الخروج من المستشفى بعد زراعة نخاع العظم:

معلومات للعائالت
توضح نشرة المعلومات هذه الصادرة عن مستشفى جريت أورموند ستريت (جوش) المبادئ التوجيهية لتنقل طفلك
خارج المستشفى بعد عملية زراعة نخاع العظم .القاعدة العامة هي أن طفلك يمكن أن يخرج من الجناح فقط عندما
يكون في مرحلة "اإلحتياطات الصفراء  "yellow precautionsويكون تعداد خاليا المناعة (الخاليا العدلة) عنده يزيد
عن  0.5مع أو دون استخدام عقار رفع مستوى المناعة.
قبل مغادرتكم أنت وطفلك المستشفى
 یجب أن تكون نسبة الكهارل (األمالح المعدنیة) عند طفلك مستقرة وال تتطلب المكمالت الوریدیة.
 ال یحتاج طفلك إلی أیة جرعات من األدویة الوریدیة أو بالفم أثناء خروجهم للتمشي.
 یجب أال یكون عند طفلك مواعید إلجراء فحوصات ،مثل أشعة إكس (السینیة) أو فحوص السونار
(فوق الصوتیة).
 يجب أن يكون في حوزتك حزمة أمان خط ھكمان ،وأن تكون على درایة باستخدامها ،وأن تكون
قد استوعبت متطلباتها بحضور جلسة تدریب ما یسمى "سیفتي توك ."safety talk
 یجب أن تضع كریم الشمس (إس بي إف  )SPF 50+على جلد طفلك من شهر أبریل إلى أكتوبر،
وینبغي علیهم لبس قبعة شمسیة ونظارات شمسیة.
 یجب على طفلك اإلبتعاد عن األماكن المكتظة بالناس وعدم اإلقتراب من الحیوانات والطیور.
 یجب أن تفهم ما یمكن /الیمكن لطفلك تناوله من الطعام أو الشراب عندما یكون خارج المستشفى.
یمكنك أن تأخذ معك من الجناح وجبة خفیفة مثل كیس كرسبس وكرتونة أو علبة مشروبات .كما یجب أال
یتناول طفلك آیس كریم من نوع مستر وبي ® ،Mr Whippyوالكعك أو المشروبات من علبة مفتوحة.
 تجنب المشي بالقرب من المناطق التي یجري فیها بناء أو ھدم المباني.
 تأکد من تزوید ممرضات الجناح برقم ھاتفكم المناسب لإلتصال بكم عند الضرورة.
األماكن التي ينبغي تجنبها عند الخروج للتمشي
بسبب مخاطر العدوى ،یجب علیكم أنت وطفلك عدم الذھاب إلى:








متجر المستشفى ومطعم الالغون في المستشفى.
ُ
كورمز فیلدس  - Coram’s Fieldsمنطقة لعب األطفال في نهایة شارع المبس كندوت ،Lamb’s Conduit
بسبب تواجد عدد من حیوانات المزرعة .كما یتواجد ھناك عدد كبیر من األطفال في ساحات المكان في
عطلة نهایة األسبوع والعطل المدرسیة ،حیث تقام ھناك برامج نشاطات لألطفال.
المحالت التجاریة مثل برُنزویك سنتر  Brunswick Centreالقریب من المستشفى أو أكسفورد ستریت
أو ریجنت ستریت القریب منه.
مغاسل المالبس العمومیة.
المطاعم.
وسائل النقل العام.
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 یجب اإلمتناع عن زیارة األجنحة أو المناطق السریریة األخرى في المستشفى.
األماكن المقترحة للتمشي
على الرغم من أن ھناك عددا من األماكن التي یجب تجنبها ،ال یزال ھناك الكثیر من الخیارات لألماكن التي یمكن زیارتها
خارج المستشفى:








حدیقة مورغان ستانلي  - Morgan Stanley Gardenفي الطابق ( 2الطابق األرضي) ،ممر مدرسة المستشفى،
عبر الـ المیدكل إللستریشن  .Medical Illustrationمن الساعة  4 - 3عصر كل یوم ،تكون الحدیقة مفتوحة فقط
للعائالت التي لدیها أطفال مثبطون مناعیا – أثناء ھذا الوقت ،سیطلب من جمیع العائالت األخرى أو الزوار
مغادرة المكان .لكنك ستحتاج إلى الحصول على بطاقة دخول خاصة من جناح فوكس  /Foxأو روبن .Robin
كوین سكویر  - Queen squareتجنب الحشود وقت الغداء والخارجین من الحانات القریبة.
بلومزبري سكویر  Bloomsbury Squareولنكولنز إن  -Lincoln’s Innأیضا تجنب الحشود وقت الغداء.
رسل سكویر  -Russell Squareولكن ال تدع طفلك یلعب في منطقة النافورة.
ریجنتس بارك  -Regents Parkلكن لیس حدیقة الحیوان أو منطقة اللعب القریبة منها -إذا كان طفلك یذھب إلى ھناك
بسیارة أجرة أو بسیارتك الخاصة.
ھاید بارك  -Hyde Parkإذا كان طفلك یذھب إلى ھناك بسیارة أجرة أو بسیارتك الخاصة.

المنتزھان األخیران ھما أكثر مالءمة لألطفال الذین یتلقون العالج المضاد للفیروسات على المدى الطویل أو الذین ال
یعانون في الوقت الحالي من مرض التصارع بین الخالیا المزروعة والمضیفة ،وقد الیناسبان طفلك بسبب بعدھما عن
المستشفى .یرجى مناقشة ما إذا كان ھذان المنتزھان مناسبین لطفلك مع طاقم التمریض.
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