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 مقدمة: 

ة التي تؤدي للوفاة في األمراض المنقولة عن طريق الدم أحد األسباب الرئيستعد 
مليار شخص مصابون بالتهاب الكبد  2الدول المتقدمة والدول النامية. عالميًا 

 ،إصابة مزمنة مليون شخص مصابون 063بينما  HBVالفيروسي الحاد 
 Bشخص يموتون كل سنة بسبب اإلصابة بالتهاب الكبد الفيروسي  633.333

 %0أن حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فيسبب أمراض الكبد وسرطانه. 
مليون إصابة جديدة  22 ، و  Cمن سكان العالم مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي 

مة نقص المناعة المكتسبة مليون شخص مصاب بمتالز  00.2 ،بمرض الزهري
 م.2332مليون طفل حسب إحصائيات عام  2.2اإليدز منهم 

 األهداف:
معرفة نسبة انتشار األمراض المنقولة عن طريق الدم بين المتبرعين ومعرفة مستوى 

 ثقافتهم حول هذه األمراض وفوائد وأهمية التبرع بالدم.
 طريقة البحث:

العرضي في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في تم تنفيذ دارسة وصفية بالمقطع 
مدة شهرين(، حيث تم دراسة ل) 2332إبريل  03مارس إلى  2مدينة صنعاء من 

دخالها و متبرع بالدم.  824 تحليلها باستخدام الحاسوب بواسطة وتم جمع البيانات وا 
 (.SPSSبرنامج )
 النتائج:

برعين كانوا من الذكور المت وأغلبسنة.  (6.06±22.22متوسط العمر كان )
من المتبرعين متبرعين طوعيين،  %66.2(. %2.2( أما نسبة اإلناث )24.4%)
كانت زيارتهم لغرض الفحص  %0.8تبرعوا بالدم لصديق أو قريب،  %22.2و

من المتبرعين كانوا على علم بفوائد وأهمية التبرع بالدم، بينما  %42.4الدوري. 
من العارفين بفوائد التبرع  %82.6فوائد التبرع. لم تكن لديهم معرفة عن  22.2%

العارفين بالفوائد عن  طريق المصادر الطبية، بينما كان بالدم كانت معرفتهم عن
على التوالي،  %22.2و   %03.2وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والصحف طريق 
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 %22.6، منهم %20.6كانت نسبة الذين لديهم معرفة باألمراض المنتقلة دمويًا 
يعرفون عن  %20.2يعفون عن التهاب الكبد الفيروسي،  22.8يعرفون عن اإليدز، 

 ذكروا أمراض أخرى. %2.2 مرض الزهري و  
 النتائج المخبرية:

المتبرعين كانت النتيجة المخبرية لهم إيجابية لمرض أو أكثر متبرع من مجمل  22
في  %24.0 يعيشون ضمن مناطق الحضر و   %42.2، منهم %28.0بنسبة 

 الريف. جاءت النتائج اإليجابية على النحو التالي:
(HBsAg 0.4%) (Anti-HBc 8.1%), (HCV 2.6%), (HIV 0.6%), 

(Syphilis 0.2%), (HBsAg + Anti-HBc 2.0%), (HBsAg + Anti-

HBc + HCV 0.4%). 

 الخاتمة والتوصيات:
حيث تعد هذه  %28.0إن نسبة انتشار األمراض المنتقلة بالدم بين المتبرعين كانت 

النسبة مؤشر مهم يدل على حجم هذه المشكلة خاصة مع تزايد الحاجة لنقل دماء 
آمنة. نوصي بزيادة الوعي الصحي حول هذه األمراض وطرق انتقالها وكيفية الوقاية 

في هذا المجال لمعرفة النسب الحقيقية  منها. كما يجب عمل المزيد من األبحاث
 .فئات المجتمع اليمني مختلفالنتشار هذه األمراض بين 


