َت ْثقِيف المرضى ومقدمي الرعاية

العودة إلى المنزل بعد إجراء زراعة الخاليا الجذعية الذاتية
تساعدك هذه المعلومات على االستعداد لمغادرة المستشفى بعد إجراء زراعة الخاليا الجذعية الذاتية.
عندما يجدك فريق الزراعة جاه ًز ا ،فسوف يتم إخراجك من المستشفى أو من مرفق الضيوف الكنسي بوالية نيويورك أو من شقتك القريبة.
إنه من المهم ،قبل عودتك للمنزل أن تكون أنت وفريق رعايتك مستعدين لهذا االنتقال .ال يزال يتعيّن عليك متابعة التدابير الوقائية للحفاظ
على صحتك وللوقاية من العدوى.
أثناء قراءتك لهذه المعلومات ،ضع عالمة أو مالحظة على الجزء/األجزاء التي تريد االستفسار عنها .فهذا سيذ ّكرك باألسئلة التي تريد طرحها على
فريق الزراعة الخاص بك في زيارتك القادمة.
تعتبر األطر الزمنية الواردة في هذا الكتيب بمثابة توجيهات عامة وقد تتباين وتختلف .قد يعطيك فريق الزراعة إطاراً زمنيا ً أكثر دقّة.

قبل الذهاب إلى المنزل
من المهم بمكان لك أن تشارك في التخطيط لرعايتك بعد خروجك من المستشفى .وفي هذا الشأن ،سوف يعمل فريق الزراعة معك قبل توجهك
إلى المنزل لوضع الخطط ل تنفيذ المتابعة الصحية.
مصوغات ®MedicAlert
قبل مغادرتك المستشفى ،سوف تحتاج إلى طلب سوار أو عقد ®  . MedicAlertسوف يعطيك فريق الزراعة نموذج طلب وسوف يساعدك
أفراد الطاقم على إكمالها .يجب أن يكون السوار أو العقد الخاص بك محفورا عليه هذه العبارات "زراعة خاليا جذعية ذاتية" و "عناصر دم خلوية
م ّ
شعة ".حيث إن هذه العبارة ُت خبر األطباء أو الطاقم الموجود في أي مستشفى بما يتعين عليهم فعله إذا وقع لك حادث ولم تستطع إخبارهم بنفسك.
ناقش مع فريق الزراعة الخاص بك ما إذا كانت عناصر الدم اآلمنة من ال فَ يرو ُ
ض ِّخ مُ لل َخ ال َيا ضرورية لك بعد الزراعة .أيضا ما إذا
س ال ُم َ
ض ِّخ ُم َ
للخالَيا" محفورة على سوار أو عقد ® MedicAlertالخاص بك.
كنت سوف تحتاج لعبارة "فقط عناصر دم آمنة من ال َف
يروس ال ُم َ
ُ
لمزيد من المعلومات عن ®  MedicAlertتفضل بزيارة www.medicalert.org :

العودة إلى المنزل
قد يغمرك شعور بالسعادة وتشعر باالستعداد للعودة إلى المنزل .إال أن المرضى غالبا ً ما يرتادهم شعور ببعض القلق والخوف عندما يقترب موعد
خروجهم من المستشفى ،وفي المنزل ،سوف تحتاج أنت وأسرتك إلى إدارة رعايتك ،كما أنك تحتاج إلى وقت كي تنعم بالشعور بالثقة واالطمئنان
إلمكانية قيامك بهذه المهمة .يمكنك مقابلة االختصاصيين االجتماعيين خالل مواعيد متابعتك الصحية .حيث يمكنه أو يمكنها مساعدتك للحصول
على الخدمات التي تريدها وتقديم الدعم المعنوي لك.
فعندما تتوجه إلى المنزل ،ستحت اج إلى التكيّف للعيش مع أسرتك مرة أخرى .ربما تجد أن التدابير الذي يجب عليك اتخاذها قبل أشهر قد
تُ ش ّك ل بعض الضغط على حياتك .فقد أخبرنا المرضى أن مفتاح إدارة هذا الضغط الجديد هو البقاء في حالة هدوء وثقة قدر المستطاع.
فاستعادة الشعور بالتوازن واالرتياح أمر يت أتى بمرور الوقت.
لن تشعر بنفس الشعور الذي كنت تشعر به قبل مرضك .حيث يمكن أن تشعر باإلرهاق والضعف .وربما لن تكون شهيّتك مثلما كانت عليه قبل ذلك.
قد تشعر ببعض التغييرات في حواس التذوق والش ّم .وربما يستغرق األمر منك وقتا ً ما كي تسترد قوتك ولكي تكون قادراً على المشاركة في األنشطة
التي كنت تستمع بها قبل إجراء عملية الزراعة في جسمك.
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الوقاية من العدوى
عاد ةً ما يستغرق األمر من ثالثة أشهر إلى اثني عشر شهر ا ً كي يتعافى جهاز المناعة لديك بعد إجراء عملية الزراعة .فنحن نخبر المرضى أن
العام األول بعد إجراء الزراعة يشبه العام األول في حياتك كمولود جديد .وخالل هذه الفترة ،أنت مع ّر ض لخطر اإلصابة بالعدوى .ولهذا
سيقوم الفريق المسئول عن عملية الزراعة بفحص دمك لمعرفة مدى تح سّن جهازك المناعي وقدرته على العمل .وسوف يساعدهم هذا على
تقديم االستشارة لك بشأن أي تغييرات على اإلرش ادات التي يجب عليك اتباعها.
ُك ن على علم بأعراض العدوى المدرجة أدناه .اتصل بطبيبك إذا كان لديك:


درجة حرارة  °40001فهرنهايت ( °83درجة مئوية) أو أعلى .لست مضطراً لقياس درجة حرارتك يومياً ،إال أنه ينبغي فحصها
بصورة دورية إذا لم تشعر بتحسن،



احمرار البشرة أو التعرق أو االرتعاش أو االرتجاف



السعال أو العطس أو رشح األنف أو قصر النفس أو اضطرابات الصدر



أي احمرار أو انتفاخ و/أو آالم في الحلق أو العينين أو األذنين أو البشرة أو المفاصل أو البطن



ضبابية الرؤية أو أي تغييرات أخرى في قدرتك على الرؤية بوضوح



تكرار التبوّ ل أو الحرقة أثناء التبوّ ل أو كالهما



إذا كان ال يزال لديك قسطرة وريدية مركزية أو تعاني من صعوبة في تنظيفها أو أي قشعرة مصاحبة لتنظيفها



تهيج شرجي مثل الحرقة والتألم الشرجي



طفح جلدي



النفاطات (الفقعات) الصغيرة التي تشبه قرحة البرد ،حول فمك أو أي جزء آخر من جسمك

يُمكن أن ُتصاب بالفيروس بسهولة حتى يستعيد جهاز المناعة لديك قوته ويعود إلى نشاطه الطبيعي .كما أن الفيروسات التي كنت مصابا ً بها في
والهرْ بِسٌ ال ُنطاقِ ّي .إذا تع ّرضت ألي من هذه
الماضي يمكن أن تنشط مرة أخرى .وأحد هذه الفيروسات هو ذلك الفيروس الذي يسبب الجديري
ِ
األمراض ،اتصل بطبيب الزراعة أو الممرض فورا .فالبد في هذه الحالة من تقييم حالتك الصحية .كما يمكن أن ينشط الفيروس مرة أخرى في
المرضى الذين كانوا مصابين بالجدري عندما كانوا أطفال ،حيث يبدأ عاد ًة بألم في البشرة مع وجود بثرة أو نفاطة مملوءة بماد ة سائلة .إذا بدأت
النفاطات في االنتشار في جسمك ،فيمكن أن تكون صغيرة جداً ويمكن أن تكون كبيرة بحجم الممحاة .ربما تكون هذه النفاطات مؤلمة أو محرقة أو
تسبب حكة .إذا كان لديك أي من هذه األعراض اتصل بطبيبك أو ممرضك على الفور حتى يتم عالجك.
حينما يتعافى جهاز المناعة لديك ،فسوف تأخذ لقاحات الطفولة .ويبدأ هذا عادة بعد عام من إجراء الزراعة ،ومع ذلك سوف يحدد لك فريق الزراعة
التوقيت المناسب لك.
وهناك مجموعة من التدابير المحددة التي يمكنك اتخاذها للحد من فرصة إصابتك بالعدوى ،وسوف نتناول في ما يلي بعض اإلرشادات كي تتبعها.
النظافة الشخص ّية
بينما تستعيد عافيتك بعد إجراء الزراعة لك ،فإن الحفاظ على نظافتك مهم جدا ويساعد على الوقاية من العدوى .اتبع اإلرشادات التالية:


االستحمام اليومي .استخدم صابونا ً ملطفا ً مثل ® Doveأو ® Caressال تستخدم ® Ivoryأو صابونا مزيال للعرق ألنه قد يسبب جفافا لبشرتك.
تأكد من غسيل منطقة اإلبط واألربية (الحقو "منطقة التقاء أعلى الجسم بأعلى الرجلين) ،استخدم قماش غسيل أو منشفة خاصة بك فقط.
o

تجنب استخدام الماء الساخن ،إذا كانت بشرتك جافة .استخدم زيت اطفال أو مرطب للبشرة مثل ®  Eucerinأو ®Cerave
ضع هذه الزيوت أو المرطبات الجلدية بعد االستحمام عندما يزال جسمك رطبا ً ومبلال ً .جفف بشرتك من خالل تمليسها
بلطف وعناية بمنشفتك .ال تستخدم الغسوالت التي تحتوي على مواد كحولية ،فسوف تزيد من جفاف بشرتك.



يبدأ الشعر عاد ًة في النمو مرة أخرى بعد حوالي ثالث أشهر من إجراء الزراعة .ومن المحتمل أن ينمو شعرك بشكل مختلف عما كان عليه قبل ذلك.
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وعلى الرغم من ندرته ،إال أن فقدان الشعر (الصلع) قد يحدث بعد عملية الزراعة بأشهر أو سنوات.


قلّل الوقت الذي تقضيه تحت أشعة الشمس المباشرة ،سوف تكون بشرتك أكثر حساسية وربما تحترق بسهو لة بعد إجراء الزراعة .وربم ا
تزيد العالجات التي تأخذها من هذه الحساسية .عندما تتواجد في الشمس ،عليك حماية بشرتك بواقي األشعة الشمسية المزود بعامل
الحماية من الشمس بحد أدنى  . 00اعد دهان واقي الشمس من وقت ألخر .إذا تعرضت ألشعة الشمس المباشرة لمدة  00دقيقة أو أكثر،
فعليك تغطية ب شرتك برداء قطني وقبّعة وقائية ،كما أن التعرض الطويل ألشعة الشمس قد ينشط "قرح البرد" (فيروس الحأل البسيط).



يمكن ارتداء العدسات الالصقة ،إال أنه يتعين عليك التأكد من نظافتها جيداً قبل ارتدائها ،ال تعيد استخدام محاليل تنظيف .تأكد من التخل ّص من محاليل
التنظيف عند انتهاء صالحيتها.



اشتر جميع المنتجات الجديدة بعد عملية الزراعة.
يمكنكِ التزيّن .ولكن
ِ



سوف تنمو أظافر جديدة تحل محل األظافر القديمة .سوف يتم هذا تدريجيا بعد عملية الزراعة بثالثة أو أربعة أشهر.



ال تقم بعمل مانكير (تشذيب األظافر) أو بديكير (العناية باألقدام) في مركز تجميل األظافر أثناء تعافي جهازك المناعي ،يمكنك عملها ف ي البيت
بأدواتك الخاصة.



إذا كنت ال تزال تستخدم القسطرة الوريدية المركزية ،فال تدعها تنغمر في الماء أثناء االستحمام.



ال تصنع ثقوبًا في جسمك وال ترسم وشما ً بعد إجراء عملية الزراعة ،حيث يزيد هذا من تعرض اإلصابة بالتهاب الكبد وغيرها من
العدوى األخرى.

العناية بالفم
يمكنك تنظيف أسنانك بفرشاة أسنان فائقة النعومة إذا:



كان تعداد العدالت المطلقة ) (ANCلديك أكبر من ( 000أحيانا ً يطلق عليها .)0,0
كان تعداد صفائح الدم لديك ( 000000أحيا ًنا يُطلق عليه  )00أو أكثر.

استفسر من طبيبك أو طبيب األسنان عن الوقت الذي يمكنك فيه استخدام خيط األسنان أو غسل أسنانك بفرشاة عادية.
إذا كان لديك طقم أسنان ،فيجب أن تحافظ على نظافته للوقاية من العدوى .انقعه يوميا ً في أي منظف أطقم أسنان .استعن بالتوجيهات المدونة
على المنتج ،ثم اشطفه جيد ا ً بالماء الجاري .ربما يحتاج طقم األسنان الخاص بك إل ى إعادة تعديل بعد عملية الزراعة.
إذا كان لديك أدوية شطف للفم ،انزع طاقم األسنان قبل شطف أو هفّ الدواء  .فهذا يساعد الدواء على تحقيق الفعالية المطلوبة وسيمنع
إعادة إصابة فمك .أخبر طبيبك أو ممرضك إذا كنت تشعر بألم أو انزعاج في فمك.
فجفاف الفم من األعراض األخرى التي قد تعاني منها لمدة ثالثة أو أربعة أشهر وربما أطول من ذلك بعد إجراء الزراعة .تجنب استخدام
غسوالت الفم التجارية أو تلك التي تحتوي على كحول أو بروك سيد الهيدروجين .فهذا قد يعمل على تجفيف فمك وتهيجه ،بد ال ً من ذلك،
استخدم ماء مالح معتدل للشطف .ويمكنك عمله من خالل مزج نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات
ص الحلوى المنزوعة السكر أو
الصودا في كأس سعته  3أوانص من الماء .قد يصف طبيب األسنان غسوالت فم أخرى .قد يفيد م ّ
األقراص الماصة .
قد ال تكون الغدد اللعابية لديك فعالة في بكتيريا الغسيل من فمك بعد إجراء الزراعة .فهذا يزيد من فرص إصابتك بتجويفات ،استخدم معجون
أسنان يحتوي على مادة الفلورايد .ويمكنك أيضا ً استخدام غسول فموي من الفلورايد بمجرد تعافي فمك تماما ً وعدم كونه جافا ً جداً ،أبق هذا
الغسول الفموي في فمك لمد ة دقيقة بحد أدنى ،ثم الفظه وال تشطف.
بيئة منزلك
يجب أن يظل منزلك نظيفا ً من التراب والغبار قدر المستطاع ،إال أنه ينبغي أال تبالغ في ذلك .ال تقم بطالء جدران منزلك وال تضع سجادات
جديدة ،في الحقيقة ،يحظر أن تكون متواجداً حول منطقة ترميمات أو إنشاءات حتى يسمح لك فريق الزراعة .ويشتمل هذا على تلك العمليات
الجارية وتلك التي تم تنفيذها واالنتهاء منها خالل الثالثة أشهر الماضية .ابتعد عن المناطق العفنة حيث تنمو األشياء العفنة مثل الط ابق السفلي
الرطب .كما يمكنك استخدام نظام تنقية هواء في منزلك ،ولكنه ليس ضروريا ً.
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ال تتتخدم ججززة ترييب الجو .البكتيريا والعفن ينموان بسهولة فيها .قد يفيد وجود وعاء من الماء في الشتاء بالقرب من مصدر الحرارة .يجب
تغيير الماء بصورة يومية.
بوجه عام ،حاولي أال تؤدي أي عمل من أنشطة المنزل اليومية مثل نفض الغبار أو الكنس على مدى الثالثة أشهر األولى بعد الزراعة .يمكنك
ً
طهو الطعام أو غسل األطباق أو كي المالبس ،بنا ًء على مستوى الطاقة لديك .يجب أن يظل حمامك نظيفا ً جد ا ً
(خاصة البانيو والتواليت).
استخدمي المطهرات بصورة منتظمة.
اغسلي أوعية الطعام ومالءات األسرة الخاصة بك بعناية .ال داع لغسلها وحدها بعيد ا ً عن بقية مالبس األسرة  .اغسلي جميع الشوكات
والمالعق والسكاكين بالماء الساخن وسائل تنظيف أطباق أو استخدمي غسالة األطباق .اغسلي المنشفات مرتين أسبوعي ا ً واغسلي مالءات
السرير مرة أسبوعيا ً .استخدمي المنشفات وأقمشة الغ سيل الخاصة بك فقط ،وليس تلك المنشفات الخاصة بأفراد أسرتك.
يمكن اإلبقاء على النباتات المنزلية في منزلك .إال أنه يجب عليك القيام بما يلي خالل األشهر القليلة األولى بعد الزراعة:


عدم لمس تربة النباتات المنزلية إال إذا كنت مرتديا ً قفازاً وقناعاً.



عدم لمس الماء الموجود في مزهرية الزهور .ينبغي أن يقوم شخص أخر بتغيير الماء الموجود في المزهرية بشكل يومي.

الحيوانات األليفة
ً
حاملة لألمراض .فقد ُتش ّكل هذه الحيوانات خطرً ا كبيرً ا عند تعافي جهازك المناعي .يمكنك لمس حيوانك األليف واالحتفاظ
يمكن أن تكون الحيوانات
به ف ي منزلك ولكن من األفضل أال يكون هناك اتصال بدني بينك وبينه .ال تلمس لُعاب الحيوان أو برازه .كما يجب أن تتأكد من حماية نفسك من
العضات أو الخدوش ،ال تتعامل مع الطيور أو السحالي أو الثعابين أو السالحف أو القوارض األخرى أثناء تعافيك من عملية الزراعة .إذا كان
لديك حوض سمك وكان عليك تنظيفه بنفسك ،فيجب عليك حماية نفسك بارتداء قفازات .إذا كان لديك قطة أو كلب في المنزل ،اتبع اإلرشادات
اإلضافية الواردة أدناه حتى يوجهك طبيبك بعمل شيء غير ذلك.


تأكد أن حيوانك األليف قد تلقى جميع التحصينات وغيرها من التطعيمات.



اطلب من الطبيب البيطري فحص براز الحيوان األليف بصورة سنوية لفحص الطفيليات.
إذا كان لديك قطة ،افحصها مرة سنويا ً لمعرفة ما إذا كانت مصابة بابيضاض الدم وداء المقوسات.



عالج الحيوان األليف من البراغيث .إذا كان حيوانك األليف يسير في مناطق خشبية ،افحصها لمعرفة ما إذا كان بها قراد كل يوم وذلك في فصل



القراد (مايو إلى نوفمبر).


ال تنظف صناديق مخلفات القطط أو تنظف فضالت الكالب .اطلب من شخص آخر القيام بعمل هذه األشياء بدالً منك.



أبق حيواناتك األليفة داخل المنزل أو في نطاق العقار الخاص بك .ألن هذا يمنع فرصة انتقال األمراض من الحيوانات األخرى إلى تلك الحيوانات
األليفة.



ال تدع الحيوانات األليفة تنام في سريرك .إذا كنت تنوي اقتناء حيوان أليف بعد إجراء عملية الزراعة ،فمن األفضل لك اختيار كلب أو قطة بصحة
جيدة يزيد عمرها عن عام .واخصه بنزع مبايضه أو اجعله محايداً ،أما خارج منزلك ،تجنب االتصال المباشر بالحيوانات في المزرعة أو الجزء
المخصص لحيوانات األطفال في حديقة الحيوانات.

والزوار
األترة
ّ
يمكنك االتصال واالقتراب بدنيا ً بأفراد عائلتك المباشرة .ال تقترب أو تتصل بأي شخص مصاب بالبرد أو يبدو عليه أعراض المرض .ارت ِد قناعا ً
إذا كان يجب أن تك ون في نفس الغرفة مع شخص مصاب بالبرد أو مريض .ويتعين على أفراد أسرتك وأصدقائك المقربين الحصول على حقنة
مصل األنفلونزا سنويا ً.
قد يكون لديك زوّ ار ،ولكن اقتصر على مجموعات صغيرة .ال تزر شخصا ً مصابا ً بأي مما يلي:


البرد



الحُماق



تعرّض لإلصابة بالجدري في اآلونة األخيرة

 تعرّض لإلصابة بالقوباء في اآلونة األخيرة
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بالهرْ ِبسٌ ال ُنطاقِ ّي في اآلونة األخيرة
تعرّض لإلصابة ِ



تعرّض في اآلونة األخيرة ألي نوع من الفيروسات أو العدوى



تلقى مصالً في اآلونة األخيرة مع فيروس حي مثل الحماق هناك حاالت قليلة جداً من هذه ،ولكن إذا كان هناك شخص ما في بيتك يحتاج مصالً،
فيجب أن يعلم طبيبه بأن مناعتك ضعيفة وتعيش معه في نفس المنزل.

س النُ ياق ِّي جو الحصبة جو الحصبة األلمانية.
اتصل بيبيبك على الفور في حال تع ّر ضك جنت جو جحد جفراد عائلتك ل لحماق جو ال ِز ْر بِ ٌ
خارج منزلك
احرص على المشي بانتظام خارج منزلك ،ولكن تجنب المناطق الغبرة ومواقع اإلنشاء .فالمشي وسيلة ممتازة السترداد قوتك وطاقتك ،فأثناء
األشهر ا لقليلة األولى بعد إجراء الزراعة  ،عليك تجنب بعض األماكن اآلتية عندما تكون مزدحمة:


محال البقالة (السوبر ماركت)



مراكز التسوق



دور السينما



المدارس



المطاعم



وسائل النقل العام

يمكنك الذهاب إلى هذه األماكن أثناء ساعات الركود عند عدم وجود زحام .تجنب ركوب وسائل النقل العام لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر بعد عملية
الزراعة .سوف يخبرك طبيبك بالموعد المناسب الذي يمكن فيه رفع جميع هذه القيود أو بعضها.
يمكنك السباحة في المحيط بعد استعادة قوتك وتشعر بأنك أكثر نشاطاً .احرص على االهتمام بالتنبيهات الواردة من إدارة الصحة .يمكنك السباحة
أيضا ً في حوض سباحة خاص وغير مزدحم .تأكد من أن ماء حوض السباحة مزود بمادة الكلور .ال تسبح في البحيرات واألنهار واألحواض
المزدحمة إلى بعد أن يستعيد جهاز المناعة لديك عافيته وقوته ،ال تتبح إذا كانت لديك قتيرة وريدية مركزية.
النزيف
الصفائح عبارة عن خاليا دم تساعد على تكوين تخثرات وتتحكم في نزيف الدم .عندما ينخفض عدد الصفائح لديك ،فإنك مُع ّر ض لخطر النزيف.
فالعديد من المرضى يتركون المستشفى بتعداد قليل من الصفائح .حيث يستغرق األمر أسابيع أو شهور لكي يستطيع جسمك إنتاج العدد الطبيعي من
الصفائح .وقد تحتاج إلى نقل صفائح دم.
تشتمل عالمات نقص تعداد الصفائح على تغييرات في البشرة ونزيف أو كالهما ،وقد تشتمل تغييرات البشرة على العديد من الكدمات أو
الحبرات ( ) pe-tea-key-eyeعادة ما تكون هذه التغييرات عبارة عن نقاط صغيرة أرجوانية حمراء على البشرة التي ال تختفي عندما تضغط
عليها .وقد ترى هذه النقاط في الجزء السفلي من رجليك أو داخل كاحل قدمك بعد مغادرة الم ستشفى .إذا رأيت عدة حبرات ،اتصل بطبيبك.
وهناك أعراض أخرى لقلة تعداد الصفائح وتشمل النزيف من اللثة أو األنف.
إذا عدت إلى المنزل بأي من هذه األعراض وزادت في عددها أو تكرارها ،فأطلع طبيبك عليها .إذا لم يكن لديك أي من هذه األعراض
وبدأت في الظهور فجأة ،عليك االتصال بطبيبك .ذلك يعني أن هناك تغير في تعداد الصفائح لديك.
إذا أصبت إصابة تسببت في إحداث نزيف ،فال تنزعج .ابق هادئا ً واتبع مبادئ اإلسعافات األولية بحسب نوع اإلصابة:


الجروح المفتوحة :إذا جرحت نفسك ،ضع عصابة نظيفة وجافة أو منشفة أو قطعة قماش على الجرح و اضغط عليها بقوة .استمر في
الضغط حتى يتوقف النزيف .وإذا استمر الجرح في النزيف ،ارفع الجرح .على سبيل المثال ارفع ذراعك أو عل ّق قدمك .ضع بعض الثلج
على الجرح وأخبر طبيبك.
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نزيف األنف :إذا أصبت بنزيف في األنف ،اجلس مستقيما ً وانحني قليال ً إلى األمام ،ال تمل رأسك إلى الوراء .اضغط على جسر األنف من
خالل وضعه بين إصبعي اإلبهام والسبابة لمدة ال تقل عن  40دقائق بدون تركها .إذا استمر النزيف ،استمر في الضغط على أنفك .ضع
كيس ثلج على جسر أنفك حتى يتوقف النزيف .إذا استمر النزيف لمدة أطول من نصف ساعة ،أخبر طبيبك.

إذا كان تعداد صفائح الدم لديك أقل من  ،) 00( 00,000اتبع اإلرشادات التالية:


استخدم شفرة كهربية عند الحالقة.



استخدم فرشاة أسنان نيلونية ناعمة أو مرواء شفوي مثل ® WaterPicلمنع نزيف اللثة .ال تستخدم خيط األسنان.



ال تتناول األسبرين أو المنتجات التي تحتوي على األسبرين واألدوية المشابهة لألسبرين مثل® ibuprofen (Advilأو naproxen
 (Aleve®).لمزيد من المعلومات انظر الفصل المعنون "األدوية الشائع تجنبها".



تجنب التمخط من األنف بقوة.



إذا كنت مصابا ً باإلمساك ،اتصل بطبيبك ،فقد تحتاج إلى المزيد من األلياف في نظامك الغذائي وربما تحتاج إلى مُليّن.



تجنب األنشطة أو الرياضات التي قد تتسبب إصابة .إذا كان لديك أي شكوك أو مخاوف ،ناقشها مع طبيبك.

اتتئناف جنشيتك وجعمالك
األنشية اليومية
يتباين وقت التعافي بعد عملية الزراعة .حيث يجد معظم المرضى أن األمر يستغرق حوالي ثالثة أشهر ،بينما يستغرق فترة أطول من ذلك مع
مرضى آخرين أو أقل .الفترة التي تتبع عملية الزراعة هي فترة استعادة الخاليا ونموها .كما ستنمو مجدداً جميع الخاليا الموجودة في فمك ومعدتك
وأمعائك وشعرك وعضالتك .وهذا يتطلب سعرات حرارية وطاقة .قد تشعر بتعب أكثر مما تتوقع .تذكر دائما ً أن هذا التعب والضعف من األمور
الطبيعية المالزمة لعملية الزراعة .وينبغي أن المزيد من قوتك وعافيتك في كل أسبوع.
يبدأ الشعر في النمو بسرعة أكثر بعد مرور الشهر الثالث من عملية الزراعة .قد تشعر بتحسن يمكنك من استئناف مستوى نشاطك العادي .ومن
هذه النقطة فما بعدها ،سوف تشعر بتحسن أكبر .بالنسبة للكثيرين ،تعتبر الفترة الممتدة من الشهرين إلى الثالثة أشهر حتى عام بعد عملية الزراعة
بمثابة فترة استشفاء وتعافي.
ممارتة الرياضة
يرى كثيرون أن األمر يستغرق بعض الوقت الستعادة قوتهم ،ويفضل اتباع خطة تمرين منتظمة ،فعندما تبدأ بالتمرين ،ابدأ بالتمرينات السهلة أوالً ،ويستطيع
اختصاصي العالج الطبيعي مساعدتك في تحديد نوع التمرين المناسب بالنسبة لك ،وعندما تشعر بتحسن واالستعداد للتمرين ،استفسر من طبيبك عن كيفية زيادة
التمرين ،ال تمارس الرياضة التي بها احتكاك بين الالعبين أو التزحلق حتى يكون تعداد الصفائح لديك أكثر من  .400,000ال تتبح إذا كانت لديك قتيرة
وريدية مركزية.
الزوايات
هناك بعض اله وايات التي تستخدم منتجات يمكن أن تكون سامة مثل األعمال الخشبية والطالء وبناء النماذج .احرص دائما ً على العمل في غرفة
بها كمية كافية من الهواء الطلق .ال تغلق النوافذ وأبقها مفتوحة .استخدم أنواع من الطالء والغراء غير السام .يمكنك مناقشة طبيبك ،إذا كان
لديك أي استفسارات أو مخاوف من معاودة ممارسة أي من هواياتك.
العودة إلى المدرتة جو العمل
لن تتمكن من العودة إلى المدرسة أو العمل قبل مضي فترة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر من وقت عملية الزراعة ،قد يشعر البعض
باالستعداد للعودة بسرعة ،بينما يشعر آخرون بالقلق نظراً لبعدهم عن المدرسة أو العمل لفترة طويلة .ومن األفضل البدء ببطء .على سبيل المثال،
فقد يكون من المفيد البدء ببرنامج عمل نصف يوم أو ثالثة أيام أسبوعياً .يخبرنا معظم المرضى أن التفكير في العودة عاد ًة ما يكون أصعب من
العودة ذاتها.
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فمن الممكن أن يكون العودة إلى نمط حياتك العادي أمر صعب .تحدث بعض المرضى عن شعورهم الخاص بالتغييرات التي طرأت على مظاهرهم .فعلى سبيل
المثال ،يعتبر فقدان الشعر (الصلع) أمراً صعبا ً للغاية لدى الكثيرين .بينما يعاني آخرون من مشاكل في التركيز أو االستمرار في االنتباه .كما يعجز البعض عن العودة
إلى نفس مستواهم السابق .يتواجد فريق الزراعة هنا للتحدث معك بشأن عودتك إلى المدرسة أو العمل .يمكنك التحدث إلى االختصاصي االجتماعي أو الممرض أو
الطبيب النفسي أو طبيبك المعالج .يمكننا العمل معك كي نجد طرقا ً لتسهيل عملية عودتك إلى المدرسة أو العمل.
التفر
خالل الثالث أشهر األولى بعد إجراء الزراعة ،تجنب السفر خارج نطاق حدود مدينة نيويورك.
تحدث إلى فريق الزراعة ،إذا كنت تنوي السفر بالطائرة .يجب أن يكون لديك عدد عالي وكافي من الصفائح لكي يكون سفرك بالطائرة آم ًن ا.
أخبر فريق الزراعة ,إذا كنت تخطط للسفر خارج البالد خالل أول عامين بعد إجراء الزراعة .فر بما يوصيك الفريق بزيارة خبير في طب
السفر وذلك لتقليل مخاطر العدوى أثناء تواجدك خارج البالد.

الصحة الجنتية
استفسر من طبيبك عن العودة للنشاط الجنسي قبل مغادرة المستشفى إلى المنزل .فمن المهم بمكان أن تحصل أنت وشريكتك/شريكك على
إجابات لجميع األسئلة التي تدور ببالكما .في حال ظهور أسئلة جديدة لديك ،يمكنك مناقشتها مع طبيبك أثناء زيارات المتابعة.
حماية نفتك من العدوى جو النزيف جثناء ممارتة الجنس
اتبع هذه التدابير الوقائية حتى يخبرك طبيبك بتعافي تعداد الدم والجهاز المناعي.


تجنب الجنس الذي يشمل االختراق أو االتصال بغشاء مخاطي بينما يكون عد الدم لديك منخفض (عدد الصفائح يحتاج أن يكون أكثر من
 .)000000وذلك يتضمن الجنس المهبلي والفموي والشرجي أو إدخال األصابع أو الهزازات أو غيرها من األلعاب الجنسية داخل المهبل
أو في الشرج.



استخدم الواقي الذكري عند ممارسة الجنس المهبلي أو الفموي أو الشرجي.



استخدم أداة واقية (واقي ذكري أو واقي الفم) عند احتمال دخول إفرازات مهبل شريكتك أو المني إلى فمك.



امتنع عن أي نشاط جنسي قد يعرض فمك للبراز.



تجنب الجنس الذي يشمل االتصال بغشاء مخاطي إذا كان هناك احتمال عدوى تناسلية أو وجدوها بالفعل لديك أو لدى شريكك.

االحتضان والعناق واللمسات اللطيفة وتقبيل البشرة هي طرق أخرى يمكنك من خاللها أن تكون حميمًا مع شريكك أثناء هذا الوقت .لمزيد من المعلومات عن
النشاط الجنسي أثناء العالج وبعده ،أسال ممرضك عن المصادر التالية:


النشاط الجنسي أثناء عالج السرطان :معلومات للنساءwww.mskcc.org/cancer- care/patient- :
education/resources/sexual-activity-during-treatment-information-women



النشاط الجنسي أثناء عالج السرطان :معلومات للرجالcare/patient- -www.mskcc.org/cancer :
education/resources/sexual-activity-during-treatment-information-men



الصحة الجنسية والعالقة الجنسيةwww.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources/sexual- health-and- :
intimacy

تنشر جمعية السرطان األمريكية مصدرين تم إعدادهما بعناية عن ممارسة الجنس عقب عالج السرطان .وهذه المصادر متاحة مجانا من الجمعية
األمريكية المحلية للسرطان أو على موقع  ACSعلى الروابط التالية:


النشاط الجنسي للرجل المصاب بالسرطان

www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002910-pdf.pdf



النشاط الجنسي للمرأة المصابة بالسرطان

www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002912-pdf.pdf
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معلومات للنتاء
ربما تتعرضين ألي مما يلي بعد إجراء الزراعة:


قلة الدورات الشهرية



انعدام الدورات الشهرية



جفاف المهبل والشعور بعدم الراحة

المرطبات المهبلية غير هرمونية والمنتجات التي ال تحتاج لوصفة طبية يمكن أن تخفف جفاف المهبل وعدم الراحة .وهي متاحة في كل
الصيدليات أو على اإلنترنت .أمثلة مثل كبسوالت فيتامين هـ السائلة و®  Replensو® Hyalo GYNو K-Y® Brand
LIQUIBEADS ™.
المشحمات المهبلية عادة تكون في صو رة سائلة أو جيل .وتستخدم هذه المشحمات لتعزيز إفرازات المرأة الخاصة وتقليل الجفاف واأللم أثناء النشاط
الجنسي .استخدم هذه المشحمات لجعل الجنس أكثر راحة ومتعة .أمثلة مثل ® Astroglideو  K-Y® JellyوPjur ® Woman Bodyglide
(مشحم يحتوي على السيليكون) .لمزيد من المعلومات ،اسأل ممرضك عن مصدر  MSKالصحة المهبلية أو تفضل بزيارةwww.mskcc.org/cancer-:
care/patient-education/resources/vaginal-health
قد تتغير وظائف المبايض بحسب نوع العالج الذي تم استعماله .وقد ينتج عن هذا عن انخفاض نسب اإلستروجين ،ربما يوصيك طبيبك
بأخذ مكمالت إستروجينية بعد عملية الزراعة.
إذا احتجت إلى المساعدة أو الدعم بخصوص هذه األم ور ،اتصل بالطب الجنسي النسائي و برنامج صحة المرأة على رقم
.)515( 333-0005
معلومات للرجال
قد يعاني بعض الرجال من انخفاض الرغبة الجنسية بعد عملية الزراعة .وقد يكون لهذا تأثير على عالقتك الجنسية ،إال أنه باستعادة قوتك وزيادة
أنشطتك ،فسوف يتغير أداؤك الجنسي أيضا ً.
قد يصاب بعض الرجال أيضا بضعف االنتصاب بعد عملية الزراعة .يمكن عالج ضعف االنتصاب باألدوية مثل سترات السيلدينافيل
(® ) Viagraأو تاداالفيل (®  .) Cialisهناك طرق عديدة لعالج ضعف االنتصاب .يمكن لطبيبك إحالتك إلى اختصاصي في الطب الجنسي
الذكوري وبرنامج الطب التناسلي.

شرب الكحوليات والتدخين
تحتاج أعضاؤك إلى فترة زمنية للتعافي بعد إجراء عملية الزراعة .يمكن للكحول إلحاق الضرر بالكبد وبنخاع العظم المتعافي .وقد يزيد هذا
الضرر إذا كنت تأخذ أدوية تؤثر على الكبد ،ال تتناول المشروبات الكحولية إال إذا أخبرك طبيبك المختص بالزراعة بأنه آمن لك.
ال تدخن جبداً:


السجائر



السيجار



المرجوانا (الحشيش)



منتجات التبغ األخرى

حيث إن تدخين هذه األشياء قد يؤدي إلى عدوى رئوية خطيرة .كما أنها تزيد أيض ا ً خطر اإلصابة بسرطان ثان .إذا اردت االقالع عن
التدخين اتصل على برنامج  MSKللعالج من التبغ على رقم (212) 610-0507أو تفضل بزيارة:
إلىwww.mskcc.org/cancer-care/counseling-support/tobacco-treatment :
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المتابعة
سوف يتم ترتيب زيارات المتابعة وجدولتها قبل أن تتوجه إلى منزلك .سوف يحدد طبيبك عدد مرات الزيارة التي يجب أن تذهب فيها للمتابعة.
يرى بعض المرضى أنه من المفيد لهم إحضار قائمة باألسئلة التي ظهرت منذ الزيارة السابقة .وسوف تقل لقاءاتك طالما كانت حالتك الصحية في
تحسن.
عند قيامك بزيارة المتابعة احضر قائمة بجميع أدويتك والجرعات التي تأخذها .واكتب قائمة باألدوية التي نفذت وتريد شراءها .اخبر طبيبك
قبل الموعد ،إذا كانت أي من أدويتك على وشك النفاذ قبل زيارة المتابعة .وسوف يتم إعطاؤك وصفات طبية أثناء زيارتك ليتم صرفها من
 MSKأ و الصيدلية المحلية.
سوف يتم إجراء اختبارات دم لفحص تعداد كرات الدم لديك ومستويات اإللكتروليت ووظائف الكبد والكلى .سوف يخبرك طبيبك بما إذا كنت تحتاج
إلى شفط نخاع عظمي والوقت المناسب لذلك.
قد تحتاج إلى أخذ عالجات وريدية وذلك يشمل المضادات الحيوية ونقل الدم  .وفي هذه الحالة سوف يخبرك طبيبك أو ممرضك عن الكيفية وعن
المدة التي سوف تحتاج فيها لهذه العالجات .إذا احتجت ألي منها فسوف تعطى هذه العالجات في وحدة  BMTالكيميائية أو الوحدة الكيميائية،
وكالهما يوجد في المستشفى الرئيسي في  . York Avenue 1275سوف يتم جدولة المواعيد وتنسيقها مع زيارات المتابعة.
التحصينات
بعد إجراء الزراعة ،فإ نك سوف تفقد الحماية من التحصينات التي تلقيتها أثناء طفولتك .يحصل جميع المرضى الذين أجريت لهم عملية الزراعة
على تحصينات الطفولة بمجرد تعافي الجهاز المناعي .ويحدث هذا عادة بعد مرور حوالي عام من عملية الزراعة.
حينما يصبح آم ًنا لك تلقي التحصينات ،فسوف يتم تنسيق ذلك من قبل فريق الزراعة أو سوف يتم احالتك إلى ممرض ممارس في عيادة التحصين التابعة
لنا .يمكن أن تعطى التحصينات في  MSKأو يمكن لممرضك الممارس إعطاء طبيب رعايتك قائمة بالتحصينات الموصى بها .من فضلك ،الحظ أنه في
بعض األحيان يكون من الصعب على أطباء الرعاية الحصول على التحصينات ،لذا فربما تحتاج أن تأخذ التحصينات في .MSK
العناية باألتنان
بعد تعافيك من عملية الزراعة ،احرص على زيارة طبيب األسنان بصورة دورية إلجراء الفحوصات الروتينية .فإذا كنت بحاجة
إلى إجراء عمل أسناني مكثف ،اطلب من طبيب األسنان الخاص بك االتصال ب أحد أطباء أسنان لدى  ، MSKيمكنه االتصال بنا على الرقم
 ) 040 ( 586 - 0511قبل البدء في عالجك .سوف يخبرك طبيبك المعالج بالتوقيت اآلمن الذي يمكنك فيه استئناف جميع إجراءات العناية
باألسنان مع طبيب األسنان الخاص بك.
أخبر طبيبك أو طبيب األسنان إذا:


كنت قد أخذت عقارات باميدروميت (® )Arediaأو حامض زوميتا )®.)Zometa



كان عندك ضيق بالفك



كنت تعاني من ألم باألسنان



تغير في لون خط اللثة

فحص العينين
يمكن أن تبدأ في المعاناة من اعتمام عدس العين (كاتاراكت) إذا كنت خضعت للعالج اإلشعاعي أو تالقيت جرعة كبيرة من الستيرويد .إذا ظهرت
عليك أي من األعراض التالية ،فالبد من زيارة طبيب عيون:


الرؤية المعتمة أو غير الواضحة أو الضبابية أو الغائمة.



تغير في طريقة رؤيتك لأللوان



مشاكل في القيادة اثناء الليل مثل الوهج القادم من المصابيح األمامية.

 مشاكل مع الوهج أثناء النهار
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الرؤية المزدوجة

ربما تحتاج فقط إلى تغيير مقاسات نظارتك أو العدسات الالصقة .تأكد من إخبار طبيب العيون الذي يعالجك بالعالج الذي تلقيته .انتظر  8أشهر
على األقل بعد عملية الزراعة قبل حصولك على مقاسات جديدة لنظارتك ،حيث يمكن أن تتغير الرؤية لديك خالل عملية التعافي.

جدوية عامة يجب تج ّنبزا
ال تتناول األسبرين أو أي عالجات تحتوي على األسبرين وكل مضادات االلتهابات الخالية من اال سترويد (  ) NSAIDsحتى يخبرك

طبيبك أنه من الممكن ذلك .للحصول على قائمة بهذه األدوية ،اسأل ممرضك عن المصدر األدوية الشائعة المحتوية على األسبرين والعقاقير التي ال
تحتوي على استرويد والمضادة لاللتهابات ( )NSAIDsأو تفضل بزيارةwww.mskcc.org/cancer-care/patient- :
education/resources/common-medications- containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-antiinflammatory-drugs-nsa
اطلع على المادة المطبوعة الملصقة على أي من األدوية التي تؤخذ بال وصفة طبية والتي تفكر في أخذها وذلك للتأكد من خلوها من المكونات التي تريد
تجنبها .إذا لم تكن متأكداً من سالمة أخذ دواء معين ،استشر فريق الزراعة قبل أخذه .ال تأخذ أي مكمالت عشبية أو عالجات منزلية بدون استشارة فريق
الزراعة الخاص بك أوال.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات ،يرجى التح ّد ث إلى طبيبك أو ممرضك أو أي عضو آخر من فريق الرعاية الطبية .يمكنك
التح ّد ث إليهم خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صبا ًح ا حتى الساعة الخامسة مسا ًء على الرقم:
 .بعد الساعة الخامسة مسا ًء أو خالل عُطلة نهاية األسبوع أو اإلجازات ،يُرجى االتصال بالرقم
 .في حال عدم وجود رقم أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .)040( 586 -0000
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