
نمشـي نـتـبـرع بدمـي
حيـت حـتـى أنا معـنـي

التـبــرع بـالــدم
مسؤوليـة الجميـع

قـافـلـة الـتـبـرع بـالــدم

من 19 فبراير إلى 25 مارس 2018

طنجة 

سال

 أكادير

الرباط

 الناظور
وجدة

فاس

مراكش 

تطوان

قنيطرة

مكناس

خنيفرة

العيون

الداخلة

الدار البيضاء

TAMAWAST n TDUSI
Ministère de la Santé

برنامج قافلة التربع بالدم : 
جهة الرباط-سال-القنيطرة

الـمكـان توقـيـت العمـل التاريـخ
19/02/2018

ساحة عالل ابن عبد الله أمام متحف محمد السادس - الرباط9 صباحا إىل 5 مساء 20/02/2018
21/02/2018
باب لـمريسة بسال9 صباحا إىل 5 مساء22/02/2018 23/02/2018
نافورة شارع محمد الخامس بالقنيطرة9 صباحا إىل 5 مساء24/02/2018 25/02/2018

جهة الدارالبيضاء-سطات
الـمكـان توقـيـت العمـل التاريـخ

ساحة الدريسية قرب مرجان الدريسية9 صباحا إىل 5 مساء26/02/2018
27/02/2018
سيدي الربنويص قرب سوق طارق9 صباحا إىل 5 مساء28/02/2018
01/03/2018
الرحمة قرب املرشوع9 صباحا إىل 5 مساء02/03/2018
03/03/2018
الحي الحسني شارع أفغانستان9 صباحا إىل 5 مساء04/03/2018

جهة مراكش-آسفي
الـمكـان  توقـيـت العمـل التاريـخ

ساحة 16 نونرب (كليز)9 صباحا إىل 5 مساء05/03/2018
ساحة االقواس (املحاميد)9 صباحا إىل 5 مساء06/03/2018
ساحة املصىل (سيبا)9 صباحا إىل 5 مساء07/03/2018
08/03/2018
ساحة جامع الفنا9 صباحا إىل 5 مساء09/03/2018
10/03/2018
ساحة أكرو (قلعة الرساغنة)9 صباحا إىل 5 مساء11/03/2018

جهة فاس-مكناس
الـمكـان توقـيـت العمـل التاريـخ

مركز املدينة- ساحة جباري9 صباحا إىل 5 مساء12/03/2018
13/03/2018
باب بوجلود- ساحة شعيب الدكايل9 صباحا إىل 5 مساء14/03/2018
15/03/2018
طريق عÄ سمن- قرب مسجد الحسÄ ابن عيل9 صباحا إىل 5 مساء16/03/2018
17/03/2018
بنسودة- حي النسيم9 صباحا إىل 5 مساء18/03/2018

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
الـمكـان  توقـيـت العمـل التاريـخ

قرب سينÉ طارق – بني مكادة9 صباحا إىل 5 مساء19/03/2018
العرفان 2 - الزياتن9 صباحا إىل 5 مساء20/03/2018
ملعب كرة القدم – املجمع الحسني9 صباحا إىل 5 مساء21/03/2018
السوق – مسنانة9 صباحا إىل 5 مساء22/03/2018
ساحة األمم – مركز املدينة9 صباحا إىل 5 مساء23/03/2018
بالصا طورو – حومة الشوك9 صباحا إىل 5 مساء24/03/2018
العوامة – حي املجد9 صباحا إىل 5 مساء25/03/2018



كل شخص (رجل أو امرأة) يبلغ من العمر أك� من 18 سن وأقل من 60 سنة يتمتع 
بصحة جيدة ¤كنه التربع بدمه بعد أن يقرر الطبيب املسؤول عن التربع قبوله.

¤كن للرجل أن يتربع بدمه 4 مرات يف السنة و املرأة 3 مرات يف السنة.

 قبل أي تربع بالدم يتكلف طبيب مختص بفحص املتربع من أجل التعرف عىل الحالة 
الصحية للمتربع قصد تأم® سالمته.

ال يوجد أي احت³ل يف انتقال األمراض خالل عمليات التربع بالدم بحكم أن كل األدوات 
املستعملة معقمة و وحيدة االستع³ل.

الكتلة   الدم هي 450 إىل 500 مل ما يعادل %7 إىل %8 من  الكمية املتربع بها من 
الدموية.

يتم جمع الدم يف أكياس معقمة من طرف ممرض® و ممرضات أكفاء.
يؤخذ الدم يف أكياس معقمة ذات اإلستع³ل الوحيد.

مدة العملية حوايل 20 دقائق.

التربع بالدم يساهم يف إنقاذ حياة املرىض، إال أنه يف بعض الحاالت عندما يكون املتربع 
حامال ألمراض تنتقل عن طريق الدم، من املحتمل أن يكون الدم املتربع به خطرا عىل 

املريض. لهذا نطلب من املتربع® التحيل بروح املسؤولية لتأم® سالمة املريض.

الدم ال يباع و ال يشرتى و الثمن الذي يؤديه بعض املرىض بعد استفادتهم من عمليات 
نقل الدم ، يعد مشاركة رمزية من طرفه يف تكاليف إعداد أكياس الدم و التأكد من 

سالمتها. 
التحاليل التي تجرى عىل الدم املتربع به: 

C الكشف عن فريوس مرض التهاب الكبد من نوع•
 B الكشف عن فريوس مرض التهاب الكبد من نوع•

 SIDA الكشف عن فريوس مرض العوز املناعي املكتسب•
•الكشف عن مرض الزهري 

ABO تحديد الزمر الدموية•

يستحسن للمتربع أن يتناول وجبة خفيفة خالية من الدهون قبل التربع.

اإلطـــار : 
تأســيا �ــا يوليــه صاحــب الجاللــة امللــك  محمــد الســادس مــن عنايــة و اهتــ�م بأعــ�ل التكافــل و التضامــن عمومــا و التــربع 

بالــدم عــىل وجــه الخصــوص و �اشــيا مــع سياســة وزارة الصحــة التــي تهــدف إىل تشــجيع املواطنــ� عــىل التــربع بالــدم قصــد 

توفــ° الكميــة الكافيــة مــن أكيــاس الــدم، تنظــم وزارة الصحــة قافلــة للتــربع بالــدم مــن 19 فربايــر 2018 إىل 25 مــارس 2018. 

و بنــاء عــىل املتابعــة التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة لشــؤون تحاقــن الــدم عــىل املســتوى الوطنــي تبــ� أنــه و إن كان  اإلقبــال 

ــة يف العالجــات  ــد ســنة 2012، إال أن اســتع�ل املنتجــات الدموي ــة ســنويا من ــدم قــد  زاد بنســبة 6 يف املئ ــربع بال عــىل الت

املتنوعــة عــرف ارتفاعــا ســنويا بنســبة 22 يف املئــة. باإلضافــة إىل ذلــك تســجل مخــازن الــدم فبــي بعــض الفــرتات كالصيــف 

ــات  بشــأن  ــال ،انخفاضــا يف عــدد املتربعــ� يــؤدي إىل وجــود بعــض  الصعوب ــاد عــىل ســبيل املث والعطــل املدرســية و األعي

تزويــد املستشــفيات بأكيــاس الــدم. مــن أجــل هــذا عملــت الــوزارة  عــىل التفكــ° يف مشــاريع، ضمــن اســرتاتيجية متكاملــة، 

بتعــاون مــع رشكائهــا  تهــدف إىل التشــجيع عــىل التــربع بالــدم و جعلــه ســلوكا ثقافيــا و مواطنــا و منتظــ�.

األهــداف :
 أهداف عامة

الرفع من مستوى مخزون املشتقات الدموية �راكز تحاقن الدم بالرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس  و طنجة

نرش ثقافة التربع بالدم 

 أهداف خاصة
تحقيق مخزون احتياطي من الدم  يغطي عىل األقل  7 أيام من الحاجيات �ا يعني جمع 4500 كيسا من الدم 

الرشكـــاء :
وزارة الداخلية

وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألع�ل االجت�عية للقيم� الديني�

الرابطة املغربية لجمعيات املتربع� بالدم

الفدرالية املغربية للمتربع� بالدم 

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الس°

الصحافة و اإلعالم 

الجهات املستهدفة :
جهة الرباط - سال- القنيطرة  (ع�لة الرباط)

جهة الدار البيضاء سطات  (ع�لة الدار البيضاء)

جهة مراكش أسفي  (ع�لة مراكش)

جهة فاس مكناس  (ع�لة فاس)

جهة طنجة-تطوان- الحسيمة  (ع�لة طنجة)


