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 النقاط الرئ�س�ة
 احتماًال مست�عدًا حال�ًا.  ذلك  وُ�عد  ،عن طر�ق نقل الدم ومشتقاته 2-سارس-لم ُیبّلغ عن انتقال فیروس �ورونا  •
ــلـ�ًا على إمـدادات اـلدم �ســـــــــــــــبب تراجع   • التبرع ـ�اـلدم وعـدم توافر مرافق جمع اـلدم المالئمـة نت�جـة  معـدالت  أثرت الجـائحـة ســــــــــــ

 ل العمل�ات.لتعطّ 
 حتملة.المعن�ة �خدمات الدم أن تتخذ خطوات لتالفي حاالت نقص الدم ومشتقاته المُ ین�غي للهیئات   •
ــابین �عدوى �وفیدالتأجیل المؤقت لین�غي   • المؤ�دة واألشــــــــخاص الذین خالطوا    19-لتبرع �الدم من ِقبل األشــــــــخاص المصــــــ

في مرافق جمع   التالمستنفس أو  مؤخرًا شـــخصـــًا مصـــا�ًا �العدوى، من أجل الحد من مخاطر العدوى المنقولة عن طر�ق ال
 عن طر�ق نقل الدم أو مشتقاته.   2-سارس-الدم، و�إجراء احترازي لمنع االنتقال المحتمل لفیروس �ورونا

ین�غي أن تُبث �اســــــــــــــتمرار حمالت التوع�ة الفعالة �شــــــــــــــأن أهم�ة الحفاظ على إمدادات الدم الوطن�ة الكاف�ة، والحاجة إلى   •
 ات االتصال للوصول إلى جم�ع القطاعات السكان�ة.�ة عمل�ة التبرع، �استخدام مختلف منّص المتبرعین �الدم ومأمون

ــائل اإل�جاب�ة في المرضــــــى الذین تلقوا بالزما مرضــــــى �وفیدهناك �عض البّینات الدّ  • الناقهین، ولكنها   19-الة على الحصــــ
ر�بي مالئم للتقی�م في الدراســـــات الســـــر�ر�ة أو الناقهین �عالج تج  19-. وُتقّر المنظمة ببالزما مرضـــــى �وفیدقاطعةل�ســـــت  

 كمادة أول�ة لصناعة الغلو�ولینات الفائقة التمن�ع التجر�ب�ة.
 

 

 المقدمة
ــ�اق جائحة �وفید ــأن إدارة إمدادات الدم في ســـ ــادات �شـــ ــة �جمع بالزما  19-تقدم هذه الوث�قة اإلرشـــ ــ�ات الخاصـــ ، �ما في ذلك التوصـــ

 الوث�قة إلى الجهات التال�ة:الناقهین. وتتوجه  

 الهیئات المعن�ة �خدمات الدم، أو غیرها من الهیئات المسؤولة م�اشرة عن توفیر الدم ومشتقات الدم في الدول األعضاء •
 خدمات الدم وأنشطتهاالهیئات المعن�ة �السلطات الصح�ة الوطن�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة المسؤولة عن  •
 .2-سارس-فیروس �ورونا ىبالزما الناقهین من مرضاألفرقة المسؤولة عن جمع  •

ــادات المبدئ�ة المنشـــــورة في  ــأن تأجیل تبرع  1( 2020تموز/ یولیو   10وتقدم الوث�قة تحدیثًا لإلرشـــ ــ�ات �شـــ ). و�شـــــمل التحدیث توصـــ
أ�ضـــــــــًا أحدث  . وتقدم الوث�قة  19-ســـــــــبب لكوفید، الفیروس المُ 2-ســـــــــارس-طعمین �اللقاح المضـــــــــاد لفیروس �ورونااألشـــــــــخاص المُ 

اة  عشـــــّ المُ   المنضـــــ�طة  غ عنها �شـــــأن االســـــتخدام التجر�بي لبالزما الناقهین، �ما في ذلك التجارببلّ المعلومات العلم�ة عن التجارب المُ 
غ عن توافر �اشـــف دولي موّحد ُحدد مؤخرًا من أجل التوحید الق�اســـي  ، فإنه ُیبلِّ . وأخیراً المنضـــ�طةوالعدید من ســـالســـل الحاالت غیر  

 .19-ل ألضداد �وفیداستعدلمقا�سات ف�ما یتعلق بنشاط الر�ط واالل

 وستواصل منظمة الصحة العالم�ة تحدیث هذه اإلرشادات �لما ُأت�حت معلومات جدیدة.
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 المنهج�ة المّت�عة في وضع هذه اإلرشادات 
  الهیئات تســتند هذه اإلرشــادات وتوصــ�اتها إلى المطبوعات الســا�قة لمنظمة الصــحة العالم�ة، والســ�ما إرشــادات المنظمة الموّجهة إلى  

) والمطبوعات التي تتناول تقدیر المخاطر  2األمراض المعد�ة (  الدم �شـأن حما�ة إمدادات الدم أثناء فاشـ�اتخدمات  الوطن�ة المعن�ة �
الصــادرة عن المنظمة وعن الشــ�كات اإلقل�م�ة والهیئات والمؤســســات الوطن�ة والدول�ة،    19-المبدئ�ة �شــأن �وفیدمل�ة  العواإلرشــادات  

�مـا في ذلـك إدارة األغـذ�ـة والعقـاقیر في الوال�ـات المتحـدة، والمر�ز األورو�ي للوقـا�ـة من األمراض ومكـافحتهـا، والجمع�ـة الـدول�ـة لنقـل  
وفضـــــــــــــًال عن ذلك، فقد جرى تقی�م ما اســـــــــــــتجد من المؤلفات والخبرات الُقطر�ة وآراء الخبراء التي قدمتها لجنة    .)6،  5،  4،  3الدم (

ــًا النظر في   الخبراء المعنـ�ة ـ�المعـایرة البیولوجـ�ة الـتا�عـة للمنظمـة وفر�ق الخبراء في مجـال طـب نـقل اـلدم الـتا�ع للمنظمـة. وجرى أ�ضــــــــــــ
محدودة الموارد. وخضعت مسّودات هذه الوث�قة اإلرشاد�ة لالستعراض من خالل المشاورات التي  جدوى تنفیذ التوص�ات في البیئات ال

 أجراها الخبراء قبل النشر.

 االعت�ارات العامة 
عن طر�ق نقــل الــدم    2-ســـــــــــــــارس-بّینــات دالــة على انتقــال فیروس �ورونــا  أيالمؤلفــات على    فيلم تقف عمل�ــات ال�حــث المكثف  

ذا الخطر حال�ًا خطرًا نظر�ًا ومســـــــــت�عدًا للغا�ة. ومع ذلك، فقد أثرت الجائحة الحال�ة �الفعل على إمدادات الدم  ومشـــــــــتقاته، ولذا ُ�عد ه
). ولـذا ین�غي على الهیئـات  11،  10،  9،  8،  7(  الكـاف�ـةالتبرع �ـالـدم وعـدم توافر مرافق جمع الـدم المالئمـة  معـدالت  �ســــــــــــــبـب تراجع  

تقی�م التحد�ات والتخط�ط واالســـــــــــتجا�ة لها على النحو المالئم والمتناســـــــــــب، �عد إجراء تقدیر  المعن�ة �خدمات الدم أن تتخذ خطوات ل
 للمخاطر �عتمد على الب�انات.

 و�ن�غي أن �أخذ هذا التقی�م ما یلي في االعت�ار:

 )12انتقال العدوى في البلد أو المنطقة الجغراف�ة (  �اتمستو  •
 )13(  الدم مخاطر االنتقال عن طر�ق   •
 ة الرعا�ة الصح�ةمدى جود •
 استجا�ة الصحة العامة •
 مدى �فا�ة إمدادات الدم  •
 اآلثار التشغیل�ة •
 د.مردود التدخالت الخاصة �مأمون�ة الدم في الحد من المراضة �النس�ة إلى الحالة العامة في البال •

ــتجا�ةً   الدم خدمات  الهیئات المعن�ة �  �جب أن تكون و  ــر�ع اســـــــــ �ن�غي  و رات التي قد تطرأ على حالة الجائحة.  للتغیّ   متأه�ة للتحرك الســـــــــ
دون وطني أو محلي من أجل تحقیق االتســـــــــاق والتنســـــــــیق، على أن تؤخذ أي عوامل أو احت�اجات محل�ة  نهج   الاعتماد نهج وطني 

في مأمون�ة إمدادات الدم و�فایتها. و�ن�غي تعز�ز  محددة في االعت�ار. وســــــــــیؤدي مثل هذا النهج أ�ضــــــــــًا إلى ضــــــــــمان ثقة الجمهور  
  ضـــم. و�ن�غي  هالتنســـیق والدعم المت�ادل بین جم�ع أصـــحاب المصـــلحة في نظام الدم للمســـاعدة على الحفاظ على توافر الدم ومشـــتقات

لوطني المعني �االســـــــــــتجا�ة  االســـــــــــتجا�ة الوطن�ة للفاشـــــــــــ�ات من خالل الخبراء المرت�طین �الفر�ق ا  إلىخدمات الدم  الهیئات المعن�ة �
 الهیئات المعن�ة �خدمات الدم وضع خطط االستجا�ة للطوارئ وتنفیذها وتفعیلها.  تتولىللطوارئ. و�ن�غي أن  

 إلى المرضى عن طر�ق الدم ومشتقات الدم 2-سارس -الحد من احتماالت انتقال فیروس �ورونا
، �متبرعین  بهذا المرض  إصـــــابته  ُتعرفأو الذین خالطوا مؤخرًا شـــــخصـــــًا    19-األفراد الذین تأكدت إصـــــابتهم �كوفید  عدم قبولین�غي  

ــیر إلى أن فیروس �ورونا ــارس-�الدم، على الرغم من عدم وجود أي بّینات تشــ ــیر   2-ســ ــتقات الدم. وتشــ ینتقل عن طر�ق الدم أو مشــ
ــتقات الدم التي ُجمعت من المتبرعین في مرحلة ما قبل ظهور ــارس-أعراض عدوى فیروس �ورونا التقار�ر حتى اآلن إلى أن مشـ -سـ

ولذا    .على الرغم من اكتشــــــــاف الحمض النووي الر�بي الفیروســــــــي في �عض الحاالت)  18،  17،  16،  15،  14لم تنقل العدوى ( 2
فـإن أي مخـاطر النتقـال الفیروس عن طر�ق الـدم الـذي ُ�جمع من األفراد العـد�مي األعراض هي مخـاطر نظر�ـة، وأي إجراءات ُتتخـذ  

من هذه المخاطر هي إجراءات احتراز�ة. وُ�عد اخت�ار إمدادات الدم سا�قًا ألوانه في غ�اب حاالت انتقال العدوى عن طر�ق الدم    للحد
في  ، �مــا في ذلــك  على العــدوى   في الــدم الــذي ُ�جمع من أشــــــــــــــخــاص عــد�مي األعراض  2-ســـــــــــــــارس-أو إث�ــات قــدرة فیروس �ورونــا

 السا�قة لظهور األعراض.المرحلة  الذین �مرون �األشخاص  
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 وتشمل االعت�ارات المتعلقة �الحد من المخاطر ما یلي:

ین�غي توع�ة المتبرعین المحتملین �الدم �شــــأن ضــــرورة تأجیل تبرعهم �أنفســــهم �االســــتناد إلى عوامل خطر اإلصــــا�ة �عدوى   •
ــارس-فیروس �ورونا ــارم للمعاییر المح 2-سـ ــعور �التوعك. و�لزم االمتثال الصـ ــا�قة للتبرع والتي  أو الشـ ددة حال�ًا للمرحلة السـ

الذین �شـــــــــعرون �التوعك أو المصـــــــــابین �عالمات    تتعلق �مدى مالءمة المتبرعین وتســـــــــت�عد األفراد المصـــــــــابین �أعراض أو
ــتوفي   ــیق التنفس). و�ن�غي تأجیل تبرع األفراد الذین تســــــــ ــعال أو ضــــــــ ــي (مثل الســــــــ وأعراض الحمى وأمراض الجهاز التنفســــــــ

 و�حالتهم إلى االخت�ار والعزل �ما یتماشى مع الس�اسات الوطن�ة.  19-دة لكوفیدتعار�ف الموحّ أعراضهم ال
ین�غي أن ُینصح المتبرعون �إبالغ مر�ز الدم على الفور إذا أصیبوا �مرض في الجهاز التنفسي أو تأكدت ف�ما �عد إصابتهم   •

 یومًا من التبرع.  14عن طر�ق الفحوص المختبر�ة في غضون   2-سارس-�فیروس �ورونا
عن طر�ق المخالطة الوث�قة لحالة مؤ�دة   2 -سـارس-ین�غي لألشـخاص الذین قد �كونون قد تعرضـوا م�اشـرة لفیروس �ورونا •

أو رعا�ة مر�ض مصـاب �العدوى، واألشـخاص الذین سـافروا من مناطق تشـهد ارتفاع مسـتو�ات العدوى المحل�ة (على النحو  
ــات الو  ــ�اســـ د.  )، أن �متنعوا عن التبرع �الدم طوال الفترة التي �حددها المع�ار الوطني الموحّ 12طن�ة مثًال) (المحدد وفقًا للســـ

یومًا (فترة حضــــــانة واحدة) دون اإلصــــــا�ة �المرض، �اف�ة لضــــــمان عدم   14وفي العموم ُ�عد تأجیل التبرع لفترة ال تقل عن 
 النش�طة. 2-سارس-اإلصا�ة �عدوى �ورونا

ــا • ــابین �أعراض، فین�غي تأجیل    2 -ســـــــارس-بون �عدوى فیروس �وروناأما األشـــــــخاص المصـــــ المؤ�دة مختبر�ًا وغیر المصـــــ
 �عد آخر اخت�ار إ�جابي.من یومًا   14تبرعهم لمدة  

یومًا من اختـفاء   14المؤ�دة، فین�غي تأجـیل تبرعهم الروتیني �الدم لمـدة    19-أما األشــــــــــــــخـاص الذین تعـافوا من عدوى �وفـید •
 ف عالج المرض.كامل األعراض ووق

)، قد یلزم تعدیل  12قد ُیتخذ قرار تأجیل التبرع ذات�ًا أو من قبل مؤســــــــــســــــــــة جمع الدم. وفي حالة انتقال العدوى المجتمع�ة ( •
القیود المفروضـــــــــة على المتبرعین لتتالءم مع األوضـــــــــاع المحل�ة �ي ال تؤثر على توافر الدم للعالج الحرج القائم على نقل  

 الدم.
على المشـــتقات وعدم اإلفراج عنها إال �عد التأكد من خلو المتبرع من عدوى    الصـــحيخ�ارات في فرض الحجر  یتمثل أحد ال •

. ومع ذلك، فإن هذا النهج �صــــــــعب تنفیذه، �ما أنه یؤدي إلى تعطیل العمل�ات القائمة وتأخیر  2-الســــــــارس-فیروس �ورونا
لصـحي على الصـفائح الدمو�ة تحد�ًا خاصـًا، نظرًا إلى قصـر  اإلفراج عن الدم من المخزونات المتاحة. و�مثل فرض الحجر ا

 مدة صالحیتها.
یومًا قبل ظهور المرض أو االخت�ار اإل�جابي لفیروس   14الدم ومشـــــتقاته التي ُجمعت في غضـــــون  تبرعات  �مكن اســـــتعادة   •

المخالطة، �إجراء احترازي.  عن طر�ق یومًا �عد التعّرض   14لدى المتبرع، أو التي ُجمعت في غضــــون   2-ســــارس-كورونا
 و�مكن النظر في إخطار األخصائي السر�ري المسؤول عن نقل الدم إذا تأكدت إصا�ة المتبرع �العدوى.

في البالزما والصــــــفائح الدمو�ة    2-كوف-ســــــارس-قد ثبت أن تكنولوج�ات الحد من الُمْمرضــــــات فّعالة ضــــــد فیروس �ورونا •
-سارس-رات لوجست�ة ومال�ة �بیرة. ولن �كون اعتماد تكنولوج�ات الحد من فیروس �ورونا) ولكنها تتطلب استثما20،  19(
البیئات  في غ�اب البّینات الدالة على انتقال العدوى عن طر�ق الدم، فّعاًال من حیث التكلفة أو متناســـ�ًا وال یوصـــى �ه في  2

 التي ال تشهد هذه الممارسة �الفعل.
و�زالتها. ولذا فإنه    2-ســارس-فة مثل فیروس �وروناغلّ لبالزما الحال�ة تعطیل الفیروســات المُ �مكن لعمل�ات تصــن�ع مشــتقات ا •

 ال ُ�فترض وجود مخاطر النتقال العدوى عن طر�ق هذه المنتجات.
ــتقاته.   • ــتعمال الدم لتســـــجیل أي حاالت محتملة النتقال العدوى عن طر�ق الدم ومشـــ ــاء نظام لتوخي ال�قظة في اســـ ین�غي إنشـــ

توخي ال�قظة في اســـــــــتعمال الدم �الغ األهم�ة في المســـــــــاعدة على فهم المخاطر الناجمة عن الدم ومشـــــــــتقاته والفّعال�ة    وُ�عد
 ).21العامة للتدابیر التي تتخذها الهیئة المعن�ة �خدمات الدم (

دادات الدم والموارد التشغیل�ة.  �جب النظر �عنا�ة في قرار تنفیذ التدابیر االحتراز�ة مع ما یترتب علیها من آثار على �فا�ة إم •
 وقد تص�ح التدابیر التي اتخذت في إحدى مراحل الجائحة غیر عمل�ة أو غیر مستدامة في مرحلة أخرى.

 2-سارس-فیروس �وروناعدوى الحد من مخاطر تعرض الموظفین والمتبرعین ل
ــي أك ــبیل التنفســــــ حدوثه عن طر�ق الحقن (�ما في  احتمال  �كثیر من   ربُ�عد احتمال حدوث انتقال العدوى من المتبرع عن طر�ق الســــــ

تخذة في  تخذة للحد من هذه المخاطر أن تّت�ع تدابیر الصـحة العامة المُ ذلك �ضـع الور�د أثناء التبرع �الدم). و�ن�غي لالسـترات�ج�ات المُ 
نفیذ تدابیر الصــــــحة العامة المالئمة للبیئات  د. وال ُتعد مراكز التبرع �الدم وأماكن التصــــــن�ع أماكن لرعا�ة المرضــــــى. ولذا ین�غي تالبال

المجتمع�ة التي تشــهد المخالطة المتكررة للجمهور، ال التدابیر الخاصــة �الع�ادات الطب�ة والمســتشــف�ات. وتشــمل هذه التدابیر الفحص  
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ــتخدام معدات الوقا�ة ا19-لتحري األعراض المرت�طة �كوفید ــ�ة (، والت�اعد االجتماعي، ونظافة الیدین، واســــــــــ ).  22،  12لشــــــــــــخصــــــــــ
 ).9  ،6تخذة في �سب ثقتهما في مواصلة التبرع �الدم (وس�سهم تزو�د المتبرعین والجمهور �المعلومات عن التدابیر المُ 

ــل�م. و�ن�غي تعر�ف المتبرعین   ــیر العمل الســــــــ ــمان ســــــــ ــمان مأمون�ة عمل�ة التبرع �اتخاذ تدابیر الحما�ة المالئمة مع ضــــــــ و�ن�غي ضــــــــ
، و�ضــرورة اإلبالغ  19-المحتملین �أهم�ة تأجیلهم لتبرعهم بنفســهم في حال شــعورهم �التوعك أو إصــابتهم �أعراض ذات صــلة �كوفید

یومًا من التبرع لمر�ز الدم. ومن شـأن توافر المعلومات ذات الصـلة على المواقع   14ه في غضـون  الفوري عن أي اعتالل �صـابون �
اإللكترون�ة وسـائر أشـكال االتصـاالت العامة أو إجراءات االخت�ار المسـبق لتحدید المتبرعین الذین �حتمل أن �كونوا مصـابین �العدوى  

وفي حال االشـــت�اه في إصـــا�ة    ).10  ،6یتبرعوا �الدم (أال  د األفراد الذین ین�غي  تســـاعد على اســـت�عا  أنقبل الدخول إلى منطقة التبرع  
ملي الم�ادئ التوجیه�ة الوطن�ة للصـــــــــــــحة العامة التدبیر العالجي  أحد المتبرعین أو الموظفین �فیروس �ورونا أو تأكیدها، ین�غي أن تُ 

 للمتبرع والموظفین والمخالطین.

الــدم، ین�غي بــذل الجهود لجــدولــة التبرع �ــالــدم بتحــدیــد المواعیــد، والحفــاظ على الحــد األدنى من كز جمع  اولتجنــب االزدحــام في مر 
الموظفین الكافیین (عن طر�ق، مثًال، الحد من النو�ات المتداخلة ومن حر�ة الموظفین بین أقســـــام المرفق). و�ن�غي أ�ضـــــًا النظر في  

البیئي �ــانتظــام، وق�ــاس درجــة الحرارة عنــد الــدخول، وتزو�ــد المتبرعین عنــد    الحــد من مخــالطــة الموظفین للمتبرعین، و�جراء التطهیر
 .)24،  23،  12،  10،  9،  8،  7(إمكان�ة الت�اعد البدني  توفیر  دخولهم �أقنعة الوجه ومطهر الیدین و 

طن�ة أو الدول�ة، في جم�ع  و�ن�غي ات�اع ممارســـــــات الســـــــالمة البیولوج�ة الق�اســـــــ�ة في المختبرات، اســـــــتنادًا إلى الم�ادئ التوجیه�ة الو 
ــا�قة لنقل الدم، ین�غي مناولة العینات  25الظروف ( ــة �الدم تجري التحر�ات الســــــــ ). و�ذا �انت المختبرات التي تقدم الخدمات الخاصــــــــ

 ).26(  19-المشت�ه فیها أو المؤ�دة وفقًا لإلرشادات الخاصة �كوفید  19-المأخوذة من المرضى المصابین �عدوى �وفید

ونصـــحهم �عدم الحضـــور الى العمل إذا شـــعروا �المرض    19-ومرض �وفید  2-ســـارس-توع�ة العاملین �شـــأن فیروس �وروناو�تعین  
أو �انوا قد تعرضـــــــــــوا تعرضـــــــــــًا محتمًال للفیروس. و�ن�غي تعز�ز الوقا�ة من العدوى ومكافحتها. وأثناء االنتقال المجتمعي للعدوى، قد  

  ، 11بیر الصـــحة العامة الوطن�ة المتخذة للحد من أثر الجائحة على األنشـــطة األســـاســـ�ة (یتناقص عدد الموظفین �ســـبب المرض وتدا
12،  27.( 

 2-سارس-التطع�م بلقاح فیروس �وروناتلقي �عد    مؤقتاً  لتبرع �الدماتأجیل 
النتقال العوامل الموجودة في  یوصـــــى �التأجیل على النحو التالي، �تدبیر احترازي لحما�ة صـــــحة المتبرعین وتالفي المخاطر النظر�ة  

 نقل الدم.عمل�ات  اللقاحات على نحو غیر مقصود إلى األشخاص الخاضعین ل

ــال لفیروس �ورونا • ــة �مأمون�ة لقاحات الرنا المرســ ــیر الب�انات األول�ة الخاصــ ــارس-ال تشــ المعتمدة حال�ًا إلى وجود أي   2-ســ
نا المرســــــــال المغلف �الجســــــــ�مات الشــــــــحم�ة ال تحتوي على أي  ). �ما أن لقاحات الر 29،  28مخاوف �شــــــــأن التبرع �الدم (

فیروس حي، وأي مخاطر الســـــــــــتخدام مشـــــــــــتقات الدم من األشـــــــــــخاص المتلقین لهذه اللقاحات ُتعد مخاطر نظر�ة وغال�ًا ما 
 ستكون غیر ذات أهم�ة.  

ــ�ًا   2-ســــارس-على الرغم من أن األشــــخاص المتلقین للقاحات فیروس �ورونا • التي ال تحتوي على فیروس حي، �مكنهم تمشــ
لم    2-ســارس-العالم�ة الحال�ة أن یتبرعوا �الدم إذا �انوا �صــحة جیدة، فإنه نظرًا إلى أن لقاحات �وروناالعامة مع الممارســة 

لن یؤدي فیهــا التــأجیــل إلى تقو�ض إمــدادات الــدم، �مكن النظر في فترة تــأجیــل    ُتطور إال مؤخرًا، فــإنــه في الظروف التي
اســترجاع الدم المأخوذ من المتبرعین الذین �صــابون �أعراض �عد  أثر  احتراز�ة تصــل إلى ســ�عة أ�ام للحد إلى أدنى قدر من 

 التبرع بوقت قصیر.
على الفیروســـــــــــات الح�ة (مثل اللقاحات القائمة على نواقل  ین�غي تأجیل تبرع األشـــــــــــخاص الذین تلقوا اللقاحات التي تحتوي   •

 الفیروس أو التي تحتوي على الفیروس الحي الموهن) لمدة أر�عة أساب�ع، تمش�ًا مع الممارسات الحال�ة.
لمدة سـ�عة أ�ام من �عد   2-سـارس-لقاح فیروس �وروناتطع�مهم بین�غي تأجیل تبرع األشـخاص الذین �شـعرون �المرض �عد   •

اللقــاح القــائم على نواقــل الفیروس أو الفیروس الموهن، أیهمــا  التطع�م �ــ المحــددة �عــد    المهلــةاء األعراض �ــالكــامــل، أو  انتهــ 
 أطول.

في الحـاالت التي یتعـذر فیهـا تحـدـید مـا إذا �ـان المتبرع ـقد تلقى اللـقاح الـقائم على الفیروس الحي، ین�غي الـتأجـیل لمـدة أر�عـة   •
 أساب�ع.



 : إرشادات مبدئ�ة19-إمدادات الدم المأمونة والكاف�ة وجمع بالزما الناقهین في س�اق جائحة �وفیدالحفاظ على 

 -5- 

القائم على الفیروس الحي عدم التبرع   2-ســــارس-شــــار�ین في التجارب الســــر�ر�ة للقاح فیروس �وروناین�غي لألشــــخاص الم •
ة �عد ذلك إذنًا أو ترخ�صــــــًا  �عد تلقي اللقاح التجر�بي، ما لم تصــــــدر الســــــلطة التنظ�م�ة المختصــــــّ من شــــــهرًا   12�الدم لمدة  

 �استعمال اللقاح.
ــر�ر�ة للقاح فیروس �ورونا • ــار�ین في التجارب الســـ ــارس-ین�غي لألشـــــخاص المشـــ غیر القائم على الفیروس الحي عدم   2-ســـ

ة �عد ذلك إذنًا أو ترخ�صـًا  �عد تلقي اللقاح التجر�بي، ما لم تصـدر السـلطة التنظ�م�ة المختصـّ من یومًا   28التبرع �الدم لمدة  
 لة �شأن تأجیل التبرع.�استعمال اللقاح وتحدد الس�اسات البدی

 
تطع�م �كل جرعة حدثًا مســــــتقًال ألغراض  الوعلى الرغم من أن التطع�م ب�عض اللقاحات یتطلب أكثر من جرعة واحدة، ین�غي اعت�ار  

�ة  المحلالصحة  تأجیل التبرع �الدم. وحیثما ُیتوقع إجراء التطع�مات الجماع�ة، ین�غي أن �عمل مر�ز الدم على نحو وثیق مع سلطات  
 على الحد إلى أدنى قدر من أي أثر قد یترتب على ذلك ف�ما یتعلق بتوافر المتبرعین �الدم.

 المتبرعین �الدم العدد الكافي من عدم توافرالحد من أثر 
أثنـــاء جـــائحـــة �وفیـــد ل انخفـــاض أعـــداد المتبرعین  خطرًا �بیرًا و�ن�غي النظر ف�ـــه في وقـــت م�كر للتمكین من التـــأهـــب    19-�شــــــــــــــكـــّ

تجا�ة. و�ما أن هذا االنخفاض قد یتفاوت طوال مســـار الجائحة، ین�غي رصـــد أعداد المتبرعین �الدم عن �ثب حتى �مكن اتخاذ  واالســـ 
). و�كتســي ذلك أهم�ة حاســمة خاصــة ف�ما یتعلق �مشــتقات الدم ذات العمر االفتراضــي  11،  8(  فیها  تدابیر ســر�عة لتالفي أي تراجع

.  إمداداتها المســـــتمرةإلى    لمرضـــــى الذین �عتمدون على عمل�ات نقل الصـــــفائح الدمو�ة�حتاج االقصـــــیر، مثل الصـــــفائح الدمو�ة، التي  
) و�عادة توز�ع مشــتقات الدم لمنع الهدر، أن �ســاعد  10(  ومن شــأن التعاون بین المســتشــف�ات ومراكز جمع الدم في رصــد المخزونات

 على تحقیق التوازن بین العرض والطلب على الصعید المحلي.

ــا�ة �العدوى أثناء التبرع �الدم    معدالت �حدث انخفاض �بیر فيو  ــبب خوفهم من اإلصــ التبرع �الدم عندما �عزف األفراد عن التبرع �ســ
ــا7( ــترات�ج�ة اتصـ ــادر قلق المتبرعین ومخاوفهم والتغلب علیها،  ). وُ�عد وجود اسـ ــرور�ًا لمعالجة مصـ ــقة ضـ ــت�اق�ة ومتسـ ــحة واسـ ل واضـ

ــاالت   ــأ عن نقص الوعي أو المعلومات الخاطئة. وتكون االتصـ ــدوالتي غال�ًا ما تنشـ ــائل الوطن�ة  فعّ   أشـ ال�ة عندما تكون جزءًا من الرسـ
 لالستجا�ة للطوارئ (انظر أدناه).

ــترات�ج�ات ــات التبرع وتمنع فرق جمع الدم من ز�ارة المناطق التي    وقد تحد اســ ــور جلســ مكافحة الجائحة من قدرة المتبرعین على حضــ
ُتفرض فیهـا قیود الصــــــــــــــحـة العـامـة على الحر�ـة. وقـد تتراجع حمالت التبرع �ـاـلدم والتبرعـات الجمـاع�ـة �ســــــــــــــبـب إغالق أمـاكن العمـل  

�ات الرام�ة إلى التغلب على هذه العق�ات التغییر الســـــر�ع ألماكن جمع الدم،  والمدارس والمؤســـــســـــات المجتمع�ة. وتشـــــمل االســـــترات�ج
وتوفیر وسـائل نقل المتبرعین، وتكث�ف الجهود المبذولة لتحدید مواعید التبرع أو تعدیل سـاعات العمل. و�مكن تنظ�م أنشـطة جمع الدم  

اســـــــتدعائهم لتكرار تبرعهم (�ما في ذلك ذوو فصـــــــائل الدم    بتوجیهها �مز�د من الدقة عن طر�ق اســـــــت�قاء المتبرعین األصـــــــحاء و�عادة 
ــ�ة وتوفیر آل�ات لضـــمان عدم معاق�ة 10،  8،  7المحددة) ( ــاسـ ــفه خدمة أسـ ــلطات الحكوم�ة تحدید جمع الدم بوصـ ). و�تعین على السـ

 المتبرعین �الدم على الخروج للتبرع.

ــة ـ�إدارة المتبر  عین و�جراء االختـ�ار لتحري األمراض المعـدـ�ة. ومع ذـلك، ففي حـال  و�ن�غي أال تتغیر الممـارســــــــــــــات الروتینـ�ة الخـاصــــــــــــ
معینة، مثل تقل�ص الفترات الفاصــلة بین مرات التبرع �الدم الكامل من الالنقص الحاد في الدم، �مكن النظر في تغییر �عض المعاییر  
 تواترًا.  كثرأ  فتراتمل التبرع على القادر�ن على تحو ِقبل المتبرعین الذین یتمتعون �مستو�ات اله�موغلو�ین العال�ة  

یومًا   14مدة  لو�ن�غي وضــــــــــع ُنظم لتمكین المتبرعین الذین ُأصــــــــــیبوا �العدوى ثم تعافوا تمامًا من العودة إلى التبرع �عد تأجیل تبرعهم  
 (انظر أدناه).دة جمع بالزما الناقهین في مراكز المتبرعین �الدم  على األقل من تعافیهم. �ما تدعم فترة التأجیل الموحّ 

وُ�عد اســتیراد الدم ومشــتقاته من المناطق األقل تضــررًا في البلد أو من بلد آخر أقل تضــررًا (إذا ســمحت �ه الســلطات التنظ�م�ة) حًال  
 ممكنًا إذا لم تكن هناك مخزونات محل�ة �اف�ة؛ ومع ذلك فهناك مشكالت لوجست�ة تتعلق �النقل المأمون للدم ومشتقاته.

 الطلب على الدم ومنتجات الدمإدارة 
ــ�ًا لعدم ال�قین �شــــأن حجم   ین�غي أن تجري الهیئات المعن�ة �خدمات الدم التقی�م الدقیق لمخزوناتها من الدم على نحو متواصــــل، تحســ

ــًال عن ذلك، ین�غي لها أن تجري االتصــــــاالت مع موظفي الصــــــحة العامة المكلفین �اإلشــــــراف على  30(  الدم  أنشــــــطة جمع ). وفضــــ
ــاء لتعز�ز النداءات الموّجهة إلى   إمدادات الدم وأن تحافظ على هذه االتصــــاالت، حتى �مكن اتخاذ اإلجراءات الالزمة حســــب االقتضــ

 لمتاحة إلى المناطق التي تمس فیها الحاجة إلیها.المتبرعین المتطوعین وت�سیر نقل مخزونات الدم ا
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ــتقـاتـه حیـث یتحول نظـام الرعـا�ـة الصــــــــــــــح�ـة إلى عالج األعـداد   وأثنـاء انتقـال العـدوى المجتمع�ـة، قـد ینخفض الطـلب على اـلدم ومشــــــــــــ
ــابین �كوفید ــى المصــــــ ــر�ر�ة غیر19-المتزایدة من المرضــــــ العاجلة. ومع ذلك،    ، وتؤجل العمل�ات الجراح�ة االخت�ار�ة والتدخالت الســــــ

نقل الدم ضـــرور�ًا لحاالت الطوارئ مثل الرضـــوخ، والنز�ف �عد الوالدة، وفقر الدم الوخ�م لدى الرضـــع، واعتالل الدم، والعمل�ات   ف�ظل
- المرضـــــى المصـــــابین �كوفید معظم الجراح�ة العاجلة التي تتطلب الدم. وعلى الرغم من انخفاض معدل اســـــتعمال مشـــــتقات الدم في 

ــدیدة أو التخثر المنتثر داخل األوع�ة أو    19-فقد یلزم المز�د من المخزونات لدعم مرضـــى �وفید،  19 ــابین �حاالت اإلنتان الشـ المصـ
طلب اسـتعمال بالزما الناقهین الذي �خضـع اآلن  ت). و�34، 33،  32،  31الذین �حتاجون إلى دعم األكسـجة الغشـائ�ة خارج الجسـم (

عض البلـدان، جمع البالزمـا من األفراد المتعـافین الـذین تتحقق لـدیهم المســــــــــــــتو�ـات الـدن�ـا الالزمـة من في �  19-للتقی�م �عالج لكوفیـد
 األضداد المستعدلة.

ومن شـــأن التدبیر العالجي الجید للدم في المرضـــى أن �ســـاعد على حما�ة مخزونات الدم الكاف�ة. و�جب أن تتواصـــل الهیئة المعن�ة  
ق  �خدمات الدم بوضـوح   أخصـائیي الرعا�ة الصـح�ة المسـؤولین عن أنشـطة نقل الدم لضـمان عدم اسـتعمال الدم ومشـتقاته إال  مع وتنسـّ

   ).11،  8في الحاالت المالءمة سر�ر�ًا (

 منع انقطاع إمدادات المواد والمعدات الحیو�ة 
حدود، وتعطل اإلنتاج، إلى تقل�ص  قد تؤدي القیود المفروضـة على حر�ة النقل والتجارة، ومتطل�ات الحجر الصـحي، وتدابیر مراق�ة ال

سلسلة اإلمدادات العالم�ة للمواد والمعدات الحیو�ة المستخدمة في جمع الدم ومشتقاته وفي الفحوص المختبر�ة (�ما في ذلك الكواشف  
ــة �الدمو�ات المناع�ة ومقا�ســــــات الكشــــــف عن األمراض المعد�ة). و�جب على الهیئة المعن�ة �خدمات الدم أن تتخ ذ خطوات  الخاصــــ

 لضمان استمرار�ة اإلمدادات على الصعید الوطني وفي جم�ع مرافق خدمات الدم.

 االتصاالت 
تكتسـي ثقة الجمهور وأصـحاب المصـلحة في نظام الدم أهم�ة للحفاظ على إمدادات �اف�ة من الدم. و�ن�غي أن ُتبث �اسـتمرار حمالت  

الوطن�ة الكاف�ة، والحاجة إلى المتبرعین �الدم ومأمون�ة عمل�ة التبرع، �اســتخدام  التوع�ة الفعالة �شــأن أهم�ة الحفاظ على إمدادات الدم  
ــكان�ة ( ــول إلى جم�ع القطاعات الســـ ــال للوصـــ ــات االتصـــ ــلطات الحكوم�ة  24  ،11  ،10  ،9  ،8  ،7مختلف منصـــ ). و�جب على الســـ

عني �االستجا�ة للطوارئ، والمتبرعون والمتلقون،  والهیئة المعن�ة �خدمات الدم أن تتواصال بوضوح لضمان أن �كون الفر�ق الوطني الم
ســــاســــ�ة.  األخدمات  ُتعد من الاإلجراءات المخطط لها، �ما في ذلك اإلقرار �أن أنشــــطة جمع الدم  �  معرفة وفهم جیدینوالجمهور على 

 ).36  ،35  ،8رئ (و�ن�غي أن تكون هذه الرسائل واإلجراءات متسقة مع الرسائل الوطن�ة العامة الخاصة �االستجا�ة للطوا

اإلجراءات المتخذة لضــــــــمان مأمون�ة إمدادات الدم و�مكان�ة االعتماد    و�ن�غي أن �فهم جم�ع الموظفین في الهیئة المعن�ة �خدمات الدم 
 .لإلبالغ �شأنهاوأن یتأهبوا    علیها وسالمة الموظفین والمتبرعین

 الناقهین  19-مرضى �وفید   بالزما �سحباالعت�ارات الخاصة 
). ومع ذلك، ففي ضــــــــــــوء البّینات  37الناقهین ونجاعتها (  19-ال توجد حال�ًا بّینات قاطعة تدل على مأمون�ة بالزما مرضــــــــــــى �وفید

ــى �وفید ــات الجار�ة، ُتقّر المنظمة ببالزما مرضـــــــــ   الناقهین �عالج تجر�بي مالئم للتقی�م في  19-المتاحة، وحتى ظهور نتائج الدراســـــــــ
ــناعة الغلو�ولینات الفائقة التمن�ع التجر�ب�ة. وفي حین أن �عض الدراســـات   ــ�طةالدراســـات الســـر�ر�ة أو �مادة أول�ة لصـ لم ُتثبت    المنضـ

  المنضــ�طة   )، فقد أشــارت التقار�ر الخاصــة �إحدى التجارب39  ،38(الناقهین    19-الســتعمال بالزما مرضــى �وفیدأي فائدة ســر�ر�ة  
ي  ال). �ما أســفر التحلیل الت42  ،41  ،40إلى حصــائل إ�جاب�ة في المرضــى (  المنضــ�طةالمعشــاة والعدید من ســالســل الحاالت غیر  
لقاعدة ب�انات �بیرة من حاالت االسـتعمال التجر�بي   في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة  ُأجري   لدراسـات سـر�ر�ة متعددة وتحلیل اسـترجاعي

 ).44الناقهین، عن حصائل إ�جاب�ة (  19-، لـبالزما مرضى �وفیدالمنض�طةلكن غیر الخاضعة للبروتو�والت  

الناقهین، �انخفاض    19-مر�ض ببالزما مرضـــى �وفید  20 000وقد أفادت دراســـات مختلفة، �ما في ذلك دراســـة تنطوي على عالج 
جلت في حال بالزما  معدالت التفاعالت الســـــــــــلب�ة الضـــــــــــائرة الوخ�مة، التي �انت مماثلة من حیث النوع و  مدى التواتر لتلك التي ســـــــــــُ

). �ما لم توجد بّینات دالة على التعز�ز المعتمد على األضــداد، وهو تأثیر معروف جیدًا في األمراض  45منعین (األشــخاص غیر المُ 
ــ�ة األخرى ( ــتعمال بالزما الناقهین لعالج الســــــ 47  ،46الفیروســــ ــا�قة في اســــ ارس واإلنفلونزا الجائحة  ). �ما أن الخبرات اإل�جاب�ة الســــ

   ).49  ،48(  19-تدعم �ذلك إمكان�ة الفائدة السر�ر�ة في مرضى �وفید
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  19-وثمة حاجة إلى المز�د من البّینات الســــر�ر�ة قبل أن �مكن وضــــع اإلرشــــادات �شــــأن االســــتعمال الســــر�ري لبالزما مرضــــى �وفید
االســترات�ج�ات فّعال�ة و�فاءة لتحدید مدى نجاعة    شــداة �اعت�ارها أعشّــ المُ   المنضــ�طة  الناقهین. وتوصــي المنظمة �شــدة �إجراء التجارب

كون فیها التخصـــــــــــــ�ص العشـــــــــــــوائي للمرضـــــــــــــى ممكنًا، �مكن النظر في إجراء  �ومأمون�ة هذا العالج التجر�بي. وفي البیئات التي ال 
النهج، ُتســــــتخدم بروتو�والت موّحدة تتفق مع الذراع  اة. وفي هذا  عشــــــّ المُ   المنضــــــ�طة  الدراســــــات الرصــــــد�ة المنظمة المرت�طة �التجارب

الناقهین    19-جار�ة �الفعل، في تولید ب�انات عن خصــــــائص بالزما مرضــــــى �وفیدالاة  عشــــــّ مُ ال  المنضــــــ�طة  حدى التجاربالنشــــــ�ط إل
سـر�ر�ة المنظمة  الدراسـات ال  إجراء المسـتعمل وخصـائص المرضـى الخاضـعین للعالج وحصـائل المرضـى المحددة مسـ�قًا. وحیثما �ان

نات الدم من المتبرعین  لتوثیق الحصـــائل الخاصـــة �المرضـــى والحصـــول على عیّ رغم ذلك  غیر ممكن أ�ضـــًا، ین�غي أن ُتبذل الجهود  
المحفوظات. ومن شـأن الب�انات المتعلقة �إعداد المنتجات واسـتخدامها  في لدراسـة العلم�ة في المسـتقبل و�یداعها  إلخضـاعها لوالمتلقین  

ُتجمع من خالل التعاون الوثیق بین األط�اء المعالجین والمنشـــــــــــــآت المعن�ة �خدمات الدم، وُتبّلغ بها إحدى الســـــــــــــلطات الوطن�ة  التي  
 اة.عشّ المُ   المنض�طةر معلومات تكّمل نتائج التجارب  المر�ز�ة، أن توفّ 

ــى �وفید ــاس تجر�بي عن طر�ق اإلنتاج ا  19-و�مكن إتاحة بالزما مرضــ ــمانات الطب�ة  الناقهین على أســ ــع الضــ ــر�طة وضــ لمحلي، شــ
ل للمخاطر  والقانون�ة واألخالق�ة للمتبرعین ببالزما الناقهین وللمرضــــــى المتلقین له ســــــواًء �ســــــواء. و�جب أن ُ�جرى دائمًا تقدیر مفصــــــّ 

وتخز�نهـا �طر�قـة  لضــــــــــــــمـان أن الهیئـة المعن�ـة �خـدمـات اـلدم تتمتع �ـالقـدرة الكـاف�ـة على جمع مشــــــــــــــتقـات اـلدم المحـددة هـذه ومعـالجتهـا  
 للمعاییر والمتطل�ات المعمول بها في عمل�ات نقل البالزما. مضمونة الجودة وفقاً 

وقد نشــرت شــ�كة منظمة الصــحة العالم�ة للقائمین على التنظ�م في مجال الدم ورقة موقف تنص على االعت�ارات المفیدة التي ین�غي  
ن الو�االت التنظ�م�ة من إحراز التقدم  مكّ ). و�ن�غي أن تُ 50لفیروســـــات المســـــتجدة (مراعاتها عند اســـــتعمال بالزما الناقهین في أو�ئة ا

بتهیئة الظروف الموات�ة لجمع بالزما الناقهین، و�جراء الدراســــات الســــر�ر�ة على نحو أخالقي، ورصــــد الحصــــائل الخاصــــة �المرضــــى  
 ).51القابلة للتقی�م واإلبالغ عنها (

الدولیین على الحصـــول على المعلومات وت�ادلها ف�ما یتعلق �الســـ�اســـات والبروتو�والت الخاصـــة بدراســـات  وتشـــجع المنظمة شـــر�اءها  
الناقهین التي تســــــتجد في مختلف البلدان والمناطق. و�قدم أحد اســــــتعراضــــــات �و�ر�ن المنهج�ة الســــــر�عة    19-بالزما مرضــــــى �وفید

ــتخدام البالزما والغلو�ولینات الفائقة التمن�ع لمر  ــى �وفیدالسـ جلت    19-ضـ ــُ ــات التي سـ ــلة الحاالت والدراسـ ــلسـ الناقهین، معلومات عن سـ
اة  عشّ المُ   المنض�طة  الناقهین في التجارب  19-على المواقع اإللكترون�ة للتجارب السر�ر�ة، وُ�عّزز أهم�ة استعمال بالزما مرضى �وفید

الموقع    علىالنـاقهین    19-بالزمـا مرضــــــــــــــى �وفیـد  اولالتي تتنـ   دراســـــــــــــــاتالـ   عن). و�مكن االطالع على المز�ـد من المعلومـات  37(
 قّ�م الب�انات أو البروتو�والت المدرجة على هذا الموقع.لم تُ المنظمة   علمًا �أناإللكتروني المفتوح للجمع�ة الدول�ة لنقل الدم.  

 ه ین�غي أن تشمل ما یلي:الناقهین، ولكن معاییر قبول المتبرعین �  19-وال یوجد بروتو�ول عالمي لجمع بالزما مرضى �وفید

 التأهل العام للمتبرعین استنادًا إلى المعاییر الموحدة للتبرع �الدم أو البالزما •
 2-سارس-وجود بّینات مؤ�دة مختبر�ًا تدل على اإلصا�ة السا�قة �فیروس �ورونا •
 یومًا على األقل قبل التبرع 14لمدة    19-اختفاء �امل األعراض ووقف العالجات �وفید •
 الحد األدنى لع�ار األضداد المستعدلة الالزم لتكون البالزما مناس�ة الستعمالها بوصفها بالزما ناقهین  تحقق •
 ق�اس ع�ار األضداد المستعدلة في وحدة بالزما الناقهین. •

 بالزما الناقهین   جمعإجراءات 
، وقد تختلف نتائجها. وللحد من االختالف بین  2-سارس-ألضداد فیروس �ورونا  واالستعدالتوجد عدة مقا�سات لتحدید نشاط الر�ط  

ــحة العالم�ة الدولي   ــاس مع�ار منظمة الصــ ــتخدام الكواشــــف المرجع�ة التي جرت معایرتها على أســ ــي المنظمة �اســ ــات، توصــ المقا�ســ
  ، 51) (20/136عاییر والرقا�ة البیولوج�ة  (رمز المعهد الوطني للم 2-ســـــــــــارس-األول للغلو�ولین المناعي المضـــــــــــاد لفیروس �ورونا

 ) للتعبیر عن نتائج المقا�سات �الوحدات الدول�ة.52

ــدة �االحتفاظ �عیّ  ــى �شـ ــتعدلة غیر ممكن، یوصـ ــداد المسـ نات الدم  وفي البیئات التي �كون فیها اخت�ار المتبرعین بناًء على ع�ار األضـ
ــاع المتبرعین المحتملین الخت�ار الكشـــــف عن  من المتبرع الناقه من أجل التوصـــــ�ف الالحق   ــًا إخضـــ ــداد الفیروس. و�مكن أ�ضـــ ألضـــ

في مقا�ســـات ر�ط المســـتضـــدات (مثل المقا�ســـة المناع�ة اإلنز�م�ة أو المقا�ســـة المناع�ة �اللمعان   2-ســـارس-أضـــداد فیروس �ورونا
ولكن �عض المقا�ســــــات المناع�ة التي ُطّورت مؤخرًا  الك�م�ائي). و�ختلف االرت�اط �ع�ار األضــــــداد المســــــتعدلة بین مقا�ســــــات الر�ط،  

وعلى الرغم من أن مع�ار منظمة الصـــحة    ).54عتد �ه بین ارتفاع مســـتو�ات نشـــاط الر�ط وع�ارات االســـتعدال (أثبتت وجود ارت�اط �ُ 
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اط األضــداد المســتعدلة لفیروس  لم ُتحدد له حال�ًا إال ق�مة نشــ  2-ســارس-العالم�ة الدولي للغلو�ولین المناعي المضــاد لفیروس �ورونا
 ، فإن العمل مازال جار�ًا لتحدید فائدة هذه المادة في وضع المعاییر الخاصة �مقا�سات ر�ط المستضدات.  2-سارس-كورونا

  وفي األوضـــــاع المثلى، ین�غي الحصـــــول على تبرعات بالزما الناقهین عن طر�ق فصـــــادة البالزما لتالفي فقدان المتبرعین لخال�ا الدم
. و�ن�غي أن تت�ع تدابیر الوقا�ة من العدوى اإلرشـادات المبدئ�ة للمنظمة �شـأن  أخذهاالحمراء بال داع وتعظ�م حجم البالزما التي �مكن 

زات خال�ا  ر�ّ ). و�مكن اإلفراج عن مُ 55(  19-االسـتخدام الرشـید لمعدات الوقا�ة الشـخصـ�ة، مع مراعاة تعافي المتبرع تمامًا من �وفید
ــتخدامها في عمل�ات النقل إذا �ان المتبرع قد    19-مراء التي ُتعّد �منتج ثانوي عند إعداد بالزما مرضـــــى �وفیدالدم الح الناقهین، الســـ

 �عد التعافي التام من األعراض.من على األقل  یوماً   14ظل عد�م األعراض لمدة  

ــر الب�انات   ــمن عناصــــ ــتخدمة  و�ن�غي أن تتضــــ ــائل في الُمســــ ــى �وفیدلإلبالغ عن الحصــــ ــى الذین عولجوا ببالزما مرضــــ   19-المرضــــ
الناقهین خصائص المر�ض (مثل نوع الجنس والعمر واالعتالالت المصاح�ة)؛ وتوقیت العالج �النس�ة إلى بدا�ة المرض؛ والعالجات  

فیها؛ والمؤشــــــرات  الناقهین المنقولة وحجمها وع�ار األضــــــداد    19-عطاة للمر�ض، �ما في ذلك عدد وحدات بالزما مرضــــــى �وفیدالمُ 
الســــــر�ر�ة والمختبر�ة لمدى وخامة المرض في الب�انات األســــــاســــــ�ة وفي نقاط زمن�ة الحقة محددة؛ والتفاعالت الضــــــائرة الناجمة عن  

ــفى أو الوفاة. وفي البیئات التي �كون فیها اخت�ار المتبرعین بناًء على  عمل�ات نقل الدم؛ والفترة المُ  ــتشــ نصــــرمة حتى الخروج من المســ
ــداد �وفیدع  ــتعدلة غیر ممكن، �مكن ق�اس أضــ ــداد المســ ــها في العیّ   19-�ار األضــ ــائصــ نات التي ُ�حتفظ بها من وحدات  وتحدید خصــ

(األحجام والع�ارات)،    الوحدات المعطاة   بالزما الناقهین. وفي التحلیالت الالحقة للتجارب، �مكن تقســ�م حصــائل العالج حســب جرعة
 ین على الحصائل السر�ر�ة.لتحدید أثر ع�ار بالزما الناقه

 كلمة شكر وتقدیر 
ــادات   ــخة األولى والثان�ة من هذه اإلرشـــــ ــهم خبراء من المنظمات التال�ة �المدخالت والتعل�قات إلعداد النســـــ   20  ي(بتار�خ  المبدئ�ةأســـــ

 على ذلك:  ) و/أو ص�غتها المحدثة الحال�ة، ولهم منا خالص الشكر والتقدیر2020تموز/ یولیو   10و 2020آذار/ مارس 
ــاء لجنة الخبراء المعن�ة   ــر�ان الح�اة؛ وأعضـــ ــترالي للدم شـــ ــلیب األحمر األســـ ــ�ا والمح�ط الهادئ المعن�ة �الدم؛ وجمع�ة الصـــ ــ�كة آســـ شـــ
�المعایرة البیولوج�ة؛ والمر�ز األورو�ي للوقا�ة من األمراض ومكافحتها؛ واإلدارة األورو��ة لجودة األدو�ة والرعا�ة الصـــــــــح�ة؛ ومجلس  

ــار�ین المعني �طب نقل الدم؛ والفرقة  أور  ــتشــــــ ــاء فر�ق الخبراء االســــــ و�ا؛ والتحالف األورو�ي من أجل الدم؛ واالتحاد األورو�ي؛ وأعضــــــ
دولي  العاملة المعن�ة �األمراض المعد�ة المنقولة �الدم التا�عة للجمع�ة الدول�ة لنقل الدم؛ وهیئة العلوم الصـــــح�ة �ســـــنغافورة؛ واالتحاد ال

 ؛ والمر�ز الوطني اإل�طالي للدم؛ واالتحاد العالمي للناعور (اله�موفیل�ا).للثالس�م�ا
 

وقد قدم الدعم اإلداري والمدخالت التقن�ة موظفو منظمة الصــــحة العالم�ة العاملون في إدارة الســــ�اســــات والمعاییر المتعلقة �المنتجات  
 الستة التا�عة للمنظمة، لوضع هذه اإلرشادات المبدئ�ة وتحدیثها.الصح�ة، و�دارة الخدمات الصح�ة المتكاملة، والمكاتب اإلقل�م�ة  

 
ر أي عامل تواصل المنظمة رصد األوضاع عن �ثب للوقوف على أي تغّیرات قد تؤثر على هذه اإلرشادات المبدئ�ة. وفي حال تغیّ و 

وث�قة اإلرشـادات المبدئ�ة هذه �عد سـنتین من من العوامل سـوف تصـدر المنظمة تحدیثًا آخر للمعلومات. و�ال فسـوف تنتهي صـالح�ة  
 تار�خ النشر.

 اإلعالن عن المصالح
الخبراء وموظفو منظمة الصــــــــحة العالم�ة التال�ة أســــــــماؤهم: الد�تور جاي إ�ســــــــتاین (الفرقة العاملة التا�عة    النســــــــخة المحّدثةأعد هذه  

والد�تور آالن �یتشـــــن (عضـــــو فر�ق الخبراء االســـــتشـــــاري التا�ع لمنظمة  للجمع�ة الدول�ة لنقل الدم والمعن�ة �مأمون�ة الدم في العالم)،  
الفر�ق المعني �منتجات الدم والمنتجات الطب�ة األخرى    ةیو�ون مار�ونینغســـــــ�ه (رئ�ســـــــ   ة الصـــــــحة العالم�ة والمعني بنقل الدم)، والد�تور 

ر الرئ�ســي لمنظمة الصــحة العالم�ة، ســو�ســرا)، والد�تورة  ال�شــر�ة المنشــأ، إدارة الســ�اســات والمعاییر المتعلقة �المنتجات الصــح�ة، المق
 د�انا تیو (عضو لجنة الخبراء التا�عة لمنظمة الصحة العالم�ة والمعن�ة �المعایرة البیولوج�ة).

اســـتعراضـــها. ولم  وقدم جم�ع الخبراء الخارجیین الذین أســـهموا في تحدیث هذه اإلرشـــادات المبدئ�ة وثائق إعالن المصـــالح �ي �جري  
  د أي تضارب في المصالح لدى أي من المساهمین.ُ�حدَّ 
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