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Bone marrow transplant (BMT) 
medicines: information for families  

 

 معلومات للعائالت: نخاع العظم ةعازرأدویة 

 
 .الشركة المصنعة توفرهانشرة معلومات للمريض  ةقتران مع أيينبغي قراءة هذه المعلومات باإل

 

 لطفالألا بعیدة عن متناولدویة في مكان آمن ألفظ جمیع اتُح. 

  تحتاج بعض  . في مكان بارد وجاف بعیدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارةتُحفظ جمیع األدویة
 .كذلك إذا كان الحالالمعلومات سیخبرك ملصق  -دویة إلى تخزینها في ثالجة ألا

  ،الدواء لطفلكإعطاء  الجرعة قبلالتحقق من قوة  ینبغيلذلك ھناك جرعات متنوعة لألدویة. 

 على . حلللتللحد من خطر التلوث أو االدواء عند إعطاء جرعة فقط  علبهادویة من عبواتها أو ألیجب إزالة ا
موعد قبل مسبقا ا أعدت وجه الخصوص، یمكن أن تكون األدویة التالیة أقل فعالیة أو یمكن أن تكون ضارة إذ

  :الجرعةوقت 

 

o بین ف د  ن  یتحلل الNifedipine ضوء مما یجعل الدواء أقل فعالیةتحت ال. 

o سیكلوسبورین ال ترّسبیCiclosporin الجرعةأن تكون یمكن  لى جانبي المحقنة، لذاع 

 .الموصى بهاالمعطاة أقل من 

o ل یت موف ت  المیكوفینولعقار  سببی( إم إم إفMMF) Mycophenolate mofetil مامتس  

 فصل في ورقة المعلوماتكما ھو م عند لمسهحتیاطات الخاصة اإلینبغي أخذ لذا  ،للخالیا

 .المنفصلة

o یبروفلوكساسین اسعقار الرّسب یمكن أن یتCiprofloxacin  لذا یمكن ،الحاویة قاعفي 

 .أن تكون الجرعة المعطاة أقل من الموصى بها
 

  أي استخدام الدواء المعد مسبقا )في الماء  بعثرةالمو ةقوسحالمقراص األال نعرف على وجه الیقین ما إذا كانت
أن یتم إعداد كل بلذلك نوصي   .من الزمن فترة ةأیمرور الة بعد تبقى مستقرة وفعّ  (بعد فترة من تحضیره

 . الماءها جیدا بشطفالتي یجب بالوعة الفي  ولحلماتبقى من المسكب یُ م ث ئهاعطاالمخصص إلوقت في الجرعة 
 .كل جرعةام قرص جدید لستخداضا ینبغي أی

  خاصة عند تناول األسیكلوفیر ، تأكد من أن طفلك یشرب الكثیر من السوائلacyclovir أو السیكلوسبورین، 
 .على الكلىسلبي ر أثیت هذه األدویةل حیث أن
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  بینمثل )عند إعطاء الدواء ثالث أو أربع مرات في الیوم یجب أن یكون ( میكوفینولیت موف ت ل، أسیكلوفیر أو ن ف د 
مدة ساعتین لتجنب  لیلیةمع ذلك، یمكن تقدیم الجرعة ال  .وجرعة ھناك ست إلى ثماني ساعات بین كل جرعة

 .یقاظ طفلك خالل اللیلإ

 
.  یتناول أدویة أخرى غیر مذكورة أعالهكل األدویة المذكورة أعاله أو ربما  لتناویرجى مالحظة أن طفلك قد ال ی

أسئلة أو مخاوف بشأن أي دواء  ةإذا کانت لدیك أی . ألدویة الموصوفة لطفلكعند إعطاء استخدم ھذه المعلومات فقط إ
وطلب التحدث إلی  نشرةبهذه الالهاتف المذكورة م ارقأتصال باستفسارات أخرى، یرجی اإل ةغیر مذکور أعاله أو أی

 .صیدليالممرضة أو الطبیبك أو 

 
 أرقام هواتف مفيدة

 9200 7405 020: مركز خطوط ھواتف جوش 

 8820 7829 020:جناح فوكس  

 8810 7829 020: جناح لیون 

 8811 7829 020: جناح روبن 

   0681تحویلة   9200 7405 020:رلَ العنایة النهاریة في َكتْرب 

 8645 7829 020: جناح بترفالي 

 في قسم المرضى الدولیین والخصوصیین 0819 :أو بلیب 5679. تحویلة: كبیر الصیادلة في قسم زراعة نخاع العظم .

 1083بلیب: 

 8608 7829 020: معلومات طبیة من الصیدلیة 

 
 
 
 "Child and Family Information Group مجموعة معلومات الطفل واألسرة"عها قسم الصیدلیة بالتعاون مع جمّ 

 

 


