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 راهنمای عمومی برای تزريق خون
 اطالعات برای بيماران و خانواده ها

 تزريق خون
)IVاز راه يک لوله وريدی( اتزريق خون روشی است که طی آن شم

 دريافت می کنيد. خون به رگ وارد می شود، که 

اگر بدن شما نتواند بخش هايی از خون شما را بسازد، اگر سلولهای 
درستی کار نکنند، يا اگر شما خون از دست داده باشيد،  خونی شما به

 ممکن است که به تزريق خون نياز پيدا کنيد.
 

 ز نياز به تزريق خون معموالُ امکان پذير است.ايا پرهيز مقدار کاهش

با تيم مراقبت بهداشتی خود برای يافتن بهترين درمان برای  •
مشورت کم خونی (کمی تعداد يا کيفيت گلبولهای قرمز) 

 کنيد.
 خود بهداشتی مراقبت تيم با، داريد پيش در جراحی عمل اگر •

 داروهای مصرف يا خودداری از توقف به نياز مورد در
 .دهيد کاهش را خونريزی خطر تا کنيد مشورت خاص

 

 بهداشتی مراقبت تيم، بزرگ های جراحی از بعضی طی در •
 به سپس و گرفته خون شما از کنند پيشنهاد است ممکن شما
 .شود گردانده باز شما

 که ای اندازه به فقط بايد، داريد خون تزريق به نياز اگر •
 برای. کنيد دريافت خون نمايد برطرف  را تان عوارض

 بايد، کرديد دريافت قرمز گلبول کيسه يک که هنگامی، مثال
 ديگری کيسه به نياز آيا گردد مشخص تا شويدبررسی 

 .باشد کافی کيسه يک شايد. هست
 

 نياز مورد است ممکن که خون از هايی قسمت 
 باشند

 

بدن می  داخلی اکسيژن را به بافت ها و اعضای قرمز های گلبول
رسانند.  هنگامی که ميزان شان در خونتان پايين باشد،  يا زمانی که 

 .خون از دست داده باشيد به شما داده می شوند
 
 تا از شما داده می شودبه  وبه انعقاد خون کمک می کنند  پالکت ها 

 پيشگيری کند يا موجب توقف آن شود. خونريزی

 

 

 انعقاد به ها پالکت با همکاری با که است عواملی دارای پالسما 
 گيریپيش  خونريزی از تا دشو می داده به فرد و کند می کمک خون
 .دشو آن توقف باعث ياکند 

  

O می داده فرد به بسيارمتفاوت داليل به خونی های فرآورده ساير- 
 بعضی جايگزينی يا ايمنی سيستم بهبود برای، مثال عنوان به، شوند

  .خون انعقاد ازعوامل
 

ُ ، خون تزريق مورد در بيشتر اطالعات برای  زير آدرس به لطفا
 :نماييد مراجعه
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  داشته باشيد خون تزريق به نيازشما اگر
 مشخص را شما خونی گروه تا داريد خون آزمايش يک به نياز شما
 .شود حاصل اطمينان شما خون نوع بودن موجود از و کند
هنگامی که خون شما آزمايش می گردد، شما بايد کمک کنيد که  

دقيقا مطابق هم   لولهبررسی شودتا تمامی جزييات مندرج در فرم و 
نيز  شماکامل نام  هجیبودن تاريخ تولد و درست  باشند. اين شامل

 می شود.

 رفع اّدعا
اين برگه اطالعاتی تنها برای آموزش رسانی به شما است. از آن نبايد به عنوان يک 

 و يا تعيين نوع درمان استفاده کرد. تصميم هايی  راهنما برای انتخاب يا تصميم گيری
 از اين گونه بايد در ارتباط با مشاوره با پزشک معالج تان و يا افراد حرفه ای بهداشت 

 گرفته شوند.

http://www.mytransfusion.com.au/
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 خطرات  
  تمامی بمانند، حال اين با، دارد را خون منابع ترين امن از يکی استراليا

 .نيست خطر بدون کامال خون تزريق، پزشکی های روش
 
 :از عبارتند تزريق يک خطرات ترين رايج 
 

 پوست ريز جوش يا، خفيف تب مانند جزئی عوارض •
 در بويژه، گشته تنفسی مشکالت باعث که، بدن مايعات ازدياد •

  .هستند قلبی بيماری دچار که کسانی و سالمند افراد
  

 :از عبارتند است رايج کمتر که تزريق خطرات ساير
  

 نباشد شما با"  مطابق"  که خونی دريافت •
  ای ريه شديد آسيب يا حساسيت، مانند، شديد عوارض• 
  ها ويروس يا باکتری، مانند، عفونت انتقال •

 
 رضايت دادن

 شما از بايد، خون تزريق انجام از پيش. شماست انتخاب درمان
 کنيد استفاده فوری کنترل ليست اين از. هستيد موافق آيا شود پرسيده

 .نمايد کمک گيری تصميم اين  برای شما به تا
 

 ؟است شده پيشنهاد خون تزريق چرا ميدانيد آيا •
 ؟ايد پرسيده خون تزريق ازپرهيزکاهش يا  های راه درباره آيا •
 ؟هستيد آگاه خطرات از آيا  •
 سواالت شما پاسخ داده شده است؟آيا به همه  •
 

، تزريق از قبل شود می تزريق خون شما به که انیزم 
 از نفر دو، شود می بررسی دقت به مجددا شما تولد تاريخ و نام

 يک از بيش به اگر. کنند می همراهی را شما کار اين در کارمندان
 اين کارمندان باشيد داشته نياز خونی های فرآورده ساير يا، خون کيسه

 .داد خواهند انجام بار هر را ها بررسی
 با مشکلی هرگونه برای را شما نيز تزريق انجام طی در کارمندان

، قلب ضربان گيری اندازه معنی به اين. داشت خواهند نظر تحت دقت
 حرارت بدن بطور مرتب است. و خون فشار

اگر  یول حساس متفاوتی ندارند،بيشتر افراد در زمان تزريق خون ا
حالتان خوب نيست، فوری  احساس ميکنيد که دليلیبهر شما 

 بگوييد. کارمندانبه 
  
 

  

 
 بالفاصله  خون تزريق  يک ازانجام بعد بتوانيد است ممکن شما

 مورد در کارمندان با، بيمارستان ترک از قبل. کنيد ترک را بيمارستان
 .کنيد صحبت، کنيد بايد کار چه کرديد ناخوشی احساس بعدا اگر که اين

 

 مطرح کردن نگرانی ها
 زبان به آنرا که است مهم بسيار، کرديد نگرانی احساس که زمانی هر

 خون اگر چراکه، بگوييد تان نگرانی مورد در کارمندان به. بياوريد
 که. دهد رخ جدی پزشکی مشکالت است ممکن شود داده شما به اشتباه
 :شود می  زير موارد شامل

 
 تولدتان تاريخ و نام بررسی هنگام مشکلی هر اگر •

 کرديد مشاهده
 انجام صحيح طور به بررسی که کرديد احساس اگر •

  است نگرفته
 احساس آن از بعد يا و تزريق هنگام زمانی هر در اگر •

 کرديد  ناخوشی
 

 اطالعات عمومی
، داريد مداوم تزريق به نياز يا، داريد نياز تزريق يک از بيش به اگر 

 .داشت خواهيد خون آزمايش يک انجام به احتياج هرباربرای 

، داريد فوری تزريق يک به نياز و  ايد نداده انجام خون آزمايش اگر
 گروه هم خون تا، شود داده شما به خون از خاص نوع يک توان می
 .شود تهيه شما

 برای، شود بررسی ديگری شخص با هميشه بايد هويتی مشخصات
  .کارمندان از ديگر يکی يا خانواده اعضای، بيمار همراه مثال

 
 

    Blood Watch چ"ه "بالد واباره برنامدر
سط کميسيون برتری کلينکی اداره می شود . هدف اين کميسيون بهبود تو "بالد واچ"  برنامه 

 بخشيدن به  امر پزشکی مربوط به  تزريق خون  است. 
 

استراتژی های   خود بيمار  اين سازمان برای مديريت  منابع خون های اهدايی و خون
 می کند. ترويج بيماران   پزشکی و جراحی را به خاطر بهبود نتيجه برای هريک از

 
 برای اطالعات بيشتر درباره برنامه "بالد واچ" به سايت زير مراجعه کنيد.
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