
 معلومات للعائالت: مستشفى غرايت أورموند ستريت هوسبيتال لألطفال
 

إرشادات لألطفال العائدون : للتغذية النظيفةاإلجراءات الوقائية 
 لمنزلهم بعد إجراء عملية زرع النخاع الشوآي

 
ا وتقديمها لألطفال بعد عملية زرع النخاع  تحضيرهأثناء وآيفية تالفيها األطعمةاألمراض التي تنتقل عن طريق تعطي هذه الكراسة الشرح حول 

 باتخاذ اإلجراءات الوقائية ضد االستمرارسوف تزداد أنواع األطعمة التي يمكن أن يتناولها طفلك بعد عودتكم إلى المنزل، ولكن يتعين .  الشوآي
 . األطعمةاألمراض المنتقلة عن طريق 

 
 ؟األطعمةما هو المرض المنقول عن طريق 

 
تحتوي الكثير من األطعمة على آميات صغيرة من .  الذي ينتقل في الطعام الذي تتناوله هو أي مرض األطعمةنقول عن طريق المرض الم

ولكن، بما أن طفلك قد تمت له عملية زرع النخاع الشوآي، ويتناول .  والتي تكون عادًة غير مؤذية) البكتيريا والفطريات(الكائنات المجهرية الحية 
فقد تكون  أو منشطات السترويدز،  لذلك  mycophenyolate mofetil (MMF) و ciclosproinخاصة بكبت مناعة الجسم مثل الـ األدوية ال

 و الـ آريبتوسبوريديوم e.coli والـ  إيكوالي listeria والـ ليستيريا salmonellaهذه الكائنات الحية مؤذية وتتسبب بإصابات مثل السالمونيال  
cryptosporidium  والـ  آامبيلوباآتر campylobacter . 

 
 ؟األطعمةآيف سأعرف إذا تمت إصابة طفلي بمرض منتقل عن طريق 

 
 :  قد يعطي طفلك األعراض التاليةاألطعمةالمرض المنقول عن طريق 

 اإلسهال •
 الصداع •
 أو التقيؤ /الغثيان و •
 الحمى •
 االرتجاف/ اإلحساس بالبرد  •

  
 . لتلقي النصح اإلضافيبفريق زرع النخاع الشوآي طعمة، فنرجو أن تتصل المرض المنقول عن طريق األًا بإن آنت تشتبه بأن طفلك مصاب

 
 من غيرها؟ آثر لماذا تشكل البعض من األطعمة خطرًا أ

إن .   المجهرية الحيةالكائناتطر احتواء األطعمة على اخمإن جميع العوامل مثل مصدر األطعمة وآيفية تحضيرها وآيفية خزنها لها التأثير على 
واألجبان واللحوم والبيض والسمك والطيور والمأآوالت ) المعقم(المنتجات الحيوانية غير المطبوخة من ضمنها الحليب النيئ غير المبستر 

منقول عن طريق سوف تعطيكم هذه الكراسة المعلومات حول ما يمكنك عمله لتخفيض خطر إصابة طفلك بالمرض ال. ًا مرتفعًاالبحرية تشكل خطر
 . األطعمة
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 الحية تشكل الخطر لألطفال بعد عملية زرع النخاع الشوآي؟أي من الكائنات المجهرية 
 

 :تشكل البعض من الكائنات المجهرية الحية خطرًا أآثر من غيرها، وتشمل اآلتي
• Listeria monocytoge  وأجبان الماعز والنعاج واألجبان الناعمة  )المعقم(ستر بتوجد هذه غالبًا في األطعمة مثل الحليب غير الم

اللحوم المحفوظة إن اللحوم النيئة أو غير مطبوخة بالمقار الكافي واألطعمة الجاهزة مثل .  خاصة إذا تمت صناعتها من حليب غير مبستر
 .listeriaلجاهزة تحتوي أيضًا على الـ ليستيريا الجاهزة والسلطات المحفوظة ا

• E. coli O157 ويمكن للبعض من أنواع الـ .   إن هذه بكتيريا شائعة توجد في الحيوانات خاصة في الماشية وفي التربةE. coli من 
 أو غير المطبوخة بالمقار الكافي   البيفبرغر النيئ E. coli مصادر األطعمة لـ  تشمل.   أن تتسبب بالمرض الخطيرO157ضمنها صنف الـ 

 .والحليب غير المبستر
• Salmonella والطيور النيئة أو غير  )المعقم( توجد بكتيريا السالمونيال أآثر األحيان في األطعمة البروتينية مثل الحليب غير المبستر 

 .  واألطعمة المصنوعة من البيض غير المطبوخ الكافياردمطبوخة بالمقار الكافي واألجبان الناعمة والبيض النيئ أو غير المطبوخ بالمق
• Cryptosporidium من  من شخص لآلخر أو قليمكن أن تنت.  إن هذا نوع من الطفيليات توجد في الحيوانات الملوثة أو المصابة
  .cryptosporidiosis -آريبتوسبوريديويسيس   الـ آريبتوسبوريديوم بمرض الـ  وتتسبب.  ألطعمة الملوثةا
• Campylobacter ،تسبب اإلسهال الشديد واأللم في  و تشكل هذه البكتيريا السبب األآثر شيوعًا لمرض اإلسهال في إنكلترا وويلز

 . وفي منتجات الحليب )المعقم(الحليب النيئ غير المبستر  ووتوجد في األطعمة مثل اللحوم النيئة أو غير مطبوخة بالمقار الكافي .  البطن
 

 
 ت الوقائية لتالفي األمراض المنقولة عن طريق األطعمةاإلجراءا

تختلف الفترة الزمنية .  يكون من المهم أن تتبع هذه اإلرشادات أو منشطات السترويدز،  (MMF)و أ ciclosproinأثناء تناول طفلك لألدوية  
ة ثالثة إلى ستة أشهر األولى بعد إجراء عملية زرع النخاع إتباع هذه اإلرشادات بين الطفل واآلخر، ولكن تكون عادًة لفترالقيام بالتي يتعين 
 . الشوآي

 

 النظافة األساسية 
 آافة أسطح تحضير الطعامأآد من نظافة ت •
 قم بتحضير الطعام بأقرب وقت ممكن لموعد الوجبات •

 منشفة جافة آل يومقم بغسل يديك بعناية وتجفيفها بمناشف المطبخ الورقية لالستخدام الواحد فقط أو استخدم   • 
 استخدم أدوات المطبخ النظيفة   •
 امتنع عن استخدام ألواح التقطيع الخشبية أو األدوات الخشبية  •
 يمكن غسل أدوات تناول الطعام واألطباق في غسالة األطباق أو بالماء الساخن والصابون، وتجفيفها بمنشفة األطباق النظيفة  •

 
 تحضير الطعام

 لهلف حصص الطعام القيام باآلن إلى لك لن يحتاج طف  • 
 وابحث عن األطعمة ذات تاريخ طويل لصالحية االستخدام ’best before‘استخدم جميع األطعمة ضمن تاريخ مدة صالحيتها الفضلى    •

‘use by’. 
 .إقراء جميع شارات األطعمة واتبع التعليمات الخاصة بالخزن والتحضير بالضبط •
 األطعمة المعوجةعلب تالفى شراء  •
 قبل أن تفتح علب األطعمة، قم بمسح السطح األعلى بمنشفة المطبخ الورقية لالستخدام الواحد النظيفة •
 امتنع عن إعادة تسخين األطعمة  •
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  إن •في الثالجة لليوم التالي  بوضعها القياممانًا  أآثر أيكون – المجلدة لتذويب األطعمة    امتنع عن استخدام فرن المايكروايف  •
 .  مغطاة داخل الثالجةالبكتيريا تتكاثر بسرعة في مستوى درجة حرارة الغرفة العادية، لذا احتفظ بجميع األطعمة 

 
ا،  يرجى االتصال  عن طريق الطعام وحول آيفية تالفيهالمنقولةتتعلق باألمراض إن آان لديكم أي أسئلة 

 020 7813 8584بفريق زرع النخاع الشوآي على الرقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتعاون مع مجموعة المعلومات المتعلقة بالعائالت واألطفال في مستشفى غرايت قام بتحضيرها فريق زرع النخاع الشوآي
 أورموند ستريت هوسبيتال لألطفال؛  
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