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 المحتویات  جدول

 
 الخالیا الجذعیة المكونة للدم زراعةما قبل  المقدمة: 

 
 الرعایة زراعة الخالیا الجذعیة المكونة للدم: لمحة عن          2الصفحة 

 للدم  المكونة الخیفیة الجذعیة الخالیا زراعة قبل التقییمات        4الصفحة 

 حصد النخاع العظمي        6الصفحة 

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

 الخالیا الجذعیة المكونة للدم الجدول الزمني الیومي للمریض لزراعة   9الصفحة

 توجیھات مكافحة العدوى لمرضى زراعة الخالیا الجذعیة المكونة للدم       10 الصفحة
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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Bloodالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة إلى المرضى الذين يتلقون الرعاية في 

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

 

 ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
 

 لمحة عن الرعاية: زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
 

في ( HSCT)بغرض إجراء زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم  Northwest 6أو   West 6يتم إدخال المرضى عادةً إلى

 . بالجدول الزمني لدخول المستشفى HSCTسيخبرك فريق (. Boston Children’s Hospital)مستشفى بوسطن لألطفال 

 

 العالج التكييفي

يُشار إلى .  اعة الخاليا الجذعية المكّونة للدمأو اإلشعاع يتلقاها كل مريض قبل خضوعه لزر/العالج التكييفي هو جرعة عالية من العالج و

، يُشار إلى األيام بأرقام موجبة، مثل اليوم 0بعد اليوم .  5-، أو اليوم 6-، أو اليوم 7-اليوم : ، مثاًل سلبيةأيام التكييف باعتبارها أرقاًما 

 .3+، واليوم 2+، واليوم 1+

 

 : العالج التكييفي سيؤدي إلى

 .المريضة في الجسمتدمير الخاليا . 1

 . إزالة الخاليا الطبيعية الموجودة ضمن فراغات النخاع العظمي بحيث يتاح حيّز لنمو النخاع الجديد. 2

 .تثبيط الجهاز المناعي للمريض حتى يتقبل جسم المريض خاليا المتبرع إن كان المريض يتلقى الخاليا من شخص آخر. 3

 

 المكّونة للدمتسريب الخاليا الجذعية : 0اليوم 

 . هو اليوم الذي ستُعطى فيه الخاليا الجذعية المكونة للدم عبر الوريد 0اليوم 

 

 اآلثار الجانبية الشائعة

 : قد يُصاب المريض بآثار جانبية، مثل

 غثيان 

 قيء 

 إسهال 

  (  التهاب األغشية المخاطية)قُرح الفم 

 

سيشرح مقدمو الرعاية الصحية لك .  ية المستخدمة خالل الزراعة آثاًرا جانبية أخرىقد يسبب العالج التكييفي واألدوية ونوع الخاليا الجذع

 .  تلك اآلثار الجانبية في حالة حدوثها

 

 التطعّم

يُسمى عدد العدالت بالعدد المطلق .  يشير إلى ما يحدث عندما تنتج الخاليا الجذعية أو ُطعم النخاع العظمي ما يكفي من الخاليا التطعم

 500لدى المريض  ANCتكون الخاليا الجذعية قد تطعمت عندما يصل (.  absolute neutrophil count, ANC)للعدالت 

قي أسابيع من تل 4-2ويحدث التطعم عادةً بعد . أيام بعد تسريب الخاليا الجذعية وبعد زيادة العدالت من أقل تعداد لها 3أو أعلى لمدة 

 . قد يظل المرضى يتلقون نقل خاليا الدم الحمراء وصفائح الدم ألسابيع وربما لشهور بعد الزراعة.  الخاليا الجذعية

 

 الخروج من المستشفى

 .ستتلقى أوراقًا تثقيفية وتعليمية أخرى قبل خروجك إلعدادك لرعاية طفلك في المنزل

  



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

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

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

 

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

 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/زميل طب أمراض الدماستدعِ 

  في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة 911اتصل على الرقم 
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. Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في
للرعاية  911اتصل 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
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 ورقة تثقيفية لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم
 

  التقييمات قبل زراعة الخاليا الجذعية الخيفية المكونة للدم
 

ينبغي أن . سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بجدولة العديد من االختبارات والمواعيد قبل دخول طفلك المستشفى لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

لزراعة أو بعدها، تكون نتائج تلك االختبارات بمثابة اختبارات أساسية قبل الزراعة، حتى يستطيع مقدمو الرعاية الصحية مقارنتها بأي تغييرات أثناء ا

 .سيتوفر جدول زمني بالتقييمات قبل الزراعة لطفلك.  وحتى يستطيعوا قياس تلك التغييرات

 

 

 :قد تتضمن االختبارات والمواعيد ما يلي

 البزل القَطني، وشفط النخاع العظمي، وخزعة النخاع العظمي، واألشعة السينية، واألشعة المقطعية المحوسبة : تقييم حالة المرض

(Computerized Tomography, CT)والتصوير بالرنين المغناطيسي ،Magnetic Resonance Imaging,) 

MRI) والتصوير بمادة ميتا أدينوزيل ،(Metaiodobenzylguanidine, MIBG.) 

  تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية )دراسات القلب(echocardiogram, ECHO ) ورسم القلب الكهربي

(electrocardiogram, EKG) 

 اختبارات وظيفة الرئة : دراسات التنفس(pulmonary function tests, PFT) 

  فحص للعين 

 فحص األسنان 

o  ينبغي أن يناقش طبيب أسنان طفلك أي مشكالت تخص األسنان مع مقدم رعاية الزراعة قبل حشو أي تجاويف أو إزالة أي

 .  أسنان مصابة بالعدوى

o قد يحتاج طفلك تلقي مضادات حيوية قبل موعده مع طبيب األسنان. 

  (اختبار السمعيات)فحص السمع 

 أو التناسل/تقييمات طبيب أمراض النساء و 

 (اختبار وظيفة الكلى)تبار الكلى اخ 

  فحوص الدم 

 

 االجتماعات

 قبل دخول المستشفى للزراعة، ستلتقي أعضاء فريق زراعة الخاليا الجذعية لمناقشة ما يلي : 

o حالة المرض 

o إجراءات زراعة الخاليا الجذعية 

o اآلثار الجانبية للزراعة والُسميات المحتملة 

o   خطر اإلصابة بعدوى 

o القيود بعد مغادرة المستشفى  

 إن كانت خطة العالج تتضمن الفصد أو جمع الخاليا الجذعية من الدم الطَرفي، فستلتقي ممرضات الفصد  . 

 إن كان العالج يتضمن اإلشعاع، فستلتقي أطباء العالج اإلشعاعي لألورام لمناقشة التخطيط لإلشعاع . 

  مقدمة إلى وحدة زراعة الجذعية للمرضى الداخليين فيBoston Children’s Hospital. 

o جولة في الوحدة وجًها لوجه أو افتراضيًا.  

o  سيناقش مقدم الرعاية الصحية الجدول الزمني اليومي والروتين الخاص بمريض زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم عند التواجد

 .   ي أسئلة ربما تخطر لكفي الوحدة وسيجيب على أ

 



 Blood Disorders Centerومركز  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerمركز 
 ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال

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

 .الطبية الطارئة

 

 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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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في ھذه الصفحة موجھة إلى المرضى الذین یتلقون الرعایة في
Center .اتصل على الرقم  . استشر دائًما مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك فیما یخص أي أسئلة قد تخطر على بالك.  ال یقصد بھذه المعلومات أن تحل محل النصیحة الطبیة المتخصصة

 . للرعایة الطبیة الطارئة  911

 ورقة تثقیفیة لزرع الخالیا الجذعیة المكونة للدم 
 

  حصد النخاع العظمي 
 

 معلومات عامة 
تُجمع تلك الخالیا أثناء  .  النخاع العظمي ھو نسیج إسفنجي مكّون للدم، حیث تُصنع كل خالیا الدم الحمراء والبیضاء والصفائح الدمویة  •

 . ویكون ذلك في أغلب األحیان من عظام الوركإجراء حصد النخاع العظمي، 
 . غالبًا ما یُجمع النخاع العظمي من المتبرع بالنخاع العظمي في نفس الیوم الذي یتلقى فیھ مریض الزرع النخاع العظمي •
 .   یجري تسریب خالیا النخاع العظمي الخاصة بالمتبرع إلى المریض، على نحو مشابھ لنقل الدم •

 
 ة الموعد قبل العملی

 . Boston Children’s Hospital (BCH)في   الجراحةسیحصل المتبرع على موعد في عیادة ما قبل  •
 .   سیراجع مقدم الرعایة الصحیة الموافقة على التخدیر، واآلثار الجانبیة للتخدیر، وسیجیب على أسئلتك •

 
 یوم حصد النخاع العظمي  

 .    الجراحةفي الموعد الذي تحدده عیادة ما قبل ) الطابق الثالث من المبنى الرئیسي( BCHفي  الجراحةسیحتاج المتبرع للحضور إلى وحدة   •
 .  قبل دخول المتبرع غرفة العملیات أو بعد ذلك) Intravenous, IV(سیجري تركیب خط وریدي  •

 
 إجراء حصد النخاع العظمي 

 .   یُجرى حصد النخاع العظمي في غرفة العملیات تحت تأثیر التخدیر العام •
 .   سیُجمع النخاع العظمي من عظام الوركین •
 .  سیوضع ضماد كبیر لتغطیة المنطقة. ثقوب في كل ورك، وتكون تلك الثقوب أصغر من أن تحتاج للغُرز 3-2وبعد اإلجراء، سیكون ھناك  •
والدا المتبرع أو األوصیاء  یستطیع ).   post-anesthesia care unit, PACU(سیُنقل المتبرع إلى وحدة الرعایة بعد التخدیر  •

 .   ستُعطى السوائل واألدویة الُمسكنة لأللم عن طریق الخط الوریدي.  COVIDمع االلتزام بقیود  القانونیون علیھ زیارتھ
 .   BCHیبیت المتبرع عادةً لیلتھ في  •

 
 الخروج من المستشفى 

 .  سیغادر المتبرع غالبًا المستشفى في الیوم التالي •
 .   على مواقع الحصد Band-Aidsفي ذلك الصباح وستوضع سیُنزع الضماد   •
 .   في حالة ابتاللھا Band-Aidsیُسمح باالغتسال وینبغي تبدیل  •
 .   ال یسمح بالسباحة أو االستحمام مع غمر الجسم بالكامل في الماء حتى شفاء تلك المواقع •
للراحة، ولكن ینبغي  ) acetaminophen(یمكن استخدام كمادات دافئة وأسیتامینوفین .   من الشائع وجود كدمات وإیالم في تلك الفترة •

 ).   ibuprofen(تجنب استخدام إیبوبروفین 
 . ینبغي أن یتجنب المتبرعون الریاضات عالیة التأثیر ورفع األثقال لمدة ستة أسابیع •
 .   لتجنب الجفاف أكواب، سعة ثماني أونصات، من السوائل كل یوم،   8تناول ما ال یقل عن  •
 .  داوم على تناول األدویة التي یوصي بھا مقدم الرعایة الصحیة •
 .    اتصل بمقدم الرعایة الصحیة إن خطرت لك أي أسئلة أو مخاوف  •



 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerمركز 
 ورقة تثقیفیة عن طب أورام األطفال 

 حصد النخاع العظمي 
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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في ھذه الصفحة موجھة إلى المرضى الذین یتلقون الرعایة في
Center .اتصل على الرقم  . استشر دائًما مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك فیما یخص أي أسئلة قد تخطر على بالك.  ال یقصد بھذه المعلومات أن تحل محل النصیحة الطبیة المتخصصة

 . للرعایة الطبیة الطارئة  911

 
 اتصل بنا 

 : للمساعدة في رعایة المرضى، یُرجى االتصال على أرقام الھاتف التالیة

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

 ) 617( 632-3352مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى  •
 أیام األسبوع بعد الخامسة مساًء، واإلجازات وعطالت نھایة األسبوع : ساعات الراحة

 أورام األطفال المناوب / استدعِ زمیل طب أمراض الدم
 الطوارئ التي تھدد الحیاة  في حاالت  911اتصل على الرقم  •
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 Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Bloodالمعلومات الموجودة في ھذه الصفحة موجھة إلى المرضى الذین یتلقون الرعایة في 
Disorders Center .یما یخص أي أسئلة قد  استشر دائًما مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ف.  ال یقصد بھذه المعلومات أن تحل محل النصیحة الطبیة المتخصصة

 . للرعایة الطبیة الطارئة 911اتصل على الرقم  .  تخطر على بالك

 
 ورقة تثقیفیة لزراعة الخالیا الجذعیة المكونة للدم 

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

 

في  .  غرفة المریضتذكر أن حیز التخزین محدود في  .  یجب أن تكون األشیاء الشخصیة الواردة من المنزل نظیفة ویمكن مسحھا لتنظیفھا
 .   اإلنترنت  الوصول إلى كل غرفة نظام ترفیھي، مع إمكانیة 

 
 الدمى واأللعاب والكتب 

 .   یمكن لطفلك إحضار القلیل من دماه المفضلة، وكتبھ، وواحدة أو اثنتین من دمى الحیوانات المحشوة •
 . أو األجھزة المحمولة بالید )DVDs(یمكن لطفلك إحضار نظام األلعاب الخاص بھ، أو األسطوانات المدمجة  •
 . ینبغي إحضار الدمى التي تغسل آلیًا وتجفف في المنزل إلى المستشفى في حاویة مغلقة مثل حقیبة أو كیس بالستیكي •
 .   تغلیفیمكن إحضار الدمى الجدیدة في عبوات إلى الغرفة بعد نزع ال  •

 
 أجھزة الكمبیوتر الشخصیة واألجھزة اإللكترونیة 

 
إن لم یكن متاًحا لك الوصول لجھاز كمبیوتر لوحي، فیمكنك  .  یمكن إحضار أجھزة الكمبیوتر المحمولة واللوحیة من المنزل •

 .Boston Children’s Hospitalاستخدام أحدھما من 
 . سیفحص مھندسو اإللكترونیات كل األجھزة اإللكترونیة التي تحضرھا من المنزل لیروا إن كان استخدامھا متوافقًا وآمنًا •

 
 المالبس  

 

نوصي بمالبس مریحة یمكن غسلھا آلیًا  . غسلھا ووضعھا في حاویة مغلقة مثل حقیبة أو كیس یمكن جلب المالبس من المنزل بعد  •
 .   وتجفیفھا في المجفف 

 .  یوصى بجلب خف أو حذاء مقاوم لالنزالق •
 .  تتوفر مادة التنظیف.  تتوفر مغسلة ومجفف في الطابق السادس للمرضى والقائمین على رعایتھم •

 
 والبطاطین مالءات السریر  

 

 .   مرتین كل أسبوع في حالة اتساخھا التي یتم إحضارھا من المنزل یجب غسل البطاطین •
 .  یجب غسل أي مالءات 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 االتصال على أرقام الھاتف التالیة

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

 ) 617( 632-3352بالمستشفى مشغل نظام االستدعاء   •
 واإلجازات وعطالت نھایة األسبوع أیام األسبوع بعد الخامسة مساًء، : ساعات الراحة

 . أورام األطفال المناوب / استدعِ زمیل طب أمراض الدم
 حاالت الطوارئ التي تھدد الحیاة  في 911اتصل على الرقم  •
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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
 

 الجدول الزمني اليومي للمريض لزراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم

(Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT)  
 .HSCTهذا مثال على شكل الجدول الزمني اليومي لمريض 

 .    يجري تخصيص الجداول الزمنية بناًء على االحتياجات الطبية لطفلك

 

  صباًحا  5:00 –( منتصف الليل)صباًحا  12:00
 (Centralات الدم من الخط الوريدي المركزيتُسحب عينات اختبار

Venous Line, CVL) 

 المؤشرات الحيوية صباًحا  1:00 –( منتصف الليل)صباًحا  12:00

 المؤشرات الحيوية  صباًحا 5:00 –صباًحا  4:00

 صباًحا  9:00 –صباًحا  8:00
يُرجى .  المؤشرات الحيوية الصباحية، واألدوية الفموية، وتقييم التمريض

 . العلم أن قياس الوزن الصباحي ضروري لكل المرضى

 .سيتباين الترتيب. على جميع المرضى خالل تلك الفترة HSCTسيمر فريق  (ظهًرا)مساًء  12:00 –صباًحا  8:00

 (ظهًرا)مساًء  12:00 –صباًحا  9:00

يمكن تأخير )المسحات اليومية وتبديل مالءات السرير /االستحمام/االغتسال

لخصوصي اللعب والتدريس ا)، واألنشطة (ذلك إلى المساء عند الرغبة

 ، والعناية بالفم(والمشي في الرواق

 ساعات الزيارة مساءً  8:00 –صباًحا  11:00

 (إن ُوصفت)المؤشرات الحيوية واألدوية الفموية  مساءً  1:00 –( ظهًرا)مساًء  12:00

 (يوجد كل المرضى في غرفهم مع خفض إضاءة الرواق)وقت للهدوء  مساءً  3:00 –مساًء  1:00

 (إن ُوصفت)المؤشرات الحيوية واألدوية الفموية  مساءً  4:00 –مساًء  2:00

 تبديل أنابيب الخطوط الوريدية مساءً  6:00 –مساًء  5:00

 مساءً  8:00 –مساًء  6:00
، واألنشطة، والمشي (عند الحاجة)قياس الوزن المسائي وقياس محيط البطن 

 في الرواق

 المؤشرات الحيوية، واألدوية الفموية، وتقييم التمريض، والعناية بالفم مساءً  10:00 –مساًء  9:00

 

 

 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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توجيهات مكافحة العدوى لمرضى زراعة الخاليا الجذعية المكونة للدم 

(Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT)   
 

 . ، لذلك ينبغي اتباع توجيهات معينة للمرضى، ومقدمي الرعاية، واألشقاء، واألصدقاء، واألسرةHSCTمن المهم تجنب العدوى لكل مرضى 

 

 HSCTإرشادات عامة بشأن 

 .  ، ال يُسمح للمريض بمغادرة الوحدة إال لضرورة طبيةHSCTفور دخول المستشفى لغرض 

 

 :عند دخول المستشفى

  سيخضع كل مرضىHSCT  (.اختبارات الحلق والبراز)الختبارات للعدوى يمكن أن تتطلب احتياطات 

  (.عادةً ما يكون ذلك خالل ثالثة أيام)يجب أن يظل المريض في غرفته حتى ظهور النتائج النهائية 

 فة النشاطإن كانت تلك االختبارات سلبية للعدوى، فيمكنه مغادرة غرفته للمشي في الرواق أو في غر . 

 

 :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

ما ال يزيد عن ثالثة مرضى في الغرفة في المرة الواحدة مع يُسمح بتواجد . فقط HSCTعندما تكون غرفة النشاط مفتوحة، تكون مخصصة الستخدام مرضى 

 .  مقدم رعاية واحد لكل منهم

 : ال يمكن لألفراد التالي ذكرهم استخدام غرفة النشاط

  مرضى  ليسوااألشقاء واألطفال اآلخرونHSCT  

  المرضى وزوار المرضى الموجودون في العزل أو الخاضعون الحتياطات 

 لنشاط لغير مرضى ال يسمح بدخول غرفة اHSCT (بما في ذلك مرضى األورام)والعائالت، والزوار ،. 

 

بعد استخدام ُدمى غرفة النشاط، .   نظًرا إلمكانية انتشار العدوى على األسطح، فينبغي أال يشارك المرضى ُدماهم أو ألعابهم أو األشياء اليدوية مع غيرهم

 . النشاط، حتى يمكن تنظيفهاتوضع في سلة الُدمى المتسخة خارج غرفة 

 

 الزوار، بما في ذلك مقدمو الرعاية واألشقاء وأفراد األسرة

 :Boston Children’s Hospitalما لم تكن هناك قيود إضافية تتطلبها سياسة 

 ،أو القيء، أو اإلسهال ال ينبغي الحضور للمستشفى إن كنت مصابًا بأي عالمات للعدوى، بما في ذلك السعال، أو الحمى، أو الطفح الجلدي . 

 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 

  مساءً  8صباًحا و 11ساعات الزيارة ما بين 

 يجب أن يكون العمر أكبر من عامين 

  



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

 HSCTتوجيهات بشأن اإلصابة بالعدوى لمرضى 
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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 . الرعاية الصحية الخاص بك فيما يخص أي أسئلة قد تخطر على بالكاستشر دائًما مقدم . ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة
 .للرعاية الطبية الطارئة 911

 غسل اليدين

 وحدة الزرع غسل يديه أو استخدام مطهر لليدين على أي شخص يدخل  . 

 على كل من يدخل غرفة المريض غسل يديه أو استخدام مطهر لليد قبل دخول الغرفة وبعد مغادرتها. 

  (. كذلك الشئينبغي تنظيف )اغسل يديك أو استخدام مطهًرا لليد بعد التقاط شيء من األرض 

 

 النظافة الشخصية للمريض

 .  خفيفأسنان  معجوننظف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام . حماًما يوميًا مع مسحات مضادة للبكتيريايتلقى المرضى 

 

 تنظيف الغرف

يجري تبديل المالءات يوميًا (. Environmental Service Department)يجري تنظيف غرف المرضى يوميًا بواسطة إدارة الخدمة البيئية 

 .  وموبمعدل أكبر عند اللز

 

 الحمام

ال يُسمح باستخدام تلك الحمامات إال بواسطة المرضى ومقدمي .  وحوض استحمام وحوضتوجد في غرف جميع المرضى حمامات مزودة بمرحاض 

الحمام أو اغسل يديك بعد استخدام .  أحواض استحمام مخصصة لألشقاء والزوار اآلخرين وتوجد في طرفي الوحدة/توجد حمامات.  الرعاية من البالغين

 . 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 

 الجمعة مساًء، من االثنين حتى 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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