اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
ﻟﻤﺮﺿﻰ اﻷورام وﻋﺎﺋﻼﺗﮭﻢ

Your Child’s Medical Team

الفريق الطبي الخاص بطفلك
يوم العيادة:
الطبيب المعالج:
الزميل:
الممرضة الممارسة /مساعد الطبيب:
فريق التمريض ):(BCH
فريق التمريض ):(JFC
اخصائى نفسي اجتماعي )______________________ :(BCH
اخصائى نفسي
اجتماعي )_____________________________:(JFC
المدي /المنسق السريري)_____ :(BCH
المدي )_____ :(JFC
االتصال بنا
:للحصول على مساعد ة فيما يتعلق برعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية
•
•

•

عيادة صندوق جيمي617-632-3270
ساعات العمل 8:00صباحًا حتى 5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
مشغل الهاتف617- 632-3352
أيام األسبوع بعد :بعد انتهاء ساعات العمل،5مسا ًء ،أيام العطالت
وعطالت نهاية األسبوع
األورام لدى األطفال المناوب/االتصال بطبيب أمراض الدم
عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم911

: 2020تاريخ النشر • جميع الحقوق محفوظة ، 2020محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال © حقوق الطبع والنشر
 1من  1الصفحة

طب األورام وعائالتهم/دليل مرضى أمراض الدم
لجنة الكتابة والتحرير
 حاصلة على شهادة البورد- ) وممرض أطفالMasters of Science, MS(  ماجستير العلوم،Carole Atkinson
 وممرضة علوم عصبية مرخصة ومسجلة،)Pediatric Nurse Practitioner–Board Certified, PNP-BC(
)Certified Neuroscience Registered Nurse, CNRN(
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center أخصائية تمريض سريري للعلوم العصبية مركز
 وبكالوريوس علوم التمريض،)Master of Business Administration, MBA(  ماجستير إدارة األعمال،Caroline A. Costello
 وممرضة مرخصة لطب أورام األطفال، )Registered Nurse, RN(  وممرضة مسجلة،)Bachelor of Science in Nursing, BSN(
) وممرضة مرخصة لزراعة الدم والنخاع العظميCertified Pediatric Oncology Nurse, CPON® (
)Blood & Marrow Transplant Certified Nurse, BMTCN® (
) مركزHematopoietic Stem Cell Transplant Program( المكونة للدم
 ببرنامج زراعة الخاليا الجذعية،المنسقة التعليمية
ّ
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
)CPHON®(  وممرضة مرخصة لطب أورام األطفال، )RN(  وممرضة مسجلة،)MSN(  ماجستير علوم التمريض،Colleen Gerrity
أخصائية سريرية
Blood Disorders Center  وDana-Farber/Boston Children’s Cancer
)CPHON® (  وممرضة مرخصة لطب أورام األطفال، )RN(  وممرضة مسجلة،)MSN(  ماجستير علوم التمريض،Colleen Nixon
طب األورام السريرية/مدرّ سة أمراض الدم
Blood Disorders Center  ومركزDana-Farber/Boston Children’s Cancer مركز
)Bachelor of Arts, BA(  وبكالوريوس اآلداب،)BSN(  وبكالوريوس علوم التمريض،)RN(  ممرض مسجل،Daniel Wallace
Jimmy Fund مدير الحالة السريرية لدى
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
)Licensed Independent Clinical Social Worker, LICSW (  أخصائية اجتماعية سريرية مرخصة ومستقلة،Deborah Bond Berk
)Sibling Program(  ومديرة برنامج األشقاء،أخصائية اجتماعية سريرية أولى
Department of ( ) القسم النفسي واالجتماعي لطب األورام والرعاية التلطيفيةDivision of Pediatric Psychosocial Services ( قطاع الخدمات النفسية واالجتماعية لألطفال
)Psychosocial Oncology and Palliative Care
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
)Medical doctor, MD(  طبيبة بشرية،Elizabeth Mullen
 وأستاذ مساعد الطب الباطني،طبيبة معالجة
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
)Certified Health Education Specialist, CHES(  وأخصائية التوعية الصحية المرخصة،)MA(  ماجستير اآلداب،Kristin Barton
2 مديرة إدارة البرنامج
)Communications( ) | التواصلHealth Literacy( ) | التثقيف الصحيPatient & Family Education ( توعية المرضى والعائالت
)Clinical Education & Informatics ( التوعية السريرية والمعلوماتية
Boston Children’s Hospital
)Certified Child Life Specialist, CCLS(  وأخصائية حياة الطفل المرخصة،)MS(  ماجستير العلوم،Martha Young
)Patient and Family Education( مديرة برنامج توعية المرضى والعائالت
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
)CPHON® (  وممرضة مرخصة ألمراض الدم وطب األورام، )BSN(  وبكالوريوس علوم التمريض،)RN(  ممرضة مسجلة،Molly Shanahan
طب األورام/ أمراض الدم،1 ممرضة طاقم
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
 وممرض مرخص لزراعة الدم والنخاع العظمي، )CPHON® (  وممرض مرخص ألمراض الدم وطب األورام،)RN(  وممرض مسجل،)BSN(  بكالوريوس علوم التمريض،Robyn Blacken
)BMTCN®(
)Hematopoietic Stem Cell Transplant Program( المكونة للدم
 برنامج زراعة الخاليا الجذعية،ممرض البرنامج
ّ
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
إقرارات
)Association of Pediatric Oncology Nurses Standards of Practice ( معايير الممارسة لجمعية ممرضات طب أورام األطفال
)Children’s Oncology Group Nursing Discipline ( علم تمريض مجموعة طب أورام األطفال
Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center مركز
2020 لجنة الكتابة والتحرير لطب األطفال لعام

جدول المحتويات
الرعاية المنزلية
•
•
•

مقدمة

التطعيم
الجدري المائي (جدري الماء النطاقي) والقوباء (النطاقية)
مكافحة العدوى

•
•
•
•

الدعم والتكيّف

•
•
•
•
•

العودة إلى برنامج المدرسة
الدعم العاطفي للعائلة بكاملها :قطاع الخدمات النفسية
واالجتماعية لألطفال التابع لطب األورام
العالج التكاملي
برنامج األشقاء ()Sibling Program
الرعاية الروحية

•
•
•

مرحبًا في مركز Dana-Farber\Boston Children’s
Cancer and Blood Disorders Center
رعاية المرضى الداخليين في مستشفى بوسطن لألطفال
()Boston Children’s Hospital
رعاية المرضى الخارجيين في عيادة Jimmy Fund Clinic
بمركز Dana-Farber Cancer Institute
قبول المرضى الداخليين لتلقي العالج الكيماوي في مستشفى
Boston Children’s Hospital
جوالت مرور األطباء المرتكزة على األسرة
التجارب السريرية
متى ينبغي االتصال بفريق الرعاية الصحية الخاص بك وكيف يكون
ذلك

االختبارات واإلجراءات
•
•
•

االختبارات التشخيصية وصور األشعة واإلجراءات
نصائح لمساعدة طفلك فيما يخص الرعاية الطبية
صورة الدم الكاملة

األدوية

•
•
•
•
•

األدوية
سالمة العالج الكيماوي
إعطاء األدوية لطفلك عن طريق الفم
أوندانسيترون (( )Ondansetronزوفران )(Zofran
ترايميثوبريم ( )Trimethoprimوسلفاميثوكزازول
(( )Sulfamethoxazoleباكتريم )(Bactrim

التعامل مع اآلثار الجانبية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تفاعالت الحساسية
اإلمساك
اإلسهال
اإلرهاق
الحمى ونقص الخاليا المتعادلة
تساقط الشعر
العناية بالفم
الغثيان والقيء
معالجة التغذية أثناء عالج السرطان
الستيرويدات :تغيرات المزاج والسلوك
األلم
العناية بالجلد أثناء العالج
نقل الدم

حقوق الطبع والنشر لصالح  ©Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
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Welcome to Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center

مرحبًا بكم في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان
واضطرابات الدم
يلتزم مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم بتوفير الرعاية عالية الجودة لألطفال وعائلتهم .ونحن
متخصصون في رعاية األطفال و المراهقين و الشباب ممن يتلقون رعاية السرطان وغير ذلك من اضطرابات الدم .سوف يتلقى طفلك الرعاية
من فريق خبراء في األورام وأمراض الدم و زراعة خليا الجذعية في مستشفى بوسطن لألطفال ومركز دانا فاربر للسرطان عيادة جيمي فاند
طوابق المرضى الداخليين في مستشفى بوسطن لألطفال المتخصصة في ذلك النوع من الرعاية هي:
• 6 North 617-355-8066
6 West 617-355-8069
•
• 6 East 617-355-8063
• 9 Northwest 617-355-8096
يتم توفير رعاية المرضى الخارجيين في معهد دانا فاربر للسرطان:
• عيادة جيمي فاند ،في الطابق الثالث عبر الرقم 617-632-3270

فريق الرعاية الصحية
يشمل فريق الرعاية الصحية المتخصص الذي يرعى طفلك:
• الممرضات :تعمل عن قرب معكم ومع جميع أعضاء الفريق لتخطيط وتنفيذ رعاية طفلك  ،باإلضافة إلى توفير التعليم والدعم.
• مشرف الممرضات :يشرف على االحتياجات السريرية واإلدارية اليومية للوحدة .
• مدير التمريض :مسؤول عن قيادة وإدارة مختلف برامج علج األورام واضطرابات الدم.
• مساعد سريري :يقدم الرعاية لطفلك تحت إشراف ممرضة.
• مدير الحالة :يعمل مع طاقم التمريض للتأكد من ترتيب جميع احتياجات الرعاية المنزلية واألدوية والمستلزمات.
• الطبيب المعالج ،الزميل و المقيم ،مساعدين األطباء و الممرضين الممارسين :يعمل هؤالء مقدمو الخدمه الطبيه معاا إلدارة رعاية طفلك.
• الطبيب المعالج :هو الطبيب األقدم في فريق الرعاية الصحية وهو المسؤول في النهاية عن رعاية طفلك
• الزميل :هو طبيب أطفال يتدرب على أمراض الدم  /األورام لدى األطفال.
• المقيم :هو طبيب لديه تدريب في طب األطفال.
• الممرضون الممارسون ومساعدو األطباء :هم مقدمو خدمه طبيه حاصلون على درجة متقدمة وتدريب في طب األطفال
ً
زميل نفسيًا اجتماعيًا .سيشاهد طفلك طبيب نفسي في مستشفى
• قد يكون الطبيب النفسي االجتماعي أخصائيًا اجتماعيًا أو أخصائيًا نفسيًا أو
بوسطن لألطفال وعيادة جيمي فند  ،وهو يقدم الرعاية طوال فترة العلج .انهم متخصصون في تقديم المشورة والدعم لجميع أفراد األسرة.
• متخصصون في الموارد :من قسم الشؤون النفسية االجتماعية يساعدون العائلت بموارد ملموسة.
• أخصائين حياة الطفل :تقديم اللعب التنموي كوسيلة لألطفال للتعبير عن المخاوف أو القلق وفهم بيئة المستشفى .كما أنها توفر األنشطة
والبرامج كتسليه من روتين المستشفى.
• أخصائين التغذية :مساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل التغذية والنظام الغذائي.
• ممثلو تجربة المريض وأخصائي الدعم اإلداري السريري :العمل في مكتب االستقبال  ،واإلجابة على األسئلة ومساعدتك في الخدمات التي
قد تحتاجها.
أخصائين تعليم المريض واألسرة :متواجدون في غرفة الموارد ويمكنهم مساعدة المرضى والعائلت على العثور على موارد حول مرض طفلهم
وعلجهم وتقديم برامج الدعم.
المعالج الطبيعي :مساعدة المرضى على الحفاظ على القوة البدنية أثناء العلج

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2019 :
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المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من هذه
المعلومات أن تكون بدي ا
ل عن الرعاية الطبية المهنية .دائ اما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في حاالت
الطوارئ ،اتصل على الرقم .911

مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم
ورقة تعليمية لرعاية المصابين باألورام من األطفال
مرحبًا بكم في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم
)(Welcome to Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center

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 الرقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
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المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من هذه
المعلومات أن تكون بدي ا
ل عن الرعاية الطبية المهنية .دائ اما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في حاالت
الطوارئ ،اتصل على الرقم .911

Inpatient Care at Boston Children’s Hospital

رعاية المرضى الداخليين في مستشفى
)Boston Children’s Hospital (BCH
معلومات لمقدمي الرعاية
•
•
•
•
•
•
•
•

ينبغي أن يرافق كل المرضى الذين تقل أعمارهم عن  18سنة أحد والديهم /األوصياء عليهم ،أو أحد أفراد طاقم وحدة التمريض ،أو
متطوع عند مغادرة طابق/وحدة المستشفى.
يمكن لمقدمي الرعاية أن يظلوا في المستشفى طوال اليوم .تضم كل غرفة مريض مكانًا واحدًا للنوم حيث يمكن لمقدم الرعاية البالغ
أن ينام ً
ليل .وتوجد الملءات وأغطية الوسادات والمناشف على عربة البياضات الموجودة في طابقك.
يجب على كل المرضى ارتداء سوار تعريفي طوال الوقت خلل وجودهم داخل حرم المستشفى .إن غادرت المستشفى،
فيرجى إبلغ ممرضة طفلك بموعد مغادرتك وبرقم هاتف يمكن الوصول إليك عن طريقه.
إن لم تكن في المستشفى ،فيمكنك االتصال للتحدث إلى ممرضة طفلك.
لن تُقدَّم المعلومات إال للوالدين أو لألوصياء القانونيين ،حمايةً لطفلك.
عند دخول طفلك المستشفى ،يجب أن تحصل على شارة تعريف بها صورة في بهو المستشفى .للحصول على الشارة
التعريفية ،يجب على مقدمي الرعاية تقديم بطاقة تعريفية بها صورة .ويجب ارتداؤها طوال الوقت.
يتحمل مقدمو الرعاية مسؤولية األشقاء والزوار اآلخرين.
يجب أن توافق اإلدارة الهندسية  Engineering Departmentبمستشفى Boston Children’s Hospital
على كل األجهزة الكهربية .تحدث إلى الممرضة لمزيد من المعلومات.

زيارة مريض
•
•
•
•

تنتهي ساعات الزيارة في الساعة  8مسا ًء .وال يسمح إال لمقدمي الرعاية بزيارة المستشفى بعد الساعة  8مسا ًء.
ال يمكن لألصدقاء وأفراد العائلة المرضى زيارة المستشفى.
يجب إخضاع كل الزوار الذين تقل أعمارهم عن  12سنة للفحص يوميًا تحسبًا للمرض ويقوم بذلك طاقم مكتب
المعلومات الموجود في البهو الرئيسي .إن سُمح لهم بالزيارة ،فسيحصلون على ملصق لديناصور بحيث يمكنهم زيارة
الطابق.
ال يسمح بالتدخين والكحوليات والمخدرات واألسلحة من أي نوع داخل مستشفى .Boston Children’s Hospital
إن كان مسموحًا لك قانونًا بحمل سلح ناري ،فيرجى االتصال بمكتب األمن عن طريق الرقم .617-355 -6121

زيارة مريض زراعة الخاليا الجذعية
•
•
•
•

تقتصر زيارة مرضى زراعة الخليا الجذعية على الزوار الذين سبق حصولهم على لقاح جديري الماء أو جدري الماء
النطاقي.
ال يُسمح إال بثلث زوار في المرة في غرفة مريض زراعة الخليا الجذعية.
ال يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين زيارة مريض زراعة الخليا الجذعية ما لم يسمح بذلك فريق الرعاية
الصحية .يمكن لألطفال من سن عامين إلى  18عا ًما زيارة غرفة المريض.
يوجد حمام في كل غرفة مريض مخصص الستخدام المريض وأشقائه ووالديه فقط .وتوجد حمامات الزوار في غرفة العائلة
وفي الرواق.
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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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
رعاية المرضى الداخليين في مستشفى )Boston Children’s Hospital (BCH
)(Inpatient Care at Boston Children’s Hospital

غرف المرضى
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

حفاظًا على سلمة طفلك ،ال يمكن إال لمقدمي الرعاية الصحية ملمسة إعدادات المضخة الوريدية أو أي معدات طبية .اسأل
الممرضة إن خطرت لك أسئلة أو مخاوف.
ينبغي اإلبقاء على الحاجز الجانبي لمهد طفلك مرفوعًا دو ًما .ستخطركم الممرضة بالمعلومات التي تخص سلمة المهد والسرير.
لكل حيّز للسرير تلفاز مزود بشبكة ™GetWell Network
إتاحة اإلنترنت مجانًا.
لكل حيّز سرير هاتف كذلك.
 oالمكالمات الواردة مجانية.
 oالمكالمات الهاتفية التي تجرى باستخدام رمز المنطقة  617أو  508أو  781مجانية.
توجد غسالة ومجفف في الطابق السادس .راجع الطاقم الموجود بالمكتب الرئيسي في وحدتك.
ينبغي ترك المقتنيات الثمينة القيمة أو األموال أو المجوهرات في المنزل.
يرجى قصر الديكورات واألغراض الشخصية على الحد األدنى بحيث تكون عملية التنظيف أكثر فاعلية .ملحوظة :لن يحرك
مسؤولو التنظيف األغراض الشخصية للتنظيف تحتها.
يرجى تعليق كافة الديكورات والبطاقات والملصقات على الحائط باستخدام الصق لبادة ( )sticky tackفقط .ال ينبغي استخدام
شريط الصق لتعليق أي أغراض.
ال مانع من بالونات مايلر للمرضى ولكن ال يسمح ببالونات اللتيكس في أي مكان داخل المستشفى.
نظرا للمخاوف المتعلقة بالعدوى ،ال يسمح بالنباتات واألزهار في الطابق السادس 6.يرجى التحدث إلى الممرضة إن خطرت لك
ً
أي أسئلة بخصوص هذه السياسة.

المناطق المشتركة للمرضى والعائالت
غرفة النشاط ومراكز الموارد العائلية
• يتوفر موظفون ومتطوعون في غرف النشاط ومراكز الموارد.
• نرحب بالمرضى وأشقائهم من كل الفئات العمرية إن كانوا برفقة شخص بالغ.
• يمكن اصطحاب الدمى أو أقراص الفيديو الرقمية ( )Digital Video Discs, DVDsإلى غرفة الطفل للعب بها إن لم يكن
في استطاعته مغادرة الغرفة.
• يمكن لمرضى زراعة الخليا الجذعية استخدام غرفة نشاط  ،6Wعلى أال يزيد العدد عن ثلثة في كل مرة بعد الفرز تحسبًا
للعدوى .ال يمكن ألشقاء مرضى زراعة الخليا الجذعية التواجد في األروقة أو في غرفة النشاط.
خدمة الطعام
• يوفر مستشفى  BCHخدمة طعام للمرضى وتقوم بالتوصيل إلى الغرفة .عندما ينتهي الطفل من تناول وجبته ،يرجى إعادة
الصينية إلى العربة الموجودة في الرواق.
• ساعات العمل :يوميًا ،من الساعة  7:30صباحًا إلى  6:00مسا ًء (خدمة كاملة) .من الساعة  6:00مسا ًء إلى  6:30مسا ًء،
تتوفر سندوتشات (شطائر) باردة .الهاتف( FOOD( (617) 355-3663 :الطعام))
مركز التغذية ()Nourishment Center
• تتوفر مشروبات ووجبات خفيفة للمرضى في مركز التغذية الموجود في وحدتك.
• يحتوي كل مركز تغذية على ثلجتين.
 oواحدة مخصصة تحديدًا لطعام المرضى فقط.
 oيمكن حفظ الطعام المجلوب من المنزل ،وعليه ملصق باالسم والتاريخ ،في الثلجة لمدة ال تتجاوز  3أيام .أما
األغراض التي ال تحمل ملصقًا فسيجري التخلص منها .نرجو التخلص من كل فضلت الطعام قبل عودة طفلك إلى
منزله.
حقوق الطبع والنشر لصالح ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  2من 3
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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
رعاية المرضى الداخليين في مستشفى )Boston Children’s Hospital (BCH
)(Inpatient Care at Boston Children’s Hospital

خدمات الترجمة الفورية
• إن كنت في حاجة إلى مترجم فوري خلل فترة وجودك في المستشفى ،فيرجى سؤال مقدم الرعاية الصحية لطفلك.
• اتصل على )617( 355-7198
الرعاية الروحية

• توجد دار عبادة  Interfaith Chapelفي مبنى  Farleyفي الطابق األول وهي مفتوحة طوال اليوم .تتوفر دور عبادة لتقديم
الدعم الروحي والعاطفي.
• اتصل بالرقم .(617) 355-6664
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 وعطلت 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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  3من 3
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.

Outpatient Care at the Jimmy Fund Clinic at Dana-Farber Cancer Institute

رعاية المرضى الخارجيين في  Jimmy Fund Clinicفي مركز
Dana-Farber Cancer Institute
تبدأ كل زيارة للعيادة لدى مكتب االستقبال ،حيث سيسجل الموظفون حضور طفلك في الموعد .وتختلف مدة كل موعد من مريض إلى آخر ويتوقف ذلك
على الكثير من األشياء ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر ،فحوصات الدم والنتائج المعملية و/أو إعداد األدوية و/أو مشتقات الدم ومدة العالج .ولتقديم
أقصى جودة للرعاية لكل المرضى ،يدير األطباء والموظفون على حد سواء المدة ويعطون األولوية لسالمة المريض في كل زيارة .إن خطرت لك أي
أسئلة بخصوص رعاية المريض أو مدة االنتظار ،فيرجى طرح أسئلتك على فريق الرعاية الصحية.
ساعات عمل العيادة:
• تبدأ ساعات عمل العيادة من  7:45صباحًا حتى  6:00مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة
• ويبدأ الرد على المكالمات الهاتفية من  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء في أيام العمل
• تغلق العيادة في الليل وفي أيام األحد وفي األعياد
• وتكون العيادة مفتوحة في أيام السبت من الساعة  8صباحًا حتى الساعة  3:30مسا ًء فقط للتسريبات أو سحب العينات المعملية المقررة سلفًا.
قبل وصولك إلى العيادة:
• ابذل قصارى جهدك للوصول في موعدك.
• نوصي أن تصل قبل  15دقيقة من أول موعد مقرر لك في ذلك اليوم إلتاحة الوقت لتسجيل الحضور وقياس العالمات الحيوية.
• ستجري مقابلة الحضور المبكرين أو المتأخرين عندما يتاح أحد مقدمي الرعاية الصحية.
 oإن كنت ستتأخر عن موعد يخص طفلك ،فاتصل بمكتب االستقبال عن طريق الرقم .(617) 632 -3270
• إن تلقيت تعليمات بذلك ،فيُرجى الحضور مع استخدام مخدر موضعي للوصول للمنفذ أو للحقن .يمكن لذلك أن يساعد على عدم تأخير
المواعيد ،ويحد من مدة االنتظار.
• اصطحب قائمة باألدوية الحالية وأدوية طفلك في كل زيارة للعيادة.
• اصطحب أغراضًا إلى العيادة قد يحتاجها طفلك خالل اليوم مثل مالبس بديلة ،أو حفاضات ،أو حليب اصطناعي ،أو طعام خاص قد يحتاجه
الطفل.
خالل الوجود في العيادة:
• سجل الحضور في مكتب استقبال .JFC
فورا.
 oإن أصيب الطفل بالحمى أو بدا متوعكًا ،فأبلغ موظفي مكتب االستقبال بذلك ً
• سيوضع سوار تعريفي على رسغ طفلك.
• سيحصل طفلك على شارة ( RTLSنظام تحديد الموقع اآلني ( )Real Time Locating Systemوينبغي أن يرتديها بد ًءا من
تسجيلك الحضور للعيادة وحتى تسجيلك للخروج .وبذلك يستطيع طاقم العيادة معرفة مكان طفلك طوال الموعد.
• بعد تسجيل الحضور ،ابقَ في منطقة االنتظار.
 oإما أن يكون مرضى عمليات زرع الخاليا الجذعية في غرف عزل خاصة أو في غرف العيادة العادية .ينبغي أال تنتظر في غرفة
االنتظار الرئيسية.
• أبلغ طاقم مكتب االستقبال إن كنت في انتظار قياس العالمات الحيوية لمدة أطول من  30-20دقيقة بعد الموعد المحدد لوصولك.
• إن سُحبت عينات معملية في العيادة ،فعادةً ما يستغرق ظهور النتائج مدة تتراوح بين ساعة وساعتين.
 oوخالل انتظارك ،سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بمراجعة النتائج المعملية ،وإنهاء طلبات العالج الكيماوي ،وإعداد األدوية.
 oعندما يصير عالج طفلك جاهزً ا ،فستحضره إلى منطقة التسريب.
• تتوفر قوائم طعام لدى مكتب االستقبال لطلب الطعام لطفلك خالل وجوده في العيادة.
• يرجى عدم ترك أي أموال أو مجوهرات أو أي مقتنيات ثمينة أخرى دون حراسة في أي وقت خالل وجودكم في العيادة.
• ينبغي أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة تحت إشراف ولي األمر طوال الوقت .إن كان يجب عليك مغادرة العيادة لمدة أقصاها
 30-15دقيقة أثناء عالج طفلك ،فيرجى سؤال طاقم العيادة بحيث يمكنهم تحديد ما إذا كان يمكننا رعاية طفلك بأمان في غيابك.
حقوق الطبع والنشر لصالح  2020 ،© Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 2
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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
رعاية المرضى الخارجيين في The Jimmy Fund Clinic
)(Outpatient Care at the Jimmy Fund Clinic at Dana-Farber Cancer Institute

تسجيل الخروج من :Jimmy Fund Clinic
• عندما يسمح لك مقدم الرعاية الصحية بمغادرة العيادة في ذلك اليوم فستحصل على:
 oقائمة ُمحدثة بكل أدوية طفلك.
 oقائمة بالمواعيد المقبلة .يرجى مراجعة التواريخ واألوقات بعناية.
 oيرجى التوجه إلى مكتب االستقبال لتحديد أي مواعيد الحقة.
 oيرجى إعادة شارة  RTLSإلى صندوق إعادة شارات  RTLSوهو على شكل ضفدع في العيادة عند مغادرتك.
زيارة مريض
• نرحب بزيارة األشقاء أو غيرهم من أفراد العائلة في  .Jimmy Fund Clinicيرجى االلتزام بالتوجيهات التالية:
 oال يمكن لألصدقاء وأفراد العائلة المرضى القيام بزيارة.
 oيجب أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة تحت إشراف الوالدين أو األوصياء طوال الوقت.
نظرا للحيز المحدود ،فانتبه لعدد الزوار الذين تجلبهم إلى العيادة.
o
ً
• زيارة مريض خاضع الحتياطات في غرفة تسريب خاصة:
 oيجب أن يبقى األشقاء والزوار في غرفة المريض.
 oيمكن للوالدين أو مقدمي الرعاية البالغين مغادرة غرفة المريض ولكن ينبغي أن يغسلوا أيديهم قبل دخول المناطق المشتركة ،مثل
األروقة وغرفة الموارد وغرفة النشاط والمطبخ ،وبعد ذلك.
مناطق العيادة
• غرفة اللعب وهي المكان الذي يمكن أن تجد فيه الدمى واأللعاب وغير ذلك من األنشطة.
• منطقة اليافعين حيث يمكن لليافعين وشباب البالغين تمضية الوقت مع غيرهم من نفس عمرهم خالل وجودهم في العيادة.
• غرفة موارد بلوم لألطفال ( )Blum Pediatric Resource Roomحيث يمكن أن تجد الكتب والمعلومات .تتوفر لعائلتك
األنشطة الفنية والموسيقية وغيرها من األنشطة.
• شبابيك التغذية موجودة في منطقة االنتظار وفي منطقة التسريب.

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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  2من 2
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.

Inpatient Chemotherapy Admissions at Boston Children’s

ﻗﺑول اﻟﻣرﺿﻰ اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
)Boston Children’s Hospital (BCH
ﯾﺧﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﮭم ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي ﻛﻣرﺿﻰ داﺧﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  BCHﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة
) Jimmy Fund Clinic (JFCﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﮭم .ﺑﻣﺟرد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك
ﻋﻠﻰ ﺑدء اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي ،ﺗﺗواﺻل اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة  JFCﻣﻊ ﻣﻧﺳﻖ إﯾداع اﻟﻣرﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (COPP) BCH
ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺗوﻓر ﺳرﯾر ﻟﻠﻣرﯾض.
ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﺗدرك أﻧﮫ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد دﺧول طﻔﻠك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،ﻓﻘد ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻏرﻓﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻣﺗﻠﺋًﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻋدم ﺗوﻓر ﻏرﻓﺔ ﺷﺎﻏرة ،ﺳﺗظل ﻣﻣرﺿﺔ اﻟﻌﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل داﺋم ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  BCHوإﺑﻘﺎﺋك ﻋﻠﻰ اطﻼع ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﺳﺗﺟدات طوال
اﻟﯾوم .وإذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻏرﻓﺔ ﺣﺗﻰ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻣن ﺑﻌد اﻟظﮭﯾرة ،ﺳﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺧطﺔ ﻟك ﺗﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن أھﻣﯾﺔ ﺗﻠﻘﻲ طﻔﻠك ﻟﻠﻌﻼج.
ﻋﻧد ﺗوﻓر ﻏرﻓﺔ:
• ﺳﺗﺑﻠﻐك اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠك ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة  JFCوﺗرﺗب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ BCH
ﺗﻘرﯾرا إﻟﻰ اﻟﻣﻣرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  BCHﺑﺷﺄن اﻟﻌﻼج اﻟذي ﺗﻠﻘﺎه طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدة
• ﺳﺗﻘدم ﻣﻣرﺿﺔ طﻔﻠك ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة JFC
ً
• ﺳﯾﺑدأ اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة  ،JFCﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﯾوم ،وطول ﻣدة اﻟﻌﻼج ،وﻧوﻋﮫ

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

•

Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ﺗﻣﺗد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ إﻟﻰ  5ﻣﺳﺎ ًء ،ﻣن اﻻﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ
ﻣﺷﻐل ﻧظﺎم اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (617) 532-3352
ﺳﺎﻋﺎت اﻟراﺣﺔ :أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد  5ﻣﺳﺎ ًء ،اﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب ﻣﺗﺎح ﻗﯾد اﻻﺳﺗدﻋﺎء
اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر © ﻟﺻﺎﻟﺢ  2020 ،Boston Children’s Hospitalﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2019 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 1

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 .اﺗﺻل ﺑﺎﻟرﻗم  911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

Family Centered Rounds

جوالت مرور األطباء المرتكزة على األسرة
يقدّم مركز  Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Centerخدمات الرعاية المرتكزة
خبيرا في احتياجات طفلك .في مستشفى  ،Boston Children’s Hospitalيمكن
على األسرة ويتعامل معك ،موفر الرعاية ،باعتبارك
ً
للمرضى وأسرهم اختيار المشاركة في جوالت مرور األطباء المرتكزة على األسرة ( )Family Centered Rounds, FCRكل صباح.
في صباح كل يوم ،يناقش الفريق الطبي الرعاية التي يتلقاها كل مريض .وتتم دعوة اآلباء/موفري الرعاية للمشاركة في مناقشة الفريق الطبي،
إما بجوار سرير المريض أو خارج غرفته .يمكنك أيضًا إلغاء االشتراك وطلب تلخيص خطة اليوم من الفريق بعد مناقشة جوالت المرور .يمكن
أن يشمل أعضاء فريق الرعاية الصحية لطفلك الموجودون خالل جوالت المرور المرتكزة على األسرة:
• أخصائي األورام المعالج
• زميالً مبعوثًا (طبيب أطفال تحت التدريب ليصبح أخصائي أورام)
• الطبيب المقيم
• الممرضة الممارسة/مساعد الطبيب
• الممرضة المسؤولة
• ممرضة المريض في المناوبة
• الصيدلي
• طالب الطب/التمريض
• مدير الحالة
• أخصائي التغذية
• األخصائي االجتماعي/الطبيب النفسي
خالل جوالت مرور األطباء المرتكزة على األسرة:
• يراجع الطبيب المقيم أو الممرضة الممارسة حالة طفلك ،بما في ذلك األحداث التي وقعت خالل آخر  24ساعة ،والعالمات
الحيوية ،ونتائج االختبارات المعملية.
• يتم إجراء فحص بدني لطفلك.
• تتم مناقشة خطة عالج اليوم.
• تتم مراجعة خطط الخروج من المستشفى ،بما في ذلك األهداف واألدوية .
• يتم تشجيع المرضى ،واآلباء ،وأفراد األسرة على طرح ما لديهم من أسئلة في ختام مناقشة الفريق الطبي.
تستغرق جوالت مرور األطباء المرتكزة على األسرة في العادة  10-5دقائق لكل مريض .يجب أن يجتمع الفريق الطبي مع جميع المرضى ،لذا
إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف معلقة خارج خطة الرعاية الحالية ،فيرجى إخبار الطبيب السريري في الفريق؛ بحيث يمكن ترتيب وقت إضافي
لالجتماع معك.

اتصل بنا
•
•

•

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

حقوق الطبع والنشر © لصالح  2020 ،Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة تاريخ النشر2019 :
الصفحة  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
بالرقم  911للرعاية الطبية الطارئة.

Clinical Trials

التجارب السريرية
يتلقى العديد من األطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم العالج من خالل تجربة سريرية .وتهدف التجارب السريرية إلى تطوير
عالجات تقدم أفضل فرصة للشفاء وبأقل اآلثار الجانبية .يتم التخطيط لتجارب جديدة بنا ًء على نتائج التجارب السابقة ،وما نعرفه عن
المرض ،والعالج.
تتألف التجارب السريرية من مراحل مختلفة .ويجري تصميم كل مرحلة لإلجابة عن أسئلة محددة.
•
•
•

المرحلة األولى تقدم التجارب السريرية عالجًا لعدد صغير من المرضى في سبيل تحديد مقدار الدواء الذي يمكن
إعطاؤه للمريض بأمان.
المرحلة الثانية تتناول التجارب السريرية تأثير العالج على أنواع محددة من األمراض.
المرحلة الثالثة تقارن التجارب السريرية خطة العالج الجديدة أو ال ُمنقحة بالعالج القياسي.

مثلما هو الحال مع جميع خيارات العالج ،سوف يتحدث معك فريق الرعاية الصحية بشأن الخيارات المختلفة أو أي مخاوف قد
تخطر على بالك .وسيُطلب منك التوقيع على موافقة مستنيرة ،ويمنحك هذا المستند شرحًا كامالً للتجربة السريرية.
إذا تبين ألي سبب من األسباب أن خطة العالج ليست الخيار األفضل لطفلك ،فسيتم تغييرها .ويمكنك في أي وقت إنهاء مشاركة طفلك في
التجربة السريرية.

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

•

Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
تمتد ساعات العمل من الساعة  8صباحًا إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة.
مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب متاح قيد االستدعاء
اتصل بالرقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر © لصالح  2020 ،Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة تاريخ النشر2019 :
الصفحة  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 بالرقم  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
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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

Diagnostic Tests, Scans, and Procedures

االختبارات التشخيصية والفحوصات واإلجراءات
سيقوم فريق الرعاية الصحية الخاص بك دائ ًما بشرح اإلجراء الذي ستخضع له ،واإلجابة عن أي أسئلة قد تخطر على بالك قبل أي اختبار .ويستطيع
الوالدان تهدئة وإلهاء طفلهما خالل بعض االختبارات .قد تتطلب بعض اإلجراءات مسكنًا لأللم ،أو التخدير العام أو عملية جراحية.
مخطط السمع
وهو اختبار يقيس السمع عند مستويات مختلفة من ارتفاع الصوت .ويجرى هذا االختبار قبل تلقي عالجات معينة وبعدها.
الخزعة
هي عينة يتم جمعها من األنسجة لفحصها الحقًا من أجل الكشف عن الخاليا غير الطبيعية .وهناك ثالثة أنواع من الخزعات تستخدم لجمع عينات من
األنسجة:
 .1الخزعة باإلبرة
• طريقة مستخدمة في تشخيص ما إذا كانت هناك خاليا غير طبيعية في الجسم عن طريق إدخال إبرة عبر الجلد .وقد يشعر طفلك
بالضغط أو االنزعاج عند إدخال اإلبرة .وعادةً ما نلجأ إلى مسكن األلم أو التخدير العام لمساعدة طفلك على الشعور
مخدرا موضعيًا لتخدير موضع إدخال اإلبرة.
باالسترخاء ،ونستخدم
ً
 .2الجراحة طفيفة التوغل
ً
تخديرا عا ًما لجعل
أو
ألم
مسكن
ة
عاد
وتتطلب
.
لد
الج
في
صغير
شق
إحداث
خالل
من
النسيج
من
عينة
جمع
في
مستخدمة
• طريقة
ً
شعورا بالراحة.
طفلك أكثر
ً
 .3الخزعة الجراحية
• طريقة مستخدمة في جمع النسيج يتم إجراؤها في غرفة العمليات .وسيتم استخدام التخدير العام أثناء اإلجراء.
سحب عينة من نخاع العظم والخزعة
طريقة لجمع عينة من نخاع العظم ،وهو السائل الموجود داخل تجاويف العظام التي تنتج خاليا الدم البيضاء ،وخاليا الدم الحمراء ،والصفائح الدموية.
عادةً ما يتم سحب نخاع العظم من عظم ورك طفلك .ومن ث ّم ،يتم فحص العينة للكشف عن أي اختالالت أو لمراقبة استجابة طفلك للعالج .يتم تنفيذ هذا
اإلجراء عادةً في العيادة ،أو غرفة العالج في المستشفى ،أو غرفة العمليات .وسيحتاج طفلك لتلقي مسكن ألم أو تخدير عام.
• في عملية سحب العينة ،يتم وضع إبرة في الورك ،وتُستخدم حقنة لشفط عينة من نخاع العظم.
• إذا تم إجراء خزعة ،فهذا يعني أنه يتم أخذ شريحة صغيرة من العظم من نفس موضع اإلدخال.
المسح العظمي
هو اختبار الطب النووي الذي يصور العظام للكشف عن األمراض ،أو الكسور ،أو العدوى .سيتلقى طفلك كمية صغيرة من الصبغة المشعة من خالل
قسطرة الحقن الوريدي ( )IVقبل الخضوع للفحص .وبعد عدة ساعات ،ستعود للحصول على الصورة .سيستلقي طفلك على طاولة تحت كاميرا
ضخمة تتحرك بالتدريج حول جسم طفلك .وقد يُطلب من طفلك اتخاذ وضعيات مختلفة ولكن سيظل عليه أن يبقى ثابتًا خالل التقاط الصورة للحصول
على الصورة المثلى.
التصوير المحوري باألشعة المقطعية ()Computed Tomography, CT
فحص  CATأو  CTهو اختبار أشعة يستخدم نوعًا من آالت األشعة السينية والحواسيب اللتقاط صور للجسم .وتساعد الصور التفصيلية الصادرة عن
األشعة المقطعية مقدمي الرعاية الصحية على تشخيص حالة طفلك وعالجه .سيظل على طفلك أن يبقى ساكنًا على طاولة متحركة .وفي العديد من
الحاالت ،سيضطر األطفال إلى ابتالع و/أو تلقي صبغة تباين عن طريق الحقن الوريدي لمساعدة مقدم الرعاية الصحية على معاينة أفضل لمناطق
معينة في الجسم.
حقوق الطبع والنشر لصالح  2020 © Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 3
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
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)(Diagnostic Tests, Scans, and Procedures
اختبار تجميع البول على مدار  24ساعة
اختبار لقياس مدى كفاءة عمل الكليتين عن طريق جمع كل البول الذي يخرجه طفلك في وعاء .ستحتاج لالحتفاظ بكل بول طفلك لمدة  24ساعة
بالضبط .ويمكن للمختبر حساب تصفية الكرياتينين لدى طفلك باستخدام البول المجمع لقياس وظيفة الكلى لدى طفلك.
مخطط صدى القلب ()echo
مخطط صدى القلب ( )echoهو اختبار يستخدم الموجات الصوتية (الموجات فوق الصوتية) اللتقاط صور لقلب طفلك وغرفه ،ولألوردة والشرايين
(األوعية الدموية) .سيستلقي طفلك على ظهره وسيحتاج للبقاء ساكنًا.
رسم القلب الكهربي ( ECGأو )EKG
رسم القلب الكهربي ( ECGأو  )EKGهو اختبار يمكن أن يقيس النشاط الكهربي للقلب .وسيسجل نظم القلب ومعدل نبضه .ستوضع لصقات صغيرة
على ذراعي طفلك وساقيه وصدره .ويتم توصيلها بمشابك وأسالك متصلة بجهاز يسجل نظم قلب طفلك ومعدل نبضه .سيُطلب من طفلك أن يبقى
ساكنًا.
فحص الجاليوم
نظيرا مشعًا ،والذي يتم حقنه عن طريق الوريد وال تمتصه إال أنواع معينة من األنسجة .وبعد مرور حوالي  72ساعة ،ستُظهر
سوف يتلقى طفلك
ً
الصور مكان وجود هذه الخاليا داخل الجسم .وال يتعرض طفلك لخطر من تلقي النظير المشع .في كثير من األحيان ،تصبح هناك حاجة اللتقاط المزيد
من الصور بعد  4-2أيام.
معدل الترشيح الكبيبي ( )Glomerular Filtration Rate, GFR
فحص  GFRهو اختبار الطب النووي الذي يقيس وظيفة الكلى .ويخضع له المريض قبل بعض العالجات الكيماوية وبعدها .سيتلقى طفلك صبغة
ونظرا ألن الكلى
مشعة عن طريق الحقن الوريدي ،ثم يخضع لمجموعة من عمليات سحب الدم الموقوتة لقياس مقدار بقاء الصبغة المشعة في الدم.
ً
تعمل على إزال ة الفضالت من الدم ،فإن االختبار يساعد على فهم مدى كفاءة عمل الكليتين عن طريق قياس مدى سرعة إزالة الصبغة المشعة من الدم.
البزل القطَني ()Lumbar Puncture, LP
ينطوي البزل القطني ،ويسمى كذلك البزل الشوكي ،على إجراء يجمع عينة من السائل الدماغي الشوكي ( ،)CSFالذي يحيط بالمخ والنخاع الشوكي
لتحديد وجود الخاليا السرطانية أو تقدم العالج .ستُدخل إبرة خاصة بين العظام (الفقرات) في الجزء السفلي من ظهر طفلك إلى الحيز الذي يضم السائل
الدماغي الشوكي .إذا كان طفلك بحاجة إلى عالج كيماوي في السائل الدماغي الشوكي ،فسيتم حقنه ببطء عبر اإلبرة الموجودة بالفعل .يتم تنفيذ اإلجراء
عادةً في العيادة ،أو غرفة العالج في المستشفى ،أو غرفة العمليات ،وسيحصل طفلك على تخدير األلم اإلجرائي أو تخدير عام.
التصوير بالرنين المغناطيسي ()MRI
فحص  MRIهو اختبار تصوير تشخيصي يستخدم مغناطيسًا وموجات الراديو اللتقاط صور لألعضاء واألنسجة داخل الجسم .ويمكن استخدامه
ق للسمع .وسيُطلب من طفلك أن
للتعرف على ما يوجد من خاليا غير طبيعية في أنحاء الجسم وقياسها .سيستلقي طفلك على طاولة وسيحصل على وا ٍ
يبقى ساكنًا لفترة تتراوح بين  20و 90دقيقة.
سيتم وضع طفلك داخل جهاز يشبه النفق .يصدر الجهاز صوتًا صاخبًا للغاية .وغالبًا ،سيضطر األطفال لتلقي صبغة تباين عبر الوريد لمساعدة مقدم
الرعاية الصحية على معاينة مناطق بعينها من الجسم بشكل أوضح.
دراسة ميتا أيودوبنزايل جوانيدين ()MIBG
تستخدم دراسة ميتا أيودوبنزايل جوانيدين (دراسة (-I123ميتا أيودوبنزايل جوانيدين) الصور وكمية ضئيلة من السائل المشع للمساعدة على اكتشاف
أنواع بعينها من الخاليا ،وخاصةً تلك الموجودة في الورم األرومي العصبي وفي ورم القواتم ،داخل الجسم .وبعد مرور حوالي  24ساعة ،سيتم التقاط
الصور لتحديد مكان وجود النشاط داخل الجسم .وأثناء التصوير ،سيستلقي الطفل على طاولة بينما توجد الكاميرات فوقه وتحته .تقترب الكاميرا من
الطفل لكنها ال تالمسه .وسيحتاج طفلك أن يظل ساكنًا أثناء الدراسة.
التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني (فحص )PET
صورا ثالثية األبعاد للجسم .ويقدم هذا االختبار معلومات عن كفاءة عمل أجهزة الجسم .وخالل فحص ،PET
فحص  PETهو اختبار تصوير ينتج
ً
سيُطلب من طفلك االستلقاء على طاولة والبقاء ساكنًا.
اختبارات وظيفة الرئة ()Pulmonary Function Tests, PFTs
تعمل اختبارات وظائف الرئة ( )PFTsعلى تقييم مدى كفاءة عمل الرئتين عن طريق قياس مقدار الهواء الذي يمكن أن تحبسه الرئتان ،ومدى قدرة
طفلك على نفخ الهواء.
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الموجات فوق الصوتية (السونار)
يستخدم اختبار السونار الموجات فوق الصوتية لتقديم صور عن األجزاء الداخلية لجسم طفلك .وال تستخدم الموجات فوق الصوتية اإلشعاع .سيُطلب
من طفلك أن يبقى ساكنًا قدر اإلمكان.
األشعة السينية
تلتقط األشعة السينية صورة لعظام طفلك وأعضائه الداخلية باستخدام كميات صغيرة من اإلشعاع .ويمكن االستعانة بها ألسباب عديدة .قد يطلب من
طفلك الجلوس أو االستلقاء على طاولة أو الوقوف والبقاء ساكنًا للفترة الالزمة اللتقاط صور األشعة السينية.
لمزيد من المعلومات عن االختبارات التشخيصية والفحوصات واإلجراءات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
http://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments

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
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Tips for Helping Your Child with Medical Care

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻣﺳﺎﻋدة طﻔﻠك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ

ﻧﮭدف إﻟﻰ أن ﺗﻛون أي إﺟراءات ﺿرورﯾﺔ ﻗد ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ طﻔﻠك ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن .وھﻧﺎك إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟواﻟدان
وطﺎﻗم اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻛﯾّﻔﮭم ﻣﻊ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ .وﻗد ﺗﻛون اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة.
• ﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
•
ھون ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ﻋن طرﯾﻖ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﯾده ،واﻟﺗرﺑﯾت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗﯾﮫ أو ظﮭره أو ذراﻋﯾﮫ ،أو أن ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﮫ اﻹﻣﺳﺎك ﺑدﻣﯾﺗﮫ اﻟﻣﺣﺷوة
ِّ
اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﯾوان
• ﺳﺎﻋد طﻔﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻔﮭم ﻋن طرﯾﻖ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺷﺎﻋره
• أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدﯾﺢ )ﻷي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ(
• ﻗدم اﻟﺗﻌزﯾز أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت إن ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ
• ﻗدم ﺧﯾﺎرات ﻟطﻔﻠك ،ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
• ﺷﺟﻊ طﻔﻠك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺟرﺑﺗﮭﺎ
• ﻋﻠﯾك أن ﺗرﻛز دو ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ طﻔﻠك
• إن ﻓﺿل طﻔﻠك اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﺟراء اﻟطﺑﻲ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺗﺷﺗت ،ﻓﻘدم ﻟﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﻣطﻣﺋﻧﺔ
• ﺷﺎرك اﻟﻔرﯾﻖ أﻓﻛﺎرك ﺑﺧﺻوص اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟدﻋم طﻔﻠك

أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﻔس
•
•
•

ﺷﺟﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔس ﺑﺑطء وﺑﻌﻣﻖ
اﻧﻔﺧﺎ ﻓﻲ ﻣروﺣﺔ ھواﺋﯾﺔ أو ﻓﻘﺎﻋﺎت أو ﺷﻣوع ﻋﯾد ﻣﯾﻼد ﺗﺧﯾﻠﯾﺔ
ﻣﺎرﺳﺎ أﻧواﻋًﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺧﺎء ،ﻣﺛل اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺑطﻧﻲ

•
•

أﻟﻔﺎ ﻗﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ )ﻣن اﻟﺗﻠﻔﺎز أو ﻛﺗﺎب ﻣﺎ أو ﺣﯾوان أﻟﯾف أو ﻧﺷﺎط ﻣﻔﺿل(
اﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﺣواس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺗﻛﻣﺎ ،ﻓﺷﻣﺎ اﻷزھﺎر واﺳﻣﻌﺎ اﻟرﯾﺎح وﺗذوﻗﺎ اﻟﺣﻠوى

اﻟﺧﯾﺎل

اﻟﺗﺷﺗﯾت

• رﻛز ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﻣﺛل اﻟﻛﺗب اﻟوﺛﺎﺑﺔ ،أو اﻟدﻣﻰ اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ،أو اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺻوﺗًﺎ.
• أﻧﺷدا ﻣﻊ أﻏﻧﯾﺔ ﻣﻔﺿﻠﺔ أو ﻋرض ﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ ﻣﻔﺿل
• ﺟرب اﺳﺗﺧدام اﻵﯾﺑﺎد )ﻋرﺿﮫ اﻟﻣﻔﺿل أو ﻟﻌﺑﺗﮫ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ أو ﺗطﺑﯾﻖ ﺟدﯾد(
• اﺳﺗﺧدم اﻟﻔﻛﺎھﺔ ،إن ﻟم ﺗﺿﺎﯾﻖ طﻔﻠك
ﻣؤﺧرا أو ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أو ﯾﺗﺣﻣس ﻟﮭﺎ.
• ﺗﺣدث إﻟﻰ طﻔﻠك ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت
ً
• ذﻛر طﻔﻠك أﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻲ ذﻟك ﻓﯾﻣﻛﻧﻛﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷﻲء ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ.
ﻋﺑﺎرات اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ
وﺗﮭون ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل:
• ﻟﺗﻛن ﻋﺑﺎراﺗك ﻗﺻﯾرة وﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﯾﺳﮭل ﺗﻛرارھﺎ،
ّ
" أﺣﺳﻧت ﺻﻧﻌًﺎ ﺑﺑﻘﺎﺋك ﺳﺎﻛﻧًﺎ"
" ﻗﺎرب ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء"

ﻗد ﯾﻛون أﻓراد ﻓرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﻠﻣوك طرﻗًﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدة طﻔﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾّف ﻣﻊ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ .إن ﻛﻧت ﺗود
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت ،ﻓﺗواﺻل ﻣﻊ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو أﺣد أﻓراد ﻓرﯾﻖ ﺣﯾﺎة اﻟطﻔل/اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ.

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 ،اﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب ﻣﺗﺎح ﻗﯾد اﻻﺳﺗدﻋﺎء.
• اﺗﺻل ﻋﻠﻰ رﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة
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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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
 911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

Complete Blood Counts

ﺻورة اﻟدم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺻورة اﻟدم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ) (Complete Blood Count, CBCﻋﺑﺎرة ﻋن اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻣﻠﻲ ﯾﺑﯾن ﻧوع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدم وﻋددھﺎ ،وﯾﺗم إﺟراؤه
ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج.
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أﻋداد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،ﻓﯾﻣﻛن ﻟطﻔﻠك ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻣﻧﻊ اﻟﻧزﯾف .ﯾرﺟﻰ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أي أﺳﺋﻠﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدﯾك ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺔ طﻔﻠك ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك.
ﯾﻧﺧﻔض ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﻌد  14-7ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺑدء ﻛل دورة ﻋﻼج .وﯾﺳﻣﻰ ذﻟك ﺗﺛﺑﯾط اﻟﻧﺧﺎع اﻟﻌظﻣﻲ )ﻛﺑت اﻟﻧﻘﻲ( .ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾُطﻠﻖ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻧﻘطﺔ
ﯾﺑﻠﻐﮭﺎ ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﺑﻌد اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي اﺳم اﻟﺣﺿﯾض .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﻓﻲ ﺗﺄﺧر اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘرر ،وﻗد ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻧﻘل اﻟدم و/أو
اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ .وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل ھذه ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻌﯾﺎدة.

ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم

ﺗﺗﻛون ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻌظﺎم اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻧﺧﺎع اﻟﻌظم .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗُﻌطﻰ ﺑﻌض أﻧواع اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ،ﯾﻘل ﻋدد أﻧواع
ﻣن ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم ﻣؤﻗﺗًﺎ أو ﯾﻘل إﻧﺗﺎج أﻧواع ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ .وھﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم :ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء وﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﺻﻔﺎﺋﺢ
اﻟدﻣوﯾﺔ .وﯾؤدي ﻛل ﻧوع ﻣن ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة.

ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء

ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ) (RBCsھﻲ اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻋﺑر أﺟزاء اﻟﺟﺳم وﺗﻣدﻧﺎ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ .إذا ﻛﺎن ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ﻟدﯾك ﻗﻠﯾﻼً ،ﻓﮭذا
ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻘر اﻟدم )اﻷﻧﯾﻣﯾﺎ( .وھﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺟرى ﻟﻘﯾﺎس ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ووظﯾﻔﺗﮭﺎ.
• ﯾُظﮭر ﻓﺣص اﻟﮭﯾﻣوﺟﻠوﺑﯾن ﻣﻘدار اﻷﻛﺳﺟﯾن اﻟذي ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ.
• اﻟﮭﯾﻣﺎﺗوﻛرﯾت ھو اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ﻓﻲ اﻟدم.
• إذا اﻧﺧﻔﺿت ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ﻋن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن أو ﻋﺎﻧﻰ طﻔﻠك ﻣن أﻋراض ﻓﻘر اﻟدم ،ﻓﻘد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧﻘل ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء.
ﻋﻼﻣﺎت وأﻋراض ﻓﻘر اﻟدم:
• اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹرھﺎق ،ﻗد ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺗﺣﺳن إن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات راﺣﺔ وﺟﯾزة ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء ﻟدى
اﻟطﻔل.
• ﺷﺣوب اﻟﺟﻠد
• ﺿﯾﻖ اﻟﺗﻧﻔس
• اﻟﺻداع
• ﺗﺳﺎرع ﻧﺑض اﻟﻘﻠب
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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 ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم
)(Complete Blood Counts

اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ

ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺟﺳم اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻟوﻗف اﻟﻧزﯾف ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻠطﺎت .إذا ﻛﺎن ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻟدﯾك ﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ﻓﮭذا ﯾﺳﻣﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت .ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﻛون ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ،ﯾﺻﺑﺢ طﻔﻠك ﻋرﺿﺔ ﻟﺧطر اﻟﻧزﯾف.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل ﻋﻼﻣﺎت وأﻋراض اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻟﻛدﻣﺎت
• اﻟﻧزﯾف
• ﺑﻘﻊ أرﺟواﻧﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺣﺑرات )(petechiae

ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء ) (WBCsﻟدى طﻔﻠك ﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺻﺑﺢ أﻗل ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى .ﺗﺳﺎﻋد ﻋدة أﻧواع ﻣن ﺧﻼﯾﺎ
اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء ) (WBCsاﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى .ﯾﻘدم اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﻣﻰ "اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻣﺎﯾزي" ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺗﻔﺻﯾﻠﯾًﺎ ﻷﻧواع ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺻورة اﻟدم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻔﻠك.
•
•

اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺷراﺋط واﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟوﺣﯾدة واﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻠﻣﻔﺎوﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻟﻠﺟراﺛﯾم ،ﻛﺎﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ،اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب اﻟﻌدوى .وﯾﻣﻛن ﻷﻧواع
ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻠﻣﻔﺎوﯾﺔ أن ﺗﻧﺗﺞ أﺟﺳﺎ ًﻣﺎ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌدوى.
ھﻧﺎك أﻧواع أﺧرى ﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء ) (WBCsﺗﺳﺗﺟﯾب أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ .ﺗﺳﻣﻰ ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء ) (WBCsھذه اﻟﺧﻼﯾﺎ
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ واﻟﯾوزﯾﻧﯾﺔ )اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ(

ﺗﻌداد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻖ ) (absolute neutrophil count, ANCھو إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺷراﺋط ﻓﻲ ﺗﻌداد ﺧﻼﯾﺎ
اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻟدى طﻔﻠك .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﻌداد  ANCﻣﻧﺧﻔﺿًﺎ ﻟدى طﻔﻠك ،ﻓﺈن ھذا ﯾﺳﻣﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻌدﻻت .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘل ﺗﻌداد  ANCﻋن  ،500ﯾﻛون ﺧطر
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌدوى ﻣرﺗﻔﻌًﺎ ﺟدًا.
ﺗرﺟﻊ أھﻣﯾﺔ ﻋدد  ANCإﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن:
 .1ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدد  ANCﻣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي
 .2ﯾﺣدد  ANCﻣﺗﻰ ﯾﻌﺎﻧﻲ طﻔﻠك ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻌدﻻت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺧطورة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﻌدوى

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدوى:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﻌﻘم اﻟﯾدﯾن أو اﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﺎء .اﻏﺳل ﯾدﯾك داﺋ ًﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم وﺑﻌد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺣﺎض .وإذا ﻛﺎﻧت اﻷﯾدي ﻣﺗﺳﺧﺔ
اﻏﺳل ﯾدﯾك
ً
ﺑوﺿوح ،ﻓﯾﺟب ﻏﺳﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﺎء.
ﺗﺟﻧب اﻻزدﺣﺎم واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ،ﻣﺛل ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق ،ودور اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ،واﻟطﺎﺋرات ،ودور اﻟﻌﺑﺎدة.
ﺗﺟﻧب ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻣرﺿﻰ.
اﺳﺗﺣم أو اﻏﺗﺳل ﯾوﻣﯾًﺎ.
اﻏﺳل اﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﺎﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺟرح أو ﻗطﻊ أو ﺣرق .ﺿﻊ ﺿﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرح إذا ﻟزم اﻷﻣر .وﻗم ﺑﺗﻐﯾﯾر
اﻟﺿﻣﺎدة ﯾوﻣﯾًﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻠﺗﺋم اﻟﺟرح.
ارﺗد ﻗﻔﺎزات ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺟﻔﺎف اﻟﺟﻠد أو إﻟﺣﺎق اﻷذى ﺑﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺟروح أو ﺗﻣزﻗﺎت أو
ﺗﺷﻘﻘﺎت.
ﺗﺟﻧب اﻟﺳﯾر ﺣﺎﻓﻲ اﻟﻘدﻣﯾن.
اﺳﺗﺧدم ﻛرﯾم إزاﻟﺔ اﻟﺟﻠد اﻟﻣﯾت ﺣول اﻷظﺎﻓر ﺑدﻻً ﻣن ﻗﺿم اﻟﺟﻠد اﻟﻣﯾت ،أو ﺗﻣزﯾﻘﮫ ،أو ﻗطﻌﮫ.
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أﺑدًا ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺣرارة/اﻷدوﯾﺔ اﻟﺷرﺟﯾﺔ.
ﻻ ﺗﻧظف ﺻﻧﺎدﯾﻖ ﻓﺿﻼت اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ ،أو أﻗﻔﺎص اﻟطﯾور ،أو أﺣواض اﻟﺳﻣك .ﺗﺟﻧب أي ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑول أو ﺑراز اﻟﺣﯾواﻧﺎت.
ﯾﺟب أﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳدادات اﻟﻘطﻧﯾﺔ أو اﻟﻐﺳول اﻟﻣﮭﺑﻠﻲ.
اﺳﺗﺧدم واﻗﯾًﺎ ﻣن اﻟﺷﻣس )ﺑﻣﻌﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﻣس  30أو أﻋﻠﻰ( وارﺗ ِد ﻣﻼﺑس واﻗﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣﻧزل.

ﻟﻠﺣد ﻣن ﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧزﯾف ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﻋدد اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ:

•
•
•
•
•

ﻻ ﺗﺗﻧﺎول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑرﯾن أو اﻹﯾﺑوﺑروﻓﯾن إﻻ إذا ﻧﺻﺣك ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑذﻟك .إذ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺳﺑب ھذه اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ
ﺧﻔض ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ
ﺣﺎول ﺗﺟﻧب إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺟﻠد ﺑﺟروح وﺗﺷﻘﻘﺎت وﺗﻣزﻗﺎت.
ﺣذرا ﺟدًا ﻋﻧد ﺗﻘﻠﯾم اﻷظﺎﻓر ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺟروح.
ﻛن ً
اﺳﺗﺧدم ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺣﻼﻗﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻼﻗﺔ.
ارﺗ ِد ﺧوذة إذا ﻛﻧت ﺗرﻛب دراﺟﺔ.
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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 ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل
ﻋدد ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم
)(Complete Blood Counts

ﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑك ﻋن أي أﺳﺋﻠﺔ أو أﻋراض رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدى طﻔﻠك.

ﻣﻠﺧص ﺗﺣﻠﯾل CBC

اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾّﻧﺔ أدﻧﺎه ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ وﻗد ﯾﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧطﺎق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟدى طﻔﻠك ﺣﺳب ﻋﻣر اﻟطﻔل.
ﻧوع اﻟﺧﻠﯾﺔ
ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺑﯾﺿﺎء )(WBC

ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء )(RBC

اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺧﻔض

اﻟطﺑﯾﻌﻲ
10,000 – 5,000

>=500ﻗﻠﺔ اﻟﻌدﻻت

اﻟﮭﯾﻣوﺟﻠوﺑﯾن
اﻟﮭﯾﻣوﺟﻠوﺑﯾن (Hgb) 11 – 14

>7

اﻟﮭﯾﻣﺎﺗوﻛرﯾت
(Hct) 31% - 43%

>%20

450,000 – 150,000

20,000 – 10,000

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 ،اﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب ﻣﺗﺎح ﻗﯾد اﻻﺳﺗدﻋﺎء.
• اﺗﺻل ﻋﻠﻰ رﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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.

Medications

اﻷدوﯾﺔ
أﻧواع اﻷدوﯾﺔ
اﻟﺳواﺋل
•

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻗﯾﺎس ﻛﻣﯾﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑدﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣﻘﻧﺔ ﻓﻣوﯾﺔ أو ﻛوب دواء أو ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻗﯾﺎس ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،وﻟﯾﺳت اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

اﻷﻗراص/اﻟﻛﺑﺳوﻻت/اﻟﺣﺑوب
• راﺟﻊ دو ًﻣﺎ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻗﺑل ﺗﮭﺷﯾم اﻟﺣﺑوب أو ﺗذوﯾﺑﮭﺎ.
• اﻷﺳﮭل ھو اﺳﺗﺧدام أداة ﺗﮭﺷﯾم اﻟﺣﺑوب ﻋﻧد ﺗﮭﺷﯾم ﺣﺑﺔ دواء.
• اﺳﺗﺧدم ﻗﺎطﻌﺔ ﺣﺑوب ﻟﻘﺳم ﺣﺑﺔ اﻟدواء إﻟﻰ ﻧﺻﻔﯾن ،أو إﻟﻰ ﻗطﻊ أﺻﻐر ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل ﺑﻠﻌﮭﺎ.
اﻷدوﯾﺔ اﻟورﯾدﯾﺔ )(IV
• ﯾﻌطﻰ اﻟدواء اﻟورﯾدي ﻓﻲ اﻟورﯾد ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧط ﻗﺳطرة ورﯾدﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ) .(Central Venous Line, CVCﯾﺣﺗﺎج ﺑﻌض
اﻟﻣرﺿﻰ أن ﯾﺗﻠﻘوا اﻟدواء ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﮭم .وﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﺳﯾﺳﺎﻋدك ﻓرﯾﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾﻖ وﺳﯾﻠﻘﻧوﻧك اﻟطرﯾﻖ
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﻋطﺎء ذﻟك اﻟدواء.
أدوﯾﺔ اﻟﻌﯾن :اﻟﻘطرات واﻟﻣراھم
• ﺿﻊ اﻟرﺿﯾﻊ أو اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻻﺳﺗﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟظﮭر .وﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻔل اﻷﻛﺑر ﺳﻧًﺎ اﻟﺟﻠوس ﻣﻊ ﺛﻧﻲ اﻟرأس إﻟﻰ اﻟﺧﻠف.
• اطﻠب ﻣن طﻔﻠك اﻟﻧظر إﻟﻰ أﻋﻠﻰ.
ﺻﻐﯾرا ،وﺿﻊ اﻟﻣﺣﻠول أو اﻟﻣرھم ﻓﻲ ذﻟك "اﻟﻛوب".
• اﺳﺗﺧدم إﺣدى ﯾدﯾك ﻟﺳﺣب اﻟﺟﻔن اﻟﺳﻔﻠﻲ إﻟﻰ أﺳﻔل ،ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﯾﺷﺑﮫ "ﻛوﺑًﺎ"
ً
• ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟدواء .ﻻ ﺗدع طرف اﻟزﺟﺎﺟﺔ أو اﻷﻧﺑوب ﯾﻼﻣس ﯾدﯾك أو ﻋﯾﻧﻲ طﻔﻠك.
• إن أﻣﻛن ،ﻓﺎﺳﺗﺧدم ﻣراھم اﻟﻌﯾن ﻗﺑل ﻣوﻋد اﻟﻧوم أو اﻟﻘﯾﻠوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرةً ،ﻷن ﺑﺻر طﻔﻠك ﺳﯾظل ﺿﺑﺎﺑﯾًﺎ ﻟﻔﺗرة.
ﻗطرات اﻷذن
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  3ﺳﻧوات ،اﺳﺣب ﺑرﻓﻖ ﻗﻣﺔ اﻷذن إﻟﻰ اﻟﺧﻠف وإﻟﻰ أﺳﻔل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻘطرات ﻓﻲ اﻷذن.
• وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻣر  3ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺑر ،اﺳﺣب ﻗﻣﺔ اﻷذن إﻟﻰ أﻋﻠﻰ وإﻟﻰ اﻟﺧﻠف ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻘطرات ﻓﻲ آذاﻧﮭم.
ﻖ اﻟطﻔل ﻣﺳﺗﻠﻘﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ُﻣﺳطﺢ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟرأس ﻣﺎﺋﻼً ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن دﻗﯾﻘﺔ ودﻗﯾﻘﺗﯾن ،ﺣﺗﻰ ﯾُﻣﺗص اﻟدواء.
• أﺑ ِ
اﻟﺣﻘن ﺗﺣت اﻟﺟﻠد
• ﯾُﺟرى اﻟﺣﻘن ﺗﺣت اﻟﺟﻠد ﺑﺎﺳﺗﺧدام إﺑرة ﺻﻐﯾرة ﺗدﺧل ﺗﺣت اﻟﺟﻠد .وإن ﻛﺎن طﻔﻠك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﻘن ﺗﺣت اﻟﺟﻠد ،ﻓﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌﻠم طرﯾﻘﺔ ذﻟك
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺣﻘن طﻔﻠك.
اﻷدوﯾﺔ اﻟﺷرﺟﯾﺔ
ﻻ ﺗُﻌطﻰ أدوﯾﺔ ﺷرﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌﻼج.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ﻻ 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 ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل

اﻷدوﯾﺔ
)(Medications

ﻗراءة ﻣﻠﺻﻖ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ

ﻣن اﻟﻣﮭم دو ًﻣﺎ ﻗراءة ﻣﻠﺻﻖ وﺻﻔﺔ اﻟدواء ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ .وإن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ أو ﻣﺧﺎوف ،ﻓﺎﺳﺄل
اﻟﺻﯾدﻟﻲ.

رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ

اﺳﻢ اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺔ وﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ

اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪواء
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻜﺮار ﺻﺮﻓﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺮف
اﻟﻮﺻﻔﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﺮﯾﺾ

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪواء
اﺳﻢ اﻟﺪواء وﺗﺮﻛﯿﺰه

اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺪواء
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺪواء

ﻛﻤﯿﺎت ﺻﺮف اﻟﺪواء

دﻟﯿﻠﻚ إﻟﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﺮاءة ﻣﻠﺼﻖ اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﺪواﺋﯿﺔ
•
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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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
 911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

ﻣرﻛز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورﻗﺔ ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ ﻟطب أورام اﻷطﻔﺎل

اﻷدوﯾﺔ
)(Medications

ﺗﻛرار ﺻرف أدوﯾﺗك
•
•
•
•

•
•

اﺳﺄل ﻋن ﺗﻛرار اﻟﺻرف أﺛﻧﺎء ﻣواﻋﯾدك اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
إن ﻛﺎن ﺗﻛرار اﻟﺻرف ﻣﺗﺎ ًﺣﺎ وإن ﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟدواء ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﺎﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ.
ﺗذﻛر اﻻﺗﺻﺎل ﻟﺗﻛرار اﻟﺻرف ﻗﺑل ﻧﻔﺎد اﻟدواء .ﯾﻣﻛن ﻟﺗﻛرار اﻟﺻرف أن ﯾﺳﺗﻐرق  48ﺳﺎﻋﺔ.
إن ﻟم ﯾﺗﺎح ﻟدﯾك إذن ﺑﺗﻛرار ﺻرف دواء ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺎدة ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑـ Jimmy Fund Clinicﻗﺑل  48ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل ﻣن ﺣﺎﺟﺔ طﻔﻠك ﻟﺗﻛرار ﺻرف دواﺋﮫ واطﻠب إﺣﺎﻟﺗك إﻟﻰ ﺧط ﺗﻛرار ﺻرف اﻟوﺻﻔﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ .اﺗرك رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺿم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 اﺳﻣك
 اﺳم طﻔﻠك
 رﻗم ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﮫ
 أﺳﻣﺎء اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻛرار ﺻرﻓﮭﺎ
 ﻣوﻗﻊ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ ورﻗم ھﺎﺗﻔﮭﺎ
إن ﻟم ﯾﻛن ﻟدﯾك إذن ﺑﺗﻛرار ﺻرف دواء ،وﻛﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﮫ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل اﻟﻌﯾﺎدة ،ﻓﻌﻠﯾك اﺳﺗدﻋﺎء اﻟزﻣﯾل طﺑﯾب أﻣراض
اﻟدم/طب أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب.
ﻋﻠﯾك دو ًﻣﺎ ﻗراءة ُﻣﻠﺻﻖ اﻟوﺻﻔﺔ اﻟدواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﻛرر ﻓﯾﮭﺎ ﺻرف اﻟدواء ﻣن اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ:
 إن ﻛﺎن طﻔﻠك ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﮭدد ﺣﯾﺎﺗﮫ ،ﻓﻌﻠﯾﮫ ارﺗداء ﺷﺎرة ﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ طوال اﻟوﻗت.
 اﺣﺗﻔظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل واﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﯾﻔﺔ.
 اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷدوﯾﺔ .اﺣﺗﻔظ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺿم ﻛﺎﻓﺔ أدوﯾﺔ طﻔﻠك )اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ،واﻷدوﯾﺔ اﻟﻌﺷﺑﯾﺔ،
أﻋط ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﻘدم
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،واﻟﻣﻛﻣﻼت ،واﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت ،واﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑدون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ( ﻣﻌكِ .
اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك.
 ﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك ﻗﺑل إﻋطﺎﺋﮫ أي أدوﯾﺔ ﺟدﯾدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ،أو اﻷدوﯾﺔ
اﻟﻌﺷﺑﯾﺔ ،أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،أو اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت.



ﯾﺗم ﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺿﻰ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل إذا اﻧﺧرطوا ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺟﻧﺳﻲ .ﯾﺟب اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻷن ﺑﻌض
أدوﯾﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي ﻗد ﺗﺳﺑب ﻋﯾوﺑًﺎ ﺧِ ﻠﻘﯾﺔ أو ﺗﺣد ﻣن ﻗدرﺗك ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎب.
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻛرار اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻔﻣوﯾﺔ ﻟﻠدواء ﻓﻘط إذا ﺗﻘﯾﺄ اﻟﻣرﯾض ﺧﻼل  30دﻗﯾﻘﺔ ﻣن ﺗﻧﺎول اﻟدواء .إذا ﺗﻘﯾﺄ طﻔﻠك أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﺧﻼل  30دﻗﯾﻘﺔ ﺑﻌد
ﺗﻧﺎول اﻟدواء ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣﻘدم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك.

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 ،اﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب ﻣﺗﺎح ﻗﯾد اﻻﺳﺗدﻋﺎء.
• اﺗﺻل ﻋﻠﻰ رﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2020ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
ﺻﻔﺣﺔ  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 .اﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم
 911ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ.

Chemotherapy Safety

سالمة العالج الكيماوي
من المهم للجميع اتخاذ االحتياطات عند تخزين العالج الكيماوي أو تجهيزه أو إعطائه .فور إعطاء أدوية العالج الكيماوي ،تمر في أنحاء الجسم ،وتوجد في الدم والبول والبراز
والقيء .ينبغي اتخاذ احتياطات السالمة عند تلقي طفلك للعالج الكيماوي ولمدة  48ساعة من الجرعة األخيرة.

اتبع االحتياطات التالية لتجهيز أدوية العالج الكيماوي الفموية بأمان:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اقرأ دو ًما الملصق الخارجي الموجود على الزجاجة واتبع التعليمات.

عند التعامل مع هذه األدوية أو تجهيزها ،عليك اتخاذ احتياطاتك للحد من مخالطتك لسوائل جسم طفلك أثناء مدة إعطاء الدواء ولمدة  48ساعة بعدها.
يجب على جميع المتعاملين مع أدوية العالج الكيماوي غسل أيديهم وارتداء قفازات تستخدم لمرة واحدة لتجهيز أدوية العالج الكيماوي الفموية و/أو
إعطائها.
ضع قطعة قماش معدة لالستخدام مرة واحدة أو منشفة ورقية على سطح العمل (النضد أو الطاولة) عند خلط أي من أدوية العالج الكيماوي ،أو إفراغ
كبسولة ،أو تهشيم األقراص أو تقسيمها.
ق للعين .ابحث عن مكان يخلو من تيارات الهواء ،بعيدًا عن النافذة أو
ووا
قناع
ارتداء
عليك
السوائل،
بأحد
عند فتح الكبسولة لخلطها بالطعام أو
ٍ
المروحة ،لمنع هبوب الهواء على المسحوق.
هشم القرص أو قسّمه باستخدام أداة تهشيم الحبوب أو قاطعة الحبوب.
اغسل السطح وأداة تهشيم الحبوب أو قاطعة الحبوب بالماء والصابون.
احتفظ بتلك األدوية بعيدًا عن المناطق التي يجري فيها تجهيز الطعام وبعيدًا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.
إذا كانت لديك بقايا حبوب من العالج الكيماوي الفموي (أقراص أو كبسوالت) ،فيُرجى إعادتها إلى الصيدلية التي صرفت منها وصفتك .ال تتخلص
منها عن طريق المرحاض ،أو في الحوض ،أو رميها في القمامة.

أدوية العالج الكيماوي (الوريدية) التي ت ُعطى عبر قسطرة وريدية (:)IV
اتبع االحتياطات التالية خالل وجودك في المنزل:

•
•
•
•

ينبغي ارتداء زوج قفازات طبية جديد دو ًما عند مالمسة أدوية العالج الكيماوي الوريدية ومضخات التسريب وأدوات تنظيف خطوط القسطرة الوريدية.
إن صارت أنابيب القسطرة الوريدية سائبة أو إن انفصلت ،فارتدِ قفازين واربط أنبوب القسطرة الوريدية .ينبغي دو ًما االتصال بمقدم الرعاية الصحية
و/أو شركة الرعاية المنزلية.
ينبغي دو ًما وضع القفازات واألكي اس واألنابيب التي تحتوي على العالج الكيماوي في كيس فضالت بالستيكي مخصص للعالج الكيماوي أو في حاوية
تقدمها الشركة التي تمدك بمضخة التسريب.
ينبغي وضع كل العالج الكيماوي منتهي الصالحية و/أو فضالته في كيس بالستيكي مغلق وإعادته.

على كل القائمين على رعاية الطفل خالل مدة تلقيه العالج الكيماوي اتخاذ االحتياطات التالية لمدة  48ساعة بعد آخر جرعة للعالج
الكيماوي:
•
•
•
•
•

ارتدِ القفازين عند التخلص من البول والبراز.
أغلق الغطاء واسحب السيفون مرتين لمنع أي بخاخ/رشاش من العالج الكيماوي.
ارتدِ القفازين عند التعامل مع الحفاضات .ينبغي وضع الحفاضات في كيس منفصل والتخلص منها مع القمامة العادية.
اغسل يديك بالماء والصابون بعد نزع القفازين.
على الحوامل القائمات على رعاية المريض تجنب التعامل مع فضالت جسم المريض.

مالمسة أدوية العالج الكيماوي للعين
إن المس العالج الكيماوي العين ،فقد يحدث تهيّج.
• اشطف العين بكميات وفيرة من المياه لمدة  15دقيقة.
• اتصل بالطبيب إن أصبت بالتهيج أو االحمرار.

حقوق الطبع والنشر © لصالح مستشفى  2020 ،Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة .تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 3
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
فهم الدواء الموصوف لطفلك .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 .للرعاية الطبية الطارئة،
اتصل على الرقم .911

يقصد بهذه المعلومات مساعدتك في

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

أوراق اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﻄﺐ أورام اﻷطﻔﺎل
___________________________________________________________________________
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻜﯿﻤﺎوي
)(Chemotherapy Safety

مالمسة أدوية العالج الكيماوي للجلد
إن المس العالج الكيماوي الجلد ،فقد يحدث تهيّج أو طفح جلدي.
• ارتدِ قفازين طبيين جديدين.
• اغسل يديك بعناية بالماء والصابون لمدة  15دقيقة.
• اتصل بالطبيب إن أصبت بالتهيج أو االحمرار.
المالبس أو مالءات السرير التي تالمس أدوية العالج الكيماوي أو سوائل الجسم

•
•
•
•

ارتدِ قفازين طبيين جديدين.
انزع كل المالبس.
فورا في الغسالة مفصولة عن بقية الغسيل .إن لم تكن لديك غسالة ،فضع الغسيل في كيس بالستيكي حتى يمكن غسله.
ضع األغراض ً
فكر في استخدام غطاء بالستيكي لتغطية المرتبة.

انسكاب أدوية العالج الكيماوي على األرضية أو على غير ذلك من األسطح

•
•
•
•
•
•

ارتدِ قفازين طبيين جديدين.
ق األشخاص والحيوانات األليفة على مبعدة من مكان االنسكاب حتى ينتهي التنظيف.
أب ِ
استخدم مناشف ورقية (مبللة بالماء) لتنظيف المسحوق المنسكب.
استخدم منشفة ورقية جافة للسوائل.
اغسل المنطقة بعناية بالماء والصابون أو بأي منظف منزلي آخر.
ضع كل المناشف الورقية المستخدمة لتنظيف االنسكاب وأي مستلزمات إضافية مستخدمة لتنظيف تلك المنطقة في كيس بالستيكي .يمكن التخلص من
ذلك مع القمامة العادية فور وضعها في كيس منفصل.
انزع القفازين مع تجنب مالمسة الجلد وضعهما في كيس بالستيكي.
اغسل يديك بالصابون والماء.

•
•
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 أو الزميل المناوب.
• اتصل على رقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر © لصالح مستشفى  2020 ،Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظة .تاريخ النشر2020 :
صفحة  2من 2
المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في .Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
فهم الدواء الموصوف لطفلك .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 .للرعاية الطبية الطارئة،
اتصل على الرقم .911

يقصد بهذه المعلومات مساعدتك في

Giving Your Child Medication by Mouth

إﻋطﺎء اﻷدوﯾﺔ ﻟطﻔﻠك ﺑﺎﻟﻔم
ﻋﻧد إﻋطﺎء اﻷدوﯾﺔ ﻟطﻔﻠك ،اﺗﺑﻊ دو ًﻣﺎ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻘﺎﺋم ﺑوﺻف اﻟدواء ﻟطﻔﻠك ،ﻛﺎﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﻣرض/اﻟﻣﻣرﺿﺔ.

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺳرﯾﻌﺔ
•
•
•

ﻛن ھﺎدﺋًﺎ واﺳﺗﺧدم ﻋﺑﺎرات إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻧد إﻋطﺎء اﻟدواء .اﻣﺗدح ھدوء طﻔﻠك أو ﺗﻌﺎوﻧﮫ.
ﻻ ﺗُطﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟدواء أﺑدًا ﻣﺳﻣﻰ "ﺣﻠوى" .ﯾﻣﻛن ﻟذﻟك أن ﯾﺟﻌﻠﮫ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣرﻏوﺑﺔ.
اﺣﻔظ اﻷدوﯾﺔ دو ًﻣﺎ ﺑﻌﯾدًا ﻋن ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.

ﻣﺎذا ﻟو واﺟﮭﺗﻧﻲ ﻣﺷﻛﻼت ﺑﺧﺻوص إﻋطﺎء طﻔﻠﻲ أدوﯾﺗﮫ؟
•
•

•
•

إن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟطﻔل ﺑﻠﻊ اﻟﺣﺑوب وإن ﻟم ﯾﺗوﻓر اﻟدواء ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل ،ﻓﺎﺳﺄل اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟطﻔل إن ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺗﮭﺷﯾم اﻟﺣﺑوب .ﻻ
ﯾﻣﻛن ﺗﮭﺷﯾم ﻛل اﻟﺣﺑوب أو ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ ﺑﺄﻣﺎن.
إن ﻗﺎل اﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﮭﺷﯾم اﻷﻗراص ،ﻓﺎﺳﺄل اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن اﻟطﻌﺎم اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺧﻠط اﻟﺣﺑﺔ اﻟﻣﮭﺷﻣﺔ ﺑﮫ .ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﺗﺳﺄل اﻟﺻﯾدﻟﻲ
ﻋن ذﻟك ﻷن ﺑﻌض اﻷطﻌﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐﯾّر ﺗﺄﺛﯾر اﻟدواء.
 oإن ﻗﺎل اﻟﺻﯾدﻟﻲ إﻧﮫ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ذﻟك ،ﻓﮭﺷم ﺟرﻋﺔ واﺣدة ) (1ﻓﻲ ﺻﺣن ﺑظﮭر اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ واﺧﻠطﮭﺎ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة )ﻣﺛل ﻣﻠﻌﻘﺔ )(1
ﻓورا.
أو ﻣﻠﻌﻘﺗﯾن ) (2ﻛﺑﯾرﺗﯾن( ﻣن اﻟطﻌﺎم اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮫ .أﻋطﮫ اﻟﺧﻠﯾط ً
إن ﺗﻘﯾﺄ طﻔﻠك ﺑﻌد ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻣﺑﺎﺷرةً ،ﻓﺎﻗرأ ورﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدواء اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟدواء ﻟطﻔﻠك ﻟﺗرى إن
ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ إﻋطﺎء اﻟدواء ﻣرة أﺧرى.
إن ﻟم ﯾﺗﻧﺎول طﻔﻠك اﻟدواء ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟدواء ﻟطﻔﻠك.
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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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إﻋطﺎء اﻷدوﯾﺔ ﻟﻠرﺿﻊ )ﺗﺣت ﺳن ﺳﻧﺔ(

أﻋطِ اﻟرﺿﯾﻊ اﻟدواء اﻟﺳﺎﺋل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗطﺎرة دواء أو ﻣﺣﻘﻧﺔ أو ﺣﻠﻣﺔ زﺟﺎﺟﺔ إرﺿﺎع اﻟرﺿﻊ.

 .1اﻣﻸ اﻟﻘطﺎرة أو اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن اﻟدواء.
 .2أﻋد رﺑط اﻟﻐطﺎء ﺑﺎﻟزﺟﺎﺟﺔ ﻣرة
أﺧرى .ﺿﻌﮭﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﺗﻧﺎول
رﺿﯾﻌك.
 .3ﺿﻊ اﻟرﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣِ ﺟرك أو ﻋﻠﻰ
ﺣﺟر ﺷﺧص آﺧر .إن ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧًﺎ،
ﻓﺿﻊ اﻟرﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ.

 .6إن ﺑدأ طﻔﻠك ﯾﺳﻌل أو ﺻﺎر ﻋﻠﻰ وﺷك
اﻟﺗﻘﯾؤ ،ﻓﺗوﻗف وأﺟﻠس اﻟرﺿﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘﯾ ًﻣﺎ.
اﻧﺗظر ﺑﺿﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻗﺑل إﻋطﺎء ﺑﻘﯾﺔ اﻟدواء.

 .5ﺿﻊ اﻟﻘطﺎرة أو اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ ﺑرﻓﻖ ﻓﻲ ﻓم اﻟرﺿﯾﻊ
ﺑطول اﻟﺟزء اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﻟﺧد .اﺳﻣﺢ ﻟﻠرﺿﯾﻊ ﺑﻣص
اﻟﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﻘطﺎرة أو اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ .إن ﻟم ﯾﻘم اﻟرﺿﯾﻊ
ﺑﺎﻟﻣص ،ﻓﺎﻋﺻر ﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟدواء ﻓﻲ اﻟﻔم
وﻛرر ذﻟك.

 .4اﻣﻸ اﻟﻘطﺎرة أو اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن اﻟدواء.

اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻠﻣﺔ:
 .1اﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات ﻣن  1إﻟﻰ  3ﺑﺧﺻوص "ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋطﺎء اﻟدواء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗطﺎرة أو ﻣﺣﻘﻧﺔ" )اﻧظر اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻷوﻟﻰ(.
 .2ﺿﻊ ﺣﻠﻣﺔ زﺟﺎﺟﺔ اﻟرﺿﺎﻋﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻓم اﻟرﺿﯾﻊ .ﺑُﺦ اﻟدواء ﻣن اﻟﻣﺣﻘﻧﺔ أو اﻟﻘطﺎرة إﻟﻰ داﺧل اﻟﺣﻠﻣﺔ.
ً
ﻛﺎﻣﻼ.
 .3اﺳﻣﺢ ﻟﻠرﺿﯾﻊ ﺑﻣص اﻟدواء أو ﺑﻠﻌﮫ

إﻋطﺎء اﻟدواء ﻟﻸطﻔﺎل )ﻓﻲ ﻋﻣر  3-1ﺳﻧوات(
•
•
•
•
•
•

ﻗﺑل إﻋطﺎء طﻔﻠك اﻟدواء ﻣﺑﺎﺷرةً ،دع اﻟطﻔل ﯾﺗظﺎھر ﺑﺈﻋطﺎء اﻟدواء ﻟدﻣﯾﺔ أو دﻣﯾﺔ ﻣﺣﺷوة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﺣد اﻟﺣﯾواﻧﺎت.
أﻋطِ اﻟدواء ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻠﻌﻘﺔ دواء أو ﻛوب دواء أو ﻣﺣﻘﻧﺔ ﻓﻣوﯾﺔ .ﺗﺄﻛد ﻣن ﺑﻠﻊ اﻟطﻔل ﻟﻛل اﻟدواء .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم أﺑدًا ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻛﻣﯾﺔ اﻟدواء.
ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﻠﻌﻘﺔ دواء أو ﻣﺣﻘﻧﺔ ﻓﻣوﯾﺔ ،ﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻣؤﺧرة ﻓم اﻟطﻔل ،وﺑطول اﻟﺟزء اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن اﻟﺧد .أﻋطِ اﻟدواء ﺑﺑطء ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟطﻔل ﻣن اﻻﺧﺗﻧﺎق.
ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻣر ﻋﺎﻣﯾن ) (2ﻓﺄﻛﺑر ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ ﺷﻛل أﻗراص ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﺿﻎ .ﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺿﻎ طﻔﻠك ﻟﻠدواء وﺑﻠﻌﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .اﺳﺄل
اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻔل ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻣﻌﮭﺎ .اﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔل ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷروب.
ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻣر ﻋﺎﻣﯾن ) (2ﻓﺄﻛﺑر ﻛذﻟك ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ ﺷﻛل اﻷﻗراص اﻟﺗﻲ ﺗذوب ﻓﻲ اﻟﻔم .ﺿﻊ اﻷﻗراص ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن طﻔﻠك ودﻋﮭﺎ
ﺗذوب .ﻟﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋطﺎء اﻟﻣﺎء ﻟطﻔﻠك .ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟطﻔﻠك ﺑﻣﺿﻎ اﻟﻘرص أو ﻛﺳره أو ﺗﮭﺷﯾﻣﮫ.
ﻗدم اﺧﺗﯾﺎرات ﻟطﻔﻠكً ،
ﻣﺛﻼ "ھل ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ ﺣِ ﺟري أو ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ ﺧﻼل ﺗﻧﺎول اﻟدواء؟"
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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.
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إﻋطﺎء اﻟدواء ﻟﻸطﻔﺎل )ﻓﻲ ﻋﻣر  6-4ﺳﻧوات(
•
•
•
•

اﺳﺄل اﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠطﻔل ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻣﻌﮭﺎ .اﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔل ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷروب .ﻗدم اﺧﺗﯾﺎرات ﻟطﻔﻠكً ،
ﻣﺛﻼ "ھل
ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻣﻊ اﻟﻣﺎء أو ﻣﻊ اﻟﻌﺻﯾر؟"
اﺷرح ﻟطﻔﻠك ﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭذا اﻟدواء وﻛﯾف ﺳﯾﺳﺎﻋده ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﺣﺳن.
ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣر ﻋﺎدةً ﺗﻧﺎول اﻟدواء ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﺎﺋل أو دواء ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺿﻎ وﺣدھم وﻟﻛن ﯾظل ﻋﻠﯾك أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﮭم ﻟﻠدواء
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻛﺎﻧت إﺣدى أﺳﻧﺎن طﻔﻠك ﺳﺎﺋﺑﺔ ،ﻓﺎﺣذر ﻋﻧد إﻋطﺎء دواء ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣﺿﻎ أو ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام ﻣﺣﻘﻧﺔ ﻓﻣوﯾﺔ.

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺑﻠﻊ ﺣﺑوب اﻟدواء
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﻣرن ﻣﻊ طﻔﻠك .ﺿﻊ ﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺟدًا ﻣن اﻟطﻌﺎم أو اﻟﺣﻠوى )ﻣﺛل ﻧﺛﺎر اﻟﻛب ﻛﯾك( ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﻣؤﺧرة اﻟﻠﺳﺎن ودﻋﮫ ﯾذوب.
اﺳﻣﺢ ﻟطﻔﻠك ﺑﺗﻧﺎول رﺷﻔﺎت ﻣن اﻟﻣﺎء ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﻠوى ﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣؤﺧرة اﻟﻠﺳﺎن وﺑﻠﻌﮭﺎ.
اﻋﻣل ﺑﺑطء ﻋﻠﻰ ﺟﻌل طﻔﻠك ﯾﺑﻠﻊ ﻛﻣﯾﺎت أﻛﺑر ﻣن اﻟطﻌﺎم أو اﻟﺣﻠوى .ﺛم ﺟرب ﺣﺑﺔ دواء ﺻﻐﯾرة.
ﻓورا.
ﺟرب ﺧﻠط ﺣﺑﺔ اﻟدواء ﺑﻛﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة )ﻣﺛل ﻣﻠﻌﻘﺔ أو ﻣﻠﻌﻘﺗﯾن ﻛﺑﯾرﺗﯾن( ﻣن اﻟطﻌﺎم اﻟذي ﯾوﺻﻲ ﺑﮫ اﻟﺻﯾدﻟﻲ .أﻋطﮫ اﻟﺧﻠﯾط ً
اﺳﻣﺢ ﻟطﻔﻠك ﺑﺎﻟﺷُرب ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺻﺎﺻﺔ ﺑﻌد وﺿﻊ اﻟﺣﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن .ﯾﻣﻛن ﻟذﻟك أن ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ دﻓﻌﮭﺎ ﻷﺳﻔل ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋل.
أﻛﺛر ﻣن اﻣﺗداح طﻔﻠك طوال اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘول ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل "أﻧت ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﺟﯾد!"
اﺣذر أن ﺗﮭﺷم اﻟﺣﺑﺔ أو ﺗﻛﺳرھﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟك اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن طﻔﻠك ﺑذﻟك.

اﺗﺻل ﺑﻧﺎ

ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ،ﯾُرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• Jimmy Fund Clinic (617) 362-3270
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 ،اﻹﺟﺎزات وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع
زﻣﯾل طب أﻣراض اﻟدم/أورام اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎوب ﻣﺗﺎح ﻗﯾد اﻻﺳﺗدﻋﺎء.
• اﺗﺻل ﻋﻠﻰ رﻗم  911ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﯾﺎة

_________________________________________________________________________
ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﺻﺎﻟﺢ ©  Boston Children’s Hospital, 2020ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﯾﺗﻠﻘون اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ  Dana-Farber/Boston Children’s Cancerو .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.

أوندانسيترون ()Ondansetron
® Zofranاسم آخر :زوفران
للوقاية من الغثيان و/أو تخفيفه وهو يعطى عن طريق الفم أو عن طريق خط وريدي Ondansetron .االستخدامات :يستخدم أوندانسيترون
قد يصاب طفلك باآلثار الجانبية الشائعة التالية:
الصداع •
الدوار •
النعاس •
إسهال (أكثر شيوعًا عند تلقيه عن طريق الفم)
اإلمساك •
الضعف أو االنتفاض •
جفاف الفم •
قد يصاب طفلك باألثر الجانبي النادر التالي:
تسارع نبض القلب (عن طريق الخط الوريدي)

•

•

تعليمات خاصة:
يجب إعطاء الجرعة قبل  30دقيقة من بدء العالج الكيميائي أو قبل  60دقيقة من اإلشعاع للمساعدة في الحد من الغثيان.

•

بيانات عامة:
•

إن كان طفلك مصابًا بحساسية تهدد حياته ،فعليه ارتداء شارة تعريفية خاصة بالحساسية طوال الوقت.
•
احتفظ بجميع األدوية بعيدًا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.
•
العديد من األدوية تتفاعل مع غيرها من األدوية .احتفظ بقائمة تضم كافة أدوية طفلك (الموصوفة ،واألدوية العشبية ،والمنتجات
الطبيعية ،والمكمالت ،والفيتامينات ،واألدوية بدون وصفة طبية) معك .قدم هذه القائمة لمقدم الرعاية الصحية لطفلك (الطبيب ،أو
الممرضة ،أو ممارسة التمريض ،أو الصيدلي ،أو مساعد الطبيب).
•
تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك قبل إعطائه أي أدوية جديدة ،بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبية ،أو األدوية العشبية ،أو
المنتجات الطبيعية ،أو الفيتامينات.
•
ما لم تتلقَّ توجيهات مخالفة لذلك ،فينبغي تكرار الجرعة الفموية للدواء فقط إذا تقيأ المريض خالل  30دقيقة من تناول الدواء .إذا
تقيأ طفلك أكثر من مرة خالل  30دقيقة بعد تناول الدواء ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك.

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
•
Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ساعات العمل من الساعة  8:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًَّء من االثنين إلى الجمعة.
•
مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
استدعَّ زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب
•
اتصل على الرقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة
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Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disordersالمعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في
 .يقصد بهذه المعلومات مساعدتك في فهم الدواء الموصوف لطفلك .ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية Center
الخاص بك فيما يخص ما يخطر لك من أسئلة .للرعاية الطبية الطارئة ،اتصل على الرقم .911

ترايميثوبريم ()Trimethoprim
وسلفاميثوكزازول ()Sulfamethoxazole
أسماء أخرى :باكتريم ™ ،Bactrimسبترا™Septra
االستخدامات :ترايميثوبريم ( )Trimethoprimوسلفاميثوكزازول ( )Sulfamethoxazoleمضادان حيويان يعالجان العديد من األنواع
المختلفة للعدوى البكتيرية .وهما يستخدمان للوقاية من العدوى الرئوية/االلتهاب الرئوي في المرضى المصابين بضعف الجهاز المناعي .ويمكن
أن يعطى عن طريق الفم ،أو عن طريق الحقن الوريدي.
قد يصاب طفلك باآلثار الجانبية الشائعة التالية:
• حساسية الجلد للضوء
• نقص تعدادات الدم (تعداد خاليا الدم البيضاء وتعداد خاليا الدم الحمراء والصفائح)
• قد تحتاج الصفائح وخاليا الدم البيضاء فترة أطول للتعافي
• الطفح الجلدي ،والشري ،والهرش
قد يصاب طفلك باآلثار الجانبية التالية األقل شيوعًا:
• اضطراب اختبارات وظائف الكلى
• ألم البطن
• إسهال
• الغثيان والقيء

تعليمات خاصة:
•
•
•
•

اشرب كميات زائدة من السوائل خالل تلقيك هذا الدواء وتناوله مع كميات صغيرة من الطعام
فورا وأخطر مقدم الرعاية الصحية
الدواء
إذا ُوجدت أي عالمات لتفاعل الحساسية :الطفح الجلدي ،والهرش و/أو الشري ،فأوقف
ً
الخاص بك
عند إعطاء الشكل السائل ،فيرج جيدًا قبل االستخدام
استخدم واقيًا من الشمس (بمعامل حماية من الشمس  30أو أعلى) وارتدِ مالبس واقية عندما تخرج من المنزل.

بيانات عامة:
•
•
•

•
•

إن كان طفلك مصابًا بحساسية تهدد حياته ،فعليه ارتداء شارة تعريفية خاصة بالحساسية طوال الوقت.
احتفظ بجميع األدوية بعيدًا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.
العديد من األدوية تتفاعل مع غيرها من األدوية .احتفظ بقائمة تضم كافة أدوية طفلك (الموصوفة ،واألدوية العشبية ،والمنتجات
الطبيعية ،والمكمالت ،والفيتامينات ،واألدوية بدون وصفة طبية) معك .قدم هذه القائمة لمقدم الرعاية الصحية لطفلك (الطبيب ،أو
الممرضة ،أو ممارسة التمريض ،أو الصيدلي ،أو مساعد الطبيب).
تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك قبل إعطائه أي أدوية جديدة ،بما في ذلك األدوية بدون وصفة طبية ،أو األدوية العشبية ،أو
المنتجات الطبيعية ،أو الفيتامينات.
ما لم تتلقِ توجيهات مخالفة لذلك ،فينبغي تكرار الجرعة الفموية للدواء فقط إذا تقيأ المريض خالل  30دقيقة من تناول الدواء .إذا
تقيأ طفلك أكثر من مرة خالل  30دقيقة بعد تناول الدواء ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك.
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المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerيقصد بهذه المعلومات مساعدتك في فهم الدواء الموصوف لطفلك .ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية
فيما يخص ما يخطر لك من أسئلة .للرعاية الطبية الطارئة ،اتصل على الرقم .911

ِDana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقةِتعليميةِلطبِأورامِاألطفال
ﺗراﯾﻣﯾﺛوﺑرﯾِ(
 (Trimethoprimوﺳﻠﻔﺎﻣﯾﺛوﻛزازول()Sulfamethoxazol
ِ

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
ساعات العمل من الساعة  8:00صبا ًحا إلى  5:00مسا ًِء من االثنين إلى 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
ِاتصلِعلىِالرقمِِ911فيِحاالتِالطوارئِالتيِتهددِالحياة
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المعلومات الموجودة في هذه الصفحة موجهة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 .Centerيقصد بهذه المعلومات مساعدتك في فهم الدواء الموصوف لطفلك .ال يقصد بهذه المعلومات أن تحل محل النصيحة الطبية المتخصصة .استشر دائ ًما مقدم الرعاية الصحية
فيما يخص ما يخطر لك من أسئلة .للرعاية الطبية الطارئة ،اتصل على الرقم .911

Allergic Reactions

ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺣﺳﺳﯾﺔ

ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﺗﻣل ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺣﺳﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﺔ و  /أو اﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي و  /أو اﻟﺷرى )اﻧﺗﻔﺎخ أﺣﻣر ﺻﻐﯾر واﺣد أو أﻛﺛر ﯾظﮭر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠد(،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔس و  /أو اﻻﺧﺗﻧﺎق و  /أو ﺗورم اﻟوﺟﮫ .وﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب اﻷدوﯾﺔ أو ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدم أو اﻟﻼﺗﻛس أو اﻟطﻌﺎم أو اﻷﺷﯾﺎء
اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ردود ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﯾﺔ .ﺗﺗم ﻣراﻗﺑﺔ طﻔﻠك ﺑﺣﺛًﺎ ﻋن أي أﻋراض ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑردود اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺣﺳﺳﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدة أو
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻣﻊ أول ﺟرﻋﺔ ﻣن اﻟدواء أو ﺑﻌد ﻋدة ﺟرﻋﺎت ﻣﻧﮫ.
• ﺑﺷﻛل ﻓوري أو ﺑﻌد ﻋدة ﺳﺎﻋﺎت.
إذا ﻛﺎن
•
•
•

اﻟطﻔل ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن رد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ:
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻋطﺎء اﻷدوﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ردود اﻷﻓﻌﺎل أو ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻷﻋراض.
إذا ﺗﻌرض طﻔﻠك ﻟرد ﻓﻌل ﺗﺣﺳﺳﻲ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻋطﺎؤه اﻷدوﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟدواء اﻟذي ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث رد اﻟﻔﻌل أو ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻋطﺎؤه ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

إذا أﺻﯾب اﻟطﻔل ﺑردود أﻓﻌﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة:
• ﯾﺟب أن ﯾرﺗدي اﻟطﻔل ﺷرﯾ ً
طﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ.
• اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟل ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟطﻔل وردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷدوﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدم(.
• إﺑﻼغ ﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟطﻔﻠك ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ.

ﻣﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ
•
•

إذا ﻛﻧت ﻣوﺟودًا ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻻﺣظت أو أﺻﺑت ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس أو ﺑﺗورم ﻓﻲ اﻟوﺟﮫ ،ﻓﺎﺗﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم .911
إذا أﺻﯾب اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺣﻛﺔ أو اﻟطﻔﺢ اﻟﺟﻠدي أو اﻟﺷرى ،ﻓﺎﺗﺻل ﺑﻣوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.

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 © ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل 2020 ،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر2020 :
اﻟﺻﻔﺣﺔ  1ﻣن 1
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

Constipation

اإلمساك
صا أدوية األلم ،اإلمساك.
يحدث اإلمساك عندما يصبح التبرز صعبًا أو أقل
تكرارا .يمكن أن تسبب أنواع معينة من األطعمة واألدوية ،خصو ً
ً

بعض األمور التي قد تكون مفيدة:
•
•
•
•

تناول كميات كبيرة من السوائل.
تناول األطعمة التي تحتوي على األلياف ،مثل :الخبز المقسم المصنوع من القمح أو الشوفان أو البران أو القمح الكامل والحبوب
والبقوليات والمكسرات والفواكه المجففة والخضروات والفاكهة الطازجة.
حاول ممارسة التمرينات ونشاطك.
تناول أدوية البراز حسب التعليمات.

متى تتصل بنا:
•
•
•

إذا لم يتبرز الطفل لمدة يومين.
إذا كان الطفل يعاني من ألم في البطن بما يعيق األنشطة المعتادة.
إذا كان الطفل يعاني من ألم عندما يحاول التبرز.

االتصال بنا
للحصول على مساعد ة فيما يتعلق برعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية:
•
•

•

عيادة صندوق جيمي (617) 632-3270
ساعات العمل  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
عامل الهاتف (617) 632-3352
خارج ساعات العمل :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،أيام العطالت ،وعطالت نهاية األسبوع
االتصال بطبيب األطفال ألمراض الدم  /األورام المناوب
عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم 911

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
الصفحة  1من 1
المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من هذه المعلومات أن
تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم
.911

Diarrhea

اﻹﺳﮭﺎل

ﯾﻜﻮن اﻹﺳﮭﺎل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻜﺮار اﻹﺳﮭﺎل أو ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﺮاز )زﯾﺎدة ﻟﯿﻮﻧﺔ اﻟﺒﺮاز( .وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث اﻹﺳﮭﺎل ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب،
وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻦ أدوﯾﺔ أو ﻋﺪاوى ﻣﻌﯿﻨﺔ .وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي اﻹﺳﮭﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻔﺎف أو إﻟﻰ ﺗﺸﻘﻖ اﻟﺠﻠﺪ.
ﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء أي أدوﯾﺔ ﻟﻌﻼج اﻹﺳﮭﺎل ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﺗﺤﺪث إﻟﻰ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ.

اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻔﯿﺪة:
•
•
•
•

إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﻐﯿﺮة ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﯾﺮﺿﻊ ،ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إرﺿﺎﻋﮫ.
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻠﯿﺐ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن ،وﻋﺼﯿﺮ اﻟﺘﻔﺎح أو اﻟﻌﻨﻒ ،واﻷطﻌﻤﺔ اﻟﺤﺎرة واﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ،واﻷطﻌﻤﺔ اﻟﻤﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﺪﺳﻤﺔ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﺒﺮز ،وﻗﻢ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺮھﻢ.

ﻣﺘﻰ اﻻﺗﺼﺎل:
•
•

إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ روﺗﯿﻦ اﻟﺒﺮاز أو ﻟﺪﯾﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤ﺑﺮاز إﺳﮭﺎل ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ۸ﺳﺎﻋﺎت.
إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺠﻔﺎف ،ﻣﺜﻞ:اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺒﻮل أو ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  6إﻟﻰ  8ﺳﺎﻋﺎ *
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺒﻮل )اﻟﺘﺒﻮل( أو ﻋﺪم اﻟﺘﺒﻮل ﻟﻤﺪة  ۸-٦ﺳﺎﻋﺎت
–
– أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦-٤ﺣﻔﺎﺿﺎت رطﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم
– إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم واﺣﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮫ أي ﺷﻲء ﯾﺄﻛﻠﮫ أو ﯾﺸﺮﺑﮫ ﻟﻤﺪة  6ﺳﺎﻋﺎت وھﻮ ﻣﺴﺘﯿﻘﻆ.
– إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم واﺣﺪ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮫ أي ﺷﻲء ﯾﺄﻛﻠﮫ أو ﯾﺸﺮﺑﮫ ﻟﻤﺪة  8ﺳﺎﻋﺎت وھﻮ ﻣﺴﺘﯿﻘﻆ.

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 © ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل 2020 ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
اﻟﺼﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 1

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

Fatigue

اإلجهاد
يمكن وصف التعب بأنه شعور بالتعب أكثر من المعتاد .يختلف اإلرهاق المصاحب للسرطان والعالج عن تعب الحياة اليومية ألنه قد
يستمر لفترة أطول والراحة ال تساعد دائ ًما.
.
في بعض األحوال ،قد ال تكون لدى الطفل الطاقة للذهاب إلى المدرسة أو المشاركة في األنشطة مع أفراد األسرة واألصدقاء .كما يمكن أن يكون من
الصعب كذلك على طفلك التركيز أو اتخاذ القرارات.
يمكن أن ينجم اإلجهاد عن:
• الوسائل العالجية مثل العالج الكيماوي وغير ذلك من األدوية و  /أو العالج اإلشعاعي و  /أو الجراحة
• العوامل البدنية ،مثل تغيير الروتين في النوم أو األنشطة اليومية
• العوامل العقلية أو العاطفية مثل اإلجهاد أو الجزع أو القلق أو الحزن أو الخوف
ما الذي قد يساعد:
• فترات الراحة المتكررة القصيرة
• ممارسة التمرينات القصيرة بشكل منتظم
• تطوير روتين نوم عادي
• تناول غذاء صحي متوازن
• في بعض األحوال ،يتم استخدام األدوية للمساعدة على التخفيف من أعراض اإلجهاد
• قبول المساعدة من األصدقاء وأفراد العائلة
• ناقش المخاوف مع فريق الرعاية الصحية

االتصال بنا
للحصول على مساعد ة فيما يتعلق برعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية:
• عيادة صندوق جيمي (617) 632-3270
ساعات العمل  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
• عامل الهاتف (617) 632-3352
خارج ساعات العمل :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،أيام العطالت ،وعطالت نهاية األسبوع
االتصال بطبيب األطفال ألمراض الدم  /األورام المناوب
• عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم 911

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
الصفحة  1من 1
المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من هذه المعلومات أن
تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية ا لطبية في حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم
.911

Fever and Neutropenia

ارتفاع درجة الحرارة وقلة العدالت
إن ارتفاع درجة الحرارة وقلة العدالت من المضاعفات الشائعة لعالج السرطان .بسبب زيادة تعرض طفلك لخطر اإلصابة بالعدوى ،من
الضروري للغاية االتصال بموفر الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.
تعتبر الحمى درجة حرارة  ١٠١٫٣درجة فهرنهايت ( ٣٨،٥درجة مئوية) أو أعلى ،أو  ١٠٠٫٤درجة فهرنهايت ( ٣٨.٠درجة
مئوية) أو أعلى مرتين خالل فترة  ٢٤ساعة.
يقصد بقلة العدالت انخفاض عدد خالل الدم البيضاء التي تقاوم العدوى والتي يطلق عليها اسم العدالت .فإذا كان عدد خاليا الدم البيضاء
( )ANCأقل من  500مع ارتفاع في درجة الحرارة ،يتم بدء العالج باستخدام المضادات الحيوية عبر الوريد.
وعندما يصاب طفلك بقلة العدالت ،يمكن أن تشير العالمات واألعراض التالية إلى اإلصابة بالعدوى:
• ارتفاع درجة حرارة الجلد
• الشعور باإلجهاد
• ألم في الجسم
• االرتجاف أو القشعريرة
• السعال أو قصر النفس
• االحمرار أو التورم أو الدفء في موقع اإلصابة أو الجرح الناجم عن الجراحة أو موقع التسريب الوريدي
• ألم في منطقة البطن
• تقرحات الفم
• إسهال  /شعور بعدم الراحة في المستقيم عن التبرز
• الشعور بالدوار أو االرتباك أو الضعف

ماذا عليك فعله:
•
•
•
•
•
•
•

قم بقياس درجة الحرارة عبر الفم أو من األذن أو تحت اإلبط ،ولكن ليس من المستقيم على اإلطالق!
ال تقم بإعطاء الطفل أي أدوية تقلل من درجة الحرارة إال بعد أن تتحدث مع موفر الرعاية الصحية.
فورا إذا كانت درجة حرارة طفلك  ١٠١٫٣فهرنهايت ( ٣٨.٥درجة مئوية) أو أعلى
اتصل ً
إذا كانت درجة حرارة طفلك بين  ١٠٠٫٤درجة فهرنهايت ( ٣٨درجة مئوية) و ١٠١٫٢درجة فهرنهايت ( ٣٨،٥درجة
مئوية) إعادة فحص درجة الحرارة في ساعة واحدة.
في ساعة واحدة ،إذا كانت درجة حرارة طفلك أكبر من أو تساوي  ١٠٠٫٤فهرنهايت ( ٣٨درجة مئوية) ،اتصل
فورا.
ً
إذا كانت درجة حرارة طفلك أكبر من  ١٠٠٫٤درجة فهرنهايت ( ٣٨درجة مئوية) بعد ذلك بساعة واحدة أو مرة
فورا.
أخرى خالل  ٢٤ساعة ،اتصل ً
إذا كان طفلك لديه منفذ للقسطرة ،سيتم الوصول إليه لعمل الدم والمضادات الحيوية عند الوصول إلى العيادة أو الطوارئ .إذا
مخدرا موضعيًا قبل الوصول إلى منفذ القسطرة ،يرجى التقديم في المنزل قبل الوصول إلى العيادة أو
كان طفلك يستخدم
ً
الطواري.

أثناء ساعات عمل العيادة ،اتصال بعيادة جيمي فاند واطلب التحدث إلى ممرضة الفرز .ويجب أن تصل إلى العيادة قبل الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى يمكن مقابلتك في العيادة .أما بعد الساعة الثالثة بعد الظهر ،فيتم توجيهك إلى غرفة الطوارئ ( .)EDبعد ساعات عمل العيادة ،قم
باالتصال بطبيب األورام لدى األطفال المناوب من خالل االتصال بعامل الهاتف.

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
الصفحة  1من 2
المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من
هذه المعلومات أن تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في
حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم .911

مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم
ورقة تعليمية لرعاية المصابين باألورام من األطفال
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة وﻗﻠﺔ اﻟﻌﺪﻻت
)(Fever and Neutropenia

االتصال بنا
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• عيادة صندوق جيمي (617) 632-3270
ساعات العمل  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
• عامل الهاتف (617) 632-3352
•

خارج ساعات العمل :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،أيام العطالت ،وعطالت نهاية األسبوع
االتصال بطبيب األطفال ألمراض الدم  /األورام المناوب
عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم 911

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
الصفحة  2من 2
المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مس تشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من
هذه المعلومات أن تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في
حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم .911

Mouth Care

رعاية الفم
من المهم الحفاظ على نظافة الفم واألسنان قدر اإلمكان وقد يمنع العدوى و  /أو تقرحات الفم.
• يجب أن يحصل األطفال دون سن السادسة على رعاية الفم من قبل مقدم رعاية بالغ
• يجب على األطفال فوق سن السادسة تنظيف أسنانهم بفرشاة أسنان ناعمة بعد كل وجبة وقبل النوم.
• يمكن استخدام فرش األسنان الكهربائية الناعمة.
• اغسل فمك بالماء بشكل متكرر للحفاظ على رطوبة فم طفلك
• الكميات الموصي بها من معجون األسنان:
األطفال أقل من ست سنوات ،ضع قطرة من معجون األسنان بحجم حبة البازالء.
األطفال فوق السادسة من العمر ،ضعوا حوالي  1بوصة من معجون األسنان على الفرشاة.
• ال تستخدم غسول الفم الذي يحتوي على الكحول ألنه يجف جدًا في الفم.

الزيارات إلى عيادة طبيب األسنان
يجب أن يزور المرضى طبيب األسنان بشك ل منتظم .ويعتمد حجز هذا الموعد على عدد خاليا الدم والعالج .وقد يلزم استخدام مضاد حيوي.
تحدث إلى موفر الرعاية الخاص بك قبل حجز موعد مع طبيب األسنان.

تقرحات الفم

يمكن أن تسبب بعض أنواع أدوية العالج الكيماوي والعالج اإلشعاعي التقرحات التي يطلق عليها اسم التهاب الغشاء المخاطي .كما يمكن أن
يحدث التهاب الغشاء المخاطي كذلك في مختلف أرجاء الجهاز الهضمي (الفم والحلق والمعدة واألمعاء).

محمرا أو قد يحتوي على بقع بيضاء .وفي بعض األحيان ،يمكن أن تظهر لويحات بيضاء (مناطق بيضاء
يمكن أن يظهر فم أو لسان الطفل
ً
مرتفعة) ،وهي عبارة عن عدوى يطلق عليها اسم القالع .ويتم وصف دواء لعالج تلك العدوى.

بعض األمور التي قد تكون مفيدة:
•
•
•
•
•

شرب السوائل الباردة أو التي تكون بدرجة حرارة الغرفة من خالل شفاطة
تجنب تناول األطعمة الساخنة أو الحريفة أو الحمضية
تناول األطعمة اللينة أو الرقيقة أو المهروسة (المضروبة أو المخلوطة في الخالط)
تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة
تناول األدوية المسكنة لأللم

متى تتصل بموفر الرعاية:
•
•
•

الطفل ال يمكنه شرب السوائل
الطفل ال يمكنه البلع
الطفل يشعر باأللم

االتصال بنا
للحصول على مساعد ة فيما يتعلق برعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية:
•
•

•

عيادة صندوق جيمي (617) 632-3270
ساعات العمل  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
عامل الهاتف (617) 632-3352
خارج ساعات العمل :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،أيام العطالت ،وعطالت نهاية األسبوع
االتصال بطبيب األطفال ألمراض الدم  /األورام المناوب
عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم 911
حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
الصفحة  1من 1

المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من
هذه المعلومات أن تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في
حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم .911

Nausea and Vomiting

الغثيان والقيء
يمكن للعالج الكيماوي والعالج اإلشعاعي أن يسببا الغثيان والقيء .ويتوقف مقدار ما يصيب طفلك من غثيان وقيء على العالج الذي يتلقاه .يمكن
تخفيف الغثيان والقيء باستخدام أدوية تسمى مضادات القيء (األدوية المضادة للتقيؤ).
•
•
•
•

فورا
يمكن أن يحدث الغثيان الحاد ً
يمكن أن يحدث غثيان الحق بعد ساعات أو أيام من استكمال العالج الكيماوي
قد تسبب بعض أدوية العالج الكيماوي حدوث كليهما
قد يحدث الغثيان الترقبي لبعض األطفال/اليافعين عند التفكير في الحضور إلى المستشفى أو العيادة

بعض األشياء التي قد تكون مفيدة
•
•
•
•
•

جرب إعطاء رشفات صغيرة من سوائل باردة وصافية
جرب تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم
تجنب األطعمة ذات الروائح النفاذة أو األطعمة الحارة .يمكن لرائحة الطعام والعطور أن تصيب طفلك بالشعور بالغثيان
سوارات  Sea-bandsهي سوارات للرسغ بها زر صغير ،ويمكن أن تضغط على نقطة في الرسغ ،مما قد يساعد على التحكم في
الغثيان
يمكن لوسائل االسترخاء والتشتيت أن تتضمن ما يلي :التنفس العميق والصور المجازية وتطبيقات االسترخاء عن طريق الهاتف/الجهاز
اللوحي

متى ينبغي االتصال
•
•

•

إن لم يتوقف الغثيان والقيء بعد تناول مضادات القيء
إذا أصيب طفلك بعالمات على الجفاف ومنها:
نقص كمية البول أو عدم التبول لمدة  8-6ساعات
الرضع أو صغار األطفال ،فإن ذلك يعني ابتالل  6-4حفاضات يوميًا
في حالة ُ
عدم القدرة على تناول الطعام أو الشراب لمدة  8-6ساعات خالل االستيقاظ
إن الحظت د ًما في القيء

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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع 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.

Nutrition Therapy During Cancer Treatment

ﻋﻼج اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﺮطﺎن

اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺟزء ھﺎم ﻣن ﻋﻼج ﺳرطﺎن طﻔﻠك .وﻟﻛن ﻗد ﯾﻛون ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﺻﻌب ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ﺑﺳﺑب اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ أو اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻹﺷﻌﺎع .ﻗد ﺗﺷﻣل
ﺗﻠك اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ:
اﻟﺗﻐوط(
• اﻻﻣﺳﺎك )ﺻﻌوﺑﺔ
ّ
• اﻻﺳﮭﺎل )اﻟﺑراز اﻟرﺧو(
• ﻗرﺣﺎت اﻟﻔم
• اﻟﻐﺛﯾﺎن
اﻟﺗذوق
• ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ
ّ
• اﻟﻘﻲء )اﻟﺗﻘﯾؤ(
• زﯾﺎدة اﻟوزن
• ﺧﺳﺎرة اﻟوزن
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻣل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ﻟطﻔﻠك ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ،ﻗد ﯾﻛون طﻔﻠك ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻌدوى اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻋن طرﯾﻖ اﻷﻏذﯾﺔ .اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﻗﻠّﺔ اﻟﻌدﻻت  -ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻣن ﻧوع ﻣن ﺧﻠﯾّﺔ اﻟد ّم ﺑﯾﺿﺎء )اﻟﻌدد اﻟﻣطﻠﻖ ﻟﻠﻌدﻻت أﻗل ﻣن  - (500ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر ﺑوﺟﮫ ﺧﺎص ﻷﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ.

ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ

ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻐذاء آﻣن ﻛﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ طﻔﻠك:
وﯾدي طﻔﻠك ﺟﯾّدًا ﺑﺎﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﺎء اﻟداﻓﺊ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻋداد وطﮭﻲ وﺗﻧﺎول وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم.
• اﻏﺳل ﯾدﯾك
ّ
• ﻗم ﺑﺗﻧظﯾف ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟطﺑﺦ ﺑﺎﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﺎء اﻟداﻓﺊ ﻗﺑل وﺑﻌد ﻛل اﺳﺗﺧدام.
• اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎء وﻓرﺷﺎة ﻧظﯾﻔﺔ ﻟﻐﺳل اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿروات اﻟطﺎزﺟﺔ ﻗﺑل ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ أو طﮭﯾﮭﺎ.
ارم اﻟطﻌﺎم اﻟﺑﺎرد أو اﻟﺳﺎﺧن اﻟذي ﺗ ُِرك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐرﻓﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﻋﺗﯾن.
•
ِ
ارم اﻟﺣﻠﯾب أو ﺣﻠﯾب اﻷطﻔﺎل اﻟذي ﺗ ُِرك ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐرﻓﺔ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﻋﺔ.
•
ِ
• اﻓﺣص اﻟﺣرارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎق اﻟﻣطﺑوﺧﺔ ﻓﻲ ﻋدة أﻣﺎﻛن ﺑواﺳطﺔ ﻣﯾزان ﺣرارة اﻟﻣﺄﻛوﻻت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﻣطﺑوﺧﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.
 ﻧوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 160 ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 71.1درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﻠﺣوم اﻟﺑﻘر ،واﻻﻏﻧﺎم ،واﻟﻌﺟول ،وﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر ،وأطﺑﺎق اﻟﺑﯾض
 170 ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 76.6درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﻠﺣﺷوة واﻟطﻌﺎم اﻟﻣﻘدم ﻓﻲ اﻟﻛﺎﺳروﻟﺔ
 180 ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 82.2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﻠدﺟﺎج واﻟدﯾك اﻟروﻣﻲ
ﻣﺳﺎﻓرا.
اﻟﺑراد اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻊ اﻟﺛﻠﺞ أو أﻛﯾﺎس اﻟﺟﻠﯾد ﻹﺑﻘﺎء اﻟطﻌﺎم ﺑﺎرد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون
ً
• اﺳﺗﺧدم ّ
اﺑﻖ اﻷﻏذﯾﺔ ﻣﺑردة ﻋﻠﻰ ﺣرارة درﺟﺔ  40ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 4.4درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ( أو أﻗل.
•
ِ
ذوب اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠدة ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺟﺔ أو ﺗﺣت اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد .ﻻ ﺗذوب اﻟﺟﻠﯾد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻐرﻓﺔ.
•
ّ
ﺗﺑﻖ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟطﻌﺎم ﻣﺑردة ﻟﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﯾوﻣﯾن وأﻋِد ﺗﺳﺧﯾﻧﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺣرارﺗﮭﺎ أﻛﺛر ﺳﺧوﻧﺔ ﻣن  165درﺟﺔ ﻓﮭرﻧﮭﺎﯾت ) 73.8درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(.
ﻻ
•
ِ

اﻷطﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺠﻨﺒﮭﺎ

• ﻻ ﺗﻌط طﻔﻠك:
 اﻟطﻌﺎم ﻣن اﻟﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن ،وﺑﺎرات اﻟﺳﻠطﺎت أو ﻋﻠب اﻷﻛل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
 اﻟﻠﺣم اﻟﻧﻲء
 اﻟدواﺟن اﻟﻧﯾﺋﺔ ) ﻣﺛل اﻟدﺟﺎج أو اﻟدﯾك اﻟروﻣﻲ أو اﻟﺑط أو اﻷوز(
 اﻟﺑﯾض اﻟﻧﻲء
 اﻟﺳﻣك اﻟﻧﻲء واﻟطﺣﻠب اﻟﺑﺣري واﻟﺳوﺷﻲ
 ﺑراﻋم اﻟﺑذور اﻟﻧﯾﺋﺔ )ﻣﺛل ﺑراﻋم اﻟﻔﺎﻟﻔﺎ(
 اﻟﻣﺣﺎر اﻟﻧﻲء
 اﻟﻧﻘﺎﻧﻖ اﻟﻐﯾر ﻣطﮭﯾﺔ
 ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺣﻠﯾب واﻟﻌﺻﺎﺋر اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺳﺗرة

ﻻ ﺗﺪع طﻔﻠﻚ:

 ﯾﺗذوق اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾض اﻟﻧﻲء )ﻣﺛل ﻋﺟﯾن اﻟﻛﻌك( أو اﻟﻠﺣوم أو اﻷﺳﻣﺎك أو اﻟدواﺟن اﻟﻧﯾﺋﺔ.
 ﯾﺄﻛل اﻟطﻌﺎم اﻟذي ﺳﻘط ﻋﻠﻰ اﻷرض
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ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼج

إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
• ﻧﺎﻗش أﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ أو ﺷواﻏل ﻟدﯾك ﻋن ﻧﻣو طﻔﻠك أو أﻛﻠﮫ أو ﺷرﺑﮫ ﻣﻊ اﻟﻔرﯾﻖ اﻟطﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑك.
• اﻟﺗﻘﻲ ﺑﺄﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم طوال ﻓﺗرة اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻋراض وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻣو.
• أﺣﺿر اﻷطﻌﻣﺔ و/أو اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ و/أو ﺣﻠﯾب اﻷطﻔﺎل أﺛﻧﺎء ﻗﺑول اﻟﻣرﺿﻰ اﻟداﺧﻠﯾﯾن وزﯾﺎرات اﻟﻌﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟوع طﻔﻠك أو ﻋطﺷﮫ.
• ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﺿﻌف اﻟﺷﮭﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج وﯾﺗطﻠﺑون اﻟدﻋم اﻟﻐذاﺋﻲ .اﻷﻧﺑوب اﻷﻧﻔﻲ اﻟﻣﻌدي )ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿًﺎ  (NGTھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﺗﻐذﯾﺔ طﻔﻠك ﻋﻧد
اﻹﻣﻛﺎن .إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻘﯾؤ أو اﻹﺳﮭﺎل اﻟﻣﺗﻛرر ،ﻗد ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟورﯾدﯾﺔ ) .(PNﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرﯾﻖ اﻟطﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑك واﻟﻣﻣرﺿﺔ وأﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ھذه اﻟﺧﯾﺎرات ﻣﻌك.

إذا ﻓﻘﺪ طﻔﻠﻚ ﺷﮭﯿّﺘﮫ
•
•
•
•
•

•
•

اﻋطِ طﻔﻠك  5إﻟﻰ  6وﺟﺑﺎت ﺻﻐﯾرة أو وﺟﺑﺎت ﺧﻔﯾﻔﺔ طوال اﻟﯾوم.
ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻷطﻌﻣﺔ ذات اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑروﺗﯾن ،ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺳرات واﻟﻠﺣوم اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدھون واﻟﺑﯾض وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟدﺳم.
ﻖ اﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﻣﺗوﻓرة ﺑﺳﮭوﻟﺔ .أﻋطِ وﺟﺑﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن وﻗت اﻟﻧوم.
أﺑ ِ
أﺛﻧﺎء وﺟﺑﺎت اﻟطﻌﺎم واﻟوﺟﺑﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ،ﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ ً
أوﻻ ﺑﻣﺎ أن اﻟﺳواﺋل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌل طﻔﻠك ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺷﺑﻊ.
اﻋطِ طﻔﻠك رﺷﻔﺎت ﻣن اﻟﻣﺷروﺑﺎت ذات اﻟﺳﻌرات اﻟﺣرارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻛﺎﻣل اﻟدﺳم أو ﻋﺻﺎﺋر اﻟﺳﻣوﺛﻲ أو ﻣﺧﻔوق اﻟﺣﻠﯾب /ﻣﺧﻔوق اﻟﺣﻠﯾب ﺑﺎﻵﯾس ﻛرﯾم
وﺟرش اﻟﺛﻠﺞ أو أﻧواع اﻷﻟﺑﺎن اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ )ﻣﺛل ﺣﻠﯾب اﻟﺻوﯾﺎ( طوال اﻟﯾوم.
 ﯾرﺟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﯾﺻﺎب طﻔﻠك ﺑﻌدم ﺗﺣﻣل اﻟﻼﻛﺗوز .ھذا ﻣؤﻗت ﻓﻘط .إذا ﺣﺻل ذﻟك ،ﺣﺎول اﻋطﺎء طﻔﻠك ﺣﻠﯾب اﻟﻼﻛﺗﯾﯾد ) (LACTAIDو/أو أﻗراص
اﻟﻼﻛﺗﯾﯾد ﻋﻧد ﺗﻧﺎول ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻟﺑﺎن ﻣﺛل اﻟﺣﻠﯾب واﻵﯾس ﻛرﯾم واﻟﺟﺑن.
ﻻﺣظ اﻟوﻗت ﺧﻼل اﻟﻧﮭﺎر ﻣﺗﻰ ﺗﻛون ﺷﮭﯾﺔ طﻔﻠك اﻷﻓﺿل .ﻋﻧدھﺎ دﻋﮫ ﯾﺄﻛل أﻛﺛر.
إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟطﻔﻠك وﻗت ﻣﺣدد ﻣن اﻟﯾوم ﺗﻛون ﺷﮭﯾﺗﮫ ھﻲ اﻷﻓﺿل ،ﻗدم وﺟﺑﺎت ﺧﻔﯾﻔﺔ أو وﺟﺑﺎت ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة ﺧﻼل اﻟﯾوم.
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 F:\Arabic Oncology Binder\Word\4. Managing Side Effects\24. fe_onc_nutrition_during_cancer_treatment.docx Erekson,اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ .911
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اذا ﺷﻌر طﻔﻠك ﺑﺎﻟﻐﺛﯾﺎن أو ﺗﻘﯾّﺄ )اﻟﻘﻲء(
• اﻋطِ طﻔﻠك اﻻدوﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻐﺛﯾﺎن  30إﻟﻰ  60دﻗﯾﻘﺔ ﻗﺑل اﻷﻛل.
ﻖ طﻔﻠك ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً وﺟﺎﻟﺳﺎ ً ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم.
• اﺑ ِ
• ﺣﺎول ﺗﻐذﯾﺔ طﻔﻠك اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ ،اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺑﺳﻛوﯾت ،رﻗﺎﺋﻖ اﻟﺑطﺎطس أو اﻟﺑرﯾﺗزل.
• ﺗﺟﻧب اﻋطﺎء طﻔﻠك اﻷطﻌﻣﺔ ذات اﻟرواﺋﺢ اﻟﻘوﯾﺔ أو اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ ﺟﯾّداً.
• اﻋط طﻔﻠك اﻟﺳواﺋل اﻟﺑﺎردة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﺟﺑﺎت .دع طﻔﻠك ﯾﺳﺗﺧدم ﻗﺷﺔ.
• اﻋرض ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ﺷﺎي اﻟزﻧﺟﺑﯾل أو اﻟﺑﺳﻛوﯾت اﻟﻌﺎدي.
• دع طﻔﻠك ﯾﺷﺗ ّم ﺷراﺋﺢ اﻟﻠﯾﻣون أو اﻟﺑرﺗﻘﺎل.

ﺑﺎﻟﺗﻐوط(
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﮭﺎل أو اﻻﻣﺳﺎك )ﺻﻌوﺑﺔ
ّ
• دع طﻔﻠك ﯾﺷرب ﺳواﺋل إﺿﺎﻓﯾﺔ.
• اﻋطِ طﻔﻠك اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﻟﯾﺎف ،ﻣﺛل اﻟﺣﺑوب اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔواﻛﮫ واﻟﺧﺿروات.
• ﻻ ﺗﻌط طﻔﻠك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛر ،ﻣﺛل اﻟﻌﺻﯾر واﻟﺻودا واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ.
ﺗﻘرح اﻟﻔم
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ّ
• اﻋطِ طﻔﻠك أطﻌﻣﺔ طرﯾّﺔ وذات طﻌم ﻟطﯾف وﻣﺷروﺑﺎت.
اﺿف اﻟزﺑدة ،واﻟﻣرق واﻟﺻﻠﺻﺔ أو ﺻﻠﺻﺔ اﻟزﺑدة ﻟﺗرطﯾب اﻷطﻌﻣﺔ.
•
ِ
• ﺗﺟﻧب اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ أو اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ أو اﻟﺣﺎرة.
إذا ﺗﻐﯾّرت ﺣﺎﺳﺔ اﻟطﻌم ﻋﻧد طﻔﻠك
ﺟرب اﻟﺗواﺑل واﻟﻧﻛﮭﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻔﻠﻔل اﻻﺣﻣر اﻟﻣﺷوي ،اﻟﺣ ّﻣص ،أو اﻟدﺟﺎج ﺑﺎﻟﺛوم.
•
ّ
• ﺟرب اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ أو ذات اﻟﻧﻛﮭﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻠﺻﺔ اﻟﺻوﯾﺎ أو ﺻﻠﺻﺎت اﻟﻛﺎري.
ﻛﺛﯾرا ﻣﻊ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺣﻠوة وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟطﻌم "ﻣﺛل اﻟورق اﻟﻣﻘوى" أو "ﻏﯾر ﺟﯾّد".
• ﺗﺟﻧب اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺣﻠوة ﺟدًا .ﺗﺗﻐﯾّر ﺣﺎﺳﺔ اﻟطﻌم
ً
• ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺣﻠوﯾﺎت اﻟﺣﺎﻣﺿﺔ /اﻟﻼذﻋﺔ إذا ﻗﺎل طﻔﻠك إن ﻟدﯾﮫ "طﻌ ًﻣﺎ ﻣﻌدﻧﯾًﺎ" ﻓﻲ ﻓﻣﮫ.
ﻣﺗﻰ ﯾﺟب أن أﺗﺻل ﺑطﺑﯾﺑﻲ؟
اﺗﺻل ﺑطﺑﯾﺑك إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أﯾّﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﺗﻐذﯾﺔ طﻔﻠك.
ﺻﺎﺋﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﻣﺳﺟل أو ﻣرﺧص ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة ﺟﯾﻣﻲ ﻓﺎﻧد ) (617-632-3270أو ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑوﺳطن ﻟﻸطﻔﺎل ).(617-355-4677
ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ ﺗرﺗﯾب إﺳﺗﺷﺎرة ﻣﻊ أﺧ ّ
ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻷﺧرى ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻣن اﻹﺛﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ ،ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  8ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ ﺣﺗﻰ  5ﻣﺳﺎ ًء :اﺗﺻل ﺑﻌﯾﺎدة ﺟﯾﻣﻲ ﻓﺎﻧد ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم 617-632-3270
• ﺧﻼل أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎ ًء وﻋطﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع واﻟﻌطﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ :اﺗﺻل ﺑﻌﺎﻣل اﻟﺑﺎﯾﺟر ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  617-632-3352واﺗﺻل ﺑﺑﺎﯾﺟر اﻟطﺑﯾب
اﻟﻣﻧﺎوب ﻷﻣراض اﻟدم/اﻷورام ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل أو اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻧﺎوب ﻟزرع اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺟذﻋﯾﺔ.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ /ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج اﻟﺴﺮطﺎن وأﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل .وﻻ ﯾُﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .ﯾﺠﺐ داﺋ ًﻤﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻚ ﺑﺨﺼﻮص أي ﺳﺆال ﯾﺮاودك .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﯾﺮﺟﻰ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ .911

Steroids: Mood and Behavior Changes

الستيرويدات :التغيرات المزاجية والسلوكي
قد تكون الستيرويدات جز ًءا ها ًما من العالج .وقد تكون لتلك األدوية آثار جانبية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مزاجية وسلوكية ،منها:
• الحزن والبكاء
• الصراخ
• الضرب
• السباب
• التقلبات المزاجية
• السلوك المستنفد للطاقة
• التهيّج
• عدم تصرف المرء بطبيعته
• فرط النشاط أو فرط الطاقة
• الجوع الشديد
• صعوبة النوم
إذا بدا طفلك مشوشًا خالل تلقي الستيرويدات ،أو ال ينام ،أو يؤذي نفسه أو اآلخرين ،أو يمر بضائقة عاطفية شديدة فتلك أعراض عاجلة ينبغي
فورا.
مناقشتها مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك ً

بعض األشياء التي قد تكون مفيدة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعطاء األولوية لسالمة طفلك واآلخرين
ال تركز على المشكالت الصغيرة
قم بتعديل البيئة بما يقلل من مسببات التوتر غير الضرورية أو الروتين غير الضروري
شجع طفلك على التعبير عن مشاعره
تحدث بوضوح وبهدوء
تجنب محاولة التفاهم مع الطفل خالل حدوث نوبات الغضب
وهون عليه لمنع السلوك التدميري الذاتي
احمل طفلك ّ
امتدح السلوك اإليجابي وكافئه باالهتمام ،و/أو األنشطة ،و/أو الوقت الخاص
تفا َد المواقف الجديدة وتغيرات الروتين قدر اإلمكان
قد تفيد الوجبات الخفيفة والوجبات الصغيرة المتكررة

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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع 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.

Pain

األلم
سيبذل مقدمو الرعاية الصحية قصارى جهدهم للحد مما يعانيه طفلك من ألم قدر اإلمكان خالل كل العالج واإلجراءات .يمكن لأللم لدى األطفال أن
يكون لعدة أسباب .قد ال يستطيع األطفال التعبير عن قدر االنزعاج أو األلم لديهم .يمكن أن يكون األلم قصير األمد (حادًا) أو طويل األمد (مزمنًا) أو
في الفترة المحيطة باإلجراءات الجراحية (إجرائيًا).

كيف أعرف عندما يكون طفلي مصابًا باأللم؟

يمكن للطفل التعبير عن األلم بعدة وسائل .غالبًا ما يمكن لألطفال إخبارك أنهم مصابون بألم .وإن وجد الطفل صعوبة في التعبير عن مشاعره أو إن
عجز عن ذلك ،فقد يعبر عن األلم من خالل سلوكه.
• الوجه :قد يمتعض الطفل المصاب باأللم أو يعبس .قد يجز الطفل على أسنانه أو يجعّد أنفه.
• الذراعان/األصابع :قد تكون قبضتا الطفل المصاب باأللم مغلقتين بشدة.
ً
متوترا .قد يركل طفلك بساقيه أو يسحبهما إلى أعلى.
متملمال و/أو
• الساقان :قد يتصرف الطفل المصاب باأللم كما لو كان جزعًا و/أو
ً
• البكاء :قد يئن الطفل المصاب باأللم أو يتأوه .وفي حالة األلم الشديد ،قد يبكي الطفل أو يصرخ أو ينشج .قد يصعب الترويح عن طفلك.
يقوس ظهره.
• النشاط :يمكن أن يتلوى الطفل المصاب باأللم أو يتمايل إلى األمام والخلف أو ّ

كيف يُعالج األلم؟
يستحسن معالجة األلم باستخدام توليفة من طرق التكيّف غير الدوائية واألدوية.

إستراتيجيات التكيّف
هناك إستراتيجيات مختلفة يمكن أن تساعد طفلك على التكيّف مع األلم.
• ساعد طفلك على اتخاذ وضعية مريحة
• شتت طفلك عن طريق الغناء الخافت أو حكي حكاية أو العد
• يمكن لتمارين التنفس ،مثل نفخ الفقاعات ،أن تساعد طفلك على االسترخاء
• اجعل طفلك يتخيل الذهاب إلى مكان مفضل أو القيام بنشاط مفضل
• يمكن لخدمات حياة األطفال ( )Child Life Servicesأن تعمل معك ومع طفلك بخصوص التقنيات التي تناسب طفلك
على النحو األمثل

األدوية
تتوقف كمية الدواء المسكن وكيفية إعطائه على نوع األلم ،وعلى وزن طفلك ،وما إذا كان الطفل يستطيع تناول الدواء بالفم .سيعمل فريق الرعاية
الصحية معك الكتشاف سبب ما يعانيه طفلك من ألم وسيعملون معك على وضع خطة .هناك العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها لمساعدة طفلك
أن يكون مرتاحًا إلى أقصى درجة ممكنة.

حقوق الطبع والنشر لصالح ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 2
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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
األلم
)(Pain

كيف يمكنك مساعدة طفلك المصاب باأللم؟
يعرف األبوان ما يروح عن أطفالهم أكثر من أي شخص آخر.
• اسأل الطفل عن األلم .عن طريق اإلقرار باأللم ،فأنت ترسل للطفل رسالة أنك تصدق أنه يتألم وأنك راغب في مساعدته.
• استخدم كلمات تناسبك وتناسب طفلك .تحدث إلى الطفل بعبارات بسيطة من واقع الحياة اليومية .قدم للطفل أكبر قدر ممكن من المعلومات
تشعر أن في استطاعته التعامل معه.
• أنت أعلم الناس بطفلك ،فإن كنت تعرف عالمات يبديها طفلك عند انزعاجه ،فيمكنك المساعدة عن طريق مشاركة تلك العالمات مع
الفريق الطبي.

األسئلة واإلجابات الشائعة بخصوص األلم
•
•
•
•

•

هل يمكن للرضع الشعور باأللم؟ نعم ،أظهرت األبحاث الحديثة أن الرضع ،بل حتى حديثي الوالدة ،يشعرون باأللم.
شهرا كلمات تصف األلم .ويمكن لألطفال من سن  3سنوات أن يصفوا عادةً
هل يمكن لألطفال أن يصفوا األلم؟ يحوز األطفال من سن 18
ً
مقدار ما يصيبهم من أذى عن طريق اإلجابة باستخدام كلمتَي " ً
كثيرا".
قليال" أو " ً
هل الدواء ال ُمسكن خطِر؟ قبل وصف أي أدوية ،سيناقش فريق الرعاية الصحية معك مخاطرها وفوائدها .تتضمن فوائد إعطاء ُمسكن لأللم
زيادة الراحة ،وتحسين الشفاء ،والوقاية من المضاعفات .وقد تتضمن مخاطر إعطاء ُمسكن لأللم اإلمساك أو الغثيان أو الدوخة.
هل ينبغي أن أقلق أن يدمن الطفل أو اليافع الدواء ال ُمسكن؟ غالبًا ما يمثل الدواء المسكن جز ًءا ضروريًا من العالج ألن العديد من
آثارا جانبية مؤلمة كذلك .قد يحتاج العديد من األطفال واليافعين للمسكنات األفيونية
األمراض الكامنة تسبب األلم ،ويمكن للعالج أن يسبب ً
خالل العالج .ويكون ذلك عادةً لفترة وجيزة ويديره فريق الرعاية الصحية .ينبغي طرح أي أسئلة أو مخاوف تخطر لك على فريق الرعاية
الصحية.
ما الذي ينبغي أن أقوم به إن لم يعالج ألم طفلي جيدًا؟ اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك بخصوص مخاوفك.

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
• عيادة التكيّف ()Coping Clinic
• اإلخصائية النفسية – برنامج  Kristen Uhlفي أيام السبت لألطفال قيد التكيّف

حقوق الطبع والنشر لصالح ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  2من 2
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.

Skin Care During Treatment

اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼج
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼج اﻟﻜﯿﻤﺎوي واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ واﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺟﻠﺪ اﻟﻄﻔﻞ .أﺧﺒﺮ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي أو اﻻﺣﻤﺮار
أو اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أو أي ﻣﺸﻜﻼت أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﮭﯿﺞ اﻟﺠﻠﺪ.

ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻮﻋًﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼج:








اﻟﺠﻔﺎف
زﯾﺎدة اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺲ
ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺌﺎم اﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪ أو اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻄﯿﺌًﺎ
اﻟﺘﮭﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻔﺘﺤﺔ اﻟﺸﺮح و  /أو اﻟﻤﮭﺒﻞ أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي
ﺟﻔﺎف وﺗﺸﻘﻖ اﻟﺸﻔﺎه
اﺣﻤﺮار أو اﺳﻮداد اﻟﺠﻠﺪ
ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﺪاوى اﻟﺠﻠﺪ

إدارة اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ:

اﺳﺘﺤﻢ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﺑﺼﺎﺑﻮن ﻟﻄﯿﻒ وﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ
ﺗﺤﻘﻖ داﺋ ًﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺮﯾﻢ أو اﻟﻤﺮھﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ
 إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻋﻼ ًﺟﺎ إﺷﻌﺎﻋﯿًﺎ أو ﺗﺸﻌﯿ ًﻌﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺨﺪم أي ﻣﺮطﺒﺎت أو ﻛﺮﯾﻤﺎت أو ﻣﺮاھﻢ
 ﻻ ﺗﺸﺎرك أي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﯿﺎج
 ﺗﻨﻈﯿﻒ وﺗﻐﻄﯿﺔ أي ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﺪ اﻟﻤﻜﺴﻮر
 ﺷﺮب اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ
 ﺿﻌﻲ ﻣﺮطﺐ اﻟﺸﻔﺎه ﺑﻌﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ۳۰-۱٥

اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ:

أﻣﺮا ﻣﮭ ًﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻜﯿﻤﺎوي واﻹﺷﻌﺎﻋﻲ وﺑﻌﺪ زراﻋﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺠﺬﻋﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪم أو ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ أﻧﻮاع
ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ً
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻷدوﯾﺔ.
وﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻲ ﺿﺪ اﻟﺸﻤﺲ
• اﺳﺘﺨﺪام واﻗﻲ ﺿﺪ اﻟﺸﻤﺲ "ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﻤﯿﺎه" ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﺑﻘﯿﻤﺔ  30أو أﻛﺜﺮ وﻣﺰود ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﯿﺔ "أ"
و"ب" ﻗﺒﻞ  30دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﺢ اﻟﺠﻠﺪي أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺮد ﻓﻌﻞ ﺗﺤﺴﺴﻲ
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺰؤاﻧﯿﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﺠﻠﺪك إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب .ﯾﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻞ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال
• أﻋﺪ وﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮأس واﻷذﻧﯿﻦ ،ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .أﻋﺪ وﺿﻌﮫ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﺮة
أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ أو اﻟﺘﻌﺮق أو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺸﻔﺔ ﻟﺘﺠﻔﯿﻒ اﻟﺠﺴﻢ.
• ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻐﺎﺋﻤﺔ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺮﻣﺎل واﻟﻤﯿﺎه
• اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺮطﺐ ﺷﻔﺎه ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ) (SPFﻣﺎ ﺑﯿﻦ  15إﻟﻰ 30
اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻮاﻗﯿﺔ
• ﻗﻢ ﺑﺎرﺗﺪاء ﻧﻈﺎرات اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﺒﻌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻮﺟﮫ واﻟﺮﻗﺒﺔ واﻷذﻧﯿﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
• ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺻﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ.
• ﻗﻠﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻀﯿﮫ ﻣﻌﺮﺿًﺎ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﺧﺼﻮ ً
• إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮدًا ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺎت ،ﻓﺤﺎول اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻈﻠﻠﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﻤﺲ

ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ © ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل 2020 ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ2020 :
اﻟﺼﻔﺤﺔ  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
ورﻗﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﻷورام ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ
)(Skin Care During Treatment

دﺑﺎﻏﺔ اﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ
 ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺪﺑﺎﻏﺔ أو أﺳﺮة دﺑﺎﻏﺔ
 اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪﺑﺎﻏﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺗﺼﺒﻎ اﻟﺠﻠﺪ ﻟﺨﻠﻖ ﺳﻤﺮة .إذا اﺧﺘﺮت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﺑﺎﻏﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،ﻓﺘﺬﻛﺮ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ واﻗﯿﺔ ﻣﻦ •
اﻟﺸﻤﺲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ

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
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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
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إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﺪم
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺪم؟

ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ھﻮ ﺣﻘﻦ دم ﺷﺨﺺ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت دﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺮى دم ﺷﺨﺺ آﺧﺮ .وﯾﻨﻘﻞ اﻟﺪم ﻋﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ ورﯾﺪي ،وھﻮ أﻧﺒﻮب ﺻﻐﯿﺮ
أو إﺑﺮة ﯾُﺪﺧﻞ ﻋﺎدة ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷوردة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺬراع.

ﻣﺎ ﺟﺪوى إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﺪم؟

ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻘﺬ ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن .ﻓﯿﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻟﻄﻔﻠﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﻋﺪد ﻛﺎفٍ ﻣﻦ ﻛﺮات اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء أو اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ .وﯾﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻟﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺪم ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ .ﯾُﻔﺼﻞ اﻟﺪم إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ )إﻟﻰ ﻛﺮات اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء ،واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ ،واﻟﺒﻼزﻣﺎ(
ﻟﯿﺘﺴﻨﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل.
ﻛﺮات اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء :ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺮات اﻟﺤﻤﺮاء اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ وﺗُﺤﻘﻦ ﻟﻌﻼج ﻓﻘﺮ اﻟﺪم )اﻷﻧﯿﻤﯿﺎ( وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰﯾﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪ.
اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ :ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﻨﺰﯾﻒ ﺑﺴﺪ أي ﻓﺘﺤﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺨﻠﻞ اﻷوﻋﯿﺔ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ.
اﻟﺒﻼزﻣﺎ :اﻟﺒﻼزﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﻔﺎف ﻟﻠﺪم وﺗﺴﺎﻋﺪ أﯾﻀًﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﻨﺰﯾﻒ.

ﻣﺎ ﻣﺨﺎطﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم؟

ﻟﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دم ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮع اﻵن أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧًﺎ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﯾﻮﺟﺪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺿﻌﯿﻒ ﻟﺤﺪوث ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﺟﺮاء إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﺪم.
ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم :ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﺷﯿﻮﻋًﺎ ) (%5-1ظﮭﻮر طﻔﺢ ﺟﻠﺪي ﺧﻔﯿﻒ ،وﺑﺜﻮر ،وﺣﻜﺔ ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن اﻟﺤﻤﻰ .ﻟﻜﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎدة ﺗﺘﺤﺴﻦ ھﺬه اﻵﺛﺎر دون ﻋﻼج .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻗﺪ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻔﺎﻋﻼت أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة .وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﺤﺴﺴﯿﺔ
ﺣﺎدة )ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﺲ( أو ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء )اﻧﺤﻼل اﻟﺪم(.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى :ﯾُﻔﺤﺺ اﻟﺪم ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ وﺟﻮد أي ﻓﯿﺮوﺳﺎت أو أي ﻧﻮع ﻋﺪوى أﺧﺮى ،ﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻼﻟﺘﮭﺎب
اﻟﻜﺒﺪي ،وﻓﯿﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي ) (HIVواﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻤﻨﻤﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت اﻟﺘﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ) ، (HTLVوﻣﺮض اﻟﺰھﺮي .ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﺿﺌﯿﻞ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ.
اﻟﻔﯿﺮوس

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻜﻞ وﺣﺪة دم ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ )ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ(

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي
)اﻟﻨﻮع اﻷول(
اﻟﻔﯿﺮوس اﻟﻤﻨﻤﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎوﯾﺎت
اﻟﺘﺎﺋﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ )اﻟﻨﻮع اﻷول(
ﻓﯿﺮوس اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي C
اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي B
ﻓﯿﺮوس ﻏﺮب اﻟﻨﯿﻞ

 1ﻓﻲ ﻛﻞ  2.100.000إﺟﺮاء ﻧﻘﻞ دم
 1ﻓﻲ ﻛﻞ  3.000.000إﺟﺮاء ﻧﻘﻞ دم
 1ﻓﻲ ﻛﻞ  1.900.000إﺟﺮاء ﻧﻘﻞ دم
 1ﻓﻲ ﻛﻞ  200.000إﺟﺮاء ﻧﻘﻞ دم
 1ﻓﻲ ﻛﻞ  1.000.000إﺟﺮاء ﻧﻘﻞ دم

وﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى )ﻣﺮض ﺷﺎﻏﺲ واﻟﻤﻼرﯾﺎ واﻟﺰھﺮي( ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﯿﺎن .وﻓﺮﺻﺔ ﺣﺪوث اﻟﻌﺪوى أﻗﻞ
ﻣﻦ  1ﻓﻲ اﻟﻤﻠﯿﻮن .وﻻ ﯾﺸﯿﻊ ﺣﺪوث ﻋﺪوى ﺑﻜﺘﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪم .وﻟﻢ ﯾﻈﮭﺮ أن اﻷﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻟﮫ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻠﻘﯿﺎس .ورﻏﻢ أن اﻟﺠﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮرﯾﺪي ) (IVIGﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻋﺪوى اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي؛ ﻓﺈن ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪم ﺗُﻌﺎﻟﺞ اﻵن ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾُﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻲ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺪوى
اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻜﺒﺪي.
ﻣﺸﻜﻼت اﻷﯾﺾ :ﻗﺪ ﯾﻄﺮأ ﺗﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت أﻣﻼح اﻟﺪم ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم )زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم أو اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم(
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﺎﻋﯿﺔ :ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻼﯾﺎ اﻟﺪم اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺮض ﱡ
ي )ﻣﮭﺎﺟﻤﺔ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻄ ْﻌ ِﻢ ﺣِ َﯿﺎ َل اﻟﺜ ﱠ ِﻮ ّ
ﻟﻠﺠﺴﻢ اﻟﻤﻀﯿﻒ( اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺪم .ﻓﺒﺴﺒﺐ أن اﻟﺪم اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ دم طﻔﻠﻚ ،ﻓﺈن ﺟﺴﻢ طﻔﻠﻚ ﻗﺪ ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ
أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء أو ﺻﻔﺎﺋﺢ دم .وﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ /ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج اﻟﺴﺮطﺎن وأﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل.
وﻻ ﯾُﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .ﯾﺠﺐ داﺋ ًﻤﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻚ ﺑﺨﺼﻮص أي ﺳﺆال ﯾﺮاودك.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ .911

ﻣﻌﮭﺪ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ /ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج اﻟﺴﺮطﺎن وأﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل
ﻧﺸﺮة ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ ﻋﻦ طﺐ أورام اﻷطﻔﺎل
إﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﺪم
)(Transfusions

ھﻞ ﺛﻤﺔ ﺧﯿﺎرات أﺧﺮى؟
•
•

•

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي ﺑﺪﯾﻞ آﺧﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻜﺮات اﻟﺪم اﻟﺤﻤﺮاء.
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎء ﻣﺎﻟﺢ )ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ( ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪم وﯾﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﺑﺮوﺗﯿﻦ )أﻟﺒﻮﻣﯿﻦ( ﻻ ﺗﻜﻮن
ﻟﮫ ﻣﺨﺎطﺮ ﻋﺪوى ﻣﻌﺮوﻓﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﮭﺎ طﻔﻠﻚ ،وﻋﻤﺮه ،وﺣﺠﻢ ﺟﺴﻤﮫ ،ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻧﻘﻞ
دم ذاﺗﻲ ﻟﻄﻔﻠﻚ )ﺗﺒﺮع ذاﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪم( ،أو إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام دﻣﮫ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ .ﻗﺪ ﯾﻠﺰﻣﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻊ
اﻟﺠﺮاح اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ طﻔﻠﻚ وﻣﻊ طﺒﯿﺐ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ.
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪم :ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺤﺐ دم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻹﻋﺎدة ﻧﻘﻠﮫ إﻟﯿﮫ ﻻﺣﻘًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻄﺒﯿﺐ ذﻟﻚ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﺳﺌﻠﺔ
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ،ﻓﯿُﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ .(617) 355-6677

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ،اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
• ﻋﯿﺎدة  ،Jimmy Fund Clinicرﻗﻢ (617) 632-3270
ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ :ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎ ًء ،ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ
• ﻣﻮظﻒ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ (617) 632-3352
ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ :أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎ ًء وﻓﻲ اﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻋﻄﻼت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع
اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎوب اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ أورام/أﻣﺮاض دم اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺘﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء
• ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﮭﺪدة ﻟﻠﺤﯿﺎة ،اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 911
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ /ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻼج اﻟﺴﺮطﺎن وأﻣﺮاض اﻟﺪم ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل.
وﻻ ﯾُﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .ﯾﺠﺐ داﺋ ًﻤﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻚ ﺑﺨﺼﻮص أي ﺳﺆال ﯾﺮاودك.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﻗﻢ .911

Immunizations

التطعيمات
تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية قبل أن يتلقى طفلك أي لقاحات
يمكن للقاحات الحية أن تسبب مرض األطفال األكثر عرضة لخطر اإلصابة بالعدوى .وال ينبغي إعطاء لقاحات حية للطفل أثناء العالج.
وفيما يلي أمثلة للقاحات الحية:
• لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية ()Measles-mumps-rubella, MMR
• لقاح الجديري المائي
• لقاح الفيروس العجلي الفموي
• لقاح األنفلونزا األنفي
• لقاح شلل األطفال الفموي
قد يوصي مقدم الرعاية الصحية كذلك أن طفلك ال ينبغي أن يتلقى أي أنواع أخرى من اللقاحات خالل فترة عالجه .وينبغي أن تراجع دو ًما
مقدم الرعاية قبل أن يتلقى طفلك أي لقاحات خالل فترة عالجه.
لقاحات الزكام (األنفلونزا)
يوصى بشدة أن يتلقى كل المرضى وكل المخالطين لهم في المنزل لقاح األنفلونزا سنويًا .يمكن ألفراد العائلة واألشقاء أن يتلقوا لقاحات األنفلونزا من
مقدم الرعاية الصحية الذين يتبعونه أو في عيادات مخصصة للقاح األنفلونزا .المرضى واألشقاء وأفراد العائلة والمخالطون ال ينبغي أن يتلقوا لقاح
سهوا لقاح األنفلونزا األنفي أن يخالطوا المريض
األنفلونزا األنفي (فلوميست ( )FLUMISTلألنفلونزا الموسمية .ال ينبغي للمخالطين الذين تلقوا
ً
لمدة  7أيام من تلقي لقاح األنفلونزا األنفي.
تطعيمات األشقاء
بصفة عامة ،فإن أشقاء المريض وشقيقاته ال يسمح بتطعيمهم باستخدام كل اللقاحات الطبيعية المطلوبة لألطفال األصحاء.
حتى مرور  60يو ًما بعد زراعة الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ أو حتى مرور ثالثة أشهر على إيقاف كل األدوية المثبطة للمناعة الخاصة بمتلقي زراعة
الخاليا الجذعية الخيفية ،ال ينبغي للمتلقي/المريض أن يكون على مقربة من:
• أي شخص تلقى لقاح شلل األطفال الفموي خالل آخر  6أسابيع
• أي شخص تلقى فلوميست ( )Flumistاألنفي خالل األسبوع األخير
• أي شخص لم يصب بالجديري المائي أو لم يتلقَّ لقاحًا مضادًا لجدري الماء

مؤخرا لقاح
المكونة للدم أن يتحدثوا إلى مقدم الرعاية الصحية إن تلقى أحد المقيمين في المنزل
على مرضى زراعة الخاليا الجذعية
ً
ّ
الجديري المائي وأصيب بطفح جلدي مرتبط باللقاح.

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
تمتد ساعات العمل من الساعة  8:00صباحًا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة.
• مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632 -3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد  5مسا ً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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
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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.

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.

Infection Control

مكافحة العدوى
يمكن لعالجات مثل العالج الكيماوي واإلشعاعي والعمليات الجراحية أن تقلل من قدرة طفلك على مكافحة العدوى عن طريق تقليل عدد الخاليا
المسؤولة عن مكافحة العدوى في جسم طفلك أو الحد من إنتاجها مؤقتًا .ويرد وصف االقتراحات المعنية بالوقاية من حاالت العدوى لدى طفلك
أدناه.

غسل اليدين
•
•

•

•

يمثل غسل اليدين أفضل طريقة لتجنب انتشار الجراثيم إلى اآلخرين
اغسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية:
 oبعد استخدام المرحاض
 oبعد لمس الحيوانات
 oعندما تبدو يداك متسختين أو تشعر بذلك
 oإذا كانت هناك احتياطات من تعرض طفلك لحاالت العدوى ،مثل البكتيريا المطثية العسيرة ( )C-diffأو
نوروفيروس ،فاستخدم الصابون والماء ،حيث إن الجل المضاد للبكتيريا ال يساعد على الوقاية
نظف يديك بالصابون والماء أو جل اليدين المضاد للبكتيريا:
 oبعد تمخيط األنف ،أو السعال ،أو العطس
 oقبل وبعد تناول الطعام ،أو احتساء المشروبات ،أو التعامل مع الطعام
عند استخدام جل اليدين المضاد للبكتيريا ،ضع كمية صغيرة في راحة يدك وافرك اليدين م ًعا ،بحيث تغطي سطح يديك
بأكمله ،حتى يجف المطهر

منع العدوى
في المنزل ،أو المدرسة ،أو مجتمعك المحلي
❖ حافظ على النظافة الشخصية جيدًا
▪ استحم أو اغتسل يوميًا
فرش أسنانك على األقل مرتين يوميًا
▪
ّ
▪ ال تشارك األكواب ،أو أدوات تناول الطعام ،أو فرش األسنان مع اآلخرين
▪ ال تلمس عينيك ،أو أنفك ،أو فمك إال بعد غسل يديك
❖ تعامل مع لمس الطعام وتحضيره وتخزينه بأمان:
▪ اغسل يديك
صا عند تحضير اللحوم
▪ نظّف أسطح المطبخ وأدوات الطعام قبل التعامل مع الطعام وبعده ،وخصو ً

❖

❖
❖
❖

أو الدواجن
▪ اغسل الفواكه والخضراوات النيئة
▪ احرص دائ ًما على حفظ بقايا الطعام واألطعمة التي تفسد في الثالجة في غضون ساعتين
▪ ال تشرب الحليب غير المبستر
▪ ال تتناول اللحوم ،أو الدواجن ،أو البطلينوس ،أو السمك ،أو البيض غير المطهي أو النيء
عندما يكون عدد خاليا الدم البيضاء لدى طفلك منخفضًا:
▪ تجنب مخالطة المرضى
▪ تجنب األماكن المزدحمة
أخبر ممرضة المدرسة أن طفلك قد يكون أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى .اطلب أن يتم إخطارك بأي
أمراض ُمعدية تظهر في المدرسة
اتبع اإلرشادات المناسبة للرعاية بقسطرة مركزية أو منفذ
حافظ على صحة حيوانك األليف عن طريق زيارة الطبيب البيطري بانتظام وإعطائه التطعيمات الالزمة .وعمو ًما ال
يُنصح باقتناء الطيور والزواحف كحيوانات أليفة .إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف ،فيرجى االتصال بمقدم الرعاية
الصحية الخاص بك

حقوق الطبع والنشر لصالح مستشفى  ،© Boston Children’s Hospitalلعام  2020جميع الحقوق محفوظة  .تاريخ النشر 2020
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 Cancer and Blood Disorders
 Centerورقة تثقيفية عن طب أورام األطفال
مكافحة العدوى
)(Infection Control
•
•

إذا أصيب طفلك بحمى أو مرض في المنزل ،فاتصل بفريق الرعاية الصحية على الفور
في حال مخالطة طفلك لشخص مصاب بمرض ُمعدٍ ،فاتصل بفريق الرعاية الصحية على الفور

عند التواجد في منشأة للرعاية الصحية كالعيادة أو المستشفى
•

•
•
•
•

إذا توجهت أنت أو طفلك إلى العيادة أو المستشفى مصابًا بالحمى ،أو أعراض شبيهة بالبرد ،أو مصابًا باإلسهال ،أو القيء،
أو أي مرض آخر ،فيرجى إبالغ المساعد في العيادة أو أحد موظفي مكتب االستقبال أو ممرضة طفلك في المستشفى على
الفور
ال تُحضر األشقاء المرضى إلى العيادة أو المستشفى
تشعر بعض األسر بالقلق من احتمال وجود عدوى لدى مرضى آخرين .وفي هذا الشأن ،يستطيع مقدمو الرعاية الصحية
شرح التدابير ال ُمطبّقة لحماية طفلك.
تستدعي بعض األمراض االحتجاز في غرفة خاصة ،تسمى غرفة العزل
إذا كان طفلك في العزل بسبب مرض ُمع ٍد:
❖ يجب أن يبقى المرضى ،واألشقاء ،والزوار في غرفة العزل
❖ ال يمكن للمرضى ،واألشقاء ،والزوار زيارة المناطق المشتركة في الوحدة ،مثل غرفة الموارد ،أو غرفة األنشطة ،أو
المطبخ

في المستشفى
•

يلزم إجراء فحص في مكتب االستعالمات يوميًا لجميع األطفال الزائرين الذين تقل أعمارهم عن  12عا ًما .ويتم وضع
ملصق أخضر على شكل ديناصور لألطفال الذين يمكنهم الزيارة

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
تمتد ساعات العمل من الساعة  8:00صباحًا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة.
• مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632 -3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
•
•

زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب قيد االستدعاء
اتصل على رقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة
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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.

Back to School Program

برنامج العودة إلى المدرسة
لقد تم وضع برنامج العودة إلى المدرسة الذي يرعاه مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم لتسهيل عودة الطفل
إلى المدرسة .ويمكن أن يشتمل عالج السرطان ورعاية زراعة الخاليا الجذعية على زيارات متعددة إلى العيادة أو العالج اإلشعاعي أو الجراحة
أو اإلقامة في المستشفى ،مما يسبب غياب األطفال عن بعض الفترات المدرسية .ويمكن أن يمثل العودة إلى المدرسة تجربة إيجابية .كما يمكن أن
تمثل التحديثات أو استدعاء العواطف كذلك .يوفر البرنامج ما يلي:
• دعم الطالب والعائلة  -لتجهيز الطفل للعودة إلى المدرسة ،نحن نوفر استشارات للفرد وتوجيهات للعائلة من أجل المساعدة على دعم
العودة إلى الفصل الدراسي مرة أخرى.
• تثقيف الزمالء  -في المدرسة ،نحن نوفر للزمالء في المدرسة معلومات تتناسب مع العمر حول عالج طفلك ،كما نشجع الدعم
المدرسي.
• المعلمون والعاملون في المدرسة – نحن نعمل مع المعلمين وغير ذلك من العاملين في المدرسة لزيادة مدى فهمهم للمشكالت الصحية
والتعليمية والنفسية التي يواجهها الطفل.
ويمكن أن يشتمل برنامج العودة إلى المدرسة على استشارات هاتفية مع المدرسة ،أو حزمة معلومات يمكن أن يتم إرسالها إلى معلم الطالب أو
زيارة إلى المدرسة من فريق رعاية الطفل .ويقوم فريق العمل بتصميم العرض التقديمي لزمالء الطفل في الفصل والعاملين في المدرسة.
وأثناء العرض التقديمي ،نقوم بمناقشة المرض والعالج والتأثيرات الجانبية واإلجراءات الطبية وغير ذلك من األوجه العاطفية لتجربة الطفل.
ونحن نحاول التخلص من أي ارتباط حول السرطان وزراعة الخاليا الجذعية .ويختلف العرض التقديمي الذي نقدمه ،اعتمادًا على عمر األطفال.
تشتمل الخيارات على ما يلي:
• العروض التقديمية باستخدام PowerPoint
• عروض الدمى
• دمى التدريس
• المواد المكتوبة
• األلعاب والمسرحيات الطبية
بعد العرض التقديمي ،يتم توفير فترة لطرح األسئلة واإلجابة عليها .وهدفنا هو تشجيع الدعم االجتماعي للطفل الذي يعود إلى المجتمع المدرسي.
ويمكن أن يتم توفير هذه الزيارات إذا لم يكن الطفل يحضر إلى المدرسة حاليًا أو إذا كان من المتوقع أن يغيب لفترة طويلة عن المدرسة.

جهات االتصال الخاصة ببرنامج العودة إلى المدرسة
كيندال تيمبل ,ممرضة التواصل المجتمعي ألمراض األورام
مستشفى بوسطن لألطفال
Kendal.Temple@childrens.harvard.edu
617-355-0472
ليزا شيربر ,مدير برامج المرضى وعائالتهم
عيادة جيمي فاند في معهد دانا فاربر للسرطان
Lisa_Scherber@dfci.harvard.edu
617-632-3278

االتصال بنا
للحصول
•
•

•

على مساعد ة فيما يتعلق برعاية المرضى ،يرجى االتصال على أرقام الهواتف التالية:
عيادة صندوق جيمي (617) 632-3270
ساعات العمل  8:00صباحًا حتى  5:00مسا ًء من االثنين حتى الجمعة
عامل الهاتف (617) 632-3352
خارج ساعات العمل :أيام األسبوع بعد  5مسا ًء ،أيام العطالت ،وعطالت نهاية األسبوع
االتصال بطبيب األطفال ألمراض الدم  /األورام المناوب
عند الحاالت التي تعرض الحياة للخطر ،الرجاء االتصال على الرقم 911

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لمستشفى بوسطن لألطفال 2020 ،جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2019 :
الصفحة  1من 1
المعلومات المتاحة في هذه الصفحة مخصصة للمرضى الذين يتلقون الرعاية في مركز دانا فاربر  /مستشفى بوسطن لألطفال للسرطان واضطرابات الدم .ليس المقصود من هذه المعلومات أن
تكون بدي ً
ال عن الرعاية الطبية المهنية .دائ ًما تحدث مع موفر الرعاية الصحية لك لطرح أي أسئلة يمكن أن تثار لديك .للحصول على الرعاية الطبية في حاالت الطوارئ ،اتصل على الرقم
.911

ا

Emotional Support for the Whole Family: Pediatric Psychosocial Oncology

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﮭﺎ :طﺐ اﻷورام اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل

أﻣﺮا ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻜﻞ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻸطﻔﺎل وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻷﻗﺎرب وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮي
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض ﺧﻄﯿﺮ ً
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ .وﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺧﺒﺮاؤﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل طﺐ اﻷورام اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ أﻧﺖ وﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ أﺛﻨﺎء إدارة ﻣﺮض اﻟﺴﺮطﺎن أو أي ﻣﺮض ﺧﻄﯿﺮ آﺧﺮ.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ  /ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﻠﺴﺮطﺎن واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪم ،ﯾﻘﺎﺑﻞ أﺧﺼﺎﺋﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ أو
طﺒﯿﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﯿﻜﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﯿﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺎﺑﻠﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻤﻮارد .وﯾﺘﺎح اﻷطﺒﺎء اﻟﻨﻔﺴﯿﻮن ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺎﻋﺪ ﻋﺎﺋﻠﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺮض
اﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻼج وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮫ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺰاج واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط واﻟﻘﻠﻖ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
دﻋﻢ اﻷﻗﺎرب
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻨﺸﻂ

ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻐﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،وﺳﻮف ﯾﻌﻤﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻧﻚ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺮدي اﻟﺬي
ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج.
وﻧﺤﻦ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ ﻋﯿﺎدة ﺟﯿﻤﻲ ﻓﺎﻧﺪ وﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أي اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ أو ﻛﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ أو طﺒﯿﺐ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ .أو اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
 617-632-6080واطﻠﺐ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﻮﻓﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أي ﻣﺨﺎوف ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺎ ﻓﺎرﺑﺮ  /ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ أو اﻟﻨﻘﻞ
أو ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻮارد .أو اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  617-632-6080وﺗﺤﺪث ﻣﻊ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﻮارد.
www.danafarberbostonchildrens.org/psychosocial

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 © ﻣﺤﻔﻮظﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻸطﻔﺎل 2020 ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ • ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻨﺸﺮ2019 :
اﻟﺼﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 1

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

Integrative Therapy

العالج التكاملي
مؤخرا ُمسمى العالج التكاملي ،خيارات وعالجات واسعة النطاق للشفاء .يمكن استخدام العالجات التكاملية
يتضمن العالج التكميلي ،وقد أطلق عليه
ً
باإلضافة إلى العالج الطبي التقليدي لعالج مرض ،ولتقليل اإلجهاد والوقاية من اآلثار الجانبية واألعراض أو تقليلها .تتضمن العالجات التكاملية ،على
سبيل المثال ال الحصر ،الوخز باإلبر ،والريكي ،والمالمسة العالجية ،والعالج بتقويم العمود الفقري ،والمعالجة المثلية ،والعالج بالموسيقى ،والتدليك،
والتخيّل الموجه ،واليوجا ،واستخدام العالجات العشبية.

تعليمات خاصة
•

ينبغي حصول أي شخص يمارس العالج التكميلي أو التكاملي على ترخيص أو شهادة.

•
•

ينبغي دو ًما التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية بخصوص أي عالجات تكاملية تهتم بتجربتها.
خالفًا للعالجات التقليدية للسرطان ،فإن العالجات التكاملية ال تخضع غالبًا لتغطية شركات التأمين .إن كنتم تسعون لخدمات للعالجات
خارج مستشفى  ، Dana-Farber/Boston Children’sفعلى المرضى مراجعة شركة التأمين للتعرف على تغطية هذه
الخدمات.

•

يمكن لمركز  Zakimللعالجات التكاملية التابع لـ Dana-Farberاقتراح الخدمات المالئمة ،مثل الوخز باإلبر والتدليك وغير ذلك من
العالجات التكاملية .يتوفر التمويل لألشخاص المؤهلين ،بغرض دعم جلسات الوخز باإلبر والتدليك في مركز  .Zakimللمزيد من
المعلومات أو لتحديد موعد ،يرجى االتصال على  ،617-632-3322أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
zakim_center@dfci.harvard.edu
عندما تكون مريضًا داخليًا لدى مستشفى  ،Boston Children’s Hospitalيرجى أن تطلب من طاقمك السريري االتصال
بفريق العالجات التكاملية ألمراض الدم/طب األورام/زراعة الخاليا الجذعية المكون للدم باستخدام الرقم الداخلي  87144أو البريد
اإللكتروني  IntegrativeNursing-dl@childrens.harvard.eduمع اإلحالة .تتضمن الخدمات المتاحة
لمرضانا مجانًا ما يلي :الريكي ،وتدليك االسترخاء ،واليوجا ،والتأمل.
يتوفر العالج بالموسيقى لدى كل من  Jimmy Fund Clinicوكذلك  .Boston Children’sاطلب المزيد من المعلومات من
طاقم غرفة الموارد أو من أخصائي حياة الطفل.
قد يستطيع طفلك تلقي جلسات مصغرة من العالج بالتدليك خالل فترة وجوده في  .Jimmy Fund Clinicراجع مقدم الرعاية
الصحية في العيادة للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص تلك الفرصة.

فيما يخص المرضى لدى مستشفى Dana-Farber/Boston Children’s

•

•
•

فيما يخص مقدمي الرعاية لدى مستشفى Dana-Farber/Boston Children’s
•

•

توفر غرفة الموارد أحادية المهام ( )One Mission Resource Roomاليوجا والريكي والتدليك بالكرسي لمقدمي الرعاية
للمرضى الداخليين .انظر الجدول الزمني في غرفة الموارد للتفاصيل .يمكن أن تجد برامج إضافية السترخاء مقدمي الرعاية في غرفة
موارد  9NWعن طريق الرقم  617-355 -7684وفي مركز  Hale Center for Familiesفي بهو مستشفى  ،BCHعن
طريق الرقم .617-355-6279
توجد كتب وغير ذلك من المعلومات المتاحة بخصوص العالجات التكاملية في غرفة موارد بلوم لألطفال
( )Blum Pediatric Resource Roomفي  Jimmy Fund Clinicأو في غرفة الموارد أحادية المهام
( )One Mission Resource Roomبالطابق السادس من مستشفى .Boston Children’s Hospital

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 ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع 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 .للرعاية الطبية
الطارئة ،اتصل على الرقم .911

The Sibling Program

برنامج األشقاء Sibling Program
عندما يتلقى طفلك العالج ،يؤثر ذلك على العائلة بكاملها ،من خالل الزيارات المتعددة للعيادة ،واإلقامة المتكررة في المستشفى ،والتغيرات الالفتة التي تطرأ
على الروتين العادي .وسيعمل فريقنا معكم على تحديد الخدمات التي تفي على النحو األمثل باحتياجات عائلتك ومشاركة االقتراحات وإستراتيجيات التكيّف.
يوفر برنامج األشقاء لدى  Dana-Farber/Boston Children’sالدعم لألشقاء والعائالت .وقد قام أشقاء المرضى بإنشاء مقطع الفيديو التالي ،وهو
 ،Sibling Voicesالمتاح على  YouTubeوعلى موقع الويب الخاص بمستشفى  ،Dana-Farber/Boston Children’sوهو موجه ألشقاء
المرضى كذلك الذين أصيب أحد أشقائهم أو شقيقاتهم بالسرطان .ويمكن أن يساعد كذلك الوالدين/األوصياء ،والمعلمين ،وغيرهم على أن يفهموا تجربة شقيق
المريض على نحو أفضل.
مقطع فيديو Sibling Voices:
http://www.danafarberbostonchildrens.org/for-families/patient-and-family-supportservices/sibling-program.aspx

أحداث وأنشطة برنامج األشقاء
صا خاصة قد
يوفر برنامج األشقاء الدعم الشامل والدعم النفسي واالجتماعي الشخصي ألشقاء الطفل المريض لدينا في عمر المدرسة والمراهقة .ونقدم كذلك فر ً
تتضمن:
•
•
•
•
•
•

أسبوع األشقاء في أبريل ( :)April Sibling Weekفي أبريل من كل عام ،يُدعى أشقاء المرضى وشقيقاتهم إلى هذا األسبوع الخاص،
الذي يتضمن أنشطة حِ رفية ،وفنانين ضيوفًا تفاعليين ،والغداء للعائلة والموظفين جميعًا ،وكلهم في ضيافة برنامج األشقاء .األشقاء والشقيقات من
عمر  5سنوات فأكبر مدعوون كذلك للمشاركة في مجموع ة مخصصة تحديدًا لألشقاء والشقيقات بقيادة أخصائيين نفسيين واجتماعيين سريريين.
مجموعة " "Just for Sibsكل أشقاء وشقيقات المرضى الداخليين والخارجيين مدعوون للمجموعات المقبلة .وستنشر تواريخ المجموعات
أو يمكن أن تطلب المزيد من المعلومات من فريق رعايتك الصحية.
دعم األشقاء والشقيقات في المدارس :يوفر األخصائيون النفسيون واالجتماعيون السريريون معلومات للمدرسين ومستشاري تقديم التوجيهات
بخصوص كيفية دعم شقيق/شقيقة المريض.
دعم الوالدين :يمكن للطاقم النفسي االجتماعي تقديم االستشارة للوالدين بخصوص ما يواجهه شقيق/شقيقة المريض من مشكالت.
حقائب شقيق/شقيقة المريض :تتوفر حقائب تحتوي على كتب ومواد مناسبة لعمر أشقاء وشقيقات المريض من عمر  5سنوات فأكبر.
برنامج " "BEADSلشقيق/شقيقة المريض :على نحو مشابه لبرنامج  ،)BEADS ( Beading Each a Different Storyفإن
برنامج  BEADSلألشقاء مصمم بحيث يمثل التجربة الفريدة ألن يكون شقيقك أو شقيقتك قيد العالج .يمكن أن تجد المزيد من المعلومات
بخصوص برنامج  BEADSالتابع لبرنامج األشقاء عن طريق غرف الموارد أو األخصائي النفسي االجتماعي السريري.

حقوق الطبع والنشر لصالح ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  1من 2
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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
ورقة تثقيفية لطب أورام األطفال
برنامج األشقاء Sibling Program
)(The Sibling Program

نصائح للمدرسين:
غالبًا ،فإن أشقاء وشقيقات المريض الخاضع للعالج لدى مستشفى  Dana-Farber/Boston Children’sتواجههم تحديات .وبينما يختلف رد فعل كل
طفل عن اآلخر ،فستجد أدناه بعض ما قد يمر به األشقاء والشقيقات من ردود أفعال ،مع بعض االقتراحات التي قد تكون مفيدة.

ردود األفعال الممكنة لمرض شقيق/شقيقة خالل فترة الدراسة في المدرسة
•
•
•
•
•

الشكاوى من التوعك
االنعزال مثل تقليل المشاركة أو تقليل االنخراط االجتماعي
تغير األداء الدراسي
فترات من اإلنتاجية المفرطة (فرط اإلنجاز)
تكرار الغياب أو التلكؤ

االقتراحات
غالبًا ما تمثل المدرسة مكانًا يمكن لشقيق/شقيقة المريض فيه التخفف مما يراوده/يراودها من مخاوف .وأحيانًا ،فإن إعطاء مساحة لشقيق/شقيقة المريض ،وعدم
طرح أسئلة بخصوص كيفية تكيّف العائلة أو المريض ،قد يكون األكثر فائدة .راجع التلميذ نفسه لترى ما هو مفيد له خالل تلك الفترة.
• قدم مردودًا إيجابيًا قدر اإلمكان
• فكر في التهيج باعتباره حزنًا ال مواجهة
• أكد على قائمة التواصل للبالغين مقدمي الرعاية للشقيق/للشقيقة
• شجع دعم األقران
• عدل المتطلبات الدراسية
• إن كنت مدرسًا وكانت لديك مخاوف بخصوص شقيق/شقيقة المريض في مدرستك ،فيرجى االتصال بأحد الوالدين أو األوصياء

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
تمتد ساعات العمل من الساعة  8:00صباحًا إلى  5:00مسا ًء من االثنين إلى الجمعة.
• مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )617( 632-3352
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد الخامسة مسا ًء ،واإلجازات وعطالت نهاية األسبوع
استدع زميل طب أمراض الدم/أورام األطفال المناوب
ِ
• اتصل على رقم  911في حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة

حقوق الطبع والنشر لصالح ©  Boston Children’s Hospital, 2020جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر2020 :
صفحة  2من 2
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.

Spiritual Care

الرعاية الروحية
مصدرا مه ًما يستمد منه المرضى وأسرهم القوة ،والطمأنينة ،واألمل .يوجد قساوسة لتقديم الدعم الروحي والعاطفي في مركز
تمثل الروحانيات
ً
 .Dana-Farber/Boston Children’s Hospital Cancer Center and Blood Disorders Centerويمكنك
تو جيه القساوسة الذين على دراية باألديان المختلفة لدعم روحانياتك واحتياجاتك الروحانية طوال فترة إقامتك في المستشفى.
متى تطلب قسيسًا:
• خالل أوقات االنتظار الصعبة
• لالعترافات السرية
• للدعم الروحاني والديني والعاطفي المالئم للعمر/النمو
• الصالة ،والشعائر الدينية ،وا لطقوس الدينية ،وخدمات العبادة ،وتأمل التنفس ،والتأمل االسترشادي
• المساعدة في التحوالت الحياتية أو الفقدان
• موارد العبادات المقدمة بمجموعة متنوعة من التقاليد واللغات
الخدمات الدينية في مستشفى Boston Children’s Hospital
لالتصال :اتصل بمشغل نظام االستدعاء بالمستشفى على الرقم  (617) 355-6363واطلب استدعاء قسيس .يمكن أيضًا أن يقوم أحد أفراد
الطاقم الطبي باستدعاء قسيس من أجلك .يوجد قساوسة في المستشفى من الساعة  8صباحًا إلى  5مسا ًء ،وتحت الطلب من الساعة  5مسا ًء إلى 8
صباحًا في جميع أيام األسبوع.
الكنيسة الصغيرة :ترحب الكنيسة الصغيرة متعددة األديان الواقعة في  Farelyبجميع الزوار  .1الكنيسة الصغيرة مفتوحة دائ ًما.
الموقع اإللكتروني www.childrenshospital.org :اعثر على الخدمات الدينية تحت "( "Family Resourcesالموارد العائلية).
القناة  28على التلفاز :تعرض أصواتًا ومشاهد تأملية هادئة تستدعي صفاء النفس ،مثل شالل تتدفق منه المياه ،أو نزهة هادئة في الحديقة.
رقم الهاتف(617) 355-8095 :
الخدمات الدينية في مركز  /DANA-FARBERعيادة JIMMY FUND CLINIC
لالتصال :اتصل بالرعاية الروحية على الرقم  617-632-5778أو قم باستدعاء قسيس عبر الهاتف
 617) 632-3352واسأل مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى عن قسيس تحت الطلب .يمكن أيضًا أن يقوم أحد أفراد الطاقم الطبي باالتصال
بقسيس من أجلك .يقع مكتب الرعاية الروحية  YC206في الطابق الثاني في مبنى .Yawkey Building
الكنيسة الصغيرة :نرحب بك لزيارة كنيسة  Dana-Farberمتعددة األديان الكائنة في الطابق الثاني في مبنى  .Yawkey Buildingالكنيسة
الصغيرة مفتوحة  24ساعة في اليوم.

الموقع اإللكتروني:

www.dana-farber.org/spirituality

رقم الهاتف(617) 632-5778 :

حقوق الطبع والنشر © لصالح  2020 ،Boston Children’s Hospitalجميع الحقوق محفوظ تاريخ النشر2019 :
الصفحة  1من 2

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.

مركز Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders
 Centerورقة تثقيفية عن طب أورام األطفال
الرعاية الروحية
)(Spiritual Care

اتصل بنا
للمساعدة في رعاية المرضى ،يُرجى االتصال على أرقام الهاتف التالية:
• Jimmy Fund Clinic (617) 632-3270
تمتد ساعات العمل من الساعة  8صباحًا إلى  5مسا ًء ،من االثنين إلى الجمعة.
• مشغل نظام االستدعاء بالمستشفى )3352-632 (617
ساعات الراحة :أيام األسبوع بعد  5مسا ً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 محفوظ تاريخ النشر2019 :
الصفحة  2من 2

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.

