تثقيف المرضى ومقدّمي الرعاية

نظام غذائي منخفض الميكروبات
سوف ُتساعدك هذه المعلومات على اتباع نظام غذائي منخفض الميكروبات .إن تناول نظام غذائي منخفض الميكروبات سوف يُقلّل خطر التعرض
للمرض عندما يكون جهازك المناعي ضعي ًف ا ،مثلما يحدث بعد العالج الكيماوي أو العالج باإلشعاع أو زرع النخاع العظمي أو زرع الخاليا الجذعية.
يحتوي القسم األول من هذا ال ُكتيّب على معلومات عن كيفية الحفاظ على سالمة طعامك .بينما يشرح القسم الثاني المأكوالت والمشروبات التي يُمكن
تناولها وشربها بأمان في النظام الغذائي منخفض الميكروبات .ال ُت دخل أي تغييرات على هذا النظام الغذائي حتى تستشير أحدأعضاء فريق الرعاية
الصحية الخاص بك .ويشمل هذا الفريق الطبيب أو المُم ّرض أو الممرض الممارس أو اختصاصي التغذية.
ينبغي على المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع خاليا جذعية خيفية (من متب ّرع) وذاتية (من الشخص المريض نفسه) اتباع نظام غذائي لمدة الـ
 011يوم األولى بعد عملية الزرع .يُرجى التحدّث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن ما إذا كنت تحتاج االستمرار في النظام الصحي بعد
انتهاء فترة الـ  011يوم.

إرشادات سالمة الغذاء
ما هي الميكروبات؟
الميكروبات هي كائنات حيّة دقيقة ،مثل البكتيريا والفيروسات والخميرة والعفن .يمكن أن تتسلّل الميكروبات إلى الطعام من خالل إصابة الحيوان الذي ي ُنتج هذا الطعام.
كما يُمكن أن تتسلّل الميكروبات أيضًا إلى الطعام عند معالجته أو إعداده .فعندما تتسلّل الميكروبات إلى المأكوالت ،فإنها قد ُتسبّب عدوى ،السيما إذا كان تعداد كرات الدم
البيضاء لديك منخفضًا (قِلَّ ُة ال َع ِدالَت).
تستطيع الميكروبات الوصول إلى المأكوالت والنمو بها ،ولكن ال يُمكنك دائمًا رؤيتها أو ش ّمها أو تذوقها .وتزيد احتمالية نموّ ها على:


الحليب ومنتجات األلبان المتنوعة األخرى غير المجمدة.



األجبان غير المُبسترة (مثل ،الجبن األبيض الطري "بري" أو فيتا).



البيض النيء أو غير مكتمل الطهو أو األغذية التي تشتمل على بيض نيء (مثل عجينة الكعك وصلصة سلطة سيزر).



اللحم والدواجن (الدجاج والرومي) والمأكوالت البحرية بما فيها المأكوالت البحرية المد ّخنة (مثل السلمون المد ّخن أو السلمون المرقط) غير مكتملة
الطهو أو النيئة.



بعض الفواكه والخضروات (انظر قائمة الفواكه والخضروات في القسم الخاص بـ "األشياء التي تأكلها في النظام الغذائي منخفض الميكروبات")



العصائر غير المبسترة أو غير المعالجة (مثل العصائر الطازجة المعصورة).



براعم الخضروات (مثل الفصفصة النيّة وفول الصويا وبراعم الفجل).

شراء المأكوالت اآلمن تناولها


تشتر المأكوالت المُعلّبة إذا كان بالعلبة انبعاجات أو بروز.
ال
ِ



ً
مشروخا أو إذا لم يكن الغطاء مغل ًقا بإحكام.
تشتر مأكوالت في برطمانات إذا كان البرطمان
ال
ِ



تشتر إال البيض المبرّد في المتجر .افحص البيض عن طريق فتح الكرتونة لرؤية ما إذا كان هناك بيض مكسور أو مشروخ.
ال
ِ



افصل األغذية الجاهزة لألكل عن األغذية الن ّيئة .ضع اللحوم والدواجن والمأكوالت البحرية النيّة وغيرها من األغذية النية األخرى في أكياس
بالستيكية قبل وضعها في عربة التسوق.



خذ الحليب واألطعمة الباردة األخرى في نهاية رحلة التسوّ ق .فهذا من شأنه أن يُقل ّل الوقت الذي تُ حفظ فيه هذه األغراض خارج الثالجة.
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اشتر الطعام واستهلكه قبل تاريخ انتهاء صالحيته.
تأكد من تاريخ الصالحية المطبوع على العلب.
ِ

نقل الطعام بأمان


بعد االنتهاء من التسوّ ق وشراء المنتجات الغذائية ،توجّه إلى المنزل مباشر ًة ،حتى يُمكنك وضع األغذية القابلة للفساد (األغذية التي تفسد بسرعة) في
الثالجة أو الفريزر مباشر ًة.



ال تترك األغذية القابلة للفساد في عربة حارة أب ًدا.
 oإذا كنت بحاجة إلى التوقف في مكان ما بعد التسوّ ق وشراء المنتجات الغذائية أو إذا كانت المسافة من متجر األغذية إلى منزلك بعيدة ،فعليك
بوضع األغذية القابلة للفساد في حقيبة عازلة أو في حقائق أكثر برودة وضع معها ثلج أو قطع جل مجمّدة .فسوف يُحافظ هذا على برودة
الطعام حتى يُمكن تخزينه بأمان في البيت.

تخزين المأكوالت بأمان


خ ّزن المأكوالت بعد شرائها مباشر ًة.



ضع البيض والحليب داخل الثالجة؛ ال ُتخ ّزنها في باب الثالجة .فدرجة الحرارة دا خل الثالجة تكون أكثر برودة عنها في منطقة الباب.

المحافظة على نظافة مطبخك


حافظي على نظافة منطقة ما داخل مطبخك من أجل تحضير الطعام وتناوله .حيث إن هذا سوف يمنع انتشار الميكروبات.



استخدمي المنشفات الورقية أو قطع قماش التنظيف ً
بدال من قطع اإلسفنج لتنظيف أسطح المطبخ.



استخدمي رشّ تنظيف مضاد للبكتيريا لتنظيف األسطح .ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على مبيّضات أو نشادر .مطهّر أسطح الطعام ®Lysol
ومنظف

Clean-Up® Clorox®.

استخدام ألواح و ُمعدّات التقطيع


استخدمي ألواح التقطيع المُص ّنعة من بالستيك سميك أو رخام أو زجاج أو سيراميك .فهذه المواد غير مسامية ،مما يعني أنه ال يُمكن امتصاص
األطعمة أو السوائل بداخلها .ال تستخدمي ألواح التقطيع الخشبية واألسطح المساميّة األخرى التي يُمكن أن تمتص الغذاء أو السوائل.



اغسلي ألواح التقطيع والسكاكين بماء صابوني ساخن قبل استخدامها للطعام التالي .كإجراء احتياطي إضافي ،اغسلي ألواح التقطيع باستخدام مُطهّر
المطبخ .تخلصي من ألواح التقطيع البالية أو التي يصعب تنظيفها.

التعامل مع المأكوالت بأمان


اغسلي يديك بالكامل:
o

قبل إعداد الطعام أو تناوله

o

بعد إعداد الدواجن أو اللحوم أو األسماك أو المأكوالت البحرية النيئة

o

بعد التعامل مع القمامة



جار من الصنبور .اشطفي القشرة الخارجية واألجزاء الخارجية قبل التقطيع أو
اشطفي الفواكه والخضروات الطازجة بشكل كامل تحت ما ٍء ٍ
التقشير .ال تستخدمي مواد مُبيّضة أو منظفات لغسيل الفواكه أو الخضروات الطازجة.



جار من الصنبور أو نظفيها بفرشاة خضروات نظيفة أثناء شطفها بالماء الجاري.
افركي الفواكه والخضروات ذات القشرة الصلبة تحت ما ٍء ٍ



تخلصي من األجزاء التالفة أو المرضوضة في الفواكه أو الخضروات.



ً
كامال.
اطهي جميع األغذية طهيًا



افصلي اللحوم النيئة عن األطعمة الجاهزة للطعام.



ِيبي األغذية باستخدام إحدى الطرق اآلتية:
أذ ِ



o

ضعي الطعام في الثالجة لمدة يوم واحد قبل الطهو.

o

استخدمي إعدادات إزالة الصقيع في الميكروويف .اطهي فورً ا.

احتفظي بدرجة حرارة الثالجة عند  33درجة فهرنهايت إلى  01درجة فهرنهايت ( 1010إلى  000درجة مئوية).
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احتفظي بدرجة حرارة الفريزر عند  1درجة فهرنهايت ( 0.01-درجة مئوية) أو أقل.



استخدمي مقياس حرارة الطعام لفحص درجات الحرارة الداخلية لألغذية المطهوة والمعاد تسخينها.



ال تتناولي الهامبورجر أو منتجات اللحوم األخرى إذا كانت غير مكتملة الطهو .اطهي اللحم حتى يتحول إلى اللون الرمادي وحتى يصبح
العصير صاف يًا.



اطهي األسماك حتى تتق ّشر وتجف.



اطهي البيض حتى يصبح قوام البياض والصفار متماس ًكا.



اطهي جميع اللحوم حتى أدنى درجات الحرارة الداخلية الواردة في الجدول أدناه.
درجات الحرارة الداخلية الدنيا اآلمنة

الطعام
البيض وأطباق البيض
البيض

اطهي البيض حتى يصبح الصفار والبياض متماسكين

أطباق البيض

 061درجة فهرنهايت

صلصة البيض

 061درجة فهرنهايت

اللحم المفروم وخليط اللحم
الديك الرومي والدجاج

 061درجة فهرنهايت

لحم البقر والهامبورجر ولحم العجل ولحم الخروف ولحم
الخنزير

 061درجة فهرنهايت

لحوم البقر والعجل والخروف الطازجة
 071درجة فهرنهايت

كاملة الطهي
لحم خنزير طازج

 071درجة فهرنهايت

كامل الطهي
لحم خنزير مدخن
نيء\طازج

 061درجة فهرنهايت

لحم خنزير مدخن مطهو مسب ًقا أو محفوظ

 041درجة فهرنهايت

الدواجن
 061درجة فهرنهايت

جميع المنتجات
المأكوالت البحرية
الكل (نيء\طازج)

 041درجة فهرنهايت

تناول بقايا الطعام
ّ
 برّدي بقايا الطعام في آنية مسطحة بعد األكل فورً ا.


أعيدي تسخين بقايا الطعام التالية حتى درجة حرارة داخلية ال تقل عن  001فهرنهايت لمدة  01ثانية على األقل:
o

الدواجن

o

اللحم أو الدواجن أو السمك المحشوّ ة

o

اللحم المفروم

o

لحم الخنزير والبقر والعجل والخروف



 oالبيض المسلوق
ّ
متساو .تسخين الطعام حتى يصل إلى
بشكل
عند إعادة تسخين بقايا الطعام في الميكروويف ،عليكِ بتحريك الطعام وتغطيته ولفه بحيث يتم تسخينه
ٍ
ٍ
درجة حرارة  001فهرنهايت ( .3درجة مئوية) بالكامل ،عند القياس باستخدام مقياس حرارة الطعام.



إعادة تسخين الصلصة والشوربة وصلصة مرق اللحم حتى تصل إلى درجة الغليان.



تأكدي من ترك الطعام حتى يبرد حتى ال يحرق فمك.
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تناولي بقايا الطعام المعاد تسخينها خالل ساعة واحدة من إعادة التسخين.



ال تتناولي بقايا الطعام التي يزيد عمرها عن يومين.



ال تتناولي أي طعام تم إعادة تسخينه مرة قبل ذلك.

المأكوالت في النظام الغذائي منخفض الميكروبات
مجموعة الطعام

الخبز والحبوب
والبقوليات

ما يُؤكل

ما ال يُؤكل

 جميع أنواع الخبز والخبز الدائري والكعك والفطائر اإلنجليزية وكعك
الوفل والتوست الفرنسي والفطائر المسطحة المدورة (مافينز) وفطائر
بن كيك والفطائر الدائرية الحلوة

 األطعمة التي تحتوي على حبوب نيئة (غير مطبوخة أو مخبوزة) (مثل
الذرة غير المطبوخة أو الشوفان النيء)
 خميرة الجعة غير المكتملة الطهو أو النيئة

 شرائح البطاطس وشرائح الذرة وشرائح تورتيال والفشار والكعك
المملح
 جميع الحبوب المطهوة أو الجاهزة للطعام المشتراة والمعبأة من المتجر
 األرز والمكرونة وغيرها من الحبوب المطهوة األخرى
المنتجات المبسترة
 الدرجة أ األلبان ومنتجات األلبان المتوافرة تجاريًا

المنتجات غير المبسترة
 منتجات األلبان مثل الحليب الخام

 الزبادي ويشمل تلك األنواع المصنوعة بالمزارع الحية (مثل دانون
®)Dannon

 مخفوق البيض (المصنوع منزليًا)

 القشدة الحامضية
 حلوى البودينغ المصنعة في المنزل أو المشتراة معبأة من المتجر
 األيس كريم المعبأ ساب ًقا ،والزبادي المجمد والشربات واأليس كريم
الملفوف على ماصة وألواح األيس كريم ومخفوق اللبن الطازج
المصنوع في المنزل
 شراب البيض
 تركيبات ال ُرضّع التجارية المبسترة والجاهزة للطعام وذات السائل
المركز
الحليب ومنتجات
األلبان

 إضافات الزينة الجافة أو المثلجة أو المجمدة المبسترة المخفوقة
الجبن المُبستر
 شرائح الجبن المُعالج والجبن المفرود والقشدة الجبن األبيض والجبن
األبيض الطري (كوتاج) وجبن ريكوتا اإليطالية
 الجبن المعبأ تجاريًا قاسيًا وشبه ليّن مثل الجبن األمريكي وجبن شيدر
الوسط والموزاريال المبسترة وجبن مونتري جاك والجبن السويسري
وجبن البارميزان المبشورة التي يُمكن تخزينها على األرفف (األطعمة
التي يُمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة الغرفة) (مثل الكرافت
®)Kraft

 الزبادي (المصنوع منزليًا عاد ًة)
 األيس كريم الطري أو الزبادي
 منتجات المعجنات غير المثلّجة المحشوة بالقشدة
 منتجات األلبان المخمرة
 المنتجات التي أُضيف لها بروبيوتك (العصيات اللبنية) بعد البسترة
الجبن
 جميع األجبان المصنوعة من الحليب غير المبستر وتشمل األجبان الطرية
مثل الجبن األبيض الطري (البري) وجبن الفالح وجبن الكممبرت والجبن
المكسيكي (كيوسو بالنكو وكيوسو فريسكو) وجبن الماعز وجبن
الموزاريال غير المبستر
 جميع األجبان المقولبة المعتقة واألجبان الطرية :مثل روكفورت وميونستر
وستيلتون وهافارتي وإدام وجورجونزوال والجبن األزرق والشيدر الحاد
وجبن فيتا
 األجبان من المحالت
 األجبان التي تحتوي على فلفل حار أو أي خضروات أخرى غير مطهوة.

 األجبان الطرية المطهوة مثل الجبن األبيض الطري وجبن الكممبر
وفيتا وجبن الفالح.
 البيض المطهو ج ّي ًدا (بياض وصفار قاسيان)
البيض

 البيض المبستر وبدائل البيض المبستر (مثل
ومسحوق بياض البيض

نظام غذائي منخفض الميكروبات | Low Microbial Diet

 البيض غير مكتمل الطهو أو النيء وبدائل البيض غير المبستر
®Beaters

،)Egg

 صلصات البيض التي تحتوي على بيض نيء (مثل صلصة سلطة سيزر)

 4من 8

مجموعة الطعام

اللحم وبدائله
والدواجن والمأكوالت
البحرية

ما يُؤكل

ما ال يُؤكل

 اللحوم المطهوة ج ّي ًدا ،مثل لحم الخنزير والبقر والخروف والدجاج
والديك الرومي (انظر إرشادات سالمة الغذاء لمعرفة درجات الحرارة)
 التوفو المطهو (المقطع إلى مكعبات بحجم البوصة و ُتغلى لمدة ال تقل
عن خمس دقائق) أو التوفو المبستر

 ا للحوم والدواجن واألسماك غير المطهوة بشكل جيّد أو النيئة ،وتشمل
األشياء غير المطهوة جي ًدا أو المتوسطة الطهو
 التمبي الخام

 المنتجات المطهوة المخمّرة بما فيها منتجات ميسو والتيمبي

 شرائح لحوم طازجة ولذيذة ،لحوم من بائعي الشوارع

 لحم الخنزير المقدد المموج والمصنوع في المنزل
 الهوتدوج المطهو في المنزل حتى يصير ساخ ًنا
 اللحوم المُعلّبة المعدة تجاريًا والتي تباع في حزم مغلقة ،مثل السالمي

 سالمي مقدد في لفة طبيعية

والبولونيا ولحم الخنزير المدخن والديك الرومي وغيرها من اللحوم
المُعلّبة األخرى التي تطهى حتى تصبح ساخنة (والتي يجب التخلص
منها إذا لم يتم استهالكها خالل  44ساعة من فتحها).
 السمك المطهو بالكامل وغيره من المأكوالت البحرية األخرى ،بما في
ذلك الروبيان وجراد البحر (االستاكوزا) والكابوريا والتونة المُعلّبة
والسلمون المُعلّب.
 اللحوم المُعلّبة (لحم البقر والخنزير والخروف والدواجن واألسماك
والمحار ولحوم الحيوانات المصيدة لحم الخنزير المدخن والمقدد
والسجق والهوت دوج)
 األسماك المدخنة ال ُمعلّبة والتي ُتخزن في درجة حرارة الغرفة ( ُتبرّد

 منتجات ميسو الخام

 اللحم البقري المقدّد (بيف جيركي)
 المحار النيء والسمك النيء (بما فيه الكافيار) والساشيمي والسوشي
والسيفيتش ("مطهو بالليمون" أو األسماك المحفوظة)
 الرخويات والمحار النيء أو المطهو
 المأكوالت البحرية المدخنة مثل السلمون أو سمك السلمون المرقط الذي
يحمل اسم "ستايل نوفا" أو "سمك مدخن" أو "مملح ومدخن ومجفف" أو
"مدخن" أو "محفوظ" (إال إذا تم طهوها عند درجة حرارة  061فهرنهايت
( 70درجة مئوية) أو تم وضعها في طبق أو كسرولة طهو)
 شرائح اللحوم واليافوخ المثلجة القابلة للفرد

بعد الفتح)
 الفواكه والخضروات النيئة المغسولة ج ّي ًدا والمق ّ
شرة

 الفواكه أو الخضروات أو األعشاب الطازجة غير المغسولة وغير المق ّ
شرة

 الفواكه والخضروات المطهوة والمعلبة

 جميع الفواكه والخضروات الطازجة أو غير المطهوة والتي ال يمكن غسلها
ً
غسيال جي ًدا كما ال يمكن تقشيرها أو طهوها (مثل التوت والفراولة والعليق
والكرز والخوخ والبرقوق والعنب التي يصير بها عفن حول عنقودها)

 الفواكه والخضروات المجمدة المطهوة
 الفواكه ذات القشرة السميكة المغسولة ج ّي ًدا والمق ّ
شرة الخالية من
الرضّات مثل ثمار الحمضيات والموز والخيار والشمام
 التفاح المغسول ج ّي ًدا والمق ّ
شر (الغسيل التام مهم ألن تقطيع القشرة أو
أزالتها يُمكن أن يُلوّ ث الجزء الداخلي من الفاكهة)
الفواكه
والخضروات

 العصائر المبسترة والمركزات المثلجة
 الفواكه المجففة المعلبة تجاريًا
ُ
 الصلصة المعبأة التي ُتحفظ في درجة حرارة الغرفة (تبرد بعد الفتح)
 براعم الخضروات المطهوّ ة (مثل فول المونج)
 األعشاب الطازجة والمغسولة جي ًدا واألعشاب المجففة والبهارات
(المضافة إلى األغذية النيئة أو المطهوة المسموح بها)

 الماء المغلي جي ًدا

المشروبات

 جميع الثمار اللبية وجميع الفواكه المجمدة ذات القشرة الرقيقة
 عصائر الفاكهة والخضروات غير المبسترة
 صلصة الفاكهة الطازجة أو صلصة الخضروات الطازجة الموجودة في
صندوق الفواكه والخضروات في الثالجة
 السوشي النباتي
 العناصر غير المبسترة والتي تحتوي على فواكه نيئة أو خضروات نيئة
والموجودة في صندوق الفواكه والخضروات في الثالجة
 جميع براعم الخضروات غير المطهورة (ألفافا والفول والنفل وجميع
الخضروات األخرى)
 جميع السلطات من المحالت أو أرفف بيع السلطة

 ماء الصنبور والثلج المصنوع من ماء الصنبور

 مخفوض البيض غير المبستر أو عصير التفاح غير المبستر وغيرهما
عصائر الفاكهة والخضروات غير المبسترة

 المياه المقطرة والمعبأة تجاريًا في زجاجات ومياه الينابيع والمياه
الطبيعية

 مشروبات البروتين المهدرج في صورة بودرة إال إذا وافق عليها
اختصاصي التغذية الخاص بك

 عصائر الفاكهة والخضروات المبسترة

 البيرة غير المبسترة (مثل بيرة شركة مايكروبريوري والبيرة التي ال يمكن
حفظها في درجة حرارة الغرفة)

 المشروبات المعبأة في زجاجات أو المعلبة أو البودرة

 النبيذ

 القهوة السريعة والجاهزة
 الشاي الساخن الجاهز باستخدام أكياس الشاي المعبأة تجاريًا
 حليب الصويا المبستر
 المكمّالت الغذائية السائلة المصنوعة تجاريًا (مثل
)Boost
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مجموعة الطعام

المكسرات
والفاكهة المج ّففة

ما يُؤكل
 المكسرات والفاكهة المجففة المعبأة في المصانع

 جميع المكسرات أو الفاكهة المجففة التي تم بيعها مفتوحة وبكميات كبيرة،
كما في بعض األغذية الصحية أو المخازن المتخصصة

 المكسرات الداخلة في المنتجات المخبوزة مثل الكعك المصنوع من زبد
الفول السوداني

 المكسرات النيئة

 المكسرات المحمصة من علبة أو زجاجة

 زبد الفول السوداني المعد طازجً ا (غير معبأ تجاريًا)

 أنواع زبد المكسرات المعبأة تجاريًا (مثل زبد الفول السوداني وزبد
اللوز وزبد فول الصويا)

 المكسرات المحمصة في القشر

 الملح والسكر

 العسل الخام وأقراص العسل الخام أو غير المبسترة

 أنواع الجيلي وعصائر الفاكهة والمربى ( ُتبرّد بعد الفتح)

ً
مطهوا بشكل كامل
 الفلفل األسود المطحون الكامل أو الطازج إال إذا كان
في الطعام

 الفلفل األسود المطحون واألعشاب والبهارات المطحونة المعبأة فرديًا
والمضافة قبل عملية الطهو
 الكاتشب والمسطردة ومرق توابل الشواء ومرق الصويا ( ُتبرّد بعد
الفتح)
ُ
 المخلل وتوابل المخلل والزيتون (تبرّد بعد الفتح)

 صلصات السلطة طازجة (المخزنة في مكان البقالة المثلج) والتي تحتوي
على بيض أو جبن نيء ،مثل صلصة سلطة سيزر

 العسل المبستر أو العسل المُعامل بالبسترة الخاطفة

ومنوعات
التوابل ّ

ما ال يُؤكل

 توليفات إضافية عشبية وغذائية

 الخل
 الزيوت والدهون النباتية
 السمن النباتي والزبد المثلج
 المايونيز وصلصة السلطة المعبآن تجاريًا ويُمكن تخزينهما في درجة
حرارة الغرفة بما في ذلك الجبن األزرق وغيره من صلصة السلطة
المحضرة من الجبن ( ُتبرّد بعد الفتح)
 مرق اللحم المطبوخ والصلصات
 الكعك والفطائر والمعجنات والبودنغ المثلّجة المعدة تجاريًا أو منزليًا.
 المعجنات المثلجة المحشوة بالقشدة

 منتجات المعجنات غير المثلّجة المحشوة بالقشدة (غير المخزنة في درجة حرارة
الغرفة)

 الكعك سواء المعد في المنزل أو الجاهز
الحلويات

 الكاب كيك المحشو بالقشدة والذي يُمكن تخزينه في درجة حرارة
الغرفة وفطائر الفاكهة
 الحلوى والعلكة

تناول الطعام خارج
المنزل

 يجب أن تأتي جميع األطعمة الموصى بها في مجموعات الطعام السابقة
مباشر ًة من المشواة أو الفرن وأال ُتقدّم على طاوالت بخارية أو ُتخ ّزن
ّ
المقطعة
تحت مصابيح التسخين (مثل البيتزا المصنوعة الطازجة غير
إلى شرائح أو غير مُعاد تسخينها أو الهامبورجر المأخوذ مباشر ًة من
المشواة والبطاطس المقلية المطبوخة على التو)
 حزم التوابل التي تقدم مفردة (ال أوعية التقديم)

 طلب أي طعام غير مُعد طازجً ا
 عصائر الفواكه أو منتجات األلبان غير المبسترة (مثل مؤسسات ألواح
العصير مثل ®)Jamba Juice
 الفواكه أو الخضروات النيئة التي ُتقدّم على ألواح السلطة والحلويات مع
الفاكهة الطازجة
 اللحوم واألجبان المُعلّبة
 البوفيهات  /واألماكن التي ُتقدّم أطعمة متنوعة
 معدو الوجبات والباعة الجائلون
 األيس كريم الطري أو الزبادي
 الوجبات السريعة (مثلMcDonalds® ،

و®)Subway

 األطعمة المُعاد تسخينها
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تذ ّكر دائمًا ،إذا شككت في صالحية الطعام ،فال تتردد في التخلص منه!
تناول الطعام في المطاعم
يُمكنك تناول الطعام خارج المنزل أثناء اتباعك نظامًا غذائيًا منخفض الميكروبات (طالما لم تكن أجريت عملية زرع خاليا جذعية ،انظر التوجيهات
أدناه) ،وطالما راعيت اختيار المطعم بعناية .تعمل إدارات الصحة المحلية على فحص المطاعم للتحقق من نظافتها وأنها تتبع ممارسات الطعام اآلمنة.
يمكنك معرفة نتيجة التفتيش الصحي األخير الذي تم إجراؤه على المطاعم المحلية التي تختارها من خالل التو ّجه إلى الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة
في منطقتك .لمعرفة المطاعم في مدينة نيويورك ،تفضّل بزيارة الموقع االلكتروني التالي:
www.nyc.gov/html/doh/html/services/restaurant-inspection.shtml.
يمكنك أي ً
ض ا أن تسأل المطاعم المحلية التي ترتادها عن قواعد التدريب على سالمة الغذاء .عندما تخرج لتناول الطعام خارج المنزل ،اتبع اإلرشادات
الواردة أدناه.


ً
اطلب أن تكون جميع المأكوالت مطهوة ً
كامال وأن يتم طهو اللحم حتى النضج التام.
طهوا



ال تطلب األطعمة التي قد تحتوي على بيض نيء (مثل صلصة سلطة سيزر والصلصة الهولندية).



استفسر من النادل عن المكونات الموجودة في وجبتك إذا لم تكن متأك ًدا.



ال تتناول طعامًا من بوفيهات أو بارات السلطة.



اطلب طهو الطعام طازجً ا وعدم تقديمه من منضدات البخار أو المخزن تحت مصابيح التسخين.
اطلب بهارات ُتقدّم لمرة واحدة ،مثل أكياس الكاتشب والمسطردة .فالعلب المفتوحة قد يستخدمها عدة زبائن.



ال تتناول األيس كريم الطري والزبادي المجمد الطري .يحتمل عدم تنظيف أوعية التوزيع بصورة منتظمة.



اطلب دائمًا بيتزا كاملة أو شخصية .ال تطلب الشرائح المفردة حيث عادة ما يتم تخزينها تحت مصابيح التسخين.



إرشادات للمرضى الذين يجرون عمليات زرع نخاع عظمي أو زرع خاليا جذعية
ينبغي ع لى المرضى الذين يخضعون لعمليات زرع خاليا جذعية خيفية (من متب ّرع) وذاتية (من الشخص المريض نفسه) عدم تناول األطعمة في
المطاعم لمدة الـ  011يوم األولى بعد عملية الزرع .يُرجى التحدّث مع أحد أفراد فريق الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أية أسئلة أو
استفسارات بشأن تناول الطعام خارج المنزل قبل انقضاء فترة الـ  011يوم أو بعد انقضائها.
تج ّنب المكمالت الغذائية العشبية
ال تتناول منتجات عشبية أو عالجات بديلة (مثل األدوية الصينية التقليدية) .نظ ًر ا لعدم وجود معايير فيدرالية لهذه المنتجات في الواليات
المتحدة األمريكية ،فإن طريق معالجتها وتخزينها قد يُش ّك ل خط ًر ا صح يًا .فالميكروبات في مثل هذه األشياء قد تسبب عدوى أي ً
ض ا .كما أ ن
المنتجات ذاتها يُمكن أن تتعارض مع دوا ء موصوف أو تُ غيّر نشاطه.
مياه الشرب اآلمنة
ال تشرب ً
أبدا من البحيرات أو األنهار أو الجداول المائية أو الينابيع أو اآلبار.
إذا لم تكن متأك ًد ا من أن صنبور المياه آمن ،تأكد من إدارة الصحة المحلية أو اغ ِل الماء أو صفيه .استخدم المياه المعبأة في زجاجات إذا كنت
تعتقد أن مياه الصنبور ليست آمنة.
إذا كنت تستخدم مياه آبار ،فيجب عليك غليها .اترك الماء يغلي باستمرار لمدة  01إلى  01دقيقة .خ ّز ن الماء المغلي في الثالجة وتخل ّص من
الماء المغلي الذي لم تستخدمه في خالل  01ساعة.
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المصادر
وزارة الزراعة األمريكية ) ،)USDAجهاز سالمة وفحص الطعام
www.fsis.usda.gov
www.fsis.usda.gov/PDF/Cutting_Boards_and_Food_Safety.pdf
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ) ،)USDHHSمعلومات سالمة الغذاء
www.foodsafety.gov
إدارة األغذية واألدوية األمريكية ()FDA
www.fda.gov/ForConsumers/default.htm
مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها وسالمة األغذية
www.cdc.gov/foodsafety/
 !Fight BACشراكة للتثقيف بشأن سالمة الغذاء
www.fightbac.org
”( USDA “Ask Karenنظام سؤال وجواب على اإلنترنت)
www.fsis.usda.gov/wps/portal/informational/askkaren
إدارة الصحة والسالمة العقلية بمدينة نيويورك ،معلومات التفتيش عن المطاعم
www.nyc.gov/html/doh/html/services/restaurant-inspection.shtml
إدارة األغذية واألدوية (األرقام المجانية)
)(888) SAFE-FOOD (723-3366
)(888) INFO-FDA (463-6332
المصادر الخاصة بتثقيف المرضى ومقدمي الرعاية
زرع الخاليا الجذعية الذاتية بالعيادات الخارجية :دليل للمرضى ومقدمي الرعاية

إذا كانت لديك أية أسئلة أو أمور تثير قلقك ،يمكنك التحدث مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك .ويمكنك التحدث إليهم خالل أيام األسبوع
من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ً حتى الساعة الخامسة مسا ًء على الرقم ___________ :وبعد الساعة الخامسة مسا ًء وفي العطلة
األسبوعية واإلجازات الرسمية ،يمكنك االتصال بالرقم _________________ :في حال عدم وجود رقم أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم )(212
639-2000
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