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الذین خضعوا لزراعة حتیاطات الغذائیة لألطفال اإل
 إلى المنزل: معلومات للعائالت بعد عودتهمنخاع العظم 

 
أو تقديم الطعام لألطفال هذه األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية وكيفية تجنبها عند إعداد نشرة المعلومات تشرح 

إلى المنزل، ولكن  العودةطفلك بعد  تناولهااألطعمة التي يمكن أن ي سوف تزداد أنواع نخاع العظم.  ةعابعد عملية زر
 .األطعمةحتياطات ضد األمراض التي تنقلها اتخاذ اإلاإلستمرار في  عليك ينبغي

 
 ؟"األطعمةالمرض الذي تنقله " معنىما 

العدید من األطعمة تحتوي على كمیات  تناوله. نالطعام الذي  یسببهنتقل عن طریق الغذاء ھو أي مرض یالمرض الذي 
خضع ومع ذلك، بما أن طفلك قد  . ضارةصغیرة من الكائنات الحیة الدقیقة )البكتیریا والفطریات( التي ھي عادة غیر 

میكوفینولیت موِفِتل )إم إم إف ، ciclosporin كلوسبورینسیتناول أدویة مثبطة للمناعة، مثل م، وأنه ینخاع العظ ةعازرل
MMF Mycophenolate mofetil)  تهّیجات تسبب  بحیث ضارةكون ھذه الكائنات الحیة الدقیقة یمكن أن تف، الكورِتزونأو

 cryptosporidium، كریبتوسبوریدیوم E.coli اإلشریكیة القولونیة، listeria لیستیریا، salmonella لمونیالس  عدوى مثل ال
 .campylobacterالَعطیَفة و

 
 ؟طعامنتقل عن طريق الامرض ب امصابكيف لي أن أعرف إذا كان طفلي 

 
 طفلك ما یلي:ل سبباألمراض التي تنقلها األغذیة قد ت

 اإلسهال 
 صداع الراس 
 الغثیان و / أو التقیؤ 
 ىحمال 
 ألم المعدة 

 
للحصول زراعة نخاع العظم تصال بفریق إل، یرجى اطعامالعن طریق إذا كنت تظن أن طفلك مصاب بأمراض منقولة 

 .على مزید من النصائح
 

 من غيرها؟أكثر  اطرخمبعض األطعمة تحمل لماذا 
األطعمة على احتواء طر اخمتؤثر على  جمیع ھذه األمور -وإعداده كیف یتم تخزینه إنتاجه،الطعام، كیف یتم  مصدر

نتجات الحیوانیة غیر المطبوخة، بما في ذلك الحلیب الخام غیر المبستر، والجبن واللحوم الم الكائنات الحیة الدقیقة. 
دك ھذه النشرة بمزید من سوف تزوّ   "عالیة المخاطر".أطعمة والبیض واألسماك والدواجن والمأكوالت البحریة، ھي 

 .طعمةتنتقل عن طریق األالتي مراض األالمعلومات حول ما یمكنك القیام به للحد من مخاطر إصابة طفلك ب
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 ؟زراعة نخاع العظمألطفال بعد باالدقيقة الضارة الحية ما هي الكائنات 
 

 الُمْسَتْوِحَدةالليستيريا 
من  ا، وخاصة إذا كان مصنوعطریةلاالماعز واألغنام ن اجبأو غیر المبسترفي األطعمة مثل الحلیب  هھذغالبا ما توجد 

الجاھزة بصورة كافیة والوجبات اللحوم النیئة وغیر المطبوخة  تتواجد اللیستیریا فيكما یمكن أن  . غیر المبسترالحلیب 
 .الباردة فاخرةالِدلي  وسلطاتلحوم مثل 
 

  0157اإلشريكية القولونية 
ك ساللة ، بما في ذلهاوھناك أنواع قلیلة من ، وفي التربة. بقارفي الحیوانات، وخاصة األتوجد ة وائعبكتیریا شال هھذ

أو غیر المطبوخ جیدا  نیئتشمل المصادر الغذائیة لإلشریكیة القولونیة البرغر ال . اخطیر اسبب مرضت، یمكن أن 0157
 ر.بستوالحلیب غیر الم

 

 السالمونيال
المطبوخة جیدا غالبا ما توجد بكتیریا السالمونیال في األطعمة البروتینیة مثل الحلیب غیر المبستر، الدواجن النیئة أو غیر 

 واألجبان الطریة والبیض النیئ أو غیر المطبوخ جیدا واألطعمة المصنوعة من البیض غیر المطبوخ.
 

 الكريبتوسبوريديوم
من ویمكن أن تنتشر من شخص إلى آخر أو  بالعدوى، موجود في الحیوانات الملوثة أو المصابة یاتالطفیلالنوع من ھذا 

 .cryptosporidiosis كریبتوسبوریدیوسیسعدوى المسماة التهیجات دیوم یسبب كریبتوسبوری ث. الطعام الملوّ 
 

  الَعطيَفة
شدید وآالم السهال اإل الَعطیَفةسبب ت حیثاألكثر شیوعا لمرض اإلسهال في انكلترا وویلز،  ھذا ھو المسبب البكتیري

غیر / منتجات الحلیب الخام الحلیب و جیدا أو غیر المطبوخة نیئةوھي موجودة في األطعمة مثل اللحوم ال  البطن.
 .المبستر

 
 ساتو  قَ داء المُ 

سة الُغوْنِدی ةسمه إھو عدوى یسببها طفیلي  ساتالُمَقو  داء  .  یتم العثور على ھذا الطفیلي في براز الحیوانات األلیفة الُمَقو 
لحم الضأن والخنزیر المصاب وغیر  المصابة بالعدوى وغیرھا من الحیوانات، وفي اللحوم المصابة بالعدوى )وخاصة

 .المطبوخ جیدا( أو األغذیة الملوثة ببراز الحیوانات

 
 حتياطات لتجنب األمراض التي تنقلها األغذيةاإل

ختلف ت  .كورتزونأو ال إم إم إفسیكلوسبورین، من المهم أن تتبع ھذه المبادئ التوجیهیة أثناء تناول طفلك عقارات ال
الثالثة إلى بین  تتراوح الفترةمن طفل إلى آخر، ولكن عادة ما  المبادئ التوجیهیةاتباع ھذه  ها علیكتي ینبغي فیال الفترة

 .زراعةالستة أشهر األولى بعد ال
 

 األسس األولية للنظافة

  الطعام بالقرب  جّهزوتأكد من نظافة مساحات تحضیرالطعام: استخدم بّخاخ مضاد للبكتیریا قبل تحضیر الطعام
 .ذلك مكنات حیثما أوجبالمن أوقات 

  ّأو استخدم منشفة نظیفة  ورقیةمناشف ب افهاغسل یدیك جیدا بالصابون والماء الساخن قبل تحضیر الطعام وجف
 .كل یوم
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 الثالجةخارج  اكون فیهتلتقلیل الوقت الذي وقت التسّوق في نهایة  ةدوالمجمّ  ةدالمبرّ  المواد الغذائیةر تشإ/ 
المواد استخدام صندوق بارد لنقل ینبغي فا جدا، حاركان الطقس أو  بیتك بعیدا عن المتجركان إذا  . الفریزر
 .المنزلإلى  الغذائیة

  ّقبل فتحها أعلى المعلّباتف نظ. 

 ها/ طهی هاغسل الفاكهة / الخضروات قبل تناولإ. 

 الثالجةاللحوم النیئة في عن /السمك المطبوخ المطبوخة فصل اللحومإ. 

  دجمّ م الفریزردرجة الحرارة الصحیحة وأن الطعام الذي تم إخراجه من  على الفریزرو الثالجةتأكد من أن 
 تماما.

 مساحات تحضیرالطعامن م اإلقترابلحیوانات األلیفة ل ال تسمح. 

  معلبات مطعوجةتجنب شراء. 

 تالفةتجنب شراء الفواكه والخضراوات المتضررة / ال. 

 للحوم تقطیع  احلوأ ، حیثما أمكن،استخدم خشبیة. الواني األأو للتقطیع )الفرم( خشبیة اللواح األتستخدم  ال
 الجاھزة مثل الخضار/ الفاكهة/ الخبز. األخرى األطعمة  عن األلواح التي تستخدم لتقطیعة فلختمالنیئة/األسماك 

 .لتسهیل األمر ُملّونةرموز ألواح تقطیع بیمكن الحصول على 

  إما في غسالة الصحون أو والخزفیة نظیفة: یمكن غسل أدوات المائدة واألواني الفخاریة مطبخ أدوات استخدم
 هایومیا وعدم استخدامالمطبخ تغییر منشفة ینبغي  نظیفة.  مطبخ الماء الساخن والصابون، وتجفیفها بمنشفةب

 لتجفیف الیدین.

 
 تخزين المواد الغذائية

 انتهاء الصالحیة" وابحث عن األطعمة التي تنتهي صالحیتها بعد وقت طویل. استهلك كل األطعمة قبل "تاریخ 
  غلّف بشكل فردي أو الطعام المقّسم.الطعام الم بحاجة إلىلم یعد طفلك 
 بدقة تعلیمات التخزین واإلعداد. واتبعبعنایة الغذائیة ملصقات المعلومات  إقرأ 
  درجة مئویة،  5 - 0بین   الثالجةكون تیجب أن   یحة.درجة الحرارة الصحب الثالجةو الفریزرتأكد من أن

حتى تتمكن من  الفریزر/  الثالجةب خاص شراء میزان حرارةیمكن  –درجة مئویة  18 -أقل من  الفریزرو
 بانتظام.من ذلك تحقق ال

  قیام بذلك.قبل ال قلیال تبردل: اتركها الثالجةتجنب وضع األطعمة الساخنة في 
 الفریزر لثالجةاالمواد الغذائیة في تكدیس  ینبغي عدم /. 
  التذویب: تجنب ثالجةالد في جمّ ب الطعام المُ ذوّ  . الفریزرمن  خراجهعند إُمجّمد تماما الطعام  أنتأكد من 

 .تهذاببعد إة تجمید الطعام إعاد عن یجب اإلمتناع  درجة حرارة الغرفة أو في المیكروویف.ب
 غیر المطبوخةواألسماك  الدواجنو یجب تغطیة اللحوم . من الثالجةعلى الجزء األالطعام المطبوخ في  إحفظ /

 تلویث األطعمة األخرى.  تجنبل الثالجةمن  سفلفي الجزء األ اللحوم والدواجن واألسماك المجّمدة تذویب
  لثالجةالبیض في ا حفظیجب. 

 

 إعداد الطعام

 ینبغي عدم إعادة تسخین الطعام أو الوجبات. 

  البطيءخ وعاء الطبتستخدم ال. 

  طلوبة.درجة الحرارة المب هلضمان طهیساخنا قبل إدخال الطعام الذي یراد طبخه الفرن ینبغي أن یكون 

  بحیث یكون ساخنا كلیاطهي جمیع الطعام جیدا ینبغي. 
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 العصائر  تختفياللحوم حتى  طبخ ینبغي ؛ كذلكاك مطبوخة جیداسم/ الدواجن / األتأكد من أن جمیع اللحوم

 )الدم( تماما. الحمراء

 علىزراعة نخاع العظم تصال بفریق أسئلة حول األمراض التي تنقلها األغذیة وكیفیة تجنبها، یرجى اإل ةإذا كان لدیك أی

 8584 7813 020 الهاتف رقم:

 

 2017 یولیو  2017F0855:المرجع
 

 واألسرة"جّمعها فریق زراعة نخاع العظم بالتعاون مع "مجموعة معلومات الطفل 
 


