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  :الخروج من المستشفى بعد زراعة نخاع العظم

 معلومات للعائالت
 

طفلك  جوش( المبادئ التوجيهية لتنقلمستشفى جريت أورموند ستريت ) الصادرة عنتوضح نشرة  المعلومات هذه 
عندما فقط جناح خرج من الأن ي مكنالقاعدة العامة هي أن طفلك ية نخاع العظم.  عاالمستشفى بعد عملية زر خارج

عنده يزيد  دلة(الع يااد خاليا المناعة )الخالعدتويكون  "yellow precautions حتياطات الصفراءاإلمرحلة "كون في ي
   .المناعةمستوى رفع  عقار استخداممع أو دون  0.5 عن
 

 المستشفىطفلك و أنت متكقبل مغادر
  الت الوریدیة.ال تتطلب المكم  وطفلك مستقرة عند )األمالح المعدنیة(  كهارلنسبة الیجب أن تكون 
 يمشتللالفم أثناء خروجهم بجرعات من األدویة الوریدیة أو  ةال یحتاج طفلك إلی أی. 
   السونار أو فحوص  (السینیةإكس ) ، مثل أشعةمواعید إلجراء فحوصاتطفلك عند  یكون یجب أال 

 .(فوق الصوتیة)
  أن تكون ، ومهاباستخدا أن تكون على درایةھكمان، وخط حزمة أمان  في حوزتكيجب أن يكون 

 ." safety talkسیفتي توك" ها بحضور جلسة تدریب ما یسمىاستوعبت متطلباتقد 

  إس بي إف( یجب أن تضع كریم الشمسSPF 50+ على جلد طفلك ) أبریل إلى أكتوبر، شهر من 

 .  شمسیةنظارات وقب عة شمسیة  علیهم لبسوینبغي 
  الحیوانات والطیور عدم اإلقتراب منوماكن المكتظة بالناس عن األ اإلبتعادیجب على طفلك. 
 المستشفى خارجعندما یكون  ابشرالأو  من الطعام لطفلك تناوله الیمكن/ یجب أن تفهم ما یمكن.   

 أال  یجب كما  أو علبة مشروبات.  ةكرتونس وب  س  كر  كیس معك من الجناح وجبة خفیفة مثل یمكنك أن تأخذ 
 من علبة مفتوحة. والكعك أو المشروبات  ،Mr Whippy® ب يآیس كریم من نوع مستر و   طفلك تناولی

  المباني ھدمفیها بناء أو  جريالمشي بالقرب من المناطق التي یتجنب. 
  كم المناسب لإلتصال بكم عند الضرورة. رقم ھاتفبالجناح  رضاتمتزوید ممن تأکد  

 
 مشيللت ها عند الخروجتجنبالتي ينبغي ماكن األ

 بسبب مخاطر العدوى، یجب علیكم أنت وطفلك عدم الذھاب إلى:

  الالغون في  المستشفى.متجر المستشفى ومطعم 
   س ز فیلد  م  كورCoram’s Fields -  تمنطقة لعب األطفال في نهایة شارع و  د    ،Lamb’s Conduit المبس ُكن 

 في كما یتواجد ھناك عدد كبیر من األطفال في ساحات المكان   عدد من حیوانات المزرعة. بسبب تواجد
 ھناك برامج نشاطات لألطفال.قام تحیث عطلة نهایة األسبوع والعطل المدرسیة، 

 ت رمثل التجاریة محالت ال ن  ویك س  ز   ستریت ب من المستشفى أو أكسفورد یالقر Brunswick Centre بُرن 
 ستریت القریب منه.ریجنت  وأ

 المالبس العمومیة. مغاسل 
 .المطاعم 
 .وسائل النقل العام 
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  تشفىساألخرى في الم سریریةالمناطق الأو  األجنحةزیارة  اإلمتناع عنیجب. 
 

 تمشياألماكن المقترحة لل

 
التي یمكن زیارتها على الرغم من أن ھناك عددا من األماكن التي یجب تجنبها، ال یزال ھناك الكثیر من الخیارات لألماكن 

 خارج المستشفى:

 حدیقة مورغان ستانلي Morgan Stanley Garden -  ممر مدرسة المستشفى،  ،)الطابق األرضي( 2في الطابق 

ل إلل س  عبر  ك  عصر كل یوم، تكون الحدیقة مفتوحة فقط  4 - 3الساعة  من .  Medical Illustrationنتریش  الـ المی د 
 زوار الخرى أو األعائالت من جمیع السیطلب أثناء ھذا الوقت،  –للعائالت التي لدیها أطفال مثبطون مناعیا 

 . Robinنروب  أو / Foxفوكس دخول خاصة من جناح ستحتاج إلى الحصول على بطاقة لكنك  . المكان مغادرة

  كوین سكویرQueen square  - الحانات القریبة. الخارجین منتجنب الحشود وقت الغداء و 

   سكویر ريب  ز  بلوم Bloomsbury Square  إن   زن  كول  ن  ل  وLincoln’s Inn -  تجنب الحشود وقت الغداء.أیضا 

   سكویر ل  س  ر Russell Square-  النافورة. منطقة ولكن ال تدع طفلك یلعب في 

   ك س بار  ت  ن  ریجRegents Park-  ھناك یذھب إلى إذا كان طفلك  -منها ةقریبالحدیقة الحیوان أو منطقة اللعب  یسللكن
 سیارتك الخاصة.ببسیارة أجرة أو 

   ك د بار  ھایHyde Park- سیارتك الخاصةبك بسیارة أجرة أو ھناذھب إلى إذا كان طفلك ی. 

 
الذین ال أو  طویلعلى المدى ال لفیروساتالمضاد لعالج ال یتلقونأكثر مالءمة لألطفال الذین  مان ھان األخیرازھتالمن

ن ع ابسبب بعدھموقد الیناسبان طفلك  ،یعانون في الوقت الحالي من مرض التصارع بین الخالیا المزروعة والمضیفة
 لطفلك مع طاقم التمریض. ینمناسب نازھتالمنھذان  مناقشة ما إذا كان یرجى . المستشفى

 

 
 2017یولیو  2017F0852المرجع: 

 
 "مجموعة معلومات الطفل واألسرة"نخاع العظم بالتعاون مع ة عاعها فریق زرجم  


