خصوص در اشخاص کالن سال و افرادی که   >
مشکل قلبی دارند.

خطرات بسيار کمی که در انتقال خون وجود دارند عبارتند از:

گرفنت خونی که "نظري و مطابق" خون شما نمی باشد.  >

عکس العمل های بسيار شديد، بطور مثال، حساسيت يا صدمه حاد و ُبحرانی به ُشش ها  >

انتفال عفونت، بطور مثال باکرتی ها يا ويروس ها.  >

موظفني کلينيک تعليم ديده هستند و از نزديک مراقب عکس العمل ها می باشند و رسيع اقدام می کنند.

انتقال خون چطور داده می شود؟
خون با استفاده از يک پايپ نازک پالستيکی و معمواًل از راه بازو يا دست، قطره قطره به داخل يک رگ پيچ کاری می شود.

انتقال هر بسته از خون )يک واحد( تا 4 ساعت وقت می گريد، ولی اگر رضورت باشد رسيع تر می تواند داده شود.

موظفني کلينيکی وقتی نمونه خون از شما گرفته می شود و دوباره درست قبل از انتقال خون در مورد هويت شما دقت اکيد 

می کنند. مهم است که يک نوار شناسايی بپوشيد و وقتی از شما پرسان شد، نام کامل خود و تاريخ پيدايش خود را بگوييد. 

اين بخاطر اين است که از دادن خون غلط به شما )که برای نفر ديگری منظور شده( جلوگريی شود. اگر وقتی موظفني 

هويت شما را چک می کنند کدام مشکلی بود،  با آواز بلند گپ بزنيد. مطمنئ شويد که مشخصات شما )از جمله طرز نوشنت 

آن( 100 فی صد صحيح باشد.
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در مدت انتقال خون من چطور احساس خواهم کرد؟
بيشرت مردم احساس متفاوتی در حني انتقال خون ندارند. بعضی ها تبی خفيف ، يا لرز و ُخنُکی يا بخار جلدی عارضشان 

می شود. اين عارضه ها معمواًل بخاطر عکس العمل خفيف يا حساسيت می باشند. اين عارضه ها را می توان با تداوی 

)برای پايني بردن تب(، يا با آهسته تر کردن انتقال خون معالجه کرد.

موظفني کلينيکی با دقت وضعيت شما را برای کدام مشکلی در حني انتقال خون، تحت نظر خواهد داشت. اين يعنی 

نبض، فشارخون و درجه حرارت شما را در فاصله های زمانی مرتب معاينه می کنند. اگر هروقتی در هنگام انتقال خون 

احساس کرديد که حال شماجور نيست، مهم است که فوری به نَرس احوال بدهيد.

آيا می توانم انتقال خون را قبول نکنم؟
اين تداوی يا معالجه انتخاب خود شما می باشد. شما حق داريد که آن را قبول نکنيد، ولی بايد پيش از قبول نکردن، 

عواقب آن را بطور کامل بدانيد. اگر شما کدام دليلی داريد که نمی خواهيد انتقال خون را قبول کنيد، لطفاً همني حاال 

به داکرت خود احوال بدهيد.

از داکرت خود چی پرسان کنيد
چرا من به انتقال خون رضورت دارم؟ 	

در وضعيت من فايده ها و خطرات آن چی می باشند؟ 	

آيا راه های ديگری هست؟ 	

کدام چيزی را که نمی دانيد، ورخطايش هستيد يا توضيح داده می خواهيد.  	

اگر عملياتی پالن شده داريد:

آيا کدام کاری هست که من کرده می توانم تا رضورت خود را به انتقال خون کمرت کنم؟ 	

آيا من تکليف کم خونی )anaemic( يا کمبود آِهن را رشوع می کنم و چطور اين درست می تواند شود؟ 	

آيا ممکن است خونی که دروقت عملیات از دست می دهم، جمع آوری شده و پس گردانده شود؟  	

به داکرت خود چی چيزهايی را بگوييد
رضوری است که شما اين معلومات را به داکرت خود بگوييد:

اگر کدام دليلی برای قبول نکردن انتقال خون داريد 	

اگر درگذشته عکس العمل بدی يا مشکلی با انتقال خون داشته ايد 	

اگر شما می فهميد که برای انتقال خون به ملزومات يا احتياجات مخصوصی رضورت داريد  	

شما کدام تداوی را برای رقیق شدن خون میگیرید )مثل آسپريين )aspirin(، وارفارين )warfarin(، کلوپی دوگرِل  	

)clopidogrel(، آپيکسابان )apixaban(، دابی گاتران )dabigatran(، ريواروکسابان )rivaroxaban(( که اينها ميزان 

خونريزی را بيشرت کرده می توانند. اگر عمليات جراحی در پيش داريد، از داکرت خود پرسان کنيد که آيا پيش از عمل 

مرصف اين دارو ها را بايد متوقف کنيد و از چه وقت بايد آنها را نگرييد. لطفاً به ياد داشته باشيد که برای سالمت 

شما، ِصف داکرت شما اين تصميم را گرفته می تواند، بخاطری که خطرات متوقف کردن اين داروها ممکن است 

خيلی بيشرت از فايده هايشان باشد

دواهای ديگری را می گرييد )از جمله داروهای گياهی( و داروهايی که خودتان از دواخانه )بدون نسخه( می خريد  	 

، چون بعضی از آنها هم خون را رقيق کرده می توانند.

اگر من ورخطايی های ديگری درمورد انتقال خون داشته باشم چی کنم؟
اگر کدام ورخطايی داريد، حتی اگر فکر می کنيد شايد جزيی باشند، بايد با داکرت خود، نَرس يا داَيه صحبت کنيد.

برای گرفنت معلومات بيشرت:
اگر دسرتسی به اينرتنت داريد و می خواهيد بيشرت درمورد انتقال خون بفهميد، ممکن است 

www.mytransfusion.com.au :اين ويب سايت را قابل استفاده بيابيد
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 اين ورقه معلوماتی برای استفاده کنندگان و جامعه 
توسط گروپ SQCAG در برج آگوست 2016 تجديدنظر و تأييد شده

مطالب برای مريض ها در ويب سايت:
www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue
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