
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 للدم 

 
 المكونة 

  تعلیمى

 الجذعیة 

  دلیل

 الخالیا 

 
 زرع عن

                                  للمرضى والعائالت                                
 

 الرعایة المنزلیة

 

 



    للدم المكونة الجذعية الخاليا زراعة

(HSCT) 

 المحتويات جدول

الخاليا الجذعية المكونة للدم  زراعةما قبل   : الرعاية المنزلية 

بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم   جيمي فاند زيارات إلى عيادة   3الصفحة 

الرعاية الصحية الخاص بك متى وكيف تتصل بفريق     5الصفحة 

معلومات عن الحمى وكيفية تحويل درجة الحرارة      8  الصفحة

للدم المكونة الجذعية الخاليا زراعة بعد للمرضى التطعيم  جدول      10 الصفحة 

 الصفحة 13للدم المكونة الجذعیة الخالیا زراعة بعد الناري الحزام و الماء جدري 

الخاليا الجذعية المكونة للدم زراعة بعد  الخروج من المستشفى14الصفحة 

نظام التغذية بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم    17الصفحة

 الصفحة 20   العناية بالفم
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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في

Center .اتصل على الرقم . استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة
 .للرعاية الطبية الطارئة 911

 

 ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

بعد الخروج من عملية زراعة  Jimmy Fund Clinicالزيارات إلى 

 Hematopoietic Stem Cell) للدمالخاليا الجذعية المكونة 

Transplant, HSCT) 
 

في الطابق الثالث ( Dana-Farber Cancer Institute, DFCI)فاربر للسرطان -في مركز دانا Jimmy Fund Clinicتوجد 

بصفة عامة إلى يحضر المرضى .  Dana Buildingيجب أن يرتدي المرضى قناًعا عند دخول .  Dana Buildingمن مبنى 

Jimmy Fund Clinic  إن كانت لديك أسئلة أو إن كنت ستتأخر في الحضور، فيرجى االتصال بالعيادة على . صباًحا 10و 8بين الساعة

 (.  617) 632-3270الرقم 

 

 :Jimmy Fund Clinicالوصول إلى 

 تسجيل الحضور في مكتب االستقبال  . 

 ينبغي أال تنتظر في غرفة االنتظار الرئيسيةفي غرفة الفحص و في غرفة خاصة أو ستجري مقابلة المرضى.   

 عند استخدام حمام العيادة، ينبغي أن ترتدي قناًعا وأن تغسل يديك جيًدا بالماء والصابون . 

 

 :زيارات العيادةما ينبغي إحضاره إلى 

 األدوية المنزلية في العيادة: 

o يرجى أن تتذكر إحضار كل زجاجات األدوية باإلضافة لقائمتك ألدوية الخروج معك في كل زيارة للعيادة  . 

o ستخضع جرعات األدوية وجدولها الزمني للمراجعة  . 

o  التواجد في العيادةراجع كل األدوية من المنزل مع مقدمي الرعاية الصحية قبل تناولها أثناء  . 

 يمكن . فيما يخص كل األدوية، تذكر االتصال بالصيدلية لتكرار صرف الدواء قبل نفاد األدوية، حتى إن كان لديك موعد مجدول في العيادة

 .ساعة 48لتكرار الصرف أن يستغرق 

 و كتبك المفضلة من المنزلتوجد أنشطة في العيادة للمساعدة على تمضية الوقت، ولكن يمكن أن تجلب كذلك ُدماك أ . 

 يمكن طلب الغداء من الكافيتيريا ويمكنك جلب طعام آخر معك. 

 

 :زيارات العيادة

  إن لم . أو لالختبارات المعملية/دقيقة لقياس المؤشرات الحيوية و 15سيتواجد أحد مساعدي العيادة أو إحدى الممرضات في غرفتك خالل

 .  الممرضةيصل بعد، فاستخدام زر استدعاء 

 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

HSCT  .قبل مغادرة العيادة، ستحصل على موعد العيادة المقبل  . 

  إن كنت تستخدم سيكلوسبورين(Cyclosporine( )نيورال (Neoral )أو سانديميون (Sandimmune ) أو

فال تتناول الجرعة  ،((Prograf® )بروجراف/FK506) (Tacrolimus)أو تاكروليموس ( (Gengraf )جينجراف

 .   قبل موعدك بالعيادة FK506أو ( Cyclosporine)الصباحية من سيكلوسبورين 

o خزونك المنزلي من سيكلوسبورين بعد سحب عينات الدم، احصل على م(Cyclosporine ) أوFK506. 

o سيتصل بك فريق الرعاية الصحية إن كان ينبغي تغيير الجرعة  . 

o إن لم تتلق مكالمة هاتفية، فاستمر في تناول الجرعات نفسها  . 

 



  Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerمركز 
 ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال

 بعد الخروج من عملية الزراعة Jimmy Fundالزيارات إلى 
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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في

Center .اتصل على الرقم . استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة
 .للرعاية الطبية الطارئة 911

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

 Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 

 مساًء، من االثنين حتى الجمعة 5صباًحا إلى  8ساعات العمل من 

  (617) 632-3352مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى 

 أيام األسبوع بعد الخامسة مساًء، واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع: ساعات الراحة

 أورام األطفال المناوب/استدعِ زميل طب أمراض الدم

  في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة 911اتصل على الرقم 
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When and How to Call You Healthcare Team 

 

 الصحیة الرعایة بفریق تتصل أن ینبغي وكیف متى

 اتصل بعیادة جیمي فند إذا كان طفلك:  
ىحم     

  أو أعلى درجة مئویة)  ۳۸٫٥فھرنھایت ( ۱۰۱٫۳اتصل فوًرا إذا كانت درجة حرارة طفلك 
   درجة ۳۸،٥درجة فھرنھایت ( ۱۰۱٫۲ودرجة مئویة)  ۳۸درجة فھرنھایت ( ۱۰۰٫٤ طفلك بینإذا كانت درجة حرارة 

                       مئویة) إعادة فحص درجة الحرارة في ساعة واحدة.
  اتصل )،درجة مئویة ۳۸فھرنھایت ( ۱۰۰٫٤إذا كانت درجة حرارة طفلك أكبر من أو تساوي  واحدة،في ساعة 

                      فوًرا.     
  بعد ذلك بساعة واحدة أو مرةدرجة مئویة ۳۸درجة فھرنھایت ( ۱۰۰٫٤إذا كانت درجة حرارة طفلك أكبر من ( 

                     أخرى خالل ۲٤ ساعة، اتصل فوًرا.
 .اھتزاز أو قشعریرة أو سوء المظھر 
  ال تعِط أي دواء یخفض الحمى (مثل األسیتامینوفین أو األیبوبروفین) حتى تتحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك 
  نصائح لقیاس درجة حرارة طفلك 

  درجة حرارة المستقیم أبدًا.ال تأخذ 
  أو في أذنھ. الفم،أو عن طریق  اإلبط،تحقق من درجة حرارتھ تحت  جیدة،إذا ظھر طفلك مریًضا أو ال یشعر بصحة 
  استخدم نفس الطریقة ونفس مقیاس الحرارة كلما أمكن ذلك. طفلك،عند قیاس درجة حرارة 
  فاتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. ثابتة،إذا كنت تواجھ صعوبة في الحصول على درجة حرارة 

 

 :وطفلك أنت رؤیتھ  یمكنك الذي المعتاد غیر النزیف •
 الخفیف الضغط من دقیقة 15 بعد یتوقف ال الذي اللثة نزیف أو األنف نزیف 
 البراز أو البول في دم وجود 

 الجلد سطح على) أحمر" نمش(" ضئیلة حمراء بقع وجود أو بالكدمات اإلصابة سھولة •
 الراحة خالل شدیدة بسرعة التنفس •
 االنتباه نقص أو بالتوازن، اإلحساس أو السمع، أو ،البصر تغیر •
 الصباح في خاصةً  ،المستمر الصداع •
 الجلد لون في تغیر أو جلدي طفح •
 )أكثر أو( یومیًا مرات 4-3  بمعدل یحدث الذي السائل، البراز: اإلسھال •
 یومین لمدة التبرز عدم: اإلمساك •
 سوائل من تناولھ یتم ما أو الشھیة تغیر •

 1( سنة من أقل طفلك عمر كان إن الیقظة خالل ساعات 6 لمدة والشراب الطعام تناول عدم( 
 1( سنة من أكبر طفلك عمر كان إن الیقظة خالل ساعات 8 لمدة والشراب الطعام تناول عدم( 

 یومیًا مرات عدة أو واحدة ساعة خالل مرتین من أكثر القيء •
 .الیقظة خالل ساعات 8-6 لمدة التبول عدم أو البول كمیة نقص •
 .الُمعدیة األمراض من ذلك غیر أو األلمانیة، الحصبة أو الحصبة، أو النطاقي، الھربس أو الماء، لجدري التعرض •
 .التجاوب ویفقد بالرعشة یصاب قد أو بالدوار مصابًا أو مشوًشا المریض یصیر: الصرعیة النوبة عالمات •

 

 :الطوارئ حاالت
 یلي بما طفلك أصیب إن فوًرا 911 على اتصل

 

 التنفس صعوبة •
 رمادیًا أو أزرق البشرة لون أصبح •
 التجاوب انعدام •
 المفرط النزیف •
 للحیاة المھددة األعراض من ذلك غیر •
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 :مساءً  5:00 إلى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى االثنین من
 :إن فوًرا 617-632-3270 الرقم على Jimmy Fund Clinic بـ اتصل
 طبیة مشكالت بأي مصابًا طفلك كان •
 الیوم ذلك في لفحصھ یحتاج قد طفلك أن ظننت •

 
 :الرسمیة واإلجازات األسبوع نھایة وعطالت) مساءً  5:00 بعد( األمسیات

 617-632-3352 الرقم على) Dana-Farber( فاربر دانا في االستدعاء  بمشغل اتصل
 األطفال أورام طب زمیل استدعاء اطلب •
 دقیقة 20 خالل االتصال المناوب الطبیب سیعید •
 أخرى مرة المناوب الطبیب استدعاء واطلب االستدعاء  بمشغل فاتصل دقیقة، 20 خالل رد یصلك لم إن •

 
 إلحاًحا األقل الطبیة األسئلة
 :الطبیة الوصفات صرف إعادة  -1
 .الدواء صرف إلعادة طفلك حاجة من األقل على ساعة 48 قبل 617-632-3270 على بالعیادة اتصل •
 الصیدلیة ھاتف ورقم الدواء، واسم میالده، وتاریخ المریض، اسم تتضمن صوتي برید رسالة اترك •
 .بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم إلى المعلومات ستُرسل •
 ):Visiting Nursing Association, VNA( الزائرین الممرضین جمعیة أو المنزلیة الصحة خدمات  -2

 یتلقاھا التي األدویة  أو الدم عینات سحب بخصوص أسئلة لدیك كانت إن 617-632-3270 على بالعیادة اتصل 
 .")VNA" تقدمھا التي( المنزلیة الصحیة الرعایة خدمات طریق عن المنزل في طفلك

 بك الخاص الصحیة الرعایة فریق مع فوًرا بالمتابعة ستقوم أو مباشرةً، سؤالك بإجابة إما الحاالت فرز ممرضة ستقوم 
 .أخرى مرة بك االتصال وتُعید

 :والدراسات الفحوصات  -3
 بوابة على والمواعید الفحوصات بخصوص العامة المعلومات على الحصول یمكن MyChildren’s للمرضى 

)MyChildren’s Patient Portal (اإللكتروني الرابط عبر 
https://apps.childrenshospital.org/mychildrens 

 بـ اتصل Jimmy Fund Clinic من ذلك غیر أو األشعة اختبارات بخصوص لألسئلة 617-632-3270 على 
 ).Boston Children’s Hospital( لألطفال بوسطن مستشفى في بھا القیام ینبغي التي المقررة الدراسات

 استطاعة في فسیكون والوقت، كالتاریخ تفاصیل على للتعرف حاجة في وكنت بالفعل تقرر قد دراستك موعد كان إن 
 .لك المعلومات ھذه تقدیم االستقبال مكتب موظفي

 فسیتم بعد، تقرر قد دراستك/فحصك موعد یكن لم إن أو دراستك، أو فحوصاتك بخصوص أخرى أسئلة لدیك كانت إن 
 .سؤالك عن اإلجابة في ستساعد التي الحاالت، فرز ممرضة إلى مكالمتك إرسال

 :والمستلزمات الصحیة الرعایة شركات خدمات  -4
 حاالت بمدیر اتصل Jimmy Fund Clinic بخصوص أسئلة لدیك كانت إن 617-632-3258 الرقم على 

 .الصحي التأمین مشكالت أو التسریب، شركات أو المستلزمات، شركات أو المنزلیة، الصحیة الرعایة شركات
 Division of Psychosocial Oncology) األورام لطب التلطیفیة والرعایة واالجتماعیة النفسیة الرعایة قطاع  -5

and Palliative Care) 
 لألطفال واالجتماعیة النفسیة الخدمات بقطاع اتصل )Division of Pediatric Psychosocial services (

 حاجة في كنت إن أو واالجتماعیة النفسیة الخدمات بخصوص أسئلة لدیك كانت إن 617-632-5425 الرقم على
 .للدعم
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 االستخدام شائعة الھاتفیة األرقام

 )Dana-Farber( فاربر-دانا لدى األرقام
 )617( 632 3270 الرئیسي Jimmy Fund Clinic رقم

 ,Dana-Farber Cancer Institute( للسرطان فاربر-دانا مركز في االستدعاء  مشغل

DFCI( 

3352 632 )617( 

 )Pediatric Patient Registration( 3913 632 )617( األطفال المرضى تسجیل

 Division of Pediatric Psychosocial) لألطفال واالجتماعیة النفسیة الخدمات قطاع

Services) 

5425 632 )617( 

 )School Liaison Program( 5909 632 )617( بالمدارس االتصال برنامج

 )Resource Specialists( 3365 632 )617( الموارد أخصائیو

 )Activities Department( 3278 632 )617( األنشطة إدارة

 )Blum Pediatric Resource Room( 3900 632 )617( لألطفال بلوم موارد غرفة

 )617( 632 5124 بیریني عیادة

 )Neuro Oncology Outcomes Clinic( 2680 632 )617( األعصاب أورام نتائج عیادة

 )Financial Office( 3455 632 )617( المالي المكتب

 )Boston Children’s Hospital( لألطفال بوسطن مستشفى في األرقام
 Northeast6 8066 355 )617( 

 West6 8069 355 )617( 

 Northwest9  8096 355 )617( 

 )617( 355 6000 الرئیسي الرقم

 )Hale Family Center for Families( 6279 355 )617( للعائالت ھیل عائلة مركز

 )617( 355 5645 السادس الطابق في (One Mission Resource Room) موارد غرفة

 )617( 355 7684  التاسع الطابق في) Resource Room( الموارد غرفة

 )Child Life Services( 6551-355 )617( األطفال حیاة خدمات

 )Blood Donor Center( 6677 355 )617( بالدم المتبرعین مركز

 )Financial Office( 3397 355 )617( المالي المكتب

 )International Office( 5209 355 )617( الدولي المكتب
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 المعلومات ھذه من المقصود لیس. الدم واضطرابات للسرطان لألطفال بوسطن مستشفى/  فاربر دانا مركز في الرعایة یتلقون الذین للمرضى مخصصة الصفحة ھذه في المتاحة المعلومات
 على اتصل الطوارئ، حاالت في الطبیة الرعایة على للحصول. لدیك تثار أن یمكن أسئلة أي لطرح لك الصحیة الرعایة موفر مع تحدث دائًما. المھنیة الطبیة الرعایة عن بدیالً  تكون أن

 .911 الرقم

 

الحرارة درجات وتحویل الحرارة درجات ارتفاع معلومات
 

 معرضین للدم المكونة الجذعیة الخالیا وزراعة السرطان مرضى ویكون. بالمرض مصاب الطفل بأن مھمة عالمة األطفال لدى الحرارة درجة ارتفاع یعد
 . العدوى مقاومة في أكبر صعوبات من یعانون أن ویمكن بالعداوى اإلصابة في یتمثل أكبر لخطر

 :یلي مما یعاني طفلك كان إذا الفور على الصحیة الرعایة بموفر اتصل

 أعلى أو) فھرنھایت درجة 101.3( مئویة درجة 38.5 حرارتھ درجة •
  ساعة 24 خالل مرتین أعلى أو) مئویة 38( فھرنھایت درجة 100.4 حرارتھ درجة •

 الطفل حرارة درجة لقیاس إرشادات
 .المستقیم من الطفل حرارة درجة بقیاس مطلًقا تقم ال •
 . األذن من أو الفم عبر أو إبطھ تحت من حرارتھ درجة بقیاس فقم یرام، ما على بأنھ یشعر ال أو مریًضا یبدو الطفل كان إذا •
 . أمكن متى الطریقة نفس استخدام الطفل، حرارة درجة قیاس عند •
 . الصحیة الرعایة بموفر فاتصل متسق، بشكل الطفل حرارة درجة قیاس في صعوبات من تعاني كنت إذا •
 .أعلى أو) مئویة 38( فھرنھایت 100.4 إلى الحرارة درجة وصلت إذا ساعة خالل الحرارة درجة قیاس بإعادة نوصیك •
 

 التالیة الصفحة في الموجود المخطط إلى الرجوع الرجاء

 بنا االتصال
 :التالیة الھواتف أرقام على االتصال یرجى المرضى، برعایة یتعلق فیما ة مساعد على للحصول

 3270-632 (617) جیمي صندوق عیادة •
 الجمعة حتى االثنین من مساءً  5:00 حتى صباًحا 8:00 العمل ساعات

 3352-632 (617) الھاتف عامل •
 األسبوع نھایة وعطالت العطالت، أیام مساًء، 5 بعد األسبوع أیام: العمل ساعات خارج

 المناوب األورام/  الدم ألمراض األطفال بطبیب االتصال
 911 الرقم على االتصال الرجاء للخطر، الحیاة تعرض التي الحاالت عند •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدم واضطرابات للسرطان لألطفال بوسطن مستشفى/  فاربر دانا مركز
 الحرارة درجات وتحویل الحرارة درجات ارتفاع معلومات

(Fever Information and Temperature Conversion) 

 2016: النشر تاریخ . محفوظة الحقوق جمیع لألطفال، بوسطن لمستشفى محفوظة  2019لعام © والنشر الطبع حقوق
 2 من 2 صفحة

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

 

     فھرنھایت درجة مئویة درجة  فھرنھایت درجة مئویة درجة 

 الحرارة درجة=  38.5 الحرارة درجة   96.6=  35.8
101.3 

36.0  =96.8  38.6  =101.5 

36.2  =97.2  38.7  =101.7 

36.4  =97.6  38.8  =101.8 

36.5  =97.7  38.9  =102.0 

36.6  =97.9  39.0  =102.2 

36.7  =98.0  39.1  =102.4 

36.8  =98.2  39.2  =102.6 

 102.8=  39.3  98.6=  37.0 العادي المتوسط

37.1  =98.8  39.4  =103.0 

37.2  =99.0  39.5  =103.1 

37.3  =99.2  39.6  =103.3 

37.4  =99.4  39.7  =103.5 

37.5  =99.6  39.8  =103.7 

37.6  =99.8  39.9  =103.8 

37.7  =99.9  40.0  =104.0 

37.8  =100.0  40.1  =104.2 

37.9  =100.2  40.2  =104.4 

 الحرارة درجة=  38.0 الحرارة درجة
100.4 

 40.3  =104.6 

38.1  =100.6  40.4  =104.8 

38.2  =100.8  40.5  =105.0 

38.3  =100.9   

38.4  =101.1   
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ال يقصد . Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في 
 .للرعاية الطبية الطارئة 911اتصل على الرقم   .استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. الطبية المتخصصة بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة

 ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

 Hematopoietic)جدول تطعيم المرضى بعد زراعة الخاليا الجذعية

Stem Cell Transplant, HSCT) 

 اللقاح أو التوكسويد
 (يمكن استخدام لقاحات توليفية)

 بعد زراعة الخاليا الجذعية الوقت

 36 - 26 شهًرا 24 شهًرا 18 شهًرا 12 أشهر 10 أشهر 8 أشهر 6 
 شهًرا

 مالحظات

 
 لقاح اإلنفلونزا المعطل

 

يوم على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم الخيفية ويتلقون  100المرضى المؤهلون هم من مر أكثر من . سنوي موسمي، من أكتوبر وحتى مارس

 يوًما على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ 60يوميًا من الستيرويدات القشرية الجهازية، ومن مر أكثر من /كجم/مجم 0.5جرعة أقل من 

الخناق، والكزاز، والسعال 
 الديكي معدوم الخاليا

الخناق والتيتانوس 
والسعال الديكي 
معدوم الخاليا 

(diphtheria-
tetanus-
acellular 
pertussis, 

DTaP) 

DTaP  الخناق والتيتانوس
والسعال الديكي 
معدوم الخاليا 

(diphtheria-
tetanus-
acellular 
pertussis, 

DTaP) 

جرعة تعزيزية من لقاح     
التيتانوس والخناق منقوص 

القوة معدوم الخاليا 

(Tetanus, Diphtheria 
and acellular 
Pertussi, TDap ) في

عاًما، ثم لقاح  12-11عمر 
التيتانوس والخناق 

(Tetanus and 
Diphtheria, TD ) 10كل 

 .سنوات بعد ذلك
 H. Influenzae) النوع ب من المستدمية النزلية

Type B, HiB) 
HiB (H. Influenzae 

Type B, HiB) 
     

التهاب الكبد الوبائي ب 

(Hepatitis B) 
Hep B Hep B  التهاب الكبد الوبائي

 (Hep B)ب 
     

لقاح المكورات الرئوية المقترن 

(Pneumococcal-
Conjugate, PCV13*) 

PCV13 PCV13 PCV13  PCV13  
 
 أو

 
لقاح المكورات 

عديد -الرئوية
السكاريد 

(Pneumoc
occal-

Polysacch
aride 23, 

PPV23) 

   

PPV23        

 Inactivated) لقاح شلل األطفال المعطل
Polio Virus, 

IPV) 

IPV IPV      

التهاب الكبد الوبائي أ 

(Hepatitis A) 
   (Hepatitis

 A, Hep A) 
التهاب الكبد 
الوبائي  

(Hep A) 

   

لقاح المكورات السحائية 

 Meningococcal)المؤتلف 
Conjugate ) 

 ( **Menactra)ميناكترا 
، ما لم يكن بال 11< العمر )

 (طحال

لقاح المكورات    
السحائية 
المؤتلف 

(Meningoc
occal 

Conjugate, 
MCV) 

يوصى بجرعة تعزيزية في    

 سنة 18-16عمر 



  Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerمركز 
 ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال

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

 2021: تاريخ النشر جميع الحقوق محفوظة  Boston Children’s Hospital, 2022لصالح © حقوق الطبع والنشر 
 3من  2الصفحة 

 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في 

Center . اتصل على الرقم   .استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. النصيحة الطبية المتخصصةال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل
 .للرعاية الطبية الطارئة 911

 

ت الرئوية قبل التطعيم وبعده لكل جرعة إذا ظل المريض يتلقى مثبًطا جهازيًا للمناعة، أو إذا كان مصابًا بحالة مزمنة من مرض مهاجمة الُطعم للجسم، فيرجى قياس عيار المكورا*

 .  PPV23شهًرا، بداًل من  24بعد  PPV13، والنظر في إعطاء جرعة رابعة من PPV13تعطى من 

  ,Centers for Disease Control)القياسية لمراكز مكافحة األمرا عاًما، بحسب توجيهات التطعيم 11للمرضى الذين تزيد أعمارهم على  MCVينبغي إعطاء **

CDC) طحال، ولكن ينبغي إعطاؤها قبل ذلك ألي مريض بال. 

وتم إكمال  ،(Stem Cell Transplantation, SCT)حتى يمر عامان على خضوع المرضى لزراعة الخاليا الجذعية  VZVو MMRينبغي إرجاء إعطاء كل من *** 

فيما (. Intravenous immunoglobulin, IVIG)أشهر على األقل على الجرعة األخيرة من الغلوبيولين المناعي الوريدي  5و كبت المناعة منذ عام واحد على األقل

 .IVIG، فينبغي أن يكون التطعيم بعد شهرين على األقل من الجرعة األخيرة من "الميت"المعطل يخص لقاح الفيروس 

أشهر من الزراعة ذاتية المنشأ  6 أن يكون العمر أصغر من عامين وخالل( 2أن يكون العمر أصغر من عامين وخالل عام من الزراعة الخيفية ( 1: معايير إعطاء باليفيزوماب**** 

 .مصاب بمرض مهاجمة الُطعم للجسم في الرئة ممن ظل يتلقى مثبًطا جهازيًا للمناعةأي مريض ( 3

 مراجع للتطعيم بعد زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

CDC : 

 Kroger AT, Sumaya CV, Pickering LK, Atkinson WL .General recommendations on 

immunization --- recommendations of the Advisory Committee on Immunization 

Practices (ACIP .)MMWR Recommendations and reports  :Morbidity and mortality weekly 

report Recommendations and reports / Centers for Disease Control .2011 ;60 (2 :)1-64. 

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 

Vaccination of the Immunocompromised Host .CID .2014 ;58 :e44-e100. 

 فيروس الورم الحليمي البشري
-9لمن تتراوح أعمارهم بين )

 (سنة 26

فيروس الورم    
الحليمي 
البشري 

(Human 
Papilloma

virus, 
HPV) 

HPV HPV   

الحصبة والحصبة األلمانية 

 ,measles)والنكاف 
mumps, and rubella, 

MMR ) 
 (***حي موهن)

الجذعية يجب عدم إعطاء أي لقاحات حية حتى مرور عامين على األقل على زراعة الخاليا 
 ***المكونة للدم، وفقط عند استيفاء غير ذلك من المعايير السريرية

MMR MMR  يمكن إعطاء الجرعة الثانية
بعد شهر إن كان العمر أكبر 

 سنة 13من 

فاريفاكس )القوباء النطاقية 

(Varivax)) 
 (***حي موهن)

الفيروس 
الحماقي 
النطاقي 

(Varicella 
zoster 
virus, 

VZV) 

VZV 

باليفيزوماب 

(Palivizumab****) 
 يوًما من نوفمبر إلى أبريل،  28يعطى كل 

 فقط للمرضى الذين يستوفون المعايير السريرية
 ( CDC)فقط للمرضى الذين يلبون معايير األهلية الحالية القائمة على العمر حسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  (COVID-19)فيروس كورونا 

يوًما على خضوعهم  60يوم على خضوعهم لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم الخيفية، ومن مر أكثر من  100المرضى المؤهلون هم من مر أكثر من 
 لزراعة الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ 

يوًما  28جرعات، على أن تُعطى الجرعة الثالثة بعد  3، أو في حالة تلقي عالج جهازي مثبط للمناعة، فينبغي إعطاء HSCTإن كان ذلك خالل عامين بعد  
 . على األقل من الثانية



  Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerمركز 
 ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال

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

 2021: تاريخ النشر جميع الحقوق محفوظة  Boston Children’s Hospital, 2022لصالح © حقوق الطبع والنشر 
 3من  3الصفحة 

 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في 

Center . اتصل على الرقم   .استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالك. النصيحة الطبية المتخصصةال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل
 .للرعاية الطبية الطارئة 911

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 

Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Ossea (SBTMO .)Co-published in Biol 

Blood Marrow Transplant, 2012, 18(3): 348-371; Bone Marrow Transplant, 2012, 

47(3): 337-341; and Hematol Oncol Stem Cell Ther, 2012, 5(1 :)1-30. 

 Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, et al. Guidelines for preventing infectious 

complications among hematopoietic cell transplantation recipients :A global 

perspective .Biol Blood Marrow Transplant .2009 ;15(10 :)1143-1238 

Term Follow Up Guidelines: -Fred Hutch Long

Up/physician.pdf-Follow-Term-Suport/Long-https://www.fredhutch.org/content/dam/public/Treatment 

rea/downloadasset.aspx?id=4793worka/bethematchclinical.org/https:/NMDP:  

 اتصل بنا

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

 Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 

 مساًء، من االثنين حتى الجمعة 5صباًحا إلى  8ساعات العمل من 
  (617) 632-3352مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى 

 أيام األسبوع بعد الخامسة مساًء، واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع: ساعات الراحة
 أورام األطفال المناوب قيد االستدعاء/زميل طب أمراض الدم

  في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة 911اتصل على الرقم 

 

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


 

 2020:  تاريخ النشر •جميع الحقوق محفوظة  Boston Children’s Hospital  ،2020 ©لصالح  لطبع والنشرحقوق ا
   1من  1صفحة 

 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في  

Center .اتصل على الرقم  . تخطر على بالك  استشر دائًما مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد. ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة
 . للرعاية الطبية الطارئة 911

Chicken Pox and Shingles 
 
 

 ( النطاقية)والقوباء ( جدري الماء النطاقي)الجديري المائي 
 

 .  وهو ينتشر عن طريق الهواء كما أنه ُمعٍد جًدا. ، الذي يُسمى كذلك بجدري الماء النطاقي، بسبب فيروس جدري الماء النطاقييحدث الجديري المائي
 

 : اإلصابة بالجديري المائي بما يليوعادةً ما تبدأ 

 الحمى والشعور بالتعب الشديد، ويشبه ذلك كثيًرا أعراض األنفلونزا •

 طفح جلدي مسبب للهرش وستظهر نتوءات شفافة ممتلئة بالسائل •

 ستنفتح النتوءات الممتلئة بالسائل وتصير تلك البقع جافة ومغطاة بقشرة بينما تتعافى 

 أيام  7يمكن أن تنشأ بقع جديدة على مدار عدة أيام ويستمر الطفح الجلدي لمدة تقارب  •

 (الضعيف)يمكن أن يكون الجديري المائي شديد الخطورة لدى األطفال ذوي الجهاز المناعي المثبط  •
 

بعد أن يتعافى المرء من الجديري  . القوباء النطاقيةالتي تعرف كذلك باسم الهربس النطاقي، فهي عدوى أخرى تحدث بسبب فيروس  أما القوباء
  .مرة أخرى لفيروسفقد ينشط ا( ضعيفًا)إن كان الجهاز المناعي مثبطًا . فإن الفيروس يظل في الجسم، وال يسبب أي أعراضالمائي، 

 
 : تبدأ اإلصابة بالقوباء عادةً بما يلي

 ألم في منطقة واحدة من الجسم  •
 حمراء تكّون خطًا على الجلدبقعة من بثور  •

 يمكن للقوباء أن تكون مؤلمة وتسبب شعوًرا بالحرقة العميقة  •
 

 التعّرض
 .إن تعرض طفلك للفيروس، حتى لو كان قد تلقى اللقاح، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية فوًرا •

 .  الدواء في أقرب فرصة ممكنة بعد التعّرضقد يحتاج طفلك لتلقي الدواء للوقاية من الفيروس أو عالجه، وينبغي إعطاء ذلك  •
 

 العالج 
 . إن أصيب الطفل بأعراض الجديري المائي أو القوباء، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية فوًرا •

 . قد يطلب مقدم الرعاية الصحية دواًء يستخدم عن طريق الفم أو الوريد للمساعدة على مكافحة الفيروس •

 .المستشفىقد يتطلب العالج دخول   •

اتباع احتياطات أخرى خالل وجودك  منك لوقاية المرضى اآلخرين من التعرض للجديري المائي أو القوباء، سيطلب مقدم الرعاية الصحية  •
 .في العيادة أو المستشفى

 

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

• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 

 مساًء، من االثنين حتى الجمعة 5صباًحا إلى  8ساعات العمل من 

 ( 617)  632-3352مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى  •
  أيام األسبوع بعد الخامسة مساًء، اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع: ساعات الراحة

 .أورام األطفال المناوب متاح قيد االستدعاء/زميل طب أمراض الدم

 في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة  911اتصل على رقم  •
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  3 من 1 الصفحة

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

 

 ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

 

 للدم المكونة الجذعية الخاليا زراعة بعد المستشفى من الخروج
(Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT) 

 الخاليا زراعة من لتعافيا. العدوى ولتفادي صحتك على للحفاظ المثلى الطرق تعرف أن للغاية المهم فمن المستشفى، من للخروج اإلعداد عند
 .   تدريجية عملية بمثابة هو HSCT للدم المكونة الجذعية

 

 :HSCT بعد المستشفى من الخروج قبل العامة األهداف

 المتعادلة للخاليا المطلق التعداد يكون أن يجب (absolute neutrophil count, ANC )أيام لثالثة 500 من أكثر 
  متعاقبة

 حمى أو عدوى أي هناك تكون أال يجب   . 

 وطعام سوائل من يكفي ما تناول على القدرة   . 

 للمتابعة واضحة خطة وضع . 

 

 األدوية

 أدويته جميع تناول على قادًرا يكون ألن طفلك سيحتاج  

 المستشفى من الخروج قبل لطفلك الموصوفة األدوية جميع على تحصل أن يتعين  

 يلي ما لطفلك الرعاية مقدم سيراجع: 

o األدوية من لغرضا  

o األدوية إعطاء كيفية 

o األدوية إعطاء مواعيد   

 

 العدوى منع

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

o ليةالتا الحاالت في خاصة أهمية لها اليدين نظافة: 

 ذلك وبعد تناوله أو الطعام إعداد قبل 

 الطازجة األطعمة لمس بعد  

 المرحاض استخدام بعد  

 وبعدها الجروح مالمسة قبل  

 عامة بصفة الحيوانات أو األليفة الحيوانات مالمسة بعد 

 المنزل من الخروج بعد  

 

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

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

o الزراعة من يوًما 60 بعد: المنشأ ذاتية الزراعة 

o شهًرا 12-9: الخيفية الزراعة  
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 بهذه يقصد ال. Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center في الرعاية يتلقون الذين المرضى إلى موجهة الصفحة هذه في الموجودة المعلومات
 الطبية للرعاية 911 الرقم على اتصل. بالك على تخطر قد أسئلة أي يخص فيما بك الخاص الصحية الرعاية دممق دائًما استشر. المتخصصة الطبية النصيحة محل تحل أن المعلومات
 .الطارئة

 مؤخًرا مريض بأي يتصلوا أن دون أصحاء، الزوار هؤالء يكون أن يجب.  الخارجية منزلك ساحة في الزوارب يُسمح. 

 على الداخل من منزلك بزيارة لهم المسموح يقتصر: 

o طفلك مع القاطنين 

o الطب اختصاصيي من وغيرها المنزلية الرعاية ممرضة  

o الخصوصي المدرس 

o المريض منزل خارج آخرين أطفال رعاية عن مسئول غير الشخص هذا دام ما ساعدةللم لمنزلك الدخول البالغ للشخص يمكن .
 .بالتبادل األشخاص من مجموعة وليس الشخص نفس ذلك يكون أن ينبغي

 من مقربة على طفلك يوجد أال ينبغي: 

o أسابيع 6 آخر خالل الفموي األطفال شلل لقاح تلقى شخص أي 

o فلوميست تلقى شخص أي (Flumist )األخير األسبوع خالل ياألنف 

o المائي للجديري مضادًا لقاًحا يتلق   لم أو المائي بالجديري يصب لم شخص أي 

 العبادة دور أو المدارس، أو المطاعم، أو كالمتاجر، ،داخلية عامة أماكن أي أو آخرين أشخاص منازل زيارة لطفلك يمكن ال. 

 يلي ما طفلك يتجنب أن ينبغي: 

o اليدين غسل من اإلكثار مع معًا تقضونها التي الفترة تقليل فيجب ممكنًا، ذلك كني لم إن. المرضى مخالطة. 

o من ذلك وغير البناء، ومواقع المالهي، مدن أو االحترافية الرياضية كاألحداث مفتوحة، مزدحمة أماكن يزور أن لطفلك يمكن ال 
 . بالغبار الحافلة البيئات

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

o العامة المياه دورات. 

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

 

 منزلك سالمة على للحفاظ توجيهات

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

 تنظيفه على لمساعدتك منزلك إلى شخص يحضر أن يمكن. 

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

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

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

 نافثاتال أو الترطيب أو التبخير أجهزة تستخدم أال يجب  . 

 

 للطعام العامة السالمة

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

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

 واألطباق واألكواب، الطعام، أدوات بمشاركة تقم ال. 

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

 

 والسباحة االستحمام

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

 إزالة فور CVC، المحيط في أو خاص، خارجي سباحة حمام في السباحة لطفلك فيمكن  . 

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

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

 

 األليفة اتالحيوان سالمة

 والطيور الزواحف باستثناء بالفعل تمتلكها أليفة حيوانات بأي باالحتفاظ لطفلك يُسمح. 

 المنزل بدخول المنزل خارج تعيش التي األليفة للحيوانات السماح عدم يجب  

 األليف حيوانه بقايا تنظيف أو أسنانه تفريش أو باالستحمام طفلك يقوم أال يجب . 

 طفلك سرير على النوم طللقط يمكن ال. 

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

 مريًضا يكون قد حيوان أي مالمسة تفادي يجب . 

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

 

 السفر أثناء األمان احتياطات

 للسفر خطط أي وضع قبل لطفلك الصحية الرعاية فريق استشر . 

 (.المشتركة التاكسي وسيارات والحافالت القطارات) مشتركة مواصالت وسائل في بالسفر يسمح ال 

 في معه يقطنون من على طفلك برفقة السيارة في المسافرون يقتصر أن ينبغي ولكن السيارة، داخل قناع ارتداء الضروري من ليس 
   .المنزل

 

 متنوعة فئات

 الشمس من واقيًا استخدم (الشمس من حماية بمعامل (Sun Protection Factor, SPF )أعلى أو 45 يبلغ ) ِواقية مالبس وارتد 
 .المنزل من تخرج عندما

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

 األدوية مع تتفاعل أن يمكن حيث الكحوليات تجنب ينبغي . 

 

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

 Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 
 الجمعة حتى ثنيناال من مساًء، 5 إلى صباًحا 8 من العمل ساعات

 (617) 632-3352 بالمستشفى االستدعاء نظام مشغل 

 األسبوع نهاية وعطالت واإلجازات مساًء، الخامسة بعد األسبوع أيام: الراحة ساعات

 المناوب األطفال أورام/الدم أمراض طب زميل استدعِ 

 الحياة تهدد التي الطوارئ حاالت في 911 الرقم على اتصل 
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  3 من 1 الصفحة

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

 .911 الرقم على

 

Food Plan After HSCT 

 للدم المكونة الجذعیة الخالیا لزرع تثقیفیة ورقة
 

  )HSCT( للدم المكونة الجذعیة الخالیا زراعة بعد الغذائیة الخطة
 

  مساعدة ھو منھا والغرض. الجذعیة الخالیا زراعة لعملیة الخضوع بعد المنزل في لالستخدام لطفلك مخصَّصة الغذائیة الخطة ھذه
 الغذائي النظام عن البكتیریا من كبیرة نسبة على المحتویة األطعمة تُبعد األمر، بدایة في. المناعي الجھاز یشفى بینما طفلك جسم

  ھذه اتباع على احرص. تناولھ وكیفیة طعام من طفلك یتناولھ ما الغذائیة الخطة ھذه ستُغیِّر. بالعدوى اإلصابة خطر لتقلیل لطفلك
 .بالتوقف طفلك رعایة فریق یخبرك حتى الغذائیة الخطة

 
 تناولھا لطفلك یمكن ال التي األطعمة تناولھا لطفلك یمكن التي األطعمة الغذائیة المجموعات
 المقدد واللحم والجمبري واألسماك والدواجن اللحوم • البروتینات

 جیًدا المطبوخة والنقانق والسجق
 العاملین من اطلب. شرائح إلى المقطعة الباردة اللحوم •

 البارد اللحم تقطیع عند جدیدة قفازات ارتداء البقالة في
ن. شرائح إلى  میكروویف أو فرن في البارد اللحم سّخِ

 .الساخن البخار منھ ینبعث حتى
 المصنوعة البیض وسلطة التونة وسلطة الدجاج سلطة •

 المنزل في
 جیًدا المطبوخ البیض •
 اللوز، وزبدة السوداني، الفول زبدة( المكسرات زبدة •

 )الصویا وزبدة
 قشر دون الكاملة والبذور المكسرات •

 

 النيء السمك •
 النيء المحار •
 )المدخن السمك اسم أیًضا علیھ یُطلق( المدخن السلمون •
 السوشي •
 الكافیار •
 نيء بیض على تحتوي التي األطعمة أو النيء البیض •

 )الطھي قلیل البیض صفار أو الكعك عجین(
 أو السنجاب أو الغزال مثل( البریة الحیوانات لحوم •

 )الدب أو األرنب
 قشر بھا التي والبذور المكسرات •

 بدائل+  األلبان
 األلبان

 الُمبستر الماعز/البقرة لبن •
 الُمبستر واللوز الھند وجوز الصویا لبن •
 المقطع الموتزاریال جبن •
 الُمبستر الشرائح جبن •
 البقالة من الُمبستر شرائح إلى المقطع الجبن •
 الُمبستر فیتا جبن •
 الكریمة جبن •
 الُمعلَّبة المثلجات •
 الزبادي •

 الكامامبیر، وجبن الطري، األبیض والجبن األزرق، الجبن •
  غورغونزوال، وجبن الروكفور، وجبن

 الطازجة والموتزاریال •
 أمریكا أو الجنوبیة أمریكا أو المكسیك من الطریة األجبان •

 الوسطى
د الزبادي أو المثلجات •  المجمَّ
دة المثلجات •  المثلجات متاجر من المجمَّ
 النيء الكعك عجین •

 
 من وغیرھا الدونات وكعك والكعك والبسكویت الخبز • التالي العمود في المدرجة غیر الحبوب جمیع • الحبوب

 المطاعم أو المخابز من المخبوزات
 طفلك أسنان تنظیف على الفریق یوافق حتى( الفشار •

 )بالخیط
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 مثل( القشرة سمیكة  الطازجة النیئة الفواكھ جمیع • والخضراوات الفواكھ
 )والشّمام والمانجو واألفوكادو والبرتقال الموز

 من المجمدة أو/و النیئة القشرة رقیقة الطازجة الفواكھ •
 كندا أو األمریكیة المتحدة الوالیات

 المتحدة الوالیات من النیئة الكاملة الخضراوات جمیع •
 كندا أو األمریكیة

 وأنصاف الخوخ شرائح مثل( المعلَّبة الفواكھ جمیع •
 )الفواكھ وكوكتیل التفاح وصلصة الكمثرى

 والتمر المجفف البري والتوت الزبیب( المجففة الفواكھ •
 )المجفف والمشمش والتین

 من مجمدة أو طازجة( المطبوخة الخضراوات جمیع •
 )دولة أي

 األكل قبل بعنایة والخضراوات الفواكھ اغسل: ملحوظة •
 .الطبخ أو
 

 الفاصولیا وبراعم البرسیم •
 مسبقًا المقطوعة النیئة الخضراوات أو الفواكھ •
 خارج البلدان من المجمدة أو/و النیئة القشرة رقیقة الفواكھ •

 كندا أو األمریكیة المتحدة الوالیات
 المتحدة الوالیات خارج البلدان من النیئة الخضراوات •

 كندا أو األمریكیة
 البطاطا، سلطة( البقالة متجر من الجاھزة البقالة سلطات •

 )المكرونة وسلطة
 مرات ثالث المغسول/أكیاس في المعبأ الخس تجنب •

 .أكیاس في المعبأ الصغیر والجزر الخضراء والسلطة

 أو بلدة من الماء كان إذا ،)حوض من( الحنفیة ماء • والمشروبات العصائر
 .فقط مدینة

 .الماء یُغلى أن یجب: اآلبار ماء لدیك كان إذا •
 في المحفوظ المكربن الماء/زجاجات في المعبأ الماء •

 زجاجات أو علب
 الُمبسترة الفواكھ عصائر •
 زجاجة أو علبة من الغازیة المشروبات تكون أن یجب •

 الُمبستر غیر العصیر أو التفاح عصیر •
 الثلج صنع آالت من الثلج •
 المطاعم في الفواكھ مشروبات أو/و المخفوق الحلیب •
 ’Dunkin( كوالتا أو) Starbucks( فرابوتشینو •

Donuts( 
 ماكینة من الغازیة المیاه  مثل( الباردة المشروبات •

 )سینما أو مطعم في موزع أو الغازیة المشروبات
 

 والھالم والسكر والملح والمایونیز والمستردة الكاتشب • البھارات
 .ذلك إلى وما الحارة والصلصة والمخلل

 المطبوخة أو/و النیئة التوابل/األعشاب •
 

 العسل •

ة الساخنة الغذائیة األصناف • المطاعم أطعمة  الطلبات مثل( حدیثًا المطھوَّ
 )التوصیل أو السیارات طلبات أو الخارجیة

 مطعم من البقالة سلطات أو/و الجاھزة الخضراء السطات •
 بقالة أو

 إلى وما والبسكویت الكعكات( المطاعم من الحلویات •
 )ذلك

 ماكینة من الغازیة المیاه  مثل( الباردة المشروبات •
 )آخر موزع أو الغازیة المشروبات

 الثلج صنع آالت من الثلج •
 

 
  األخرى المھمة النصائح

 .البوفیھات مثل الذاتیة الخدمة ذات الطعام أطباق أو السلطة أطباق من الطعام تتناول ال
 األسلوب نفس اتبع. الغذائي النظام في والمثلجات، الحلیب  مثل تدریجیًا، الكتوز على تحتوي التي األلبان منتجات أضف •

 .والخضراوات الفواكھ یخص فیما
o والخضراوات الفواكھ أو/و األلبان منتجات من إطعامھ عن فتوقف التقلصات، أو/و اإلسھال طفلك عانى إذا 

 .تدریجیًا الغذائي النظام إلى مجدًدا أضفھم ثم. أیام لبضعة
 .یومین بعد المطبوخة األطعمة بقایا من تخلَّص •

o أثناء في األمر ذلك تذكُّر المھم من. دقیقة 60 عن تزید لفترة الفرن أو الثالجة خارج المطبوخ الطعام تترك ال 
 .الزمن من طویلة لفترات الطاولة على الطعام یبقى عندما العطالت مواسم

 . الطعام تُشارك ال •
o الرعایة فریق مع تحدث ،)الخیفیة الزراعات من( أشھر 6 أو) الذاتیة الزراعات من( یوم 100 بلوغ عند  
o لطفلك الغذائي النظام عن الصحیة. 



Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center 
 األطفال أورام لطب تعلیمیة ورقة

 )HSCT( للدم المكونة الجذعیة الخالیا زراعة بعد الغذائیة الخطة
(Food Plan After HSCT) 

 2018: النشر تاریخ • محفوظة الحقوق جمیع ،Boston Children’s Hospital لمستشفى محفوظة 2019 لعام والنشر الطبع حقوق
 3 من 3 الصفحة

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

 .911 الرقم على

 
 المواعید

   الرقم على االتصال یُرجى ،Jimmy Fund Clinic في وُمرخص ُمعتمد غذائیة نُُظم اختصاصي مع موعد لتحدید
617-632-3270  

 
 معنا تواصل
 :التالیة الھاتف أرقام على االتصال یُرجى المرضى، رعایة في للمساعدة
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270 

 الجمعة إلى االثنین من مساءً  5 إلى صباًحا 8 الساعة من العمل ساعات
 )617( 632-3352 بالمستشفى االستدعاء نظام مشغل •

 األسبوع نھایة وعطالت واإلجازات مساءً  5 الساعة بعد األسبوع أیام: الراحة ساعات
 المناوب األطفال أورام/الدم أمراض قسم زمیل استدعِ 

 الحیاة تھدد التي الطوارئ حاالت في 911 الرقم على اتصل •
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 3 من 1 الصفحة
 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood في الرعایة یتلقون الذین للمرضى موجھة الصفحة ھذه في الموجودة المعلومات

Disorders Center .قد أسئلة أي یخص فیما بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم دائًما استشر. المتخصصة الطبیة النصیحة محل تحل أن المعلومات بھذه یقصد ال 
 .911 الرقم على اتصل الطارئة، الطبیة للرعایة. بالك على تخطر

 للدم المكونة الجذعیة الخالیا لزرع تثقیفیة ورقة
 

 المكّونة الجذعیة الخالیا زرع عملیة بعد الفم ومشكالت األسنان رعایة
 للدم

 
 أیة وجود من للتحقق یوم كل الطفل فم فحص الرجاء .خاصة رعایة إلى واألسنان الفم یحتاج وبعدھا، الزرع عملیة أثناء

  رعایة موفر أبلغ .بالخیط التنظیف أو األسنان غسل أثناء قلیالً  طفلك لثة تنزف أن الطبیعي من لیس فإنھ .مشكالت
 .تراھا أو بھا تشعر الفم في مشكالت أیة عن الزرع مرضى

 
 الیومي الروتین

 المطلق العدالت عدد كان إذا ANC المضمضة في االستمرار :یلي بما القیام فینبغي ،500 من أقل 
 مع األسنان فراغات بین للتنظیف الجانبیة الفرش استخدام أو/و الوجبات بعد بالماء والبصق
  .المعجون

 المطلق العدالت عدد كان إذا ANC بغسل القیام طفلك على :یلي بما القیام فینبغي ،500 من أكبر 
  .ناعمة أسنان بفرشاة یومیًا مرات لثالث مرتین أسنانھ

 ترسب في بالتحكم" الخاص األسنان معجون تستخدم ال .بالفلوراید األساسي األسنان معجون استخدم 
 باستخدام أسنانھ طفلك ینظف أن ینبغي .الفم تھیّج قد إنھا حیث ؛"التبییض"و" األسنان على الجیر
 استخدامھ فتجنب األسنان، خیط باستخدام التنظیف المؤلم من كان إذا .الیوم في مرة األسنان خیط

 أن إلى األسنان خیط باستخدام أسنانھ تنظیف على طفلك ساعد .الزرع مرضى رعایة موفر وأخبر
 .اللثة یأذي أن بدون بذلك القیام من یتمكن

 تسجیل بعد) األسنان معجون في الموجودة بخالف( الفلوراید وغسوالت الجل استخدام إلى طفلك یحتاج لن
  .بذلك یوَصى لم ما الخروج،

 
 األسنان زیارات
 ینبغي .النمو مرحلة في التي األسنان في تغییرات حدوث في الكیمیائي العالج أو باإلشعاع العالج یتسبب قد •

 الزرع مرضى رعایة خدمة موفر إلى تحدث .دوري بشكل أسنان طبیب الزرع عملیات مرضى یزور أن
  .الزرع عملیة بعد مرة ألول األسنان طبیب زیارة قبل

 موفر إلى تحدث .باألسنان متعلقة أخرى بإجراءات والقیام األسنان لتنظیف حیوي مضاد أخذ األمر یستلزم قد •
  .األسنان طبیب إلى الزیارة قبل الزرع مرضى رعایة خدمة

 لإلشعاع التعرض یتم كما .طفلك لرعایة دوریة سینیة أشعات عمل بطفلك الخاص األسنان طبیب یطلب قد •
  .المریض على خطر أي یشّكل ال وبما ضئیل بقدر

 
 الفم مشكالت
 التسوس

 :التالیة لألسباب نظًرا الزرع عملیة بعد الشائعة المشكالت من التسوس یعد
 ANC المطلق العدالت عدد یكون عندما األسنان بخیط تنظیفھا أو أسنانھم غسل من المرضى یتمكن ال •

 منخفض
 للتسوس عرضة یجعلھم مما الفم لجفاف المرضى یتعرض قد السكر من الكثیر األدویة بعض تحتوي قد •

 :یلي ما األخرى الفم مشكالت من
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 3 من 2 الصفحة
 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood في الرعایة یتلقون الذین للمرضى موجھة الصفحة ھذه في الموجودة المعلومات

Disorders Center .قد أسئلة أي یخص فیما بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم دائًما استشر. المتخصصة الطبیة النصیحة محل تحل أن المعلومات بھذه یقصد ال 
 .911 الرقم على اتصل الطارئة، الطبیة للرعایة. بالك على تخطر

  اللثة التھابات •
  .المناعة نقص من یعانون المرضى یكون عندما الشائعة المشكالت من الفیروسیة والعدوى الفم قالع یعد •
  لألدویة جانبي كأثر اللثة تورم یظھر •
 حلمات تغیرات وتكون ھذا .أیًضا األطعمة تفضیالت تتغیر قد لذا الزرع عملیة بعد لفترة التذوق حلمات غیرتت •

 األمالح نسبة خفض ینبغي قد ولكن الوقت، ذلك أثناء المالحة األطعمة المرضى بعض یفضل .عكسیة التذوق
 . الحارة األطعمة آخرین مرضى یتحمل أن یمكن ال .الدم ضغط ارتفاع من یعاني المریض كان إذا

 . آخر شخص من جذعیة خالیا تلقوا الذین مزمن بشكل المضیف ضد الُطعم لمرض المرضى تعرضی •
 الفم طریق عن العدوى خطر یتزاید قد .المضیف ضد الّطعم مرض أو/و للعالج جانبیًا أثًرا الفم جفاف یعد •

  .التسوس ذلك في بما الفم، جفاف من یعانون الذي للمرض بالنسبة
 ضد الُطعم مرض أو/و للعالج جانبیًا أثًرا الفم في أخرى مناطق في أو اللسان في  التضخم یكون ما نادًرا •

 .المزمن المضیف
  الفیروسیة العدوى   

 عائلة من فیروسات بسبب التقرحات ھذه تحدث قد .الفم في مؤلمة تقرحات وجود لتزاید طفلك یتعرض •
 . الفیروسات من أخرى أنواع جانب إلى الھربس

  .تقرحات أي من یعاني طفلك كان إذا ما الزرع مرضى رعایة موفري أخبر •
 .فیروسات مزرعة أخذ یتم قد •
 .للفیروسات مضادة أدویة وصف یتم قد •
  .أدناه الموضحة الفم في التقرحات من یعانون الذین للمرضى الغذائیة األنظمة اقتراحات راجع •

  الفم قالع
 تُعرف فطریة عدوى من البقع ھذه تنشأ .اللسان على أو الفم في) صغیرة ناشئة مناطق( بیضاء بقع وجود تالحظ قد

  .بالقالع
 :یلي ما إجراء فعلیك ،القالع تزاید من یعاني طفلك كان إذا •

  الصحیة الرعایة بفریق اتصل.  
 الدواء ھذا تناول كیفیة حول لك معلومات توفیر وسیتم .العدوى لعالج دواء وصف سیتم.  

 الفم جفاف
  .الزرع عملیة بعد عام بوجھ والشباب األطفال في الفم جفاف یظھر ال

 الفم جفاف ألن نظًرا األسنان، وطبیب لطفلك الصحیة الرعایة موفري إبالغ فالرجاء جافًا، الفم أصبح إذا •
  .الفم طریق عن األخرى والعدوى للتسوس التعرض خطر من یزید أن یمكن

 .أدناه الموضحة الفم جفاف من یعانون الذین للمرضى الغذائیة األنظمة اقتراحات راجع •
 

 (GVHD) المضیف ضد الُطعم بمرض اإلصابة
 أعراض تشتمل قد .الفم على المزمن المضیف ضد الطُعم مرض یظھر فقد آخر، شخص من جذعیة خالیا طفلك تلقى إذا

 من اللسان یعاني قد .الفم جفاف أو/و قرحات، حمراء، مناطق بیضاء، خطوط لسع، تقرحات، :یلي ما على الحالة ھذه
 كامل بشكل الفم فتح في صعوبة من المرضى یعاني أن یمكن .فیھ تورم أو اللسان في وتغیرات منتظمة غیر حواف
  .مشدودة الخدود بأن الشعور وكذلك

 
  :المزمن المضیف ضد الُطعم بمرض أصبت إذا وراحتھ الفم بصحة للعنایة اقتراحات
 .أعاله الموضحة" الفم بجفاف" الخاصة االقتراحات اتبع •
 المزمن GVHD المضیف ضد الُطعم مرض من یعانون الذین للمرضى الغذائیة األنظمة اقتراحات راجع •

  .أدناه الموضحة
 المختلط الماء أو بالماء الوجبات بعد الفم اغسل التقرحات، بسبب بالفرشاة أسنانھ یغسل أن طفلك یستطع لم إذا •

 اإلسفنجیة الجانبیة الفرش استخدام أیًضا یمكنك .الملح یحتمل أن بإمكانھ المریض كان إذا الخبز وصودا بملح



Boston Children’s Hospital / Dana Farber Cancer Institute  
Pediatric Oncology Teaching Sheet 
Dental Care and Mouth Problems 

: النشر تاریخ � محفوظة الحقوق جمیع Boston Children’s Hospital, 2019 © لصالح والنشر الطبع حقوق
2017 

 3 من 3 الصفحة
 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood في الرعایة یتلقون الذین للمرضى موجھة الصفحة ھذه في الموجودة المعلومات

Disorders Center .قد أسئلة أي یخص فیما بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم دائًما استشر. المتخصصة الطبیة النصیحة محل تحل أن المعلومات بھذه یقصد ال 
 .911 الرقم على اتصل الطارئة، الطبیة للرعایة. بالك على تخطر

 أسنانھ غسل من طفلك یتمكن أن إلى بأسنانھ، العالقة الطعام بقایا لتنظیف األسنان فراغات بین للتنظیف
 .أخرى مرة بالفرشاة

  .األمر لزم إذا دواءً  بك الخاص الصحیة الرعایة فریق یصف قد •
 أو كامل بشكل الفم فتح في صعوبة من یعاني طفلك كان إذا للفم بتمارین الصحیة الرعایة موفرو یوصي قد •

  .مشدودة الخد عضالت بأن الشعور
 

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

 أو الثلج رقائق مص أو ماصة خالل من مستمر بشكل السوائل شرب طریق عن رطبًا الفم على حافظ •
   .أخرى ذائبة باردة أطعمة أیة أو المصاصات

 .األطعمة لتلیین أخرى سوائل أیة أو الرائب اللبن أو المرقة أو الصوص أو الصلصة مثل سوائل استخدم •
  .اللعاب تدفق تحفیز على السكر من الخالیة والحلویات السكر من الخالیة العلكة تساعد قد •
  .المخفوق والبیض المھروسة والبطاطس المطبوخة الحبوب مثل اللینة، األطعمة مع خفیف غذائي نظام اتبع •
 .وجباتك مع السوائل واحتِس  ببطء، وامضغھ الطعام، من صغیرة قضمات خذ •
  :یلي ما تجنب إلى تحتاج قد •

 والفشار البطاطس ورقائق ناتشو رقائق مثل( المقرمشة األطعمة(  
 الحامضة أو الساخنة أو الحارة األطعمة 
 للغایة الساخنة األطعمة 
 الحامضة والمشروبات األطعمة 
   
 الصلبة الحلوى خاصة السكریة، األطعمة 
 الغازیة المشروبات 
 والسجائر الكحول 

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

 الجمعة إلى اإلثنین من مساًء، الخامسة الساعة وحتى صباًحا الثامنة الساعة من: العمل ساعات
 3352-632 (617): اآللي النداء جھاز رقم •

 وعطالت الرسمیة العطالت وفي مساءً  الخامسة الساعة بعد األسبوع أیام طوال :العمل عن التوقف ساعات
 األسبوع نھایة

 الجذعیة الخالیا زرع عملیات أو األطفال في الدم أمراض/األورام في المختص المناوب الزمیل استدع 
 911 بالرقم اتصل للحیاة، المھددة الطوارئ لحاالت •
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