دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﻰ
ﻋﻦ زرع اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم
ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ واﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤنزﻟﯿﺔ

للدم المكونة الجذعية الخاليا زراعة
)(HSCT
المحتويات جدول

الرعاية المنزلية  :ما قبل زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
الصفحة 3

زيارات إلى عيادة جيمي فاند بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

الصفحة 5

متى وكيف تتصل بفريق الرعاية الصحية الخاص بك

الصفحة 8

معلومات عن الحمى وكيفية تحويل درجة الحرارة

الصفحة  10للدم المكونة الجذعية الخاليا زراعة بعد للمرضى التطعيم جدول
اﻟﺼﻔﺤﺔ 13ﻟﻠﺪم اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ زراﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎري اﻟﺤﺰام و اﻟﻤﺎء ﺟﺪري
الصفحة 14الخروج من المستشفى بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
الصفحة17

نظام التغذية بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

الصفحة 20

العناية بالفم

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

الزيارات إلى  Jimmy Fund Clinicبعد الخروج من عملية زراعة
الخاليا الجذعية المكونة للدم (Hematopoietic Stem Cell
)Transplant, HSCT
توجد  Jimmy Fund Clinicفي مركز دانا-فاربر للسرطان ( )Dana-Farber Cancer Institute, DFCIفي الطابق الثالث
من مبنى  .Dana Buildingيجب أن يرتدي المرضى قناعًا عند دخول  .Dana Buildingيحضر المرضى بصفة عامة إلى
 Jimmy Fund Clinicبين الساعة  8و 10صبا ًحا .إن كانت لديك أسئلة أو إن كنت ستتأخر في الحضور ،فيرجى االتصال بالعيادة على
الرقم .)617( 632-3270
الوصول إلى :Jimmy Fund Clinic
 تسجيل الحضور في مكتب االستقبال.
 ستجري مقابلة المرضى في غرفة خاصة أو في غرفة الفحص وينبغي أال تنتظر في غرفة االنتظار الرئيسية.
 عند استخدام حمام العيادة ،ينبغي أن ترتدي قناعًا وأن تغسل يديك جيدًا بالماء والصابون.
ما ينبغي إحضاره إلى زيارات العيادة:
 األدوية المنزلية في العيادة:
 oيرجى أن تتذكر إحضار كل زجاجات األدوية باإلضافة لقائمتك ألدوية الخروج معك في كل زيارة للعيادة.
 oستخضع جرعات األدوية وجدولها الزمني للمراجعة.
 oراجع كل األدوية من المنزل مع مقدمي الرعاية الصحية قبل تناولها أثناء التواجد في العيادة.
 فيما يخص كل األدوية ،تذكر االتصال بالصيدلية لتكرار صرف الدواء قبل نفاد األدوية ،حتى إن كان لديك موعد مجدول في العيادة .يمكن
لتكرار الصرف أن يستغرق  48ساعة.
 توجد أنشطة في العيادة للمساعدة على تمضية الوقت ،ولكن يمكن أن تجلب كذلك دُماك أو كتبك المفضلة من المنزل.
 يمكن طلب الغداء من الكافيتيريا ويمكنك جلب طعام آخر معك.
زيارات العيادة:
 سيتواجد أحد مساعدي العيادة أو إحدى الممرضات في غرفتك خالل  15دقيقة لقياس المؤشرات الحيوية و/أو لالختبارات المعملية .إن لم
يصل بعد ،فاستخدام زر استدعاء الممرضة.
 تتباين مدة موعد العيادة.
 قد يحتاج المرضى للحضور للعيادة بمعدل مرة إلى ثالث في األسبوع خالل األسابيع أو األشهر القليلة األولى بعد الخروج من عملية
 .HSCTقبل مغادرة العيادة ،ستحصل على موعد العيادة المقبل.
 إن كنت تستخدم سيكلوسبورين (( )Cyclosporineنيورال )Neoral( أو سانديميون )Sandimmune( أو
جينجراف ))Gengraf( أو تاكروليموس (/Tacrolimus) (FK506بروجراف® ( ،))Prografفال تتناول الجرعة
الصباحية من سيكلوسبورين ( )Cyclosporineأو  FK506قبل موعدك بالعيادة.
 oبعد سحب عينات الدم ،احصل على مخزونك المنزلي من سيكلوسبورين ( )Cyclosporineأو .FK506
 oسيتصل بك فريق الرعاية الصحية إن كان ينبغي تغيير الجرعة.
 oإن لم تتلق مكالمة هاتفية ،فاستمر في تناول الجرعات نفسها.
حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  1من 2

المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم
 911للرعاية الطبية الطارئة.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
الزيارات إلى  Jimmy Fundبعد الخروج من عملية الزراعة

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:





Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ساعات العمل من  8صبا ًحا إلى  5مسا ًء ،من االثنين حتى الجمعة
مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
استدعِ زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب
اتصل على الرقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  2من 2

المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم
 911للرعاية الطبية الطارئة.

When and How to Call You Healthcare Team

ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺻل ﺑﻔرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﺗﺻل ﺑﻌﯾﺎدة ﺟﯾﻣﻲ ﻓﻧد إذا ﻛﺎن طﻔﻠك:
ﺣﻤﻰ









•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻓﻮرا إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ  ۱۰۱٫۳ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) ۳۸٫٥درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( أو أﻋﻠﻰ
اﺗﺼﻞ ً
إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰٫٤درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( و ۱۰۱٫۲درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) ۳۸،٥درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ( إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة.
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ،إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ أو ﺗﺴﺎوي  ۱۰۰٫٤ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( ،اﺗﺼﻞ
ﻓﻮرا.
ً
إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ۱۰۰٫٤درﺟﺔ ﻓﮭﺮﻧﮭﺎﯾﺖ ) ۳۸درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ( ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﺎﻋﺔ واﺣﺪة أو ﻣﺮة
ﻓﻮرا.
أﺧﺮى ﺧﻼل  ۲٤ﺳﺎﻋﺔ ،اﺗﺼﻞ ً
اھﺘﺰاز أو ﻗﺸﻌﺮﯾﺮة أو ﺳﻮء اﻟﻤﻈﮭﺮ.
ﻻ ﺗﻌﻂِ أي دواء ﯾﺨﻔﺾ اﻟﺤﻤﻰ )ﻣﺜﻞ اﻷﺳﯿﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﯿﻦ أو اﻷﯾﺒﻮﺑﺮوﻓﯿﻦ( ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﺪث إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻘﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ
 ﻻ ﺗﺄﺧﺬ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ أﺑﺪًا.
 إذا ظﮭﺮ طﻔﻠﻚ ﻣﺮﯾﻀًﺎ أو ﻻ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﯿﺪة ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮫ ﺗﺤﺖ اﻹﺑﻂ ،أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻔﻢ ،أو ﻓﻲ أذﻧﮫ.
 ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة طﻔﻠﻚ ،اﺳﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ وﻧﻔﺲ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﺤﺮارة ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
 إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.

اﻟﻧزﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟذي ﯾﻣﻛﻧك رؤﯾﺗﮫ أﻧت وطﻔﻠك:
 ﻧزﯾف اﻷﻧف أو ﻧزﯾف اﻟﻠﺛﺔ اﻟذي ﻻ ﯾﺗوﻗف ﺑﻌد  15دﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﺧﻔﯾف
 وﺟود دم ﻓﻲ اﻟﺑول أو اﻟﺑراز
ﺳﮭوﻟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛدﻣﺎت أو وﺟود ﺑﻘﻊ ﺣﻣراء ﺿﺋﯾﻠﺔ )"ﻧﻣش" أﺣﻣر( ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻟﺟﻠد
اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺳرﻋﺔ ﺷدﯾدة ﺧﻼل اﻟراﺣﺔ
ﺗﻐﯾر اﻟﺑﺻر ،أو اﻟﺳﻣﻊ ،أو اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗوازن ،أو ﻧﻘص اﻻﻧﺗﺑﺎه
اﻟﺻداع اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح
طﻔﺢ ﺟﻠدي أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻟون اﻟﺟﻠد
اﻹﺳﮭﺎل :اﻟﺑراز اﻟﺳﺎﺋل ،اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﻣﻌدل  4-3ﻣرات ﯾوﻣﯾًﺎ )أو أﻛﺛر(
اﻹﻣﺳﺎك :ﻋدم اﻟﺗﺑرز ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن
ﺗﻐﯾر اﻟﺷﮭﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻣن ﺳواﺋل
 ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﻟﻣدة  6ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﯾﻘظﺔ إن ﻛﺎن ﻋﻣر طﻔﻠك أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ )(1
 ﻋدم ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب ﻟﻣدة  8ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﯾﻘظﺔ إن ﻛﺎن ﻋﻣر طﻔﻠك أﻛﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ )(1
اﻟﻘﻲء أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺗﯾن ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة أو ﻋدة ﻣرات ﯾوﻣﯾًﺎ
ﻧﻘص ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑول أو ﻋدم اﻟﺗﺑول ﻟﻣدة  8-6ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﯾﻘظﺔ.
اﻟﺗﻌرض ﻟﺟدري اﻟﻣﺎء ،أو اﻟﮭرﺑس اﻟﻧطﺎﻗﻲ ،أو اﻟﺣﺻﺑﺔ ،أو اﻟﺣﺻﺑﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ،أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣراض اﻟ ُﻣﻌدﯾﺔ.
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧوﺑﺔ اﻟﺻرﻋﯾﺔ :ﯾﺻﯾر اﻟﻣرﯾض ﻣﺷوﺷًﺎ أو ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﺎﻟدوار أو ﻗد ﯾﺻﺎب ﺑﺎﻟرﻋﺷﺔ وﯾﻔﻘد اﻟﺗﺟﺎوب.

ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ:
اﺗﺻل ﻋﻠﻰ 911
•
•
•
•
•

ﻓورا إن أﺻﯾب طﻔﻠك ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ً

ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس
أﺻﺑﺢ ﻟون اﻟﺑﺷرة أزرق أو رﻣﺎدﯾًﺎ
اﻧﻌدام اﻟﺗﺟﺎوب
اﻟﻧزﯾف اﻟﻣﻔرط
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻋراض اﻟﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2020ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ ● ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻛﯾف ﯾﻛون ذل
)(When and How to Call Your Healthcare Team

ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ،ﻣن  8:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ  5:00ﻣﺳﺎ ًء:

ﻓورا إن:
اﺗﺻل ﺑـ  Jimmy Fund Clinicﻋﻠﻰ اﻟرﻗم ً 617-632-3270
• ﻛﺎن طﻔﻠك ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﺄي ﻣﺷﻛﻼت طﺑﯾﺔ
• ظﻧﻧت أن طﻔﻠك ﻗد ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻔﺣﺻﮫ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم

اﻷﻣﺳﯾﺎت )ﺑﻌد  5:00ﻣﺳﺎ ًء( وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع واﻹﺟﺎزات اﻟرﺳﻣﯾﺔ:

اﺗﺻل ﺑﻣﺷﻐل اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻓﻲ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑر ) (Dana-Farberﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 617-632-3352
• اطﻠب اﺳﺗدﻋﺎء زﻣﯾل طب أورام اﻷطﻔﺎل
• ﺳﯾﻌﯾد اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻧﺎوب اﻻﺗﺻﺎل ﺧﻼل  20دﻗﯾﻘﺔ
• إن ﻟم ﯾﺻﻠك رد ﺧﻼل  20دﻗﯾﻘﺔ ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣﺷﻐل اﻻﺳﺗدﻋﺎء واطﻠب اﺳﺗدﻋﺎء اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻧﺎوب ﻣرة أﺧرى

اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﻗل إﻟﺣﺎ ًﺣﺎ

 -1إﻋﺎدة ﺻرف اﻟوﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ:
• اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  617-632-3270ﻗﺑل  48ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺣﺎﺟﺔ طﻔﻠك ﻹﻋﺎدة ﺻرف اﻟدواء.
• اﺗرك رﺳﺎﻟﺔ ﺑرﯾد ﺻوﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺳم اﻟﻣرﯾض ،وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼده ،واﺳم اﻟدواء ،ورﻗم ھﺎﺗف اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ
• ﺳﺗُرﺳل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك.
 -2ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻣرﺿﯾن اﻟزاﺋرﯾن ):(Visiting Nursing Association, VNA
 اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  617-632-3270إن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص ﺳﺣب ﻋﯾﻧﺎت اﻟدم أو اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ
طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻋن طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ".("VNA
ﻓورا ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك
 ﺳﺗﻘوم ﻣﻣرﺿﺔ ﻓرز اﻟﺣﺎﻻت إﻣﺎ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺳؤاﻟك ﻣﺑﺎﺷرةً ،أو ﺳﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ً
وﺗُﻌﯾد اﻻﺗﺻﺎل ﺑك ﻣرة أﺧرى.
 -3اﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟدراﺳﺎت:
 ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟﻣواﻋﯾد ﻋﻠﻰ ﺑواﺑﺔ  MyChildren’sﻟﻠﻣرﺿﻰ
) (MyChildren’s Patient Portalﻋﺑر اﻟراﺑط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
https://apps.childrenshospital.org/mychildrens
 اﺗﺻل ﺑـ  Jimmy Fund Clinicﻋﻠﻰ  617-632-3270ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص اﺧﺗﺑﺎرات اﻷﺷﻌﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻘررة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ).(Boston Children’s Hospital
 إن ﻛﺎن ﻣوﻋد دراﺳﺗك ﻗد ﺗﻘرر ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟوﻗت ،ﻓﺳﯾﻛون ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺔ
ﻣوظﻔﻲ ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟك.
 إن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى ﺑﺧﺻوص ﻓﺣوﺻﺎﺗك أو دراﺳﺗك ،أو إن ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻋد ﻓﺣﺻك/دراﺳﺗك ﻗد ﺗﻘرر ﺑﻌد ،ﻓﺳﯾﺗم
إرﺳﺎل ﻣﻛﺎﻟﻣﺗك إﻟﻰ ﻣﻣرﺿﺔ ﻓرز اﻟﺣﺎﻻت ،اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤاﻟك.
 -4ﺧدﻣﺎت ﺷرﻛﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت:
 اﺗﺻل ﺑﻣدﯾر ﺣﺎﻻت  Jimmy Fund Clinicﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  617-632-3258إن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص
ﺷرﻛﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ،أو ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ،أو ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺳرﯾب ،أو ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ.
 -5ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻠطﯾﻔﯾﺔ ﻟطب اﻷورام (Division of Psychosocial Oncology
)and Palliative Care
 اﺗﺻل ﺑﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل )(Division of Pediatric Psychosocial services
ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  617-632-5425إن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أﺳﺋﻠﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو إن ﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠدﻋم.

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2020ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ ● ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
ﻣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻛﯾف ﯾﻛون ذل
)(When and How to Call Your Healthcare Team

اﻷرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام
اﻷرﻗﺎم ﻟدى داﻧﺎ-ﻓﺎرﺑر )(Dana-Farber
رﻗم  Jimmy Fund Clinicاﻟرﺋﯾﺳﻲ

(617) 632 3270

ﻣﺷﻐل اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻓﻲ ﻣرﻛز داﻧﺎ-ﻓﺎرﺑر ﻟﻠﺳرطﺎن ) Dana-Farber Cancer Institute,

(617) 632 3352

(DFCI
ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣرﺿﻰ اﻷطﻔﺎل )(Pediatric Patient Registration

(617) 632 3913

ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل (Division of Pediatric Psychosocial

(617) 632 5425

)Services
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣدارس )(School Liaison Program

(617) 632 5909

أﺧﺻﺎﺋﯾو اﻟﻣوارد )(Resource Specialists

(617) 632 3365

إدارة اﻷﻧﺷطﺔ )(Activities Department

(617) 632 3278

ﻏرﻓﺔ ﻣوارد ﺑﻠوم ﻟﻸطﻔﺎل )(Blum Pediatric Resource Room

(617) 632 3900

ﻋﯾﺎدة ﺑﯾرﯾﻧﻲ

(617) 632 5124

ﻋﯾﺎدة ﻧﺗﺎﺋﺞ أورام اﻷﻋﺻﺎب )(Neuro Oncology Outcomes Clinic

(617) 632 2680

اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺎﻟﻲ )(Financial Office

(617) 632 3455

اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل )(Boston Children’s Hospital
6 Northeast

(617) 355 8066

6 West

(617) 355 8069

9 Northwest

(617) 355 8096

اﻟرﻗم اﻟرﺋﯾﺳﻲ

(617) 355 6000

ﻣرﻛز ﻋﺎﺋﻠﺔ ھﯾل ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت )(Hale Family Center for Families

(617) 355 6279

ﻏرﻓﺔ ﻣوارد ) (One Mission Resource Roomﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺳﺎدس

(617) 355 5645

ﻏرﻓﺔ اﻟﻣوارد ) (Resource Roomﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺗﺎﺳﻊ

(617) 355 7684

ﺧدﻣﺎت ﺣﯾﺎة اﻷطﻔﺎل )(Child Life Services

(617) 355-6551

ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﺑﺎﻟدم )(Blood Donor Center

(617) 355 6677

اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺎﻟﻲ )(Financial Office

(617) 355 3397

اﻟﻣﻛﺗب اﻟدوﻟﻲ )(International Office

(617) 355 5209

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2020ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ ● ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  3ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Fever Information and Temperature Conversion

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة وﺗﺣوﯾل درﺟﺎت اﻟﺣرارة
ﯾﻌد ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻟدى اﻷطﻔﺎل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺑﺄن اﻟطﻔل ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻣرض .وﯾﻛون ﻣرﺿﻰ اﻟﺳرطﺎن وزراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم ﻣﻌرﺿﯾن
ﻟﺧطر أﻛﺑر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌداوى وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌدوى.
اﺗﺻل ﺑﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• درﺟﺔ ﺣرارﺗﮫ  38.5درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ) 101.3درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت( أو أﻋﻠﻰ
• درﺟﺔ ﺣرارﺗﮫ  100.4درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 38ﻣﺋوﯾﺔ( أو أﻋﻠﻰ ﻣرﺗﯾن ﺧﻼل  24ﺳﺎﻋﺔ

إرﺷﺎدات ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارة اﻟطﻔل
•
•
•
•
•

ﻻ ﺗﻘم ﻣطﻠ ًﻘﺎ ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارة اﻟطﻔل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم.
إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﯾﺑدو ﻣرﯾﺿًﺎ أو ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام ،ﻓﻘم ﺑﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارﺗﮫ ﻣن ﺗﺣت إﺑطﮫ أو ﻋﺑر اﻟﻔم أو ﻣن اﻷذن.
ﻋﻧد ﻗﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارة اﻟطﻔل ،اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻰ أﻣﻛن.
إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس درﺟﺔ ﺣرارة اﻟطﻔل ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﻖ ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
ﻧوﺻﯾك ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ إذا وﺻﻠت درﺟﺔ اﻟﺣرارة إﻟﻰ  100.4ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 38ﻣﺋوﯾﺔ( أو أﻋﻠﻰ.
اﻟرﺟﺎء اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻧﺎ

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋد ة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭواﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻋﯾﺎدة ﺻﻧدوق ﺟﯾﻣﻲ (617) 632-3270
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل  8:00ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ  5:00ﻣﺳﺎ ًء ﻣن اﻻﺛﻧﯾن ﺣﺗﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
• ﻋﺎﻣل اﻟﮭﺎﺗف (617) 632-3352
ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل :أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد  5ﻣﺳﺎ ًء ،أﯾﺎم اﻟﻌطﻼت ،وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
اﻻﺗﺻﺎل ﺑطﺑﯾب اﻷطﻔﺎل ﻷﻣراض اﻟدم  /اﻷورام اﻟﻣﻧﺎوب
• ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻠﺧطر ،اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 911

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﻌﺎم  2016ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2016 :
ﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 2

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز داﻧﺎ ﻓﺎرﺑر  /ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻠﺳرطﺎن واﺿطراﺑﺎت اﻟدم .ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أن ﺗﻛون ﺑدﯾﻼً ﻋن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .داﺋ ًﻣﺎ ﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟك ﻟطرح أي أﺳﺋﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﻟدﯾك .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ
اﻟرﻗم .911

ﻣرﻛز داﻧﺎ ﻓﺎرﺑر  /ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻠﺳرطﺎن واﺿطراﺑﺎت اﻟدم
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة وﺗﺣوﯾل درﺟﺎت اﻟﺣرارة
)(Fever Information and Temperature Conversion
درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت

درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت

درﺟﺔ اﻟﺣرارة  = 38.5درﺟﺔ اﻟﺣرارة
101.3

96.6 = 35.8
96.8 = 36.0

101.5 = 38.6

97.2 = 36.2

101.7 = 38.7

97.6 = 36.4

101.8 = 38.8

97.7 = 36.5

102.0 = 38.9

97.9 = 36.6

102.2 = 39.0

98.0 = 36.7

102.4 = 39.1

98.2 = 36.8

102.6 = 39.2
102.8 = 39.3

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎدي 98.6 = 37.0
98.8 = 37.1

103.0 = 39.4

99.0 = 37.2

103.1 = 39.5

99.2 = 37.3

103.3 = 39.6

99.4 = 37.4

103.5 = 39.7

99.6 = 37.5

103.7 = 39.8

99.8 = 37.6

103.8 = 39.9

99.9 = 37.7

104.0 = 40.0

100.0 = 37.8

104.2 = 40.1

100.2 = 37.9

104.4 = 40.2

درﺟﺔ اﻟﺣرارة  = 38.0درﺟﺔ اﻟﺣرارة
100.4

104.6 = 40.3

100.6 = 38.1

104.8 = 40.4

100.8 = 38.2

105.0 = 40.5

100.9 = 38.3
101.1 = 38.4

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2016 :
ﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن 2

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز داﻧﺎ ﻓﺎرﺑر  /ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻠﺳرطﺎن واﺿطراﺑﺎت اﻟدم .ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن
ﺗﻛون ﺑدﯾﻼً ﻋن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .داﺋ ًﻣﺎ ﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟك ﻟطرح أي أﺳﺋﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﺎر ﻟدﯾك .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

جدول تطعيم المرضى بعد زراعة الخاليا الجذعية (Hematopoietic
)Stem Cell Transplant, HSCT
الوقت بعد زراعة الخاليا الجذعية

اللقاح أو التوكسويد
(يمكن استخدام لقاحات توليفية)
 6أشهر

لقاح اإلنفلونزا المعطل
الخناق ،والكزاز ،والسعال
الديكي معدوم الخاليا

النوع ب من المستدمية النزلية
التهاب الكبد الوبائي ب
()Hepatitis B
لقاح المكورات الرئوية المقترن
(Pneumococcal-
*)Conjugate, PCV13
PPV23

لقاح شلل األطفال المعطل
التهاب الكبد الوبائي أ
()Hepatitis A
لقاح المكورات السحائية
المؤتلف ( Meningococcal
)Conjugate
ميناكترا (** )Menactra
(العمر >  ،11ما لم يكن بال
طحال)

 8أشهر

 10أشهر

شهرا
12
ً

شهرا
18
ً

شهرا
24
ً

36 - 26
شهرا
ً

مالحظات

سنوي موسمي ،من أكتوبر وحتى مارس .المرضى المؤهلون هم من مر أكثر من  100يوم على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم الخيفية ويتلقون
جرعة أقل من  0.5مجم/كجم/يوميًا من الستيرويدات القشرية الجهازية ،ومن مر أكثر من  60يو ًما على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ
الخناق والتيتانوس
والسعال الديكي
معدوم الخاليا
(diphtheria-
tetanusacellular
pertussis,
)DTaP

DTaP

الخناق والتيتانوس
والسعال الديكي
معدوم الخاليا
(diphtheria-
tetanusacellular
pertussis,
)DTaP

( H. Influenzae
)Type B, HiB
Hep B

HiB
Hep B

PCV13

PCV13

( H. Influenzae
)Type B, HiB
التهاب الكبد الوبائي
ب ()Hep B
PCV13

( Inactivated
Polio Virus,
)IPV

IPV

IPV

جرعة تعزيزية من لقاح
التيتانوس والخناق منقوص
القوة معدوم الخاليا
( Tetanus, Diphtheria
and acellular
 )Pertussi, TDapفي
عمر  12-11عا ًما ،ثم لقاح
التيتانوس والخناق
( Tetanus and
 )Diphtheria, TDكل 10
سنوات بعد ذلك.

PCV13
أو
لقاح المكورات
الرئوية-عديد
السكاريد
(Pneumoc
occalPolysacch
aride 23,
)PPV23

(Hepatitis
) A, Hep A

التهاب الكبد
الوبائي
()Hep A

لقاح المكورات
السحائية
المؤتلف
(Meningoc
occal
Conjugate,
)MCV

يوصى بجرعة تعزيزية في
عمر  18-16سنة

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  1من 3

المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في  .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerال يقصد
بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم  911للرعاية الطبية الطارئة.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
جدول تطعيم المرضى بعد زراعة الخاليا الجذعية ()Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT
فيروس الورم الحليمي البشري
(لمن تتراوح أعمارهم بين -9
 26سنة)

الحصبة والحصبة األلمانية
والنكاف ( measles,
mumps, and rubella,
)MMR
(حي موهن)***
القوباء النطاقية (فاريفاكس
())Varivax
(حي موهن)***

باليفيزوماب
(****)Palivizumab
فيروس كورونا ()COVID-19

HPV

فيروس الورم
الحليمي
البشري
( Human
Papilloma
virus,
)HPV
يجب عدم إعطاء أي لقاحات حية حتى مرور عامين على األقل على زراعة الخاليا الجذعية
المكونة للدم ،وفقط عند استيفاء غير ذلك من المعايير السريرية***

HPV

MMR

MMR

يمكن إعطاء الجرعة الثانية
بعد شهر إن كان العمر أكبر
من  13سنة

VZV

الفيروس
الحماقي
النطاقي
( Varicella
zoster
virus,
)VZV
يعطى كل  28يو ًما من نوفمبر إلى أبريل،
فقط للمرضى الذين يستوفون المعايير السريرية
فقط للمرضى الذين يلبون معايير األهلية الحالية القائمة على العمر حسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ()CDC
المرضى المؤهلون هم من مر أكثر من  100يوم على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم الخيفية ،ومن مر أكثر من  60يو ًما على خضوعهم
لزراعة الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ
إن كان ذلك خالل عامين بعد  ،HSCTأو في حالة تلقي عالج جهازي مثبط للمناعة ،فينبغي إعطاء  3جرعات ،على أن تُعطى الجرعة الثالثة بعد  28يو ًما
على األقل من الثانية.

طا جهازيًا للمناعة ،أو إذا كان مصابًا بحالة مزمنة من مرض مهاجمة ال ُ
*إذا ظل المريض يتلقى مثب ً
طعم للجسم ،فيرجى قياس عيار المكورات الرئوية قبل التطعيم وبعده لكل جرعة
شهراً ،
بدال من .PPV23
تعطى من  ،PPV13والنظر في إعطاء جرعة رابعة من  PPV13بعد 24
ً
**ينبغي إعطاء  MCVللمرضى الذين تزيد أعمارهم على  11عا ًما ،بحسب توجيهات التطعيم القياسية لمراكز مكافحة األمرا (Centers for Disease Control,
) ،CDCولكن ينبغي إعطاؤها قبل ذلك ألي مريض بال طحال.
*** ينبغي إرجاء إعطاء كل من  MMRو VZVحتى يمر عامان على خضوع المرضى لزراعة الخاليا الجذعية ( ،)Stem Cell Transplantation, SCTوتم إكمال
كبت المناعة منذ عام واحد على األقل و 5أشهر على األقل على الجرعة األخيرة من الغلوبيولين المناعي الوريدي ( .)Intravenous immunoglobulin, IVIGفيما
يخص لقاح الفيروس المعطل "الميت" ،فينبغي أن يكون التطعيم بعد شهرين على األقل من الجرعة األخيرة من .IVIG
**** معايير إعطاء باليفيزوماب )1 :أن يكون العمر أصغر من عامين وخالل عام من الزراعة الخيفية  )2أن يكون العمر أصغر من عامين وخالل  6أشهر من الزراعة ذاتية المنشأ
طعم للجسم في الرئة ممن ظل يتلقى مثب ً
 )3أي مريض مصاب بمرض مهاجمة ال ُ
طا جهازيًا للمناعة.

مراجع للتطعيم بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
:CDC
General recommendations on .Kroger AT, Sumaya CV, Pickering LK, Atkinson WL 
immunization --- recommendations of the Advisory Committee on Immunization
Morbidity and mortality weekly : MMWR Recommendations and reports .)Practices (ACIP
.64-1 :)2( 60 ;2011 .report Recommendations and reports / Centers for Disease Control
:IDSA
Rubin LG, Levin MJ, Ljungman P, Davies EG, Avery R, Tomblyn M, Bousvaros A,

Dhanireddy S, Sung L, Keyserling H, Kang I. 2013 IDSA Clinical Practice Guideline for
.e44-e100 :58 ;2014 .CID .Vaccination of the Immunocompromised Host
حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  2من 3

المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم
 911للرعاية الطبية الطارئة.

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
)Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT( جدول تطعيم المرضى بعد زراعة الخاليا الجذعية
:ASBMT
Majhail NS, Rizzo JD, Lee SJ, et al. Recommended screening and preventive practices

for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation; Center for
International Blood and Marrow Transplant Research (CIBMTR), American Society for
Blood and Marrow Transplantation (ASBMT), European Group for Blood and Marrow
Transplantation (EBMT), Asia-Pacific Blood and Marrow Transplantation Group
(APBMT), Bone Marrow Transplant Society of Australia and New Zealand (BMTSANZ),
East Mediterranean Blood and Marrow Transplantation Group (EMBMT) and
Co-published in Biol .)Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Ossea (SBTMO
Blood Marrow Transplant, 2012, 18(3): 348-371; Bone Marrow Transplant, 2012,
.30-1 :)47(3): 337-341; and Hematol Oncol Stem Cell Ther, 2012, 5(1
Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious

A global :complications among hematopoietic cell transplantation recipients
1238-1143 :)10(15 ;2009 .Biol Blood Marrow Transplant .perspective

Fred Hutch Long-Term Follow Up Guidelines:
https://www.fredhutch.org/content/dam/public/Treatment-Suport/Long-Term-Follow-Up/physician.pdf
NMDP: https://bethematchclinical.org/workarea/downloadasset.aspx?id=4793

اتصل بنا
: يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية،للمساعدة في رعاية المرضى
Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
 من االثنين حتى الجمعة، مسا ًء5  صبا ًحا إلى8 ساعات العمل من
)617( 632-3352 مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى
 واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع، أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء:ساعات الراحة
أورام األطفال المناوب قيد االستدعاء/زميل طب أمراض الدم
 في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة911 اتصل على الرقم





2021 : تاريخ النشر  جميع الحقوق محفوظةBoston Children’s Hospital, 2022 حقوق الطبع والنشر © لصالح
3  من3 الصفحة

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في
 اتصل على الرقم. استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة.Center
. للرعاية الطبية الطارئة911

Chicken Pox and Shingles

الجديري المائي (جدري الماء النطاقي) والقوباء (النطاقية)
يحدث الجديري المائي ،الذي يُسمى كذلك بجدري الماء النطاقي ،بسبب فيروس جدري الماء النطاقي .وهو ينتشر عن طريق الهواء كما أنه ُمعدٍ جدًا.
وعادةً ما تبدأ اإلصابة بالجديري المائي بما يلي:
كثيرا أعراض األنفلونزا
• الحمى والشعور بالتعب الشديد ،ويشبه ذلك
ً
• طفح جلدي مسبب للهرش وستظهر نتوءات شفافة ممتلئة بالسائل
ستنفتح النتوءات الممتلئة بالسائل وتصير تلك البقع جافة ومغطاة بقشرة بينما تتعافى
• يمكن أن تنشأ بقع جديدة على مدار عدة أيام ويستمر الطفح الجلدي لمدة تقارب  7أيام
• يمكن أن يكون الجديري المائي شديد الخطورة لدى األطفال ذوي الجهاز المناعي المثبط (الضعيف)
أما القوباء التي تعرف كذلك باسم الهربس النطاقي ،فهي عدوى أخرى تحدث بسبب فيروس القوباء النطاقية .بعد أن يتعافى المرء من الجديري
المائي ،فإن الفيروس يظل في الجسم ،وال يسبب أي أعراض .إن كان الجهاز المناعي مثبطًا (ضعيفًا) فقد ينشط الفيروس مرة أخرى.
تبدأ اإلصابة بالقوباء عادةً بما يلي:

•
•
•

ألم في منطقة واحدة من الجسم
تكون خطًا على الجلد
بقعة من بثور حمراء ّ
شعورا بالحرقة العميقة
يمكن للقوباء أن تكون مؤلمة وتسبب
ً

التعرض
ّ
•
•

فورا.
إن تعرض طفلك للفيروس ،حتى لو كان قد تلقى اللقاح ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية ً
قد يحتاج طفلك لتلقي الدواء للوقاية من الفيروس أو عالجه ،وينبغي إعطاء ذلك الدواء في أقرب فرصة ممكنة بعد التعرّ ض.

العالج
•
•
•
•

فورا.
إن أصيب الطفل بأعراض الجديري المائي أو القوباء ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية ً
قد يطلب مقدم الرعاية الصحية دوا ًء يستخدم عن طريق الفم أو الوريد للمساعدة على مكافحة الفيروس.
قد يتطلب العالج دخول المستشفى.
لوقاية المرضى اآلخرين من التعرض للجديري المائي أو القوباء ،سيطلب مقدم الرعاية الصحية منك اتباع احتياطات أخرى خالل وجودك
في العيادة أو المستشفى.

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ساعات العمل من  8صباحًا إلى  5مسا ًء ،من االثنين حتى الجمعة
• مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب متاح قيد االستدعاء.
• اتصل على رقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر لصالح  2020 ، © Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 1
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم
 911للرعاية الطبية الطارئة.

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

الخروج من المستشفى بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
()Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT
عند اإلعداد للخروج من المستشفى ،فمن المهم للغاية أن تعرف الطرق المثلى للحفاظ على صحتك ولتفادي العدوى .التعافي من زراعة الخاليا
الجذعية المكونة للدم  HSCTهو بمثابة عملية تدريجية.
األهداف العامة قبل الخروج من المستشفى بعد :HSCT


يجب أن يكون التعداد المطلق للخاليا المتعادلة ( )absolute neutrophil count, ANCأكثر من  500لثالثة أيام
متعاقبة
يجب أال تكون هناك أي عدوى أو حمى.



القدرة على تناول ما يكفي من سوائل وطعام.



وضع خطة واضحة للمتابعة.



األدوية




قادرا على تناول جميع أدويته
سيحتاج طفلك ألن يكون ً
يتعين أن تحصل على جميع األدوية الموصوفة لطفلك قبل الخروج من المستشفى
سيراجع مقدم الرعاية لطفلك ما يلي:
 oالغرض من األدوية
 oكيفية إعطاء األدوية
 oمواعيد إعطاء األدوية

منع العدوى
 الغسيل الجيد لليدين هو الوسيلة المثلى لمنع انتشار العدوى .وإذا كانت األيدي متسخة بوضوح ،فيجب أن يتضمن تنظيف اليدين غسلهما
بالماء والصابون.
o

نظافة







اليدين لها أهمية خاصة في الحاالت التالية:
قبل إعداد الطعام أو تناوله وبعد ذلك
بعد لمس األطعمة الطازجة
بعد استخدام المرحاض
قبل مالمسة الجروح وبعدها
بعد مالمسة الحيوانات األليفة أو الحيوانات بصفة عامة
بعد الخروج من المنزل

توجد قيود موصى بها على األنشطة اليومية .سيراجع مقدم الرعاية الصحية معك طريقة القيام بذلك بأمان .ستساعد االحتياطات التالية في الحد من
خطر العدوى:


سيعلمك مقدم الرعاية الصحية بالموعد الممكن النتهاء تلك القيود .ستتباين مدة تلك القيود من مريض آلخر.
o

الزراعة ذاتية المنشأ :بعد  60يو ًما من الزراعة

o

شهرا
الزراعة الخيفية12-9 :
ً

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  1من 3
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في  .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerال يقصد بهذه
المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم  911للرعاية الطبية
الطارئة.

مركز

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center

ورقة تثقيفية عن طب أورام األطفال
الخروج من المستشفى بعد HSCT



مؤخرا.
يُسمح بالزوار في ساحة منزلك الخارجية .يجب أن يكون هؤالء الزوار أصحاء ،دون أن يتصلوا بأي مريض
ً
يقتصر
o
o
o
o

المسموح لهم بزيارة منزلك من الداخل على:
القاطنين مع طفلك
ممرضة الرعاية المنزلية وغيرها من اختصاصيي الطب
المدرس الخصوصي
يمكن للشخص البالغ الدخول لمنزلك للمساعدة ما دام هذا الشخص غير مسئول عن رعاية أطفال آخرين خارج منزل المريض.
ينبغي أن يكون ذلك نفس الشخص وليس مجموعة من األشخاص بالتبادل.



ينبغي أال يوجد طفلك على مقربة من:
 oأي شخص تلقى لقاح شلل األطفال الفموي خالل آخر  6أسابيع
 oأي شخص تلقى فلوميست ( )Flumistاألنفي خالل األسبوع األخير



 oأي شخص لم يصب بالجديري المائي أو لم يتلق لقا ًحا مضادًا للجديري المائي
ال يمكن لطفلك زيارة منازل أشخاص آخرين أو أي أماكن عامة داخلية ،كالمتاجر ،أو المطاعم ،أو المدارس ،أو دور العبادة.



ينبغي أن يتجنب طفلك ما يلي:
o

مخالطة المرضى .إن لم يكن ذلك ممكنًا ،فيجب تقليل الفترة التي تقضونها معًا مع اإلكثار من غسل اليدين.
ال يمكن لطفلك أن يزور أماكن مزدحمة مفتوحة ،كاألحداث الرياضية االحترافية أو مدن المالهي ،ومواقع البناء ،وغير ذلك من
البيئات الحافلة بالغبار.

o

الحفر في التراب ،أو صناديق الرمال ،أو التربة ،أو النباتات أو مناطق مثل المزارع ومواقع التنقيب ،والبستنة ،وجز العشب.

o

دورات المياه العامة.

o



يمكن لطفلك الذهاب لمكان عام غير مزدحم (مثل إحدى الحدائق خالل الفترة التي يندر فيها تواجد أشخاص آخرين ،أو الجولف المصغر
أو مضمار القيادة).

توجيهات للحفاظ على سالمة منزلك
 نظف منزلك قبل الخروج من المستشفى بعناية إلزالة الغبار ،والفطر ،والعفن .استمر في تنظيف المنزل بصورة متواترة ،باستخدام
منظفات مضادة للبكتيريا كلما أمكن.


يمكن أن يحضر شخص إلى منزلك لمساعدتك على تنظيفه.



يرجى الحد من األشياء أو الركام في غرفة نوم طفلك ،حيث قد يبقي ذلك على السوس والجراثيم.



ينبغي تنظيف مرشحات أجهزة التكييف أو التدفئة المركزية أو استبدالها قبل الخروج من المستشفى ،وينبغي تنظيف األنابيب بالمكنسة.



ال يمكنك إحضار أي نباتات أو أزهار أو أشجار كريسماس حية داخل منزلك.



يجب أال تستخدم أجهزة التبخير أو الترطيب أو النافثات.

السالمة العامة للطعام
 ينبغي للمتعاملين مع الطعام غسل أيديهم بالماء الدافئ والصابون ،قبل إعداد الطعام وبعده.


ينبغي الحفاظ على نظافة جميع مناطق المطبخ وأوانيه التي يجرى فيها إعداد الطعام.



ال تقم بمشاركة أدوات الطعام ،واألكواب ،واألطباق.



يجب غسل األطباق في ماء ساخن ،وصابون ،إما يدويًا أو في غسالة األطباق.

االستحمام والسباحة
 ال يمكن لطفلك السباحة ما دام يضع قسطرة وريدية مركزية (.)Central Venous Catheter, CVC


فور إزالة  ،CVCفيمكن لطفلك السباحة في حمام سباحة خارجي خاص ،أو في المحيط.
o

يرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية بخصوص البحيرات واألنهار .ال يمكن لطفلك السباحة أو الخوض في بِرك ،أو حمامات
سباحة عامة ،أو داخلية.

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  2من 3
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في  .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerال يقصد بهذه
المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم  911للرعاية الطبية
الطارئة.

مركز

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center

ورقة تثقيفية عن طب أورام األطفال
الخروج من المستشفى بعد HSCT
o

غط الخط (القسطرة) والضماد بضماد ساد مثل تيجاديرم ( )Tegadermأو أكواجارد
عند االستحمام في وجود ِ ،CVC
(.)Aquaguard

سالمة الحيوانات األليفة
 يُسمح لطفلك باالحتفاظ بأي حيوانات أليفة تمتلكها بالفعل باستثناء الزواحف والطيور.
 يجب عدم السماح للحيوانات األليفة التي تعيش خارج المنزل بدخول المنزل
 يجب أال يقوم طفلك باالستحمام أو تفريش أسنانه أو تنظيف بقايا حيوانه األليف.


ال يمكن للقطط النوم على سرير طفلك.



ينبغي أال توضع صناديق الفضالت في األماكن التي يحدث فيها إعداد الطعام أو تناوله.



يجب تفادي مالمسة أي حيوان قد يكون مريضًا.



ينبغي منع الحيوانات األليفة من الوصول للقمامة ،أو االقتيات منها ،أو الصيد.

احتياطات األمان أثناء السفر
 استشر فريق الرعاية الصحية لطفلك قبل وضع أي خطط للسفر.



ال يسمح بالسفر في وسائل مواصالت مشتركة (القطارات والحافالت وسيارات التاكسي المشتركة).
ليس من الضروري ارتداء قناع داخل السيارة ،ولكن ينبغي أن يقتصر المسافرون في السيارة برفقة طفلك على من يقطنون معه في
المنزل.

فئات متنوعة
 استخدم واقيًا من الشمس (بمعامل حماية من الشمس ( )Sun Protection Factor, SPFيبلغ  45أو أعلى) وارت ِد مالبس واقية
عندما تخرج من المنزل.


يمثل تدخين التبغ أو السجائر اإللكترونية أو التعرض لدخان التبغ و/أو الماريغوانا عوامل خطر للعدوى الرئوية لألشخاص المصابين
بضعف الوظيفة المناعية ويجب تفادي ذلك.



ينبغي تجنب الكحوليات حيث يمكن أن تتفاعل مع األدوية.

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 
ساعات العمل من  8صبا ًحا إلى  5مسا ًء ،من االثنين حتى الجمعة
 مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
استدعِ زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب
 اتصل على الرقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  3من 3
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في  .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerال يقصد بهذه
المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك .اتصل على الرقم  911للرعاية الطبية
الطارئة.

Food Plan After HSCT

ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟزرع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم

اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻌد زراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم )(HSCT
ﺻﺻﺔ ﻟطﻔﻠك ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﻌد اﻟﺧﺿوع ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ زراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ .واﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ھو ﻣﺳﺎﻋدة
ھذه اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺧ ﱠ
ﺟﺳم طﻔﻠك ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﻔﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ .ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ،ﺗُﺑﻌد اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ
ﻟطﻔﻠك ﻟﺗﻘﻠﯾل ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌدوى .ﺳﺗُﻐ ِﯾّر ھذه اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ طﻔﻠك ﻣن طﻌﺎم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﮫ .اﺣرص ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع ھذه
اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺧﺑرك ﻓرﯾﻖ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠك ﺑﺎﻟﺗوﻗف.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت

اﻷﻟﺑﺎن  +ﺑداﺋل
اﻷﻟﺑﺎن

اﻟﺣﺑوب

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟطﻔﻠك ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
اﻟﻠﺣوم واﻟدواﺟن واﻷﺳﻣﺎك واﻟﺟﻣﺑري واﻟﻠﺣم اﻟﻣﻘدد
•
واﻟﺳﺟﻖ واﻟﻧﻘﺎﻧﻖ اﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﺟﯾدًا
اﻟﻠﺣوم اﻟﺑﺎردة اﻟﻣﻘطﻌﺔ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ .اطﻠب ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
•
ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ارﺗداء ﻗﻔﺎزات ﺟدﯾدة ﻋﻧد ﺗﻘطﯾﻊ اﻟﻠﺣم اﻟﺑﺎرد
إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ .ﺳ ِ ّﺧن اﻟﻠﺣم اﻟﺑﺎرد ﻓﻲ ﻓرن أو ﻣﯾﻛرووﯾف
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺑﻌث ﻣﻧﮫ اﻟﺑﺧﺎر اﻟﺳﺎﺧن.
ﺳﻠطﺔ اﻟدﺟﺎج وﺳﻠطﺔ اﻟﺗوﻧﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﺑﯾض اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ
•
ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
اﻟﺑﯾض اﻟﻣطﺑوخ ﺟﯾدًا
•
زﺑدة اﻟﻣﻛﺳرات )زﺑدة اﻟﻔول اﻟﺳوداﻧﻲ ،وزﺑدة اﻟﻠوز،
•
وزﺑدة اﻟﺻوﯾﺎ(
اﻟﻣﻛﺳرات واﻟﺑذور اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ دون ﻗﺷر
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻟﺑن اﻟﺑﻘرة/اﻟﻣﺎﻋز اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر
ﻟﺑن اﻟﺻوﯾﺎ وﺟوز اﻟﮭﻧد واﻟﻠوز اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر
ﺟﺑن اﻟﻣوﺗزارﯾﻼ اﻟﻣﻘطﻊ
ﺟﺑن اﻟﺷراﺋﺢ اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر
اﻟﺟﺑن اﻟﻣﻘطﻊ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر ﻣن اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ
ﺟﺑن ﻓﯾﺗﺎ اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر
ﺟﺑن اﻟﻛرﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت اﻟ ُﻣﻌﻠﱠﺑﺔ
اﻟزﺑﺎدي
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺑوب ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﺗﺎﻟﻲ

اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟطﻔﻠك ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ
اﻟﺳﻣك اﻟﻧﻲء
•
اﻟﻣﺣﺎر اﻟﻧﻲء
•
اﻟﺳﻠﻣون اﻟﻣدﺧن )ﯾُطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿًﺎ اﺳم اﻟﺳﻣك اﻟﻣدﺧن(
•
اﻟﺳوﺷﻲ
•
اﻟﻛﺎﻓﯾﺎر
•
اﻟﺑﯾض اﻟﻧﻲء أو اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺑﯾض ﻧﻲء
•
)ﻋﺟﯾن اﻟﻛﻌك أو ﺻﻔﺎر اﻟﺑﯾض ﻗﻠﯾل اﻟطﮭﻲ(
ﻟﺣوم اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺑرﯾﺔ )ﻣﺛل اﻟﻐزال أو اﻟﺳﻧﺟﺎب أو
•
اﻷرﻧب أو اﻟدب(
اﻟﻣﻛﺳرات واﻟﺑذور اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻗﺷر
•

•

اﻟﺟﺑن اﻷزرق ،واﻟﺟﺑن اﻷﺑﯾض اﻟطري ،وﺟﺑن اﻟﻛﺎﻣﺎﻣﺑﯾر،
وﺟﺑن اﻟروﻛﻔور ،وﺟﺑن ﻏورﻏوﻧزوﻻ،
واﻟﻣوﺗزارﯾﻼ اﻟطﺎزﺟﺔ
اﻷﺟﺑﺎن اﻟطرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻛﺳﯾك أو أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ أو أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟوﺳطﻰ
اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت أو اﻟزﺑﺎدي اﻟﻣﺟ ﱠﻣد
اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت اﻟﻣﺟ ﱠﻣدة ﻣن ﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت
ﻋﺟﯾن اﻟﻛﻌك اﻟﻧﻲء

•

اﻟﺧﺑز واﻟﺑﺳﻛوﯾت واﻟﻛﻌك وﻛﻌك اﻟدوﻧﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﻣﺧﺑوزات ﻣن اﻟﻣﺧﺎﺑز أو اﻟﻣطﺎﻋم
اﻟﻔﺷﺎر )ﺣﺗﻰ ﯾواﻓﻖ اﻟﻔرﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾف أﺳﻧﺎن طﻔﻠك
ﺑﺎﻟﺧﯾط(

•
•
•
•
•

•

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،Boston Children’s Hospitalﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2018 :

اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺧطر ﺑﺑﺎﻟك ﻣن أﺳﺋﻠﺔ .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل
ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻌد زراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم )(HSCT
)(Food Plan After HSCT

اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿراوات

•

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻧﯾﺋﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ ﺳﻣﯾﻛﺔ اﻟﻘﺷرة )ﻣﺛل
اﻟﻣوز واﻟﺑرﺗﻘﺎل واﻷﻓوﻛﺎدو واﻟﻣﺎﻧﺟو واﻟﺷ ّﻣﺎم(
اﻟﻔواﻛﮫ اﻟطﺎزﺟﺔ رﻗﯾﻘﺔ اﻟﻘﺷرة اﻟﻧﯾﺋﺔ و/أو اﻟﻣﺟﻣدة ﻣن
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو ﻛﻧدا
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺿراوات اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﯾﺋﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو ﻛﻧدا
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﻌﻠﱠﺑﺔ )ﻣﺛل ﺷراﺋﺢ اﻟﺧوخ وأﻧﺻﺎف
اﻟﻛﻣﺛرى وﺻﻠﺻﺔ اﻟﺗﻔﺎح وﻛوﻛﺗﯾل اﻟﻔواﻛﮫ(
اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ )اﻟزﺑﯾب واﻟﺗوت اﻟﺑري اﻟﻣﺟﻔف واﻟﺗﻣر
واﻟﺗﯾن واﻟﻣﺷﻣش اﻟﻣﺟﻔف(
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﺿراوات اﻟﻣطﺑوﺧﺔ )طﺎزﺟﺔ أو ﻣﺟﻣدة ﻣن
أي دوﻟﺔ(
ﻣﻠﺣوظﺔ :اﻏﺳل اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿراوات ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻷﻛل
أو اﻟطﺑﺦ.

•

ﻣﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ )ﻣن ﺣوض( ،إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎء ﻣن ﺑﻠدة أو
ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻘط.
إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ﻣﺎء اﻵﺑﺎر :ﯾﺟب أن ﯾُﻐﻠﻰ اﻟﻣﺎء.
اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻌﺑﺄ ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺎت/اﻟﻣﺎء اﻟﻣﻛرﺑن اﻟﻣﺣﻔوظ ﻓﻲ
ﻋﻠب أو زﺟﺎﺟﺎت
ﻋﺻﺎﺋر اﻟﻔواﻛﮫ اﻟ ُﻣﺑﺳﺗرة
ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﺑﺔ أو زﺟﺎﺟﺔ

•

اﻟﻛﺎﺗﺷب واﻟﻣﺳﺗردة واﻟﻣﺎﯾوﻧﯾز واﻟﻣﻠﺢ واﻟﺳﻛر واﻟﮭﻼم
واﻟﻣﺧﻠل واﻟﺻﻠﺻﺔ اﻟﺣﺎرة وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.
اﻷﻋﺷﺎب/اﻟﺗواﺑل اﻟﻧﯾﺋﺔ و/أو اﻟﻣطﺑوﺧﺔ

•

اﻟﻣطﮭوة ﺣدﯾﺛًﺎ )ﻣﺛل اﻟطﻠﺑﺎت
اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ
ﱠ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو طﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎرات أو اﻟﺗوﺻﯾل(

•
•
•
•
•
•
اﻟﻌﺻﺎﺋر واﻟﻣﺷروﺑﺎت

•
•
•
•
اﻟﺑﮭﺎرات

•
أطﻌﻣﺔ اﻟﻣطﺎﻋم

•
•
•
•
•
•

اﻟﺑرﺳﯾم وﺑراﻋم اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ
اﻟﻔواﻛﮫ أو اﻟﺧﺿراوات اﻟﻧﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘًﺎ
اﻟﻔواﻛﮫ رﻗﯾﻘﺔ اﻟﻘﺷرة اﻟﻧﯾﺋﺔ و/أو اﻟﻣﺟﻣدة ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺧﺎرج
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو ﻛﻧدا
اﻟﺧﺿراوات اﻟﻧﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠدان ﺧﺎرج اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أو ﻛﻧدا
ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎھزة ﻣن ﻣﺗﺟر اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ )ﺳﻠطﺔ اﻟﺑطﺎطﺎ،
وﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛروﻧﺔ(
ﺗﺟﻧب اﻟﺧس اﻟﻣﻌﺑﺄ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس/اﻟﻣﻐﺳول ﺛﻼث ﻣرات
واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺧﺿراء واﻟﺟزر اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻣﻌﺑﺄ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس.

•
•
•
•

ﻋﺻﯾر اﻟﺗﻔﺎح أو اﻟﻌﺻﯾر ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺑﺳﺗر
اﻟﺛﻠﺞ ﻣن آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﺛﻠﺞ
اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻣﺧﻔوق و/أو ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻔواﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋم
ﻓراﺑوﺗﺷﯾﻧو ) (Starbucksأو ﻛوﻻﺗﺎ ) ’Dunkin
(Donuts
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺑﺎردة )ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ أو ﻣوزع ﻓﻲ ﻣطﻌم أو ﺳﯾﻧﻣﺎ(

•

اﻟﻌﺳل

•

•
•
•
•

اﻟﺳطﺎت اﻟﺧﺿراء اﻟﺟﺎھزة و/أو ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻘﺎﻟﺔ ﻣن ﻣطﻌم
أو ﺑﻘﺎﻟﺔ
اﻟﺣﻠوﯾﺎت ﻣن اﻟﻣطﺎﻋم )اﻟﻛﻌﻛﺎت واﻟﺑﺳﻛوﯾت وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟك(
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺑﺎردة )ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ أو ﻣوزع آﺧر(
اﻟﺛﻠﺞ ﻣن آﻻت ﺻﻧﻊ اﻟﺛﻠﺞ

اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷﺧرى

ﻻ ﺗﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻣن أطﺑﺎق اﻟﺳﻠطﺔ أو أطﺑﺎق اﻟطﻌﺎم ذات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺑوﻓﯾﮭﺎت.
• أﺿف ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻻﻛﺗوز ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ ،ﻣﺛل اﻟﺣﻠﯾب واﻟﻣﺛﻠﺟﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ .اﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻷﺳﻠوب
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿراوات.
 oإذا ﻋﺎﻧﻰ طﻔﻠك اﻹﺳﮭﺎل و/أو اﻟﺗﻘﻠﺻﺎت ،ﻓﺗوﻗف ﻋن إطﻌﺎﻣﮫ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن و/أو اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿراوات
ﻟﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم .ﺛم أﺿﻔﮭم ﻣﺟددًا إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﺗدرﯾﺟﯾًﺎ.
• ﺗﺧﻠﱠص ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﺑﻌد ﯾوﻣﯾن.
ﱡ
 oﻻ ﺗﺗرك اﻟطﻌﺎم اﻟﻣطﺑوخ ﺧﺎرج اﻟﺛﻼﺟﺔ أو اﻟﻔرن ﻟﻔﺗرة ﺗزﯾد ﻋن  60دﻗﯾﻘﺔ .ﻣن اﻟﻣﮭم ﺗذﻛر ذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
ﻣواﺳم اﻟﻌطﻼت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن.
• ﻻ ﺗُﺷﺎرك اﻟطﻌﺎم.
 oﻋﻧد ﺑﻠوغ  100ﯾوم )ﻣن اﻟزراﻋﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ( أو  6أﺷﮭر )ﻣن اﻟزراﻋﺎت اﻟﺧﯾﻔﯾﺔ( ،ﺗﺣدث ﻣﻊ ﻓرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ
 oاﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟطﻔﻠك.
ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،Boston Children’s Hospitalﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2018 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺧطر ﺑﺑﺎﻟك ﻣن أﺳﺋﻠﺔ .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل
ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
اﻟﺧطﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻌد زراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم )(HSCT
)(Food Plan After HSCT

اﻟﻣواﻋﯾد

ﻟﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ ﻧُ ُ
ظم ﻏذاﺋﯾﺔ ُﻣﻌﺗﻣد و ُﻣرﺧص ﻓﻲ  ،Jimmy Fund Clinicﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
617-632-3270

ﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،ﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ  5ﻣﺳﺎ ًء ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
• ﻣﺷﻐل ﻧظﺎم اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (617) 632-3352
ﺳﺎﻋﺎت اﻟراﺣﺔ :أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎ ًء واﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
•

اﺳﺗدعِ زﻣﯾل ﻗﺳم أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب
اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﻌﺎم  2019ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،Boston Children’s Hospitalﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2018 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  3ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣول ﻣﺎ ﯾﺧطر ﺑﺑﺎﻟك ﻣن أﺳﺋﻠﺔ .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل
ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

Dental Care and Mouth Problems After HSCT

ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟزرع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم

اﻟﻣﻛوﻧﺔ
رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﻧﺎن وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔم ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ زرع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ
ّ
ﻟﻠدم
أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع وﺑﻌدھﺎ ،ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻔم واﻷﺳﻧﺎن إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ .اﻟرﺟﺎء ﻓﺣص ﻓم اﻟطﻔل ﻛل ﯾوم ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن وﺟود أﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻼت .ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻧزف ﻟﺛﺔ طﻔﻠك ﻗﻠﯾﻼً أﺛﻧﺎء ﻏﺳل اﻷﺳﻧﺎن أو اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻟﺧﯾط .أﺑﻠﻎ ﻣوﻓر رﻋﺎﯾﺔ
ﻣرﺿﻰ اﻟزرع ﻋن أﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟﻔم ﺗﺷﻌر ﺑﮭﺎ أو ﺗراھﺎ.

اﻟروﺗﯾن اﻟﯾوﻣﻲ

 إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻌدﻻت اﻟﻣطﻠﻖ  ANCأﻗل ﻣن  ،500ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣﺿﺔ
واﻟﺑﺻﻖ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺑﻌد اﻟوﺟﺑﺎت و/أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرش اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾف ﺑﯾن ﻓراﻏﺎت اﻷﺳﻧﺎن ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﺟون.
 إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻌدﻻت اﻟﻣطﻠﻖ  ANCأﻛﺑر ﻣن  ،500ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻋﻠﻰ طﻔﻠك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻐﺳل
أﺳﻧﺎﻧﮫ ﻣرﺗﯾن ﻟﺛﻼث ﻣرات ﯾوﻣﯾًﺎ ﺑﻔرﺷﺎة أﺳﻧﺎن ﻧﺎﻋﻣﺔ.
 اﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺟون اﻷﺳﻧﺎن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠوراﯾد .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌﺟون اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺧﺎص "ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗرﺳب
اﻟﺟﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻧﺎن" و"اﻟﺗﺑﯾﯾض"؛ ﺣﯾث إﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﮭﯾّﺞ اﻟﻔم .ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧظف طﻔﻠك أﺳﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺧﯾط اﻷﺳﻧﺎن ﻣرة ﻓﻲ اﻟﯾوم .إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤﻟم اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﯾط اﻷﺳﻧﺎن ،ﻓﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧداﻣﮫ
وأﺧﺑر ﻣوﻓر رﻋﺎﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟزرع .ﺳﺎﻋد طﻔﻠك ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾف أﺳﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﯾط اﻷﺳﻧﺎن إﻟﻰ أن
ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺑدون أن ﯾﺄذي اﻟﻠﺛﺔ.
ﻟن ﯾﺣﺗﺎج طﻔﻠك إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺟل وﻏﺳوﻻت اﻟﻔﻠوراﯾد )ﺑﺧﻼف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻌﺟون اﻷﺳﻧﺎن( ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل
ﺻﻰ ﺑذﻟك.
اﻟﺧروج ،ﻣﺎ ﻟم ﯾو َ

زﯾﺎرات اﻷﺳﻧﺎن
•

•
•

ﻗد ﯾﺗﺳﺑب اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع أو اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو .ﯾﻧﺑﻐﻲ
أن ﯾزور ﻣرﺿﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟزرع طﺑﯾب أﺳﻧﺎن ﺑﺷﻛل دوري .ﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣوﻓر ﺧدﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟزرع
ﻗﺑل زﯾﺎرة طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن ﻷول ﻣرة ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع.
ﻗد ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﻣر أﺧذ ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي ﻟﺗﻧظﯾف اﻷﺳﻧﺎن واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻧﺎن .ﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣوﻓر
ﺧدﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟزرع ﻗﺑل اﻟزﯾﺎرة إﻟﻰ طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن.
ﻗد ﯾطﻠب طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن اﻟﺧﺎص ﺑطﻔﻠك ﻋﻣل أﺷﻌﺎت ﺳﯾﻧﯾﺔ دورﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠك .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع
ﺑﻘدر ﺿﺋﯾل وﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺷ ّﻛل أي ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض.

ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔم

اﻟﺗﺳوس
ﻧظرا ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﯾﻌد اﻟﺗﺳوس ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع
ً
• ﻻ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﻏﺳل أﺳﻧﺎﻧﮭم أو ﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ﺑﺧﯾط اﻷﺳﻧﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻌدﻻت اﻟﻣطﻠﻖ ANC
ﻣﻧﺧﻔض
• ﻗد ﺗﺣﺗوي ﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻛر ﻗد ﯾﺗﻌرض اﻟﻣرﺿﻰ ﻟﺟﻔﺎف اﻟﻔم ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺳوس
ﻣن ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔم اﻷﺧرى ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2019ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ � ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر:
2017

اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood
 .Disorders Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد
ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911
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•
•
•
•

•
•
•

اﻟﻌدوى
•
•
•
•
•

اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﻠﺛﺔ
ﯾﻌد ﻗﻼع اﻟﻔم واﻟﻌدوى اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣرﺿﻰ ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ.
ﯾظﮭر ﺗورم اﻟﻠﺛﺔ ﻛﺄﺛر ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻟﻸدوﯾﺔ
ﺗﺗﻐﯾر ﺣﻠﻣﺎت اﻟﺗذوق ﻟﻔﺗرة ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع ﻟذا ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻷطﻌﻣﺔ أﯾﺿًﺎ .ھذا وﺗﻛون ﺗﻐﯾرات ﺣﻠﻣﺎت
اﻟﺗذوق ﻋﻛﺳﯾﺔ .ﯾﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﻣرﺿﻰ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ أﺛﻧﺎء ذﻟك اﻟوﻗت ،وﻟﻛن ﻗد ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﻼح
إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم .ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻣل ﻣرﺿﻰ آﺧرﯾن اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺣﺎرة.
ﯾﺗﻌرض اﻟﻣرﺿﻰ ﻟﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف ﺑﺷﻛل ﻣزﻣن اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺧﻼﯾﺎ ﺟذﻋﯾﺔ ﻣن ﺷﺧص آﺧر.
ّ
أﺛرا ﺟﺎﻧﺑﯾًﺎ ﻟﻠﻌﻼج و/أو ﻣرض اﻟطﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف .ﻗد ﯾﺗزاﯾد ﺧطر اﻟﻌدوى ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم
ﯾﻌد ﺟﻔﺎف اﻟﻔم ً
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرض اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺟﻔﺎف اﻟﻔم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳوس.
أﺛرا ﺟﺎﻧﺑﯾًﺎ ﻟﻠﻌﻼج و/أو ﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن أو ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔم ً
ً
اﻟﻣﺿﯾف اﻟﻣزﻣن.
اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ
ﯾﺗﻌرض طﻔﻠك ﻟﺗزاﯾد وﺟود ﺗﻘرﺣﺎت ﻣؤﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔم .ﻗد ﺗﺣدث ھذه اﻟﺗﻘرﺣﺎت ﺑﺳﺑب ﻓﯾروﺳﺎت ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ
اﻟﮭرﺑس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻔﯾروﺳﺎت.
أﺧﺑر ﻣوﻓري رﻋﺎﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟزرع ﻣﺎ إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن أي ﺗﻘرﺣﺎت.
ﻗد ﯾﺗم أﺧذ ﻣزرﻋﺔ ﻓﯾروﺳﺎت.
ﻗد ﯾﺗم وﺻف أدوﯾﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻔﯾروﺳﺎت.
راﺟﻊ اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺗﻘرﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔم اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.

ﻗﻼع اﻟﻔم
ﻗد ﺗﻼﺣظ وﺟود ﺑﻘﻊ ﺑﯾﺿﺎء )ﻣﻧﺎطﻖ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﺻﻐﯾرة( ﻓﻲ اﻟﻔم أو ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن .ﺗﻧﺷﺄ ھذه اﻟﺑﻘﻊ ﻣن ﻋدوى ﻓطرﯾﺔ ﺗُﻌرف
ﺑﺎﻟﻘﻼع.
• إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺗزاﯾد اﻟﻘﻼع ،ﻓﻌﻠﯾك إﺟراء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﺗﺻل ﺑﻔرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
 ﺳﯾﺗم وﺻف دواء ﻟﻌﻼج اﻟﻌدوى .وﺳﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟك ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﺎول ھذا اﻟدواء.
ﺟﻔﺎف اﻟﻔم
ﻻ ﯾظﮭر ﺟﻔﺎف اﻟﻔم ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرع.
ﻧظرا ﻷن ﺟﻔﺎف اﻟﻔم
• إذا أﺻﺑﺢ اﻟﻔم ﺟﺎﻓًﺎ ،ﻓﺎﻟرﺟﺎء إﺑﻼغ ﻣوﻓري اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك وطﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن،
ً
ﯾﻣﻛن أن ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺳوس واﻟﻌدوى اﻷﺧرى ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔم.
• راﺟﻊ اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺟﻔﺎف اﻟﻔم اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف )(GVHD

إذا ﺗﻠﻘﻰ طﻔﻠك ﺧﻼﯾﺎ ﺟذﻋﯾﺔ ﻣن ﺷﺧص آﺧر ،ﻓﻘد ﯾظﮭر ﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف اﻟﻣزﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻔم .ﻗد ﺗﺷﺗﻣل أﻋراض
ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺗﻘرﺣﺎت ،ﻟﺳﻊ ،ﺧطوط ﺑﯾﺿﺎء ،ﻣﻧﺎطﻖ ﺣﻣراء ،ﻗرﺣﺎت ،و/أو ﺟﻔﺎف اﻟﻔم .ﻗد ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﺳﺎن ﻣن
ﺣواف ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن أو ﺗورم ﻓﯾﮫ .ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻔم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل
وﻛذﻟك اﻟﺷﻌور ﺑﺄن اﻟﺧدود ﻣﺷدودة.
اﻗﺗراﺣﺎت ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻔم وراﺣﺗﮫ إذا أﺻﺑت ﺑﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف اﻟﻣزﻣن:
•
•
•

اﺗﺑﻊ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ "ﺑﺟﻔﺎف اﻟﻔم" اﻟﻣوﺿﺣﺔ أﻋﻼه.
راﺟﻊ اﻗﺗراﺣﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻣرض اﻟ ُ
طﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف  GVHDاﻟﻣزﻣن
اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.
إذا ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ طﻔﻠك أن ﯾﻐﺳل أﺳﻧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﻔرﺷﺎة ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘرﺣﺎت ،اﻏﺳل اﻟﻔم ﺑﻌد اﻟوﺟﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺎء أو اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠط
ﺑﻣﻠﺢ وﺻودا اﻟﺧﺑز إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾﺣﺗﻣل اﻟﻣﻠﺢ .ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔرش اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻹﺳﻔﻧﺟﯾﺔ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood
 .Disorders Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد
ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911
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•
•

ﻟﻠﺗﻧظﯾف ﺑﯾن ﻓراﻏﺎت اﻷﺳﻧﺎن ﻟﺗﻧظﯾف ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟطﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺄﺳﻧﺎﻧﮫ ،إﻟﻰ أن ﯾﺗﻣﻛن طﻔﻠك ﻣن ﻏﺳل أﺳﻧﺎﻧﮫ
ﺑﺎﻟﻔرﺷﺎة ﻣرة أﺧرى.
ﻗد ﯾﺻف ﻓرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك دوا ًء إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﻗد ﯾوﺻﻲ ﻣوﻓرو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺗﻣﺎرﯾن ﻟﻠﻔم إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﻔم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل أو
اﻟﺷﻌور ﺑﺄن ﻋﺿﻼت اﻟﺧد ﻣﺷدودة.

اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺗﻘرﺣﺎت اﻟﻔم و/أو ﺟﻔﺎف اﻟﻔم و/أو ﻣرض اﻟطﻌم ﺿد اﻟﻣﺿﯾف اﻟﻣزﻣن.
•
•
•
•
•
•

ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔم رطﺑًﺎ ﻋن طرﯾﻖ ﺷرب اﻟﺳواﺋل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺻﺔ أو ﻣص رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺛﻠﺞ أو
اﻟﻣﺻﺎﺻﺎت أو أﯾﺔ أطﻌﻣﺔ ﺑﺎردة ذاﺋﺑﺔ أﺧرى.
اﺳﺗﺧدم ﺳواﺋل ﻣﺛل اﻟﺻﻠﺻﺔ أو اﻟﺻوص أو اﻟﻣرﻗﺔ أو اﻟﻠﺑن اﻟراﺋب أو أﯾﺔ ﺳواﺋل أﺧرى ﻟﺗﻠﯾﯾن اﻷطﻌﻣﺔ.
ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻌﻠﻛﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛر واﻟﺣﻠوﯾﺎت اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز ﺗدﻓﻖ اﻟﻠﻌﺎب.
اﺗﺑﻊ ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﺧﻔﯾف ﻣﻊ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻠﯾﻧﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺣﺑوب اﻟﻣطﺑوﺧﺔ واﻟﺑطﺎطس اﻟﻣﮭروﺳﺔ واﻟﺑﯾض اﻟﻣﺧﻔوق.
واﺣﺗس اﻟﺳواﺋل ﻣﻊ وﺟﺑﺎﺗك.
ﺧذ ﻗﺿﻣﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟطﻌﺎم ،واﻣﺿﻐﮫ ﺑﺑطء،
ِ
ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺟﻧب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﻘرﻣﺷﺔ )ﻣﺛل رﻗﺎﺋﻖ ﻧﺎﺗﺷو ورﻗﺎﺋﻖ اﻟﺑطﺎطس واﻟﻔﺷﺎر(
 اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺣﺎرة أو اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ أو اﻟﺣﺎﻣﺿﺔ
 اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
 اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺣﺎﻣﺿﺔ

 اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺳﻛرﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﻠوى اﻟﺻﻠﺑﺔ
 اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ
 اﻟﻛﺣول واﻟﺳﺟﺎﺋر

اﺗﺻل ﺑﻧﺎ

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﮭواﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻋﯾﺎدة (617) 632-3270 ،Jimmy Fund Clinic
•

•

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل :ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء ،ﻣن اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
رﻗم ﺟﮭﺎز اﻟﻧداء اﻵﻟﻲ(617) 632-3352 :
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل :طوال أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء وﻓﻲ اﻟﻌطﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻋطﻼت
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
اﺳﺗدع اﻟزﻣﯾل اﻟﻣﻧﺎوب اﻟﻣﺧﺗص ﻓﻲ اﻷورام/أﻣراض اﻟدم ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل أو ﻋﻣﻠﯾﺎت زرع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ
ﻟﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﻣﮭددة ﻟﻠﺣﯾﺎة ،اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم 911
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood
 .Disorders Centerﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .اﺳﺗﺷر داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي أﺳﺋﻠﺔ ﻗد
ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟك .ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ،اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911

