
 
 

 
 

 

 
 

  

 

Abstract 

 The processes of blood 
transfusion medical topics 
important and especially in 
lost developments in 
medical science and 
treatment modalities, as 
made of Medical Sciences 
in various Majaltha and 
their competence strides in 
this development so that 
scientists can learn the 
secrets of the human body 
and treat what was a very 
difficult and these therapies 
treatment through blood 
transfusion has raised 
Kthel these processes 
controversy in many 
quarters of the medical and 
social as it drew blood 
people's attention since the 
dawn of history as one of 
the most important causes 
of life and observed that 
the human is possible to 

lose his life if he lost part of 
his blood at the same time 
it is possible to be transfer 
of part of the blood to the 
patient lead to save his life, 
for this we find that this 
matter has caused concern 
scholars in various fields 
and have passed blood 
transfusion in different 
stages of history, they 
arrived to the untouched at 
the present time. 

These operations need 
to be protected and this 
protection is that which 
should be available to 
protect the right of a donor 
who provided part of the 
blood in order to save his 
life, someone else need this 
part of the blood, Mhzh 
protection that aroused our 
attention and is the 
compensation they deserve 
the donor in the event of 
exposure to damage from 
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by the process of blood 
transfusion and this 
compensation covers 
material damage and moral 
support which could be 
exposed to the donor he 
and his family members in 
this regard has to be 
knowledge of the person 
entitled to compensation 
and the method of 
appreciation and this is 
what was purely, as well as 
the statement of the 
possible transfer of 
compensation to the back-
General of the victim in the 
case of the death of the 
donor and to the heirs as 

well, before all this was a 
statement the legal basis 
for the process of blood 
transfusion and the 
legitimacy of these 
operations, and notes that 
the importance of the 
subject lies in his 
description of Lifeline 
renewed in body, sound 
and soul-emitting life in 
Crrin and veins of patients 
and how it is possible to 
save his life through a small 
part of the blood donor and 
who introduced himself to 
danger in order to save the 
life of the patient. 
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