دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻤﻰ
ﻋﻦ زرع اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم
ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم
اﻟﺼﻔﺤﺔ 2

زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم :ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ

اﻟﺼﻔﺤﺔ 4

اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻗﺑل زراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﺧﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم

اﻟﺼﻔﺤﺔ 6

ﺣﺼﺪ اﻟﻨﺨﺎع اﻟﻌﻈﻤﻲ

اﻟﺼﻔﺤﺔ  8ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن أﺣﺿره ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻋﻧد اﻟﺧﺿوع ﻟزراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم؟
اﻟﺼﻔﺤﺔ 9

اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم

اﻟﺼﻔﺤﺔ 10

ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪوى ﻟﻤﺮﺿﻰ زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم :لمحة عن الرعاية
يتم إدخال المرضى عادة ً إلى  6 Westأو  6 Northwestبغرض إجراء زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم ( )HSCTفي
مستشفى بوسطن لألطفال ( .)Boston Children’s Hospitalسيخبرك فريق  HSCTبالجدول الزمني لدخول المستشفى.
العالج التكييفي
المكونة للدم .يُشار إلى
العالج التكييفي هو جرعة عالية من العالج و/أو اإلشعاع يتلقاها كل مريض قبل خضوعه لزراعة الخاليا الجذعية
ّ
أيام التكييف باعتبارها أرقا ًما سلبيةً ،
مثال :اليوم  ،7-أو اليوم  ،6-أو اليوم  .5-بعد اليوم  ،0يُشار إلى األيام بأرقام موجبة ،مثل اليوم
 ،1+واليوم  ،2+واليوم .3+

العالج التكييفي سيؤدي إلى:
 .1تدمير الخاليا المريضة في الجسم.
 .2إزالة الخاليا الطبيعية الموجودة ضمن فراغات النخاع العظمي بحيث يتاح حيّز لنمو النخاع الجديد.
 .3تثبيط الجهاز المناعي للمريض حتى يتقبل جسم المريض خاليا المتبرع إن كان المريض يتلقى الخاليا من شخص آخر.
المكونة للدم
اليوم  :0تسريب الخاليا الجذعية
ّ
اليوم  0هو اليوم الذي ستُعطى فيه الخاليا الجذعية المكونة للدم عبر الوريد.
اآلثار الجانبية الشائعة
قد يُصاب المريض بآثار جانبية ،مثل:
 غثيان
 قيء
 إسهال
 قُرح الفم (التهاب األغشية المخاطية)
آثارا جانبية أخرى .سيشرح مقدمو الرعاية الصحية لك
قد يسبب العالج التكييفي واألدوية ونوع الخاليا الجذعية المستخدمة خالل الزراعة ً
تلك اآلثار الجانبية في حالة حدوثها.
التطعّم
التطعم يشير إلى ما يحدث عندما تنتج الخاليا الجذعية أو ُ
طعم النخاع العظمي ما يكفي من الخاليا .يُسمى عدد العدالت بالعدد المطلق
للعدالت ( .)absolute neutrophil count, ANCتكون الخاليا الجذعية قد تطعمت عندما يصل  ANCلدى المريض 500
أو أعلى لمدة  3أيام بعد تسريب الخاليا الجذعية وبعد زيادة العدالت من أقل تعداد لها .ويحدث التطعم عادة ً بعد  4-2أسابيع من تلقي
الخاليا الجذعية .قد يظل المرضى يتلقون نقل خاليا الدم الحمراء وصفائح الدم ألسابيع وربما لشهور بعد الزراعة.
الخروج من المستشفى
ستتلقى أوراقًا تثقيفية وتعليمية أخرى قبل خروجك إلعدادك لرعاية طفلك في المنزل.

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2020جميع 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
لمحة عن الرعاية

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, 2020جميع 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.

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

التقييمات قبل زراعة الخاليا الجذعية الخيفية المكونة للدم
سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بجدولة العديد من االختبارات والمواعيد قبل دخول طفلك المستشفى لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم .ينبغي أن
تكون نتائج تلك االختبارات بمثابة اختبارات أساسية قبل الزراعة ،حتى يستطيع مقدمو الرعاية الصحية مقارنتها بأي تغييرات أثناء الزراعة أو بعدها،
وحتى يستطيعوا قياس تلك التغييرات .سيتوفر جدول زمني بالتقييمات قبل الزراعة لطفلك.

قد تتضمن االختبارات والمواعيد ما يلي:
 تقييم حالة المرض :البزل الق َ
طني ،وشفط النخاع العظمي ،وخزعة النخاع العظمي ،واألشعة السينية ،واألشعة المقطعية المحوسبة
( ،)Computerized Tomography, CTوالتصوير بالرنين المغناطيسي )Magnetic Resonance Imaging,
 ،)MRIوالتصوير بمادة ميتا أدينوزيل (.)Metaiodobenzylguanidine, MIBG
 دراسات القلب (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية ( )echocardiogram, ECHOورسم القلب الكهربي
()electrocardiogram, EKG
 دراسات التنفس :اختبارات وظيفة الرئة ()pulmonary function tests, PFT
 فحص للعين
 فحص األسنان
 oينبغي أن يناقش طبيب أسنان طفلك أي مشكالت تخص األسنان مع مقدم رعاية الزراعة قبل حشو أي تجاويف أو إزالة أي
أسنان مصابة بالعدوى.
 oقد يحتاج طفلك تلقي مضادات حيوية قبل موعده مع طبيب األسنان.
 فحص السمع (اختبار السمعيات)
 تقييمات طبيب أمراض النساء و/أو التناسل
 اختبار الكلى (اختبار وظيفة الكلى)
 فحوص الدم
االجتماعات
 قبل دخول المستشفى للزراعة ،ستلتقي أعضاء فريق زراعة الخاليا الجذعية لمناقشة ما يلي:
 oحالة المرض
 oإجراءات زراعة الخاليا الجذعية
سميات المحتملة
 oاآلثار الجانبية للزراعة وال ُ
 oخطر اإلصابة بعدوى
 oالقيود بعد مغادرة المستشفى
الطرفي ،فستلتقي ممرضات الفصد.
 إن كانت خطة العالج تتضمن الفصد أو جمع الخاليا الجذعية من الدم
َ
 إن كان العالج يتضمن اإلشعاع ،فستلتقي أطباء العالج اإلشعاعي لألورام لمناقشة التخطيط لإلشعاع.
 مقدمة إلى وحدة زراعة الجذعية للمرضى الداخليين في .Boston Children’s Hospital
 oجولة في الوحدة وج ًها لوجه أو افتراضيًا.
 oسيناقش مقدم الرعاية الصحية الجدول الزمني اليومي والروتين الخاص بمريض زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم عند التواجد
في الوحدة وسيجيب على أي أسئلة ربما تخطر لك.

حقوق الطبع والنشر © لصالح  Boston Children’s Hospital, 2022جميع الحقوق محفوظة  تاريخ النشر2021 :
الصفحة  1من 2

المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ال 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 Cancerومركز Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
تقييمات ما قبل 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 Center
ال 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 ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﻟﺰرع اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم

ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻛون ﻟﻠدم ،ﺣﯾث ﺗُﺻﻧﻊ ﻛل ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء واﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ .ﺗُﺟﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺧﻼﯾﺎ أﺛﻧﺎء
• اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ھو ﻧﺳﯾﺞ إﺳﻔﻧﺟﻲ ّ
إﺟراء ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ،وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﻋظﺎم اﻟورك.
• ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾُﺟﻣﻊ اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﯾوم اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻓﯾﮫ ﻣرﯾض اﻟزرع اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ.
• ﯾﺟري ﺗﺳرﯾب ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻟﻧﻘل اﻟدم.
اﻟﻣوﻋد ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
• ﺳﯾﺣﺻل اﻟﻣﺗﺑرع ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟراﺣﺔ ﻓﻲ ).Boston Children’s Hospital (BCH
• ﺳﯾراﺟﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧدﯾر ،واﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧدﯾر ،وﺳﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗك.
ﯾوم ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ
• ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺗﺑرع ﻟﻠﺣﺿور إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺟراﺣﺔ ﻓﻲ ) BCHاﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟرﺋﯾﺳﻲ( ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﺗﺣدده ﻋﯾﺎدة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟراﺣﺔ.
• ﺳﯾﺟري ﺗرﻛﯾب ﺧط ورﯾدي ) (Intravenous, IVﻗﺑل دﺧول اﻟﻣﺗﺑرع ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو ﺑﻌد ذﻟك.
إﺟراء ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ
• ﯾُﺟرى ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧدﯾر اﻟﻌﺎم.
• ﺳﯾُﺟﻣﻊ اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ ﻣن ﻋظﺎم اﻟورﻛﯾن.
• وﺑﻌد اﻹﺟراء ،ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك  3-2ﺛﻘوب ﻓﻲ ﻛل ورك ،وﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺛﻘوب أﺻﻐر ﻣن أن ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﻐُرز .ﺳﯾوﺿﻊ ﺿﻣﺎد ﻛﺑﯾر ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
• ﺳﯾُﻧﻘل اﻟﻣﺗﺑرع إﻟﻰ وﺣدة اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺧدﯾر ) .(post-anesthesia care unit, PACUﯾﺳﺗطﯾﻊ واﻟدا اﻟﻣﺗﺑرع أو اﻷوﺻﯾﺎء
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ﻋﻠﯾﮫ زﯾﺎرﺗﮫ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﯾود  .COVIDﺳﺗُﻌطﻰ اﻟﺳواﺋل واﻷدوﯾﺔ اﻟ ُﻣﺳﻛﻧﺔ ﻟﻸﻟم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺧط اﻟورﯾدي.
• ﯾﺑﯾت اﻟﻣﺗﺑرع ﻋﺎدة ً ﻟﯾﻠﺗﮫ ﻓﻲ .BCH
اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
• ﺳﯾﻐﺎدر اﻟﻣﺗﺑرع ﻏﺎﻟﺑًﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ.
• ﺳﯾُﻧزع اﻟﺿﻣﺎد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح وﺳﺗوﺿﻊ  Band-Aidsﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺣﺻد.
• ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻏﺗﺳﺎل وﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺑدﯾل  Band-Aidsﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﺗﻼﻟﮭﺎ.
• ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﺣﺔ أو اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻣﻊ ﻏﻣر اﻟﺟﺳم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﺣﺗﻰ ﺷﻔﺎء ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ.
• ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻊ وﺟود ﻛدﻣﺎت وإﯾﻼم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎدات داﻓﺋﺔ وأﺳﯾﺗﺎﻣﯾﻧوﻓﯾن ) (acetaminophenﻟﻠراﺣﺔ ،وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ
ﺗﺟﻧب اﺳﺗﺧدام إﯾﺑوﺑروﻓﯾن ).(ibuprofen
• ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺟﻧب اﻟﻣﺗﺑرﻋون اﻟرﯾﺎﺿﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ورﻓﻊ اﻷﺛﻘﺎل ﻟﻣدة ﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ.
• ﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  8أﻛواب ،ﺳﻌﺔ ﺛﻣﺎﻧﻲ أوﻧﺻﺎت ،ﻣن اﻟﺳواﺋل ﻛل ﯾوم ،ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺟﻔﺎف.
• داوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺻﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
• اﺗﺻل ﺑﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ إن ﺧطرت ﻟك أي أﺳﺋﻠﺔ أو ﻣﺧﺎوف.
ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﺻﺎﻟﺢ  Boston Children’s Hospital, 2022ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2021 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 3
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺿﻰ 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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
 911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

ﻣرﻛز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻋن طب أورام اﻷطﻔﺎل
ﺣﺻد اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ

اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،ﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•

•

Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن  8ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ  5ﻣﺳﺎ ًء ،ﻣن اﻻﺛﻧﯾن ﺣﺗﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﻣﺷﻐل ﻧظﺎم اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (617) 632-3352
ﺳﺎﻋﺎت اﻟراﺣﺔ :أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء ،واﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
اﺳﺗدع زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب
ِ

اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﺻﺎﻟﺢ  Boston Children’s Hospital, 2022ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2021 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  2ﻣن 3

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺿﻰ 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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
 911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن أﺣﺿره ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻋﻧد اﻟﺧﺿوع ﻟزراﻋﺔ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠدم؟

ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواردة ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻧظﯾﻔﺔ وﯾﻣﻛن ﻣﺳﺣﮭﺎ ﻟﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ .ﺗذﻛر أن ﺣﯾز اﻟﺗﺧزﯾن ﻣﺣدود ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣرﯾض .ﻓﻲ
ﻛل ﻏرﻓﺔ ﻧظﺎم ﺗرﻓﯾﮭﻲ ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت.
اﻟدﻣﻰ واﻷﻟﻌﺎب واﻟﻛﺗب
• ﯾﻣﻛن ﻟطﻔﻠك إﺣﺿﺎر اﻟﻘﻠﯾل ﻣن دﻣﺎه اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ،وﻛﺗﺑﮫ ،وواﺣدة أو اﺛﻧﺗﯾن ﻣن دﻣﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﺣﺷوة.
• ﯾﻣﻛن ﻟطﻔﻠك إﺣﺿﺎر ﻧظﺎم اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ،أو اﻷﺳطواﻧﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ) (DVDsأو اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﯾد.
• ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺣﺿﺎر اﻟدﻣﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﺳل آﻟﯾًﺎ وﺗﺟﻔف ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺛل ﺣﻘﯾﺑﺔ أو ﻛﯾس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ.
• ﯾﻣﻛن إﺣﺿﺎر اﻟدﻣﻰ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﺑوات إﻟﻰ اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﻌد ﻧزع اﻟﺗﻐﻠﯾف.
أﺟﮭزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
•
•

ﯾﻣﻛن إﺣﺿﺎر أﺟﮭزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻟﻠوﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧزل .إن ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ ﻟك اﻟوﺻول ﻟﺟﮭﺎز ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻟوﺣﻲ ،ﻓﯾﻣﻛﻧك
اﺳﺗﺧدام أﺣدھﻣﺎ ﻣن .Boston Children’s Hospital
ﺳﯾﻔﺣص ﻣﮭﻧدﺳو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت ﻛل اﻷﺟﮭزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻟﯾروا إن ﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﺗواﻓﻘًﺎ وآﻣﻧًﺎ.

اﻟﻣﻼﺑس
•
•
•

ﯾﻣﻛن ﺟﻠب اﻟﻣﻼﺑس ﻣن اﻟﻣﻧزل ﺑﻌد ﻏﺳﻠﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺛل ﺣﻘﯾﺑﺔ أو ﻛﯾس .ﻧوﺻﻲ ﺑﻣﻼﺑس ﻣرﯾﺣﺔ ﯾﻣﻛن ﻏﺳﻠﮭﺎ آﻟﯾًﺎ
وﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻔف.
ﯾوﺻﻰ ﺑﺟﻠب ﺧف أو ﺣذاء ﻣﻘﺎوم ﻟﻼﻧزﻻق.
ﺗﺗوﻓر ﻣﻐﺳﻠﺔ وﻣﺟﻔف ﻓﻲ اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺳﺎدس ﻟﻠﻣرﺿﻰ واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﮭم .ﺗﺗوﻓر ﻣﺎدة اﻟﺗﻧظﯾف.

ﻣﻼءات اﻟﺳرﯾر واﻟﺑطﺎطﯾن
•
•

ﯾﺟب ﻏﺳل اﻟﺑطﺎطﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺣﺿﺎرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻣرﺗﯾن ﻛل أﺳﺑوع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺳﺎﺧﮭﺎ.
ﯾﺟب ﻏﺳل أي ﻣﻼءات ﺳرﯾر ﺗُﺟﻠب ﻣن اﻟﻣﻧزل ﯾوﻣﯾًﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺳﺎﺧﮭﺎ.

اﻟﺻور
•

ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺻور اﻟواردة ﻣن اﻟﻣﻧزل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺢ وﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ.

اﺗﺻل ﺑﻧﺎ

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،ﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•

•

Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن  8ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ  5ﻣﺳﺎ ًء ،ﻣن اﻻﺛﻧﯾن ﺣﺗﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﻣﺷﻐل ﻧظﺎم اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (617) 632-3352
ﺳﺎﻋﺎت اﻟراﺣﺔ :أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء ،واﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
اﺳﺗدع زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب.
ِ
اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﺻﺎﻟﺢ  Boston Children’s Hospital, 2022ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2021 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 1
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﺿﻰ 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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

الجدول الزمني اليومي للمريض لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
()Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT
هذا مثال على شكل الجدول الزمني اليومي لمريض .HSCT
يجري تخصيص الجداول الزمنية بنا ًء على االحتياجات الطبية لطفلك.
 12:00صبا ًحا (منتصف الليل) –  5:00صبا ًحا
 12:00صبا ًحا (منتصف الليل) –  1:00صبا ًحا
 4:00صبا ًحا –  5:00صبا ًحا
 8:00صبا ًحا –  9:00صبا ًحا
ظهرا)
 8:00صبا ًحا –  12:00مسا ًء ( ً
ظهرا)
 9:00صبا ًحا –  12:00مسا ًء ( ً
 11:00صبا ًحا –  8:00مسا ًء
ظهرا) –  1:00مسا ًء
 12:00مسا ًء ( ً
 1:00مسا ًء –  3:00مسا ًء
 2:00مسا ًء –  4:00مسا ًء
 5:00مسا ًء –  6:00مسا ًء
 6:00مسا ًء –  8:00مسا ًء
 9:00مسا ًء –  10:00مسا ًء

تُسحب عينات اختبارات الدم من الخط الوريدي المركزي )Central
)Venous Line, CVL
المؤشرات الحيوية
المؤشرات الحيوية
المؤشرات الحيوية الصباحية ،واألدوية الفموية ،وتقييم التمريض .يُرجى
العلم أن قياس الوزن الصباحي ضروري لكل المرضى.
سيمر فريق  HSCTعلى جميع المرضى خالل تلك الفترة .سيتباين الترتيب.
االغتسال/االستحمام/المسحات اليومية وتبديل مالءات السرير (يمكن تأخير
ذلك إلى المساء عند الرغبة) ،واألنشطة (اللعب والتدريس الخصوصي
والمشي في الرواق) ،والعناية بالفم
ساعات الزيارة
المؤشرات الحيوية واألدوية الفموية (إن ُوصفت)
وقت للهدوء (يوجد كل المرضى في غرفهم مع خفض إضاءة الرواق)
المؤشرات الحيوية واألدوية الفموية (إن ُوصفت)
تبديل أنابيب الخطوط الوريدية
قياس الوزن المسائي وقياس محيط البطن (عند الحاجة) ،واألنشطة ،والمشي
في الرواق
المؤشرات الحيوية ،واألدوية الفموية ،وتقييم التمريض ،والعناية بالفم

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  1من 1

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

ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

توجيهات مكافحة العدوى لمرضى زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
()Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT
من المهم تجنب العدوى لكل مرضى  ،HSCTلذلك ينبغي اتباع توجيهات معينة للمرضى ،ومقدمي الرعاية ،واألشقاء ،واألصدقاء ،واألسرة.
إرشادات عامة بشأن HSCT
فور دخول المستشفى لغرض  ،HSCTال يُسمح للمريض بمغادرة الوحدة إال لضرورة طبية.
عند دخول المستشفى:
 سيخضع كل مرضى  HSCTالختبارات للعدوى يمكن أن تتطلب احتياطات (اختبارات الحلق والبراز).
 يجب أن يظل المريض في غرفته حتى ظهور النتائج النهائية (عادة ً ما يكون ذلك خالل ثالثة أيام).
 إن كانت تلك االختبارات سلبية للعدوى ،فيمكنه مغادرة غرفته للمشي في الرواق أو في غرفة النشاط.
الفحص األسبوعي:
 تُكرر اختبارات الحلق والبراز كل أسبوع.
 قد يحتاج المرضى للعزل في حجرتهم إن كانت نتائج تلك االختبارات إيجابية للعدوى.
التوجيهات الخاصة بغرفة النشاط:
عندما تكون غرفة النشاط مفتوحة ،تكون مخصصة الستخدام مرضى  HSCTفقط .يُسمح بتواجد ما ال يزيد عن ثالثة مرضى في الغرفة في المرة الواحدة مع
مقدم رعاية واحد لكل منهم.
ال يمكن لألفراد التالي ذكرهم استخدام غرفة النشاط:
 األشقاء واألطفال اآلخرون ليسوا مرضى HSCT
 المرضى وزوار المرضى الموجودون في العزل أو الخاضعون الحتياطات
 ال يسمح بدخول غرفة النشاط لغير مرضى ( HSCTبما في ذلك مرضى األورام) ،والعائالت ،والزوار.
نظرا إلمكانية انتشار العدوى على األسطح ،فينبغي أال يشارك المرضى دُماهم أو ألعابهم أو األشياء اليدوية مع غيرهم .بعد استخدام دُمى غرفة النشاط،
ً
توضع في سلة الدُمى المتسخة خارج غرفة النشاط ،حتى يمكن تنظيفها.
الزوار ،بما في ذلك مقدمو الرعاية واألشقاء وأفراد األسرة
ما لم تكن هناك قيود إضافية تتطلبها سياسة :Boston Children’s Hospital
 ال ينبغي الحضور للمستشفى إن كنت مصابًا بأي عالمات للعدوى ،بما في ذلك السعال ،أو الحمى ،أو الطفح الجلدي ،أو القيء ،أو اإلسهال.
 يجب أن تكون قد تلقيت تطعيم الجديري المائي أو سبقت لك اإلصابة بالمرض.
 ال يُسمح بوجود ما يزيد على ثالثة أشخاص في غرفة المريض في المرة
 ساعات الزيارة ما بين  11صبا ًحا و 8مسا ًء
 يجب أن يكون العمر أكبر من عامين

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 عن طب أورام األطفال
توجيهات بشأن اإلصابة بالعدوى لمرضى HSCT
غسل اليدين
 على أي شخص يدخل وحدة الزرع غسل يديه أو استخدام مطهر لليدين.
 على كل من يدخل غرفة المريض غسل يديه أو استخدام مطهر لليد قبل دخول الغرفة وبعد مغادرتها.
مطهرا لليد بعد التقاط شيء من األرض (ينبغي تنظيف الشئ كذلك).
 اغسل يديك أو استخدام
ً
النظافة الشخصية للمريض
يتلقى المرضى حما ًما يوميًا مع مسحات مضادة للبكتيريا .نظف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان خفيف.
تنظيف الغرف
يجري تنظيف غرف المرضى يوميًا بواسطة إدارة الخدمة البيئية ( .)Environmental Service Departmentيجري تبديل المالءات يوميًا
وبمعدل أكبر عند اللزوم.
الحمام
توجد في غرف جميع المرضى حمامات مزودة بمرحاض وحوض وحوض استحمام .ال يُسمح باستخدام تلك الحمامات إال بواسطة المرضى ومقدمي
الرعاية من البالغين .توجد حمامات/أحواض استحمام مخصصة لألشقاء والزوار اآلخرين وتوجد في طرفي الوحدة .اغسل يديك بعد استخدام الحمام أو
ساعد طفلك على القيام بذلك.
النباتات واألزهار
ال يُسمح بالنباتات واألزهار في الوحدة.

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.

