)Bone marrow transplant (BMT
medicines: information for families

أدویة زراعة نخاع العظم :معلومات للعائالت
ينبغي قراءة هذه المعلومات باإلقتران مع أية نشرة معلومات للمريض توفرها الشركة المصنعة.





تُحفظ جمیع األدویة في مكان آمن بعیدة عن متناول األلطفال.
تُحفظ جمیع األدویة في مكان بارد وجاف بعیدا عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة .تحتاج بعض
األدویة إلى تخزینها في ثالجة  -سیخبرك ملصق المعلومات إذا كان الحال كذلك.
ھناك جرعات متنوعة لألدویة ،لذلك ینبغي التحقق من قوة الجرعة قبل إعطاء الدواء لطفلك.
یجب إزالة األدویة من عبواتها أو علبها فقط عند إعطاء جرعة الدواء للحد من خطر التلوث أو التحلل .على
وجه الخصوص ،یمكن أن تكون األدویة التالیة أقل فعالیة أو یمكن أن تكون ضارة إذا أعدت مسبقا قبل موعد
وقت الجرعة:
o
o
o

o





یتحلل النفدبین  Nifedipineتحت الضوء مما یجعل الدواء أقل فعالیة.
یترسّب السیكلوسبورین  Ciclosporinعلى جانبي المحقنة ،لذا یمكن أن تكون الجرعة
المعطاة أقل من الموصى بها.
یسبب عقار المیكوفینولیت موفتل (إم إم إف  Mycophenolate mofetil )MMFتسمما
للخالیا ،لذا ینبغي أخذ اإلحتیاطات الخاصة عند لمسه كما ھو مفصل في ورقة المعلومات
المنفصلة.
یمكن أن یترسّب عقار السایبروفلوكساسین  Ciprofloxacinفي قاع الحاویة ،لذا یمكن
أن تكون الجرعة المعطاة أقل من الموصى بها.

ال نعرف على وجه الیقین ما إذا كانت األقراص المسحوقة والمبعثرة في الماء (أي استخدام الدواء المعد مسبقا
بعد فترة من تحضیره) تبقى مستقرة وفعّالة بعد مرور أیة فترة من الزمن .لذلك نوصي بأن یتم إعداد كل
جرعة في الوقت المخصص إلعطائها ثم یُسكب ماتبقى من المحلول في البالوعة التي یجب شطفها جیدا بالماء.
ینبغي أیضا استخدام قرص جدید لكل جرعة.
تأكد من أن طفلك یشرب الكثیر من السوائل ،خاصة عند تناول األسیكلوفیر  acyclovirأو السیكلوسبورین،

حیث أن لهذه األدویة تأثیر سلبي على الكلى.
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عند إعطاء الدواء ثالث أو أربع مرات في الیوم (مثل نفدبین ،أسیكلوفیر أو میكوفینولیت موفتل) یجب أن یكون
ھناك ست إلى ثماني ساعات بین كل جرعة وجرعة .مع ذلك ،یمكن تقدیم الجرعة اللیلیة مدة ساعتین لتجنب
إیقاظ طفلك خالل اللیل.

یرجى مالحظة أن طفلك قد ال یتناول كل األدویة المذكورة أعاله أو ربما یتناول أدویة أخرى غیر مذكورة أعاله.
إستخدم ھذه المعلومات فقط عند إعطاء األدویة الموصوفة لطفلك .إذا کانت لدیك أیة أسئلة أو مخاوف بشأن أي دواء
غیر مذکور أعاله أو أیة استفسارات أخرى ،یرجی اإلتصال بأرقام الهاتف المذكورة بهذه النشرة وطلب التحدث إلی
طبیبك أو الممرضة أو الصیدلي.

أرقام هواتف مفيدة









مركز خطوط ھواتف جوش020 7405 9200 :
جناح فوكس020 7829 8820 :
جناح لیون020 7829 8810 :
جناح روبن020 7829 8811 :
َتربلَر 020 7405 9200 :تحویلة 0681
العنایة النهاریة في ك ْ
جناح بترفالي020 7829 8645 :
كبیر الصیادلة في قسم زراعة نخاع العظم :تحویلة 5679 .أو بلیب .0819 :في قسم المرضى الدولیین والخصوصیین
بلیب1083 :
معلومات طبیة من الصیدلیة020 7829 8608 :

ج ّمعها قسم الصیدلیة بالتعاون مع "مجموعة معلومات الطفل واألسرة
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