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 : شروط الحصول على التأمين الصحي

 أن يكون أردني ويحمل الرقم الوطني  .1

 أن يحضر شھادة تبرع من بنك الدم  .2

 . أن H يحمل تأمين صحي آخر  .3

 : الرسوم المطلوبة  "صدار بطاقة التأمين

 دينارا واحدا فقط 

 : المعالجة في المستشفيات

“ متبرع دم” يستطيع الحاصل على بطاقة التأمين الصحي فئة 

تلقي الع%ج في المراكز الصحية والمFسFتFشFفFيFات الFحFكFومFيFة 

وتكون اYقامة في الFمFسFتFشFفFيFات فFي .  التابعة لوزارة الصحة

 . الدرجة الثالثة وتكون في غرفة ذات ث%ثة أسرة أو أكثر

 : مدة سريان البطاقة

تكون مدة سريان البطاقة ستة أشھر وتجFدد بFإحضFار شFھFادة 

 . تبرع جديدة

 : م2حظات

إذا توفي المتبرع بFالFدم تFلFغFى بFطFاقFتFه وعFلFى ذويFه  ♦

 . إعادتھا إلى الوزارة

تقدم الوزارة مجانا خدمة فحص الدم لFغFايFات الFتFبFرع  ♦

 . بالدم

تبرعك بالدم يؤھلك للحصول على 

 تأمين صحي مدني 

 إدارة التأمين الصحي 

 قسم تطوير ا9داء المؤسسي



ھو إجراء طبي يكمن في نقل دم من  شخص سليFم مFعFافFى 

يستخدم ذلك الدم في . طوعا إلى شخص مريض محتاج للدم

عمليات نقل الدم كام% أو بأحد مكوناته فFقFط بFعFد فصFلFھFا 

 . وذلك عن طريق عملية تسمى التجزيء

يتم إجراء التبرع بالدم عن طريق جمع الدم في كيس طFبFي 

يحتوي على مادة مانعة للتجلط متصل بإبرة معقمة تستعمل 

تFتFم .  لمرة واحدة فقط  ويتم إيصFالFھFا بFالFوريFد فFي الFذراع

فFي ھFذه .  عملية التبرع بالدم خ%ل خمسة إلى عشر دقFائFق

يتم أخذ .  الفترة يكون المتبرع تحت الرعاية الطبية المباشرة

بعد اHنتھاء من عملية سحFب الFدم .   مليليتر 450إلى  400

يبقى المتبرع على سرير التبرع لمدة خFمFس دقFائFق تFحFت 

.  الم%حظة  ويسمح له بالجلوس بعد التأكد من حالته الطبيFة

غالبا تتكون مFن عصFيFر ( بعد ذلك يتم توفير وجبة صغيرة 

 التبرع بالدم 

 

 ا@جراءات التي يجب إتباعھا قبل البدء بعملية التبرع

 

يتم اختيار المتبرع بالدم من خ%ل معايير محددة من الفحص 

الطبي والمخبري والتFاريFخ الFمFرضFي ، لFذلFك يFتFم إجFراء 

 : الفحوصات التالية قبل البدء بعملية التبرع

 .تحديد فصيلة دم المتبرع  .1

 .قياس تركيز الھيموجلوبين بالدم  .2

 . كغم 60قياس وزن المريض بحيث H يقل عن  .3

 . قياس النبض وضغط الدم .4

 

 

 فوائد التبرع بالدم 

يعتبر التبرع بالدم دلي% على س%مة  المتبرع حFيFث  .1

يخضع كل متبرع لفحص طFبFي لFلFجFسFم وفFحFص 

مخبري للدم HكتشFاف وجFود اuمFراض الFمFعFديFة 

الFتFھFاب الFكFبFد الFوبFائFي، الFمF%ريFا واHيFدز :  مثFل

وفي حال وجود أي مشكلة فإن بنFك الFدم .  وغيرھا 

يقوم بتوفير اHستشارة ال%زمة من قبل استشFاريFيFن 

متخصصين  ويتFم تFوجFيFه الFمFريFض إلFى الFجFھFة 

 . المناسبة لمتابعة الحالة

يساعد التيرع على تنشيط نخاع الFعFظFم فFي إنFتFاج  .2

خFF%يFFا جFFديFFدة تسFFتFFطFFيFFع حFFمFFل كFFمFFيFFة أكFFبFFر مFFن 

اuوكسجين إلى أعضاء الجسم الرئيسية مثا الFدمFاغ 

وبالتالي يساعد على زيادة الFتFركFيFز والFنFشFاط فFي 

 . العمل وعدم الخمول

أثبتت الدراسات أن مFن يFتFبFرعFون بFالFدم ھFم أقFل  .3

عرضة لFyFصFابFة بFالسFرطFان و أمFراض الFقFلFب 


