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من اقوالهم ...

 خالل السنوات األخرية حصل ازدياد مرموق يف نسبة الشفاء بواسطة زرع نخاع العظم.
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 "انه اختبار العبور من ضفة اىل أخرى. ال بل انها
 مغامرة ال ميكن ان تعيشها وحدك بل سنعيشها

 معا ونتحاور ونتبادل الثقة"

دومينيك دافوس
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 بعد مسار طبي طويل انها املرة األوىل التي التقي فيها شخصا يصغي ايل بكل  
 إنسانية وبكل ترحيب. قال يل : "ان كان لديك أسئلة أخرى فال ترتدد باالتصال يب فسأستقبلك

وأجيب عىل 1سئلتك" )فريدريك 53 عاما(

 الطبيب الذي أجرى يل الزرع رشح يل األمور بكل إنسانية. جلس عىل رسيري وأخذ 
 بيدي ليحدثني. إذن استعان باللمس للعناية واملعاينة.  كان رصيحا معي وكأنه املراهق
 الذي يحب ان يسمع األمور كام هي : "ستمر مبراحل صعبة قد تفكر فيها بالتوقف وحينها
 سنكون اىل جانبك نحن فرقة املعالجة مع اهلك واخوتك واخواتك وعائلتك واصدقائك.
 سنكون كلنا معك لنساعدك يف مسريتك." قال يل أشياء كثرية دون ان يخفي الصعوبات التي

قد أواجهها. كان رجال يف غاية الرصاحة واملشاعر اإلنسانية )ماتياس 26 عاما(

 عندما يطرح املرىض األسئلة نقول لهم اال ينظروا اىل املراحل البعيدة املدى بل ان 
يسريوا مرحلة تلو املرحلة )رئيسة يف جمعية(

 للوصول اىل الضفة املقابلة انا ال انظر البتة اىل القمة بل أوجه نظري اىل كل خطوة 
 اخطوها مهام كانت صغرية. أعيش يومي ساعة تلو الساعة كيفام كانت حالتي أملًا ام راحة،

عزلًة ام بشاشة لقاًء ام صمًتا حضوًرا ام غياًبا )سابني 44 عاما(

 يف العالقة مع الطبيب هناك أمران مهامن : يجب أن تخاطبه بثقة كاملة. ويجب  
أن تكون متأكدا بأنك تستطيع الرجوع اىل ما قاله لك )ميالين 20 عاما(

فهم  الزرع"  أجري  "وأخريا سوف   : يقول  من  هناك   : املرىض  من  نوعان   يوجد 
 مندفعون ومصممون عىل ذلك. وهناك املرتددون الذين يقولون : ال أستطيع ان اترك عميل
 وعائلتي ... " صحيح ان الزرع يتطلب االنعزال والتوقف خالل عدة اسابيع مام يشكل هدنة

يف حياتك. )مساعدة اجتامعية(

 يف الربهة ما بني املقابلة قبل الزرع وبني اتخاذ القرار عدت اىل الطبيبة االخصائية 
 بالدم وطرحت عليها أسئلة. فقالت يل : "انت شاب وصحتك جيدة والظروف التي انت فيها
 ظروف مثالية. هذا هو الوقت املناسب الجراء الزرع ... اما اذا اجلت ذلك فمن يدري ؟".

وكانت هذه هي املرة الوحيدة التي ساورين فيها بعض القلق. )الكساندر 42 عاما(

 الزرع هو مسار وليس نتيجة فالعملية طويلة املدى وعليك بالصرب. )سمويل40 عاما(

 ال يكفي ان أصف عملية الزرع ليك أعرب عن كل ما عانيت منه وما عشته. انه من 
 الصعب التعبري عنه النه امر فريد )انايس 48 عاما(
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 زرع نخاع العظم يشمل أيضا ما سيحدث بعد اجرائه. املرحلة التي تليه هي يف غاية 
األهمية )معالج نفيس(

 كثري من الناس يظنون ان األمور تنتهي بعد الزرع حاال ولذا يجب اقناعهم بان هناك 
 متابعة طويلة ما بعد الزرع. أما هم فيصلون اىل العالج وملؤهم االمل )طبيب(.

 بالنسبة له انها حياة جديدة والدة جديدة بالحقيقة. بعد مرور السنة األوىل هنأته بعيد  
 ميالده الجديد أي بتاريخ الزرع وبعدها نسينا ذلك. وفعال من املستحسن نسيان ذلك التاريخ.

 )اخت معطية 32 عاما(

 ملا اجرت زوجتي الزرع شارك الجميع يف التغيريات التي طرأت عىل حياتها : الكبار ازدادوا 
 نضوجا  وشعرت انا االب باين اصبحت كاالم  وان الصغار مل يبقوا صغارا. كانت تلك املرحلة صعبة للغاية

 ويف الوقت نفسه شكلت لنا حافزا خصوصا وان الجميع تضامنوا واحاطوا زوجتي بكل عناية وشكلنا
فرقة جاهزة لخدمتها. )زوج سيدة اجرت الزرع – 39 عاما(

 ان ما يشكل صعوبة بالنسبة لألفراد الذين يجرون عملية الزرع هو طول مدة اإلقامة يف  
 املستشفى وكرثة االحتياطات اليومية : استقبال الزوار عىل انفراد الواحد تلو اآلخر وعدم االتصال
 املبارش مع معرفة املخاطر املمكنة ثم عدم التأكد من النتيجة "هل ستجري األمور عىل ما يرام ام

ال ؟" )طبيبة نفسية(

 يف بعض األحيان ليس املهم ان تعلم كل ما يجري. املهم هو ان تشعر بان األطباء يؤمنون 
بنجاح العملية )نتايل 35 عاما(

كنت أقول يف داخيل سوف تنجح عمليتي وعندها اخرج من النفق )ماتياس 26 عاما(

 ال يجب التسليم بالفشل فمهام كانت األمور صعبة يبقى هناك امل. ألننا نحن أيضا اعرتانا 
اليأس ومع ذلك ... )فتاة كان عمرها 16 سنة عندما أجرى والدها زرع نخاع العظم(

 ال عالقة بني ما تعرف عن زرع نخاع العظم وما تعيشه. يبقى الفرق شاسعا بني املعلومات 
التي نعطيها وبني ما سوف يعيشه املريض )معالج نفيس(

 لقد تطورت مناهج العالج وانخفضت حدة األمل لدى املرىض وهذا ما يزيدنا ثقة 
)ممرضة مساعدة(

  زرع نخاع العظم عملية طويلة املدى. الزرع بحد ذاته ال يشكل املرحلة األكرث تعقيدا.  
 ولكن الصعوبة تأيت يف املراحل التالية وقد يدوم ذلك ثالثة أشهر او ستة او سنة ... مدة العالج
 طويلة اما الغاية منه فهو الشفاء. وان كانت هناك مضاعفات جانبية هامة قد تؤدي اىل عواقب

)طبيب(
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 من املستشفى او يف مستشفى آخر. ويف هذه
 الحال يتوجب عليك ان تتعرف عىل الفرقة
عملها. أساليب  عىل  تتعود  وان   الجديدة 
 وقد يؤدي ذلك لديك اىل بعض الضياع لعدم

معرفة الترصف مع هذه الفرقة او تلك.

 ان مسألة التواصل واالستقرار مسألة مهمة اذ
 ان املريض يتعلق بالفرقة األوىل وبالشخص
تحول هو  والزرع  فيها.  يلتقيه  الذي   األول 

هام وصعب )معالج نفيس(

 تغيري الغرفة يشبه االنتقال من منزل اىل منزل
 آخر وذلك بعد ان تكون تعودت ان تعيش

حياتك كلها فيه )جويل 49 عاما(

العالج بدء  منذ  مرتني  الفرقة  غريت  لقد     
 واملرة الثانية متت بهدف اجراء الزرع ويف كلتا
 الحالتني قام الطبيب بتحضريي للقيام بذلك

التغيري )سويف 42 عاما(

 ان إجراء زرع نخاع العظم يتطلب دامئا
وطـُعام معٍط  وشخصا  مريضا   شخصا 
  يحتوي عىل الخاليا الجذعية مولدة الدم.

املعالجة وفرقة  الطبيب  عليك  اقرتح   لقد 
 الطبية اجراء زرع مغاير لنخاع العظم وهو
 يف الحقيقة زرع للخاليا الجذعية مولدة الدم
 الذي يتم بفضل وجود شخص معط. ويؤخذ
 الطعم اما من نخاع العظم مبارشة او من
 الخاليا الجذعية الدائرة يف الدم او يف حاالت
 خاصة من الخاليا الجذعية املوجودة يف دم
 املشيمة الذي يسمى أيضا دم الحبل الرسي.
 وكل هذه التسميات تقع تحت عنوان زرع

 الخاليا الجذعية مولدة الدم.

 يف أغلب األحيان الفرقة الطبية التي تجري
 الزرع هي نفسها التي تعالج مرضك. اال انه
 من املمكن أن يتم إجراء الزرع يف قسم آخر

مقدمة
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 ان الفرق الطبية التي تتوىل عنايتك أي تلك التي تتابع عالجك يف كل املراحل وتلك التي
 تجري الزرع تكونان قد تواصلتا فيام بينهام قبل وصولك اىل قسم الزرع. تقوم فرقة الزرع
 باستقبالك وتوفر لك ما تحتاجه من املعلومات الالزمة والعملية يف ما يتعلق بطريقة
: تلتقي بأفراد فرقة املعالجة وتتعرف عليهم  وتقابل املساعدة القسم   العيش داخل 
 االجتامعية التي تلعب دورا هاما ومركزيا. فهي التي تساعد عىل توفري كل ما يلزمك خالل

 هذه املدة التي تتغري فيها حياتك اليومية الشخصية والعائلية

  ان كنت مراهقا او بالغا شابا فان هذه املرحلة ستكون صعبة االستيعاب عليك
 ال بل اكرث صعوبة من االخرين. انك يف مرحلة من العمر تبني فيها املشاريع
 الدراسية او املهنية او العاطفية وتتمتع فيها ببعض االستقاللية وغريها من األمور.
 وقد يسبب لك املرض حالة من االنعزال واالنكفاء عىل الذات. ولذا عليك اال تنغلق
 عن اقربائك. وال شك ان األشخاص الذين يحيطون بك أي افراد العائلة واألصدقاء

يلعبون دورا هاما بالنسبة لك يف هذه املرحلة.

اذن ال تقطع العالقة مع االقرباء وال تنعزل وال تنس ابدا أنك لست مرتوكا لوحدك.

م لك هذا الكتيّب عادة خالل املقابلة  يُقدَّ
 األوىل مع الطبيب املختص او املمرضة التي
امتدادا الزرع. وهو يشكل   تنسق عملية 
املقابلة. اثناء  سمعتها  التي   للمعلومات 
وبفرقة الطبي  باملجال  تتعلق   وهي 
املتوفرة املساعدات  وتبني  كام   املعالجة 

ومختلف األوجه االجتامعية والعائلية.

 ان هذا الكتيّب يهدف باألساس اىل تسهيل
يف معه  ومن  الطبيب  وبني  بينك   الحوار 
 فرقة الزرع. انه أداة تحت ترصفك ميكنك
 الرجوع اليه لتقرأه بهدوء ويف الوقت الذي
 يناسبك. ميكنك أيضا عرضه عىل اقربائك
 لعلهم يطالعونه ويتفهمون املراحل التي

سوف تعيشها.

وجود رضورة  عىل  الكتاب  هذا   ويشدد 
الذين كل  مع  وصحيحة  رصيحة   عالقة 
 يشاركون يف الزرع الذي يجب أن يتم يف
 جو علمي وطبي وعاطفي علام بان األمور

قد تكون معقدة للغاية.

 كام ويهدف الكتيّب اىل ان تكون عىل اطالع
ترافق التي  االجراءات  وأهمية   بخطورة 
الدم مولدة  الجذعية  الخاليا  زرع   عملية 
القرارات بانك قريب من كل   وان تشعر 

التي تتخذها فرقة املعالجة الطبية.
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 قد يبدو ملن ليس له اية عالقة باملستشفى
 اننا نتكلم لغة غري واضحة. وما هو منطقي
 يف نظرنا قد ال يكون كذلك بالنسبة ملن ال
 يعرف املستشفى او بالنسبة للغرباء. وان
 تقديم الكتّيب لكل مريض هو أيضا دعوة

اىل الحوار. )ممرضة(

 اثناء املقابلة مع الطبيب تأيت املعلومات كثيفة
 ومعقدة ولذا فمن املفيد ان ترجع اىل الكتّيب
  لتجد فيه تلك املعلومات وتقرأها بهدوء وتطلع

عىل املفردات او املراحل. )أليس 32 عاما(

  ومن املمكن ان تشعر اثناء املقابلة بنوع
)امتناع االستيعاب  عىل  القدرة  عدم   من 
 الفهم( خصوصا بعد سامع الرشوح التي قد
 تثري قلقا كبريا لديك وهذا يؤدي اىل غموض
 يف فهم ما يقوله الطبيب بعد ذلك. يف هذه
 الحال قد ال يسمع املريض ما ُيقال له.  وهنا
 الكتّيب مفيد ليك تعود اليه يف وقت الحق

وبكل ارتياح. )كاترين 38 عاما(

 ال ميكن لهذا الكتيّب ان يصف كل الحاالت
 الفردية لكنه يقدم عرضا عاما لزرع النخاع
 املغاير. ومعلوم ان كل حالة هي خاصة
التي هي  الطبية  الزرع  فرقة   وفريدة. 
 تعرف تفاصيل وضعك الخاص. فال ترتدد

بالتواصل معها.

 اال ان هذا الكتيّب ال ينوب بتاتا عن العالقة
الفرقة وبني  بينك  والشخصية   اإلنسانية 
 ال بل انه يشكل دعوة ملحة لتمكني مثل
 تلك العالقة التي ال بد منها والتي يجب ان

تسعى اىل انشائها وتنميتها.

 اين اطلب من املرىض ان يأتوا اىل املقابلة
آخر. شخص  برفقة  الزرع  قبل  ما   األوىل 
 ومن املفضل ان يوجد شخصان يسمعان
 الكالم نفسه ألن كال منهام ال يحفظ نفس
 األشياء بطبيعة الحال. فاين أقول لهام ان
 هناك مخاطر وحتى خطر عىل الحياة ولذا
 فمن املفضل ان يكون هذا الكالم بحضور
 أحد افراد العائلة ليك يسمع جيدا ما أقول.
 وأحيانا يأيت املريض برفقة املعطي وهذا ما

ال أشجعه مبارشة. )طبيب(

اىل املريض  يأيت  اال  املفضل  من   وبالفعل 
 املقابلة مع املعطي. قد يأيت مع زوجته او
 صديق او صديقة هذا جيد. وبرأيي ليس من
 املستحب ان يحرض املريض املقابلة األوىل
مع املعطي )ممرضة تنسيق يف عملية الزرع(

املقابلة بعد  تأثر  املريض  ان  اشعر   حني 
 أناقش ذلك مع باقي أفراد الفرقة الطبية
اىل ينتبهوا  ليك  واملمرضات  الكوادر   أي 

ذلك أثناء العالج )طبيب(

 ان األطباء املختصني بالزرع متفقون جميعا عىل
 مبدأ املصارحة يف عالقتهم مع املريض وحني
  يجيبون عىل األسئلة التي يطرحها عليهم. فال

 يجب ان ترتد بطرح أي سؤال عليهم

 من املفيد جدا ان يكون لديك كتّيب يساعدك
عىل طرح األسئلة عند اللزوم )ممرضة(

19 18



ما هو دور نخاع العظم يف الجسم ؟

* ** *

 ان نخاع العظم هو نسيج هالمي يوجد يف الجزء الفارغ من العظام. وهو يحتوي عىل
 املليارات من الخاليا االم او الخاليا الجذعية مولدة الدم  . وهذه الخاليا ال توجد اال يف

نخاع العظم. ويحتمل انه كان قد أجري لك خالل مرضك بزل للنخاع بهدف التحليل.

 ويجب التمييز بني نخاع العظم والنخاع الشويك الذي هو تجمع كل االعصاب النازلة من
املخ من خالل سلسلة الظهر للتحكم بالعضالت.

نخاع العظم
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 ويبلغ عدد العدالت بني 500 1 و 500 7
 يف مليلرت واحد من الدم لدى البالغ السليم
1 000 من  ادىن  اىل  عددها  يصل   وحني 
 باملليلرت الواحد من الدم يحصل ما نسميه
 نقص العدالت وما دون ال 500 خلية يف
يف خطري  نقص  يحصل  الدم  من   املليلرت 

العدالت ويرتفع حينها خطر االنتان

الحيوية باملضادات  الجراثيم   تعالج 
ومعظم الفطرية  باملضادات   والفطريات 

الفريوسات مبضادات الفريوسات.

 الكريات البيضاء

نوعان وهناك  متنوعة  البيضاء   الكريات 
نخاع زرع  عملية  يخص  ما  يف   مهامن 
املتعددة )او  العدالت  الخاليا   :  العظم 
 النوى( والخاليا اللمفاوية وباألخص خاليا

."B" وخاليا "T"

والخاليا العدالت  الخاليا  دور   ويتميز 
 اللمفاوية بانها تحمي الجسم من االنتانات
 الناتجة عن الجراثيم والفطريات املجهرية
 والفريوسات والطفيليات والخاليا املريضة

او الخاليا الغريبة عن الجسم.

  تنقسم الخاليا الجذعية  وتتنوع  ليك تنتج الخاليا املختلفة التي منها يتألف الدم )الخاليا
البنات(   : a الكريات البيضاء b والكريات الحمراء c والصفيحات

 هذه الخاليا الجذعية تتجدد باستمرار لتوليد الدم الن خاليا الدم البنات لها مدة حياة
  محدودة

12

b ac

ما هي مكونات دمنا وما هو دورها ؟
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 وعندما تنخفض نسبة خضاب الدم بشكل
 ملحوظ أي حني تصبح دون 8 غرامات يف

الديسيليرت يحصل فقر دم شديد.

 ويف هذه الحالة يتوجب القيام بنقل خاليا
للنخاع منشط  دواء  استخدام  او   حمراء 
 العظمي )دواء يساعد عىل ازدياد الكريات

)EPO الحمراء يف الدم

 الواحد من الدم. وعندما ينخفض معدل
 الصفيحات بشكل ملحوظ أي حني يصل
يسمى ما  يحصل   10 000 دون  ما   اىل 
 نقص صفيحات الدم الشديد مسببًا خطر
نزيف وهذا ما يستوجب نقل صفيحات.

 وهناك فحص يهدف اىل معرفة عدد الكريات
والصفيحات البيضاء  والكريات   الحمراء 

ويسمى "تعداد صيغة كريات الدم".

 الكريات الحمراء

 تحتوي الكريات الحمراء عىل خضاب الدم
 الذي ينقل االوكسيجني اىل الجسم وهي

التي تعطي الدم لونه األحمر

 يبلغ عدد الكريات الحمراء يف مليمرت مكعب
 من الدم لدى البالغ السليم خمسة ماليني
الدم نسبة خضاب  هو  املهم  ان  اال   كرية 
 النه يقيس قدرة الدم عىل نقل االوكسيجني
 وتبلغ قيمته العادية 11,5 اىل 17 غراما يف

ديسيليرت من الدم.

  الصفيحات او صفيحات الدم

تلعب صغرية  أجسام  هي   الصفيحات 
دوًرا يف تخرثالدم.

 وهي تظهر عادة يف قرشة الجروح الجافة.
 وظيفتها الرئيسية هي توفري إرقاء الدم أي

منع النزيف.

 يبلغ عدد الصفيحات عادة 000 150 اىل
املكعب املليمرت  يف  صفيحة   450 000 
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HLA - كل خاليا الجسم تحمل عىل سطحها جزيئات تسمى عوامل التوافق النسيجي

 ومجموع تلك الجزيئات لدى الشخص تحدد الهوية الجينية لكل الخاليا مبا فيها الخاليا
الجذعية مولدة الدم يف نخاع العظم.

 وان الخاليا اللمفاوية تقوم بالتعرف عىل جزيئات ال HLA وحينام تلتقي تلك اللمفاويات
 مع جزئيات غريبة عن الجسم تحاول الخاليا اللمفاوية طردها كام يحصل عادة عند

دخول عامل انتاين اىل الجسم.

ويتم تحديد ال  HLA عند املريض وعند املعطي بواسطة تحليل الدم.

HLA - نظام عوامل التوافق النسيجي 
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زرع نخاع العظم املغاير

 يتم زرع نخاع العظم بعد تدمري نخاع العظم
 لدى املريض مبا يعني إزالة الخاليا مولدة
 الدم عنده وخالياه املناعية وتبديلها بخاليا
 جذعية ومناعية سليمة مأخوذة من شخص
املعطي. وهو  جيدة  بصحة  يتمتع   آخر 
 خاليا املعطي الجذعية مولدة الدم تسمى
 الطعم الذي يحل محل نخاع عظم املريض

 الخاليا املناعية الجديدة تلعب دورًا أساسيًّا
يف السيطرة عىل املرض وشفاء املريض.

 بعد الزرع تتعرّف الخاليا اللمفاوية عند
الخاليا وتتعرّف  الطعم  عىل   املريض 
 اللمفاوية عند املعطي عىل خاليا جسم
املهم ومن   .HLA ال  بواسطة   املريض 
 جدا ان يكون ال HLA عند املعطي اقرب
 ما يكون ل  HLA  عند املريض وهو ما
 يسمى بالتوافق النسيجي. الغاية من ذلك
 هو منع الخاليا اللمفاوية لدى املريض من
 اعتبار خاليا املعطي اجساًما غريبة لتطردها

 والعكس بالعكس.

ما هو مبدأ زرع نخاع العظم املغاير
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   نجاح الزرع - )ثبات الطعم(

تتعرّف خالياك اللمفاوية عىل خاليا الطعم :

فان مل تكتشف أي فرق بني HLA الطرفني فسيتمكن جسمك من قبول الطعم مام يتيح ثباته

 باملقابل اذا ما وجدت فرقًا بني HLA املعطي ونظامك يرفض جسمك الطعم بتفعيل
رد مناعي.

HLA املعطي مختلف عن  HLA املريض، الطعم مرفوض(

  HLA املعطي مامثل ل  HLA املريض، الطعم مقبول

 تنقية النخاع من املرض

تتعرّف الخاليا اللمفاوية املحقونة مع الطعم عىل خاليا جسم املريض :
املريضة يف جسمك الخاليا  ال HLA عىل  بواسطة  الجديدة ستتعرف  الطعم   ان خاليا 
 وتعتربها خاليا غريبة فتقوم مبكافحتها وابادتها. هذا ما يسمى رد الفعل )أي رد فعل الطعم
 ضد املرض( ولهذا السبب حصول االنتكاس بعد اجراء زرع طعم مغاير يصبح أقّل احتامالً.

ان مبدأ زرع نخاع العظم بسيط اال ان تنفيذه هو عمل شديد الحساسية.

تتدخل فيه عوامل ثالثة :

 املريض الذي نسميه  أيضا "القابل"

املعطي وهو شخص آخر يتمتع بصحة جيدة ومتوافق نسيجيًّا HLA مع املريض

الطعم أي الخاليا الجذعية مولدة الدم الواردة من املعطي

وتُؤخذ هذه الخاليا  :
 من نخاع العظم

 او من الخاليا الجذعية الدائرة يف الدم
او من دم املشيمة

انظر ص 39

31 30

مقبول

  مرفوض



أب

أم

 معطي مطابق

إجراء زرع نخاع العظم

  متى يحتاج املريض اىل زرع
نخاع العظم املغاير؟

 تحصل امراض الدم سواء بتوقف نخاع العظم
 عن العمل او بإنتاج عدد مرتفع او منخفض
 من الخاليا الجذعية مولدة الدم او بإنتاج خاليا
مريضة )خاليا رسطانية تسمى أيضا ارومة(.

زرع هناك  املمكنة  العالجات  جملة   من 
 نخاع العظم املغاير او ما يسمى زرع الخاليا

الجذعية مولدة الدم

منها عديدة  أمراض  لعالج  الزرع   يُجرى 
الدم فقر  اللمفاوي،  الورم  الدم،   ابيضاض 
 املنجيل او امراض الدم األخرى مثل فقر الدم

الالُمصنِّع او اورام أخرى غري دموية

نخاع زرع  اجراء  املريض  عىل  نعرض   وال 
سيؤدي ذلك  ان  نتأكد  عندما  اال   العظم 
 اىل نسبة شفاء أفضل مقارنة مع العالجات

 األخرى املتوفرة ان وجدت.

 من ميكنه ان يكون معطيا ؟

 املعطي هو شخص يتمتع بصحة جيدة وميلك
 HLA اقرب ما يكون من HLA املريض مع
 العلم بانه مهام كانت الجهود املبذولة إليجاد
 معط مطابق فهناك اختالفات جينية تبقى

 صعبة التمييز بني املعطي واملريض

 وغالبا ما نجد املعطي املطابق لدى األخ او
 األخت ولذا نبدأ عادة بالبحث عن املعطي
 يف إطار العائلة أي االخوة واالخوات ويقال
 حينذاك عن الزرع بانه من نفس الجينات

 او من معٍط قريب.

إن احتامل وجود اخ او اخت ذي نظام مطابق يبلغ 25 اىل 30 %
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 لقد خفت اال نجد معطيا الن اخي مل يكن متطابقا يل وكم كان االنتظار صعبا بعد ذلك.
)فريدريك 53 عاما(

املريض  األشخاص املسجلون
 عىل الالئحة العاملية

 عندما يظهر انه من املستحيل ايجاد معط يتطابق قدر اإلمكان معك عندها تصبح عملية
 زرع نخاع العظم غري مناسبة لك وسيعرض عليك الطبيب عالجا آخر يتالءم أكرث ما ميكن

مع حالتك الصحية.

 يف هذه الحال يتم استدعاء احد املعطني املتطوعني املسجلني عىل الالئحة العاملية ويسمى
ذلك زرع من معط غري قريب.

  يُقارن ال HLA للمريض مع ال HLA للمتطوعني للعطاء املسجلني عىل الالئحة العاملية.

 نسبة احتامل وجود معط يف الالئحة يتطابق مع مريض ما تتجاوز 40  %

 اتذكر اليوم الذي اتصل يب ليخربين باننا متطابقني. ما كان اجمله ذلك الخرب. لقد كانت
تلك اللحظة مؤثرة للغاية. انا اخته الصغرية ولكني شعرت عندها أين أصبحت اخته الكبري

 )اخت معطية 32 عاما(

 ان مل يكن لك اخ او اخت وان مل نجد لك معط متطابق بني اخوتك وان اتضح انه ال ميكن
اجراء زرع نخاع العظم فمن النادر ان نواصل البحث عن معط من األقارب.

 شيئا فشيئا لدي شعور بالخيبة يف ما يخص إمكانية وجود معط من بني االخوة نظرا اين ابن
وحيد )الكسندر 42 عاما(
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واملريض املعطي  فحوص  نتائج   وان 
 تسمح مبعرفة الفريوسات التي تعرض لها
 كل منهام خالل حياتهام مام يساعد عىل
 تحديد اختيار املعطي كام وتفيد يف اختيار
 الوسائل املناسبة يف ما يخص الوقاية من
 االختالطات التي ميكن ان تطرأ بعد زرع

نخاع العظم.

املريض تكييف  يتم  كيف    
لزرع نخاع العظم ؟

 مبا ان التطابق بينك وبني املعطي ال ميكن
الرضوري فمن   %  100 تاما  يكون   ان 
من يتمكن  ليك  املريض  جسم   تكييف 
: املمكنة  الظروف  بأفضل  الطعم   قبول 
يشكل وهو  التكييف.  نسميه  ما   وهذا 
 مرحلة يف غاية األهمية قبل نقل الخاليا

الجذعية مولدة الدم من املعطي اليك.

نخاع زرع  قبل  للتكييف  املرىض   يصل 
 العظم وكلهم امل يف نجاحه. انهم يعرفون
مستعدون ولكنهم  صعبة  الطريق   ان 

لتحمل املعاناة بكل شجاعة. )ممرضة(

 الهدف من التكييف هو أساسا املساعدة
بالعمل وذلك  الزرع  عملية  إنجاح   عىل 
عىل تدمري شبه كامل لنظام املناعة لديك.

 وهناك عدة أنواع من التكييف فمنها ما
واحًدا ومنها ما يلجأ اىل  يستخدم عالجاً 
 مجموعة من العالجات : العالج الكياموي

والعالج الشعاعي وعالج املناعة.

اما اختيار نوع التكييف فيتعلق بالعوامل التالية :
عمرك

حالتك الصحية العامة
 تشخيص املرض

 نوع الطعم

تلك نتائج  تساعد  سوف  الشكل   وبهذا 
 الفحوص عىل تعديل أساليب اجراء الزرع
املسبق بالعالج  للزرع  التكييف   )مثل 
 وتحديد منطية الطعم الخ( ليتناسب مع
 حالتك. وهذا ما يتيح أيضا لألطباء كشف
 مشاكل صحية ممكنة عندك يجب اخذها
تأيت قد  لتحايش مضاعفات  االعتبار   بعني 
 بعد الزرع. كام وان هذه الفحوص تعطي
الزرع قبل  الصحي  وضعك  عن   فكرة 
 وتشكل مرجعا أساسيا ملقارنتها مع نتائج

الفحوص التي قد تجرى بعد الزرع.

 ومن النادر جدا ان تشكل نتائج الفحوص
ما قبل الزرع سببا يف الغاء عملية الزرع.

طبي فحص  اىل  بدوره  املعطي   ويخضع 
 للتأكد بان عطاءه ال يشكل أي خطر عليه
نتائج تشكل  ما  ونادرًا  املريض.  عىل   او 
هذه الفحوص سببا يف الغاء عملية الزرع.

 أخريا هناك حاالت خاصة جدا يحدث فيها ان
 يدعى افراد آخرون من العائلة او من االخوة

 للعطاء وان مل يكونوا متطابقني 100 %

 ال يجب إعطاء زرع نخاع العظم 
ليس واالهمية.  القداسة  من  الهالة   تلك 
وال للعالج  األخرية  الفرصة  هو   الزرع 
من واحد  اال  هو  ما  األوحد.  الحل   هو 

العالجات وال يشء سوى ذلك. )طبيب(

الالزمة الفحوصات    ما هي 
قبل زرع نخاع العظم ؟

 قبل اجراء الزرع  يجب التحقق من أنك
التعرض دون  العملية  تحمل  عىل   قادر 
مانع يوجد  ال  وانه  الخطر  من   ملزيد 
 إلجرائها. ولذا سوف تجري مسبقا فحصا
وفحص الدم  فحص  يتضمن  كامال   طبيا 

االشعة وفحص القلب الخ.
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التكييف املخفف

تهيئة أجل  من  التكييف  هذا   يًستخدم 
والذين الشباب  او  نسبيا  املسّنني   املرىض 
 عندهم أمراض أخرى. تحّمل هؤالء املرىض
 للجرعات العالية من العالج الكياموي او
 الشعاعي قد يكون صعبا. لذلك نعالجهم
  بجرعات مخّففة وهو ما نسّميه التكييف
 املخفف. وكام يشري العنوان فهذا التحضري
االختالطات حدة  يخفف  تكييفا   يتطلب 
 علام بان الهدف هو نفسه أي توفري اتم

الظروف لنجاح الزرع

 التكييف املعتدل او املرحيل

 يف بعض الحاالت قد تضطر فرقة املعالجة
 اىل تحضري املريض بتكييف معتدل ما بني
 الكيل واملخفف. يتم العالج بهذا النوع من
 التكييف عىل مراحل والهدف األسايس منه
تنقية النخاع من املرض وتأمني ثبات الطعم.

 ويصبح من الرضوري متديد فرتة التداوي عدة
 أيام وتنسيقها مع مراحل املداواة األخرى.

 ما هي مصادر الطعم ؟

 يختار لك الطبيب الطعم املناسب لحالتك
 وقدرتك عىل قبوله وذلك بناء عىل خربته

وخربات فرقة املعالجة

وهناك ثالثة أنواع من الطعوم

 الخاليا الجذعية التي تؤخذ من نخاع العظم
)وهي الخاليا الجذعية النخاعية(

 الخاليا الجذعية الدموية وتسمى أيضا
 خاليا جذعية دائرة يف الدم

 الخاليا الجذعية املوجودة يف دم املشيمة
)دم الحبل الرسي(

انظر ص 85

املريض عظم  نخاع  يستبدل  ذلك   وبعد 
بنخاع العظم السليم.

 نعم العالج باألشعة عالج مذهل. 
 انت ال ترى شيئا وال تشعر بيشء وهذا كله
 امر مستغرب ... اما هنا فتلمس الحالة كام
تُردّد  هي يف شدتها. وما كان قبال كلامت 
يصبح االن حقيقة ملموسة )ميالين 20 عاما(

 كنت اصل اىل املستشفى جاهزا 
 موشوما بعالمات كأنها خطوط عريضة ال
 متحى تشري اىل موضع الرئتني او اىل الرأس.
كنت اشبه بنموذج خياطة )تيبو 40 عاما(

التكييف الكيّل

الشباب املرىض  تهيئة  أجل  من   يًستخدم 
نسبيا والهدف من هذا التكييف هو :

إزالة نخاع املريض وإفساح املجال للطعم
تنقية النخاع من املرض

توفري الظروف لنجاح ثبات الطعم

 اثناء مرحلة التكييف يجب تدمري نخاع عظم
 املريض )املصاب( وذلك يتم عادة بواسطة
العالج بني  بالجمع  او  الكياموي   العالج 

 الكياموي والعالج الشعاعي لكامل الجسم
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 يف بعض الحاالت الخاصة نبحث عن طريق
 آخر لنقل الطعم خصوصا ان كان الطعم
 من دم املشيمة وهذا الطريق هو الحقن
العظمة يف  العظم  نخاع  داخل   املبارش 
 الحرقفية ويف هذه الحالة يتم تركيز الكمية

املنقولة اىل أدىن حجم ممكن )طبيب(

 وان الكريات األوىل التي تظهر يف الدم بعد
 مرور 15 اىل 35 يوما من زرع نخاع العظم
 هي العدالت. وظهورها يبرش بان الطعم
 قد استقر وبدأ يعمل. وحينها يصبح خطر

االنتان بالجراثيم او الفطور اقل حدة

من آخر  نوع  وهي  اللمفاويات   وتظهر 
األول. الشهر  نهاية  يف  البيضاء   الكريات 
حال قادرة  غري  اللمفاويات  هذه   ولكن 
الغريبة الجزيئات  اكتشاف   ظهورها عىل 
"تتدرب" ان  أوال  ينبغي  اذ  الجسم.   عن 
 عىل ذلك وقد يتطلب هذا التدريب شهورا

ال بل أعواما.

انظر ص 43

 بسيطة اال انها تشكل نقطة حاسمة طال
انتظارها ومؤثرة جدا بالنسبة لك خصوصا.

 ولذا فان فرقة املعالجة ستكون اىل جانبك
 يف هذه اللحظة املليئة باألمل. وال بأس بان
اعالم بعد  للحضور  االقرباء  بعض   تدعو 

الفرقة بذلك.

املمرضة بحضور  العظم  نخاع  نقل   يتم 
آخرون مساعدون  يحرض  قد   ولكن 
 وأطباء وايضا جمهور يكون ملتفا حولك

)ممرضة(.

مبناسبة ما  احتفال  يقام  لو  أمتنى   كنت 
أيضا حارضا  طبيبي  يكون  وان   الزرع 

)فريجيني 38 عاما(

فقد الزرع  اثناء  مؤثرا  الوضع  كان   كم 
 كنت اعد النقط النازلة واحدة واحدة من

الكيس )ماتياس 26 عاما(

  كيف يتم اجراء زرع نخاع
العظم ؟

فهو للغاية  سهل  عمل  ذاته  بحد   الزرع 
لزرع االعضاء بل الجراحي   ليس كالعمل 
 يقترص عىل نقل نخاع العظم اىل الجسم
كام تنقل الكريات الحمراء او الصفيحات.
 يوضع الطعم يف كيس مهيأ للنقل ويحقن من
خالل الوريد بواسطة قثطار يف الدورة الدموية.

مثل ناضجة  خاليا  حقن  من  بدال   وهنا 
 الصفيحات او الكريات الحمراء يُحَقن ما
الدم كريات  انتاج  هدفه  "معمل"   يشبه 

لينوب عن نخاع عظم "املريض".

 هذا هو اليوم "الصفر" املحدد لزرع نخاع
العظم.

النادر جدا ان تحدث مضاعفات اثناء  من 
 تترسيبيب الطعم اىل جسمك. ومع ان العملية

 كنت اتهيأ لحدث فوق املعتاد. رأيت الكيس
 بينام اخي مستلق عىل الرسير وكأن شيئا مل

يحدث )اخت معطية 32 عاما(

  كيف يثبت الطعم عند
املريض ؟

 بعد ترسيبها عن طريق الوريد تهاجر خاليا
الدموية حتى تصل الدورة   الطعم داخل 
 اىل مقرّها يف نخاع العظم وذلك بواسطة
الخاليا  مستقبالت خاصة.  ستقيض هذه 
بالتكاثر البدء  قبل  عدة  أسابيع  بل   أياما 
 والتعدد. وتسمى الفرتة التي ال ينتج فيها
الدموية فرتة فقدان الخاليا  العظم   نخاع 
 خاليا الدم مام يؤدي اىل مضاعفات عدة.

 انظر ص 55
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 إعادة بنيان املناعة يف جسمك بشكل دائم

 ان إعادة بنيان املناعة بعد زرع نخاع العظم هي ظاهرة فعالة بحيث يقوم جسمك
 بتدريب الخاليا املناعية الجديدة أي الخاليا اللمفاوية "T" الواردة من الطعم. وتقوم
 بهذا التدريب غدة توجد وراء عظم القص وتسمى التوتة 1  وان إعادة البنيان هي عملية
 انتقاء مزدوجة للخاليا اللمفاوية القادمة مع الطعم. وان التوتة تزيل اوال الخاليا التي
 ميكن ان تهاجم 2 جمسك  وتزيل ثانيا الخاليا الضعيفة 3 غري القادرة عىل الدفاع عنه .
 وال تحتفظ التوتة اال بالخاليا التي تتحمل جسمك 4 أي أنها تدافع عن جسمك دون أن

تُؤذيه.

1

2

3

4

 شعاعي محوري للرئتني او ألنك بحاجة اىل
مراقبة خاصة يف قسم االنعاش.

 انظر ص 74 

 قد تشعر بالقلق حني تغادر الغرفة املحمية.
 وهنا كن واثقا بان األطباء اعتربوا ان الفائدة
 من املغادرة اهم بكثري من البقاء فيها مع

خطر حدوث ما يهدد صحتك.

العدوى خطر  ان  أحيانا  األطباء   ويرى 
 ضئيل فيقررون اجراء زرع نخاع العظم يف
 غرفة غري محمية. وغالبا ما يحصل ذلك يف
 الحاالت الخاصة التي يتم فيها الزرع بعد

تكييف معتدل او مرحيل.

 وأيضا هناك حاالت نادرة وخاصة جدا قد
 يرى األطباء فيها امكانية رجوع املريض اىل
 البيت بعد زرع نخاع العظم مبارشة مع
احتامل العودة اىل املستشفى عند اللزوم.

الحمراء الكريات  تظهر   وبعدها 
انتاج أحيانا  يتطلب  وقد   والصفيحات. 
ان اال  أشهر.  عدة  منها  الطبيعية   الكمية 
ميكن حيث  عائقا  يشكل  ما  نادرا   هذا 

توفريها بإجراء نقل دم.

 ملاذا تحتاج اىل غرفة محمية ؟

 حرصا عىل تجنب العدوى فمن الرضوري
 ان تكون مقيام يف غرفة محمية وتسمى
وهكذا الزرع.  خالل  معقمة  غرفة   أيضا 
والفطريات الجراثيم  من  العدوى   فان 

تكون أقل خطرًا.

انظر ص 93

 ولن تغادر الغرفة املحمية مبدئيا اال حني
قد طارئة  أمورا  ان  اال  بيتك.  اىل   ترجع 
 تضطرك عىل مغادرتها مثال إلجراء فحص
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 ومن جهة أخرى فان ذاكرة دفاع الجسم
 تكون قد زالت بسبب زرع نخاع العظم.
 ويحتاج الجسم اذن اىل عدة أشهر ليمتلك
 القدرة عىل التفاعل مع اللقاحات مثال. فقد
العظم  ننتظر ثالثة أشهر بعد زرع نخاع 
 للتفكري بإجراء لقاحات بدل التي فُقدت او

 الن اللقاحات السابقة ضاع مفعولها.

 وهناك لقاحات تساعد عىل مكافحة العدوى
 التي ما زال الجسم غري قادر عىل التحكم

فيها بشكل كاف بعد زرع نخاع العظم.

 نالحظ انه بعكس ما يحصل بعد زرع جهاز
او القلب  او  الكبد  او  الكلية   صلب )مثل 
 الرئة( فان معظم املرىض الذين أجروا الزرع
 املغاير للخاليا الجذعية مولدة الدم سوف
 يتملّكون الطعم مام سيتيح لهم التوقف
 عن اتخاذ االدوية "املزيلة للمناعات" )وهذه
 االدوية قادرة عىل تخفيض او إزالة ردات

الفعل املناعية يف الجسم(.

 وقد ال يتم تدريب خاليا الطعم املناعية
ان أي  املرىض  بعض  عند  صحيح   بشكل 
عندهم. مكتمال  يكون  ال  الطعم   متلّك 

 وميكن القول يف هذه الحالة ان "املصنع"
 ال يلعب بشكل طبيعي ويكون غري قادر
ما باستثناء  املقبولة  الخاليا  اختيار   عىل 
 سواها. ويحصل عند املريض ظاهرة املناعة

املتأخرة وتسّمى ردات الفعل املزمنة

 أنظر ص 70

 ويتم التأكد من ثبات خاليا الطعم بواسطة
 االختبار املسّمى "الخيمرية". والهدف منه
 فحص التعايش بني خاليا املعطي وجسم

املريض.
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  كيف يتم اتخاذ قرار الزرع ؟

 يُؤخذ قرار الزرع أوال خالل اجتامع يتشاور
يتم ثم  االختصاصات  اطباء متعددي   فيه 
يحرر وبعدها  لك.  ورشحه  عليك   عرضه 
 العرض يف وثيقة تحتوي عىل برنامج املعالجة
 املخصص لك. وال بد من موافقتك الكاملة

عىل هذا املرشوع وقبولك له.

 وهناك معايري عدة يجب اخذها بعني االعتبار
 عند اتخاذ قرار الزرع وهي : تشخيص املرض
 ومدى تطوره واحتامل امتداده يف املستقبل
عدم او  ووجود  العامة  الصحية   وحالتك 

وجود عالجات بديلة ملرضك...

 ويف اغلب األحيان يكون الزرع هو العالج
األفضل يف ما يخص حالتك الصحية.

 وسيرشح لك طبيبك القضية كلها ويقدم
 لك العالجات البديلة عن الزرع ويتناقش
 معك يف كل هذا. ومن الرضوري ان تكون
األحوال كل  ويف  الزرع.  عىل  كليا   موافقا 
 فان طبيبك قد درس كل احتامالت الخطر
 والفوائد التي قد تنتج عن الزرع وهو يضع

مسؤوليته كاملة يف هذا القرار.

 أقول اننا أخذنا بعني االعتبار الفوائد واملخاطر
 ووجدنا ان الفائدة أعظم واننا ... سنجازف.
 وأؤكد لهم بانه تم اتخاذ القرار مبوافقة عدة

أطباء. وانا أتكلم بكل رصاحة )طبيب(.

النه الزرع  طبيبك  عليك  يعرض   وحينها 
 يكون عىل قناعة بان الفائدة املرتقبة منه
أعظم بكثري من األخطار التي قد تنجم عنه.

اىل انظر  حني   : لك  أقول  ان  فقط   اريد 
مجال عىل  وبناء  معطيات  من  لدينا   ما 
هو العالج  هذا  فان  الطبي   اختصاصنا 

افضل ما يكون بالنسبة لك. )طبيب(

تقرير يصعب  الخاصة  الحاالت  بعض   يف 
توفّر لعدم  ما  مريض  أجل  من   الزرع 
القرار هذا  التخاذ  كافية  طبية   معطيات 
اىل بك  املهتمة  املعالجة  فرقة   فتلجأ 
املجال يف  دوليني  ُخرباء  أطباء   استشارة 

املتعلق بهذه الحاالت.

 هل ميكن التنّبؤ بنتائج الزرع ؟

 هناك معطيات علمية تضاف اىل خربة فرقة
 املعالجة مام يتيح لألطباء معرفة ما اذا كان
 الزرع يوفر حظا من الشفاء اكرث من عالج
 آخر. ومهام يكن فانه ال ميكنهم التكهن كليا

مبا سيحصل لدى هذا املريض او ذاك.

هناك سيحصل.  ما  معرفة  الصعب   من 
 حاالت زرع نقول فيها بانها ستكون صعبة
 ومعقدة. ولكن عند التطبيق كل يشء يسري
 دون مضاعفات. وبالعكس هناك حاالت كنا
 نظنها خالية من املضاعفات ... من الصعب
 فعال املعرفة مسبقا. ونجد صعوبة بان نرشح

للعائلة ملاذا تطرأ الصعوبات )طبيب(.

 أسئلة حول زرع نخاع العظم
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 هذا كله يتعلق باملرض الذي أدى اىل اختيار
أيضا ويتعلق  كعالج  العظم  نخاع   زرع 
وبعوامل واملعطي  املريض  بني   بالتطابق 
 الخطر الفردية. ولذا فان عملية زرع نخاع
 العظم ال تكون هي نفسها لدى مريضني.

 ولهذا السبب ان ما حصل لشخص تعرف
 انه أجرى الزرع قد ال يحصل لك بالطريقة
هذه عن  بالتحدث  ترتدد  فال   نفسها. 
املعالجة. فرقة  اللقاء مع   املواضيع خالل 
 ولكن تأكد انه حتى ولو ان فرقة املعالجة ال
 تعرف بالتدقيق ما سيحصل فإنها ستفعل
 كل ما بوسعها لتأمني سالمة املريض ونجاح

الزرع.

 ومن الطبيعي أال تستوعب كل الرشوحات
 املقدمة لك خالل املقابلة مع الطبيب. لذا
 فان الكتيّب يساعدك عىل اسرتداد ما قد
 فاتك. ولكن هذا ال مينعك من العودة اىل
 الطبيب من جديد لتطرح عليه األسئلة او

لتطلب مقابلة اخرى.

يؤدي قد  املرض  هذا  ان  اعلم   كنت 
 تشخيصه اىل خطر عىل الحياة. صحيح أين
 اجازف حني اطلب زرع نخاع العظم ولكني
اجازف يف الوقت نفسه ليك امد يف حيايت.

)الكسندر 42 عاما(.

تنجو ان  "ميكنك   : ييل  ما  يقول   سمعته 
شعرت وكنت  تنجو".  اال  وميكنك   كام 
بالتشخيص. معرفتي  حال  الخطر  بذلك 

)جيل 61 عاما(

  هل يشكل زرع نخاع العظم
خطرا عىل الحياة ؟

 مهام كان سبب اجراء الزرع فان العملية
 قد تتعقد وان بعض املضاعفات قد تؤدي

اىل الوفاة.

 اال ان األوضاع مختلفة جدا عام كان سابقا
املرض هو  األسايس  الخطر  كان   حيث 
 بعينه اما عند اجراء الزرع فان املهم هو

املضاعفات املرتبطة بالعالجات.

 يخرب كثري من الذين اجروا زرع نخاع العظم
 انهم عندما سمعوا بان العملية قد تسبب
 خطرا عىل حياتهم تأثروا اىل حد انهم نسوا

كل ما قيل لهم اثناء مقابلة الطبيب.

 واذا تطورت حالتك بعد زرع نخاع العظم
 اىل حد ان الشفاء يبدو صعبا. مهام كان
تبحث سوف  املعالجة  فرقة  فان   العالج 
 عن كل الوسائل التي من شأنها ان توفر
 لك ما تتوق اليه من ارتياح. وسيتم ذلك
 مع مراعاة االحرتام والكرامة ومبوافقة فرقة

العناية امللطفة وبالتشاور معها.

ألننا املستطاع  قدر  نرافق  ان  هو   املهم 
 ندخل حينها يف مجال جديد وهو "مرافقة
رأيي " هذا  الحياة.  نهاية  يف   املريض 

)ممرض(

 اذا شعرت بالحاجة اىل ذلك ال ترتدد بطرح
 هذا املوضوع الصعب عىل فرقة املعالجة

حتى قبل اجراء زرع نخاع العظم.
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  هل هناك فرق طبية افضل
 من سواها يف مجال زرع نخاع

العظم ؟

لربامج العظم تخضع  نخاع   ان فرق زرع 
 تقييم واعتامد. وكل انشطتها تتم مبراقبة
 وتقييم مراقبني مستقلني. وهناك دراسات
 عديدة تشري بان نتائج العالج لدى مختلف
 الفرق متشابهة رشط ان تجري عددا كافيا

من عمليات زرع نخاع العظم.

إن ما نفعله غالبانتقنه جيدا )طبيب(

ان غالبية فرق املعالجة تتبع نفس اإلجراءات.

 اال انه قد توجد اختالفات بني فرقة وأخرى
اجراءات او  والتغذية  العزل  وسائل   مثل 

   متى اعرف ان الزرع قد نجح ؟
وهل هذا يعني الشفاء ؟

 تنجح عملية زرع نخاع العظم عندما تبدأ
 العدالت بالظهور يف الدم أي حوايل 15 اىل
 35 يوما بعد العملية. وهناك اختبار يسمى
يتيح وهو  الخاليا"  بني  التعايش   "تقييم 
 معرفة نسبة الكريات البيضاء عند املعطي
وعند املريض ان يكن يف الدم او يف النخاع.

نسبة تكون  بالكامل  الزرع  يثبت   وعندما 
  التعايش بني الخاليا 100 % حسب منط املعطي

 اما يف حال فشل الزرع فتكون نسبة التعايش
 بني الخاليا 100 % حسب منط املريض وقد
 تحدث حاالت متوسطة بينهام وحينها أتكلم
عن نجاح جزيئ او عن "نسبة تعايش جزئية".

 كام وهناك أيضا حاالت تكون فيها نسبة
ما بني منط الخاليا مختلطة  بني   التعايش 
 املريض ومنط املعطي يف البداية ثم تصبح

 الوقاية من املضاعفات الخ  ... ولكن بالرغم
من تلك االختالفات فان النتائج متشابهة.

 وكل زرع يكون شامال فمن الصعب غالبا
مجمل تغيري  دون  واحد  عنرص   تغيري 
انتقلت اىل مركز عناية اخر فاذا   االجراء. 
اذا تكلمت او  العظم   مبناسبة زرع نخاع 
 مع اشخاص أجريت لهم عملية زرع نخاع
 العظم يف مركز آخر فال تتعجب من بعض
مع عنها  الكالم  يف  ترتدد  وال   االختالفات 

فرقة املعالجة التي تهتم بك.

اىل تنتمي  الفرنسية  الفرق  كل   اليوم 
العظم نخاع  لزرع  الفرنسية   "الجمعية 
 والعالج الخليوي SFGM-TC التي تسعى
 اىل تنسيق اإلجراءات العالجية يف مختلف

املراكز.

كاملة  100 % حسب منط املعطي يف النهاية.

 اما بالنسبة لحالتك الخاصة فقد يكفي ان
 تحصل عىل نسبة تعايش جزئية بني الخاليا
 او قد يكون من الرضوري ان تكون النسبة
كاملة. ما يعني 100 % حسب منط املعطي.

 هناك أيضا عالجات خاصة تحول النسبة
املختلطة اىل نجاح كامل اذا لزم االمر.

 ان نجاح عملية زرع نخاع العظم يشكل
حصول خطر  هناك  ان  اال  هامة   مرحلة 

مضاعفات من الصعب تجنبها.

انظر ص 55

اإلعالن ميكن  املرضية  الحاالت  بعض   يف 
 برصاحة عن الشفاء بعد مرور عدة سنوات

عىل زرع نخاع العظم.

حصول خطر  يبقى  أخرى  حاالت   ويف 
النكسة او العواقب قامئًا لزمن طويل.
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 يف بعض الحاالت يشمل املرض أعضاء أخرى
 إضافة اىل مرض النخاع كام هي حال مرض
 فانكوين مثال. يف مثل هذه الحاالت ان زرع
املتعلق املرض  اال  يشفي  ال  العظم   نخاع 
 بالجزء الدموي. اما األعضاء األخرى املريضة
 فان حالتها ال ميكن ان تتحسن من جراء زرع
 نخاع العظم. ويكون الشفاء نسبيا بالرضورة.
مرضك تفاصيل  يعرف  الذي   طبيبك   ان 

سوف يرشح لك تطور حالتك الصحية.

تجارب طبية يف   هل هناك 
 مجال زرع نخاع العظم  ؟ وماذا
الخضوع  تعني موافقتي عىل 

للتجارب ؟

 بالرغم من ان نسبة الشفاء بواسطة زرع
 الخاليا الجذعية مولدة الدم قد تحسنت
اال األخرية  السنوات  يف  ملحوظ   بشكل 

الختبارات تخضع  ان  منك  يُطلب   قد 
عليك ُعرض  إذا  عالجية.  او   رسيرية 
 اختبار عالجي فذلك يعني انه مناسب
عىل وافقت  فاذا  الصحية.   لحالتك 
 املشاركة يف هذا االختبار ينبغي ان توقع
تستلم وسوف  موافقة.  استامرة   عىل 
 منشورا يحتوي عىل التعليامت الخاصة
 باالختبار والعالج. ومهام يكن فانه يحق

لك رفض املشاركة.

 وحتى حني توافق يحق لك يف أي وقت ان
 تطلب االنسحاب من االختبار دون تربير
بأفضل املعالجة  تواصل  وبعدها   القرار. 
 السبل املعرتف عليها وتستفيد بكل العناية

الواجبة.

 انه تبقى  أمور يجب التقدم فيها. وذلك
الرسيرية االبحاث  بواسطة  اال  يحصل   ال 
زرع تفهم  عىل  تساعدنا  التي   والتجارب 
نحّسن ليك  أفضل  بشكل  العظم   نخاع 
تتم هذه النجاح.  ونسبة  العالج   أساليب 
التجارب عادة مبشاركة عدة مراكز دولية.

 الزمان مير وانا أقول لنفيس : هناك أيضا
هناك يكون  ورمبا  تحدث  وأمور   أبحاث 

عالجات جديدة " )فريديريك 53 عاما(

 من املحتمل ان عملية الزرع التي ستجريها
 ستدخل يف نطاق أحد األبحاث الرسيرية

أو التجارب وقد يعني ذلك :

 أن طبيبك قد يطلب موافقتك ليك يتم
 ادخال املعلومات الخاصة بحالتك يف سجل
 دويل بهدف االستفادة منها علميًا هذه
 املعلومات الخاصة بحالتك تسجل دون

ذكر اسمك.

او البحث  بإجراء  يسمح  ال  القانون   وان 
االختبار دون موافقتك وتوقيعك.

 واعلم بانه ما عدا هذه الحاالت املتعلقة
 بالبحث الرسيري فان موافقتك مطلوبة يف
وقبل التخدير  قبل    : مثال  أخرى   حاالت 
يف او  الدم  نقل  وقبل  الجراحية   العملية 
 حال اجراء سحب انسجة بهدف التحليل

البيولوجي.

من العديد  عىل  توقع  أنك  تشعر   وقد 
 الوثائق. وتتساءل كثريا عام يشكل جزءا من
 االجراء الطبيعي لعملية زرع نخاع العظم
 وما هو جزء من البحث الرسيري. فال ترتدد

بطرح هذه االسئلة عىل فرقة املعالجة.
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ما هي مضاعفات زرع نخاع العظم
املحتملة وما هي وسائل معالجتها ؟

 كنت بحاجة اىل معرفة االخطار ليك أوافق
عىل املجازفة فيها )اناييس 48 عاما(

تكون العظم  نخاع  زرع  قبل  املقابلة   اثناء 
 املعلومات وافرة شاملة وصحيحة اىل اقىص
 حد. كام ان املعلومات املتعلقة باملخاطر غري
 مخففة وال مضخمة او مفجعة. وهي أيضا
 صحيحة فمن واجبنا عرضها عىل املريض. اما
 حني يخرجون من املقابلة فيكونون مشحونني
 بالتساؤالت بينام ال يرون ما هو مؤكد. وهناك
 بعدها انتظار العوارض الجانبية ... وهم باملرصاد

تجاه كل ما سيحدث )معالج نفيس(

 كنا بعد ذلك باملرصاد ملا سيحدث. واملرحلة
 الصعبة كانت يف انتظار ردة فعل الطعم
ضد املريض وكنا نعرف ان املخاطر مرتقبة

 )اخت معطية 32 عاما(

توطئة

التي تسمى ايضا املخاطر  ان املضاعفات 
 او ردات الفعل الثانوية التي ميكن ان تطرأ
 بعد زرع نخاع الخاليا الجذعية مولدة الدم
 تكون متنوعة الخطورة او التواتر. وبعضها

يكون استثنائيا جدا.

لها الزرع  عملية  مسار  من  مرحلة   وكل 
 مضاعفاتها الخاصة بك. فقد تكون عانيت
 قبل الزرع من بعضها مثال تساقط الشعر

او تغيري يف التذوق ...

وتتعلق الجسم  عىل  تؤثر  نتائج   وهي 
او الدم  خاليا  وبفقدان  بالتكييف   أساسا 

 مبضاعفات مناعية
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من املراحل  كل  ترافق  مضاعفات   هناك 
االجراء هدف  ان  اال  النهاية  اىل   البداية 
 العالجي هو شفاء شخص معني من مرضه

)الكسندر 42 عاما(

 كنت أقول لنفيس بانني سوف اجتاز كل
ذلك )مارك 30 عاما(

انتان )حالة  املضاعفات  حدوث   اثناء 
"ال  : لنفيس  قلت  القثطار(  عند   دموية 
الطريق. منتصف  يف  اتوقف  ان   ينبغي 
حتي وصمدت  بنفيس".  انجو  ان   يجب 

النهاية )اناييس 48 عاما(

عليك أال تنس نقطتني هاّمتني :

 ان أهمية كل من هذه املخاطر مختلفة بني
حالة وأخرى وبديهي انك لن تعاين منها كلها.

 ان فرقة املعالجة تسعى كل جهدها للوقاية
 من األمل وعالجه او تخفيف حدته. واآلالم
 قد تأيت من الغثيان او من اوجاع الرأس او
 من التهاب الغشاء املخاطي او من اوجاع

البطن او الكبد او الغدد اللعابية.

 تُعطى مضادات االالم مبارشة عندما يحصل
 الوجع للتحكم به. إال انه قد ينقيض بعض
 الوقت )ساعات او أيام( قبل التوصل اىل

تخفيف كاف لألمل.

اننا نقوم الغاء األمل كليا اال   وقد ال نقدر 
بكل ما ميكن لتخفيفه.

 ان طبيبك قد فكر مليا بتلك املخاطر قبل
 ان يعرض عليك زرع نخاع العظم وهو
 يعترب بناء عىل خربته بان الفائدة املرتقبة

تتجاوز املخاطر املمكنة.

 ومن جهة أخرى وبناء عىل الفحوصات التي
االحتياطات كل  فان  الزرع  قبل   أجريت 
 اتخذت لتقدير خطر املضاعفات والوقاية
حال ملراقبتها  او  املستطاع  قدر   منها 

ظهورها والتحكم فيها بأرسع ما ميكن.

 وان هذه املراقبة تكون يومية خالل األسابيع
 التي تتبع زرع نخاع العظم ثم تخف شيئا
باملتابعة املعالجة  فرقة  وتقوم   فشيئا. 
 مبساعدة أطباء واخصائيني يف شتى مجاالت

اختصاصاتهم كلام دعت الحاجة.

وتشتد امل  ازمة  من  املرىض  يعاين   عندما 
 املعاناة نعطيهم مسكنات اال ان ذلك قد
 يتطلب 24 ساعة قبل ان يرسي مفعولها

وتسيطر عىل األمل )ممرضة(

األمل من  يعانون  سوف  انهم  لهم   أقول 
 وان لدينا املورفني وانه نادرا ما نقدر عىل
 تسكني األمل كليا فسوف تأيت بعض األيام
 الصعبة خاصة يف مرحلة التكييف إلزالة
 نخاع العظم. حينها توضع لهم مضخة فيها
وتكون  ... كثريا  ينامون  وسوف   املورفني 
 العائلة هنا مشغولة البال عىل ما يجري

)طبيب(

 األوجاع
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من أثره  يختلف  فردي  اختبار  هو   األمل 
 شخص اىل آخر. اال انه واقع يجب الرضوخ
 له فال يجب االستهانة بأهميته ال عند الذي
 يتحمله وال عند الذي يعالجه. فال ترتددوا
 بالكالم عنه وال تظنوا ان يف ذلك ازعاج الحد.
 اما أسبابه فهي متعددة. وأنتم الوحيدون
 القادرون عىل تقييمه ولدينا "مقياس أمل"

ميكن ان يساعدكم عىل التقييم.

االوجاع تدخل اجامال ضمن نوعني :

آالم حادة تطول مدتها او تقرص وكلها عابرة

االم مزمنة تدوم طويال.

بكمية بنفسك  التحكم  من  متكنك   فهي 
األمل. وهذه الالزمة حسب حدة   املورفني 
املورفني استهالك  كمية  توفر من   التقنية 
انك اىل  باإلضافة  جيدا  مفعوال   وتؤدي 
 تساهم بنفسك يف التحكم بعملية التسكني

 وهذا امر إيجايب ومهم.

 "مورفيوس" اله النوم امليثولوجي ذو اللحية
 هو الذي منه تأيت كلمة مورفني )طبيب(

 لتسكني األمل ميكن اعتامد أساليب متعددة
ومنها الدوائية  الوسائل  مع   تتكامل 
 الصفرولوجيا )علم االوجاع( او االسرتخاء او
الوسائل  التنويم املغنطييس... اال ان هذه 
 ال تستعمل يف كل مراكز زرع نخاع العظم.

 ويُعالَج األمل عادة مبضادات األمل. ويتعلق
او حادا  كان  ان  أي  األمل  بنوع   تحديدها 
 مزمنا وبكيفية حدوثه. ويؤخذ أيضا بعني
 االعتبار الوجع النفيس والقلق. وان مختصا
 باآلالم ميكنه ان يتدخل يف الحالت الصعبة

 وكلام لزم االمر.

 وبشكل متكرر نعطي املورفني او أحد مشتقاته
  بالفم او من خالل الوريد او عرب الجلد

وال يجب ان تخافوا من هذا العالج :

ال الوجع  لعالج  املورفني  استعامل   ان 
كان ان  حال  كل  عىل  اإلدمان.   يسبب 
 لديكم شك يف هذا املوضوع يستحب ان

تراجعوا فرقة املعالجة.

 وميكن ان تُعرض عليك مضخة خاصة اسمها
   مضخة تحكم بالجرعات من قبل املريض
Patient Controlled Analgesia PCA

 كام ان املعالجني الفيزيائيني يساهمون يف
 تحمل املهام التقنية مثل التدليك والترصيف

اللمفاوي كلام لزم ذلك.

طب مثل  البديل  الطب  أيضا   هناك 
 معالجة العظام واملعالجة االذنية واملعالجة
 باألعشاب واملعالجة بالوخز االبري )الطب
 الصيني(. كل هذا قد يساعد عىل تخفيف
 األمل. املهم قبل كل ذلك انه يجب استشارة
يتحقق من اية مبادرة ليك   الطبيب قبل 

عدم حصول تضارب بني االدوية.
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 قد تحدث االختالطات يف األسابيع األوىل او
 يف األشهر األوىل او العام األول ما بعد زرع
مرتبطة االختالطات  هذه  العظم.   نخاع 
ردات ببعض  او  للزرع  التكييف   بطبيعة 

الفعل املناعية.

 االخطار املرتبطة بالتكييف

الغثيان والتقيؤ

قد التكييف  فيها  يتم  التي  األيام   خالل 
 تشعر بالغثيان الذي يسبب ايضا التقيؤ.
أي العوارض  هذه  لعالج  ادوية   هنالك 
 الغثيان والتقيؤ. وميكن مكافحتها بتعديل
 العالج للتوصل اىل الشفاء منها نهائيا ولكن

بشكل تدريجي.

ويصبح الحلق  يف  باالمل  تشعر  حينها    
 االبتالع بالء عظيام" )استيفان 37 عاما(

يجعل املخاطيات  يف  التهاب  وجود   ان 
 االبتالع وتناول الطعام صعبا. و ليك يحصل
 جسمك عىل التغذية الالزمة ميكن لفرقة
بوسائل عدة حسب تغذيك  ان   املعالجة 

حالة االنبوب الهضمي :

  تغذية وريدية عن طريق الوريد املركزي

رقيق أنبوب  طريق  عن  معوية   تغذية 
الغذاء ليوصل  األنف  من  يُدخل   وطويل 

مبارشة اىل املعدة.

الخاليا ترتّمم  التكييف  ينتهي   وحاملا 
 تدريجيا لحسن الحظ. قد يتطلب ذلك 10
 اىل 15 يوما ليتم الرتميم الكامل. ويف هذه
يوميا الفم  غسل  الرضوري  من   املرحلة 

التغري يف حاسة الذوق

 ان االدوية التي تستهلك يف األشهر األوىل
 ما بعد زرع نخاع العظم قد تسبب تغريا
طعام األغذية  فتتخذ  الذوق.  حاسة   يف 
 غريبا. اال ان هذا العارض يضعف ويزول

خالل السنة األوىل بعد الزرع.

التهاب املخاطيات

 قد يسبب التهاب املخاطيات إبادة الخاليا
 املوجودة عىل جدار الفم واألمعاء. اما يف
 الفم فينتج عن ذلك قروح مؤملة واحيانا
 عدم القدرة حتى عىل ابتالع اللعاب. اما يف

األمعاء فينتج عن ذلك أمل واسهال.

 لقد حصل يل التهاب خطري يف املخاطيات.
 وقد ذقت منه ما كفاين" )كاترين 38 عاما(

التلوث يف إزالة  والعمل عىل  مرات   عدة 
 األمعاء. اما األمل فيعالج باتخاذ املورفني او

مشتقاته.

تساقط الشعر وتغريات جسدية أخرى

 ان تساقط الشعر والتغريات الجسدية األخرى
 هي عوارض غالبا ما تكون صعبة التحمل اال
 انها الدليل الخارجي عىل املرض. وان بعض
والشباب املراهقني  وبالخصوص   األشخاص 
 البالغني منهم يستاؤون جدا منها اذ يعتربون
اىل تحتاج  وقد  صورتهم.  يف  مساسا   ذلك 
 مساعدة نفسية يف تلك املرحلة للصمود ضد
 املحنة. وميكنك طلب تلك املساعدة حتى ولو

كنت معزوال يف قسم الحامية.

 وقد تشعر باالرتباك ويبدو لك وكأنك تفقد
 هويتك. فال تهتم بذلك اكرث مام ينبغي اذ
ان تلك العوارض غالبا ما تدوم مدة قصرية.

 االخطار املحتملة خالل العام األول بعد الزرع
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بنسبة يحدث  الذي  الشعر  تساقط   ان 
العانة والحواجب وشعر  الجفون   اقل يف 
 هو ظاهرة ال مفر منها خصوصا ان كان
من عالية  بجرعات  التكييف  لك   أجري 
يحمي عالج  يوجد  وال  الكياموي.   الدواء 
التكييف يعود  من تساقط الشعر. وبعد 
 الشعر للنمو تدريجيا ويصبح ظاهرا بعد
 مرور شهرين ولكنه يكون ادق مام سبق.

 ونادرا ما تنخفض كثافته.

 لقد فقدت شعري ومل يكن ذلك صعبا عيل.
 واظن ان االمر يكون اقل أهمية لدى الرجل
 مام هو لدى املرأة. يف البدء كان التساقط
 عشوائيا وليس جميال فطلبت حلق شعر
 رأيس كليا. وحاملا نظرت اىل املرآة تعجبت من
 نفيس. اما االن وقد عاد الشعر اىل النمو فان
 امرأيت هي التي تجّز شعري أقرص ما يكون.

 )جيل 61 عاما(

نسبيا. رقيقا وكثيفا  يزال   كان شعري وال 
فسقطت باصابعي  شعري  مشطت   مرة 
بالصدمة. شعرت  وحينها  خصلة  منه 

 )ماتياس 26 عاما(

 مرة جاءت مساعدة ممرضة وعرضت عيل
 غسل شعري بالشامبو فطلبت منها مازحا
كل فقدت  كنت  الين  نظاراتها  تغرّي   ان 
 شعري. فقالت يل "وال يهمك". فرتكتها تفعل
الشامبو ذلك.  اثناء  تام  بارتياح   وشعرت 
يغسل شعر رأس بال شعر. )تيبو 40 عاما(

  ملا رأيت والدي من جديد كان قد فقد شعره
 اال ان ذلك مل يزعجني. كنت سعيدا برؤيته
 وحسب. )شاب عمره 19 عاما وكان عمره
12 عاما حني أجرى والده زرع نخاع العظم(

منو عىل  تحرض  ادوية  هناك   وبالعكس 
اىل باإلضافة  البدن.  انحاء  كل  يف   الشعر 
نفسها االدوية  هذه  تسبب  قد   ذلك 

ذلك قبل  الشعر.  بفقدان  كثريا  اتأثر   مل 
 بثالثة أشهر كانت تحدث بطولة العامل لكرة
 القدم وسارت موضة "فابيان بارتيز" حارس
 املرمى الفرنيس الشهري. وكنت أتساءل كيف
 يكون شكيل لو كنت صلعاء ... لقد وافقني
 ذلك. وكنت اضع باندانا او قبعات صغرية

)اناييس 48 عاما(

 كنت متمسكة جدا بشعري وشعرت بزلزال
 معنوي حتى اين تساءلت ان كنت رجال ام
 امرأة ... كنت قد تزوجت يف العام السابق
االغراء طور  يف  زالت  ما  عالقتي   وكانت 

)ناتايل 35 عاما(

 كان شعري قصريا ورغم ذلك كان يتساقط
بالشعر مملوءة  املخدة  كانت   بكرثة. 
من اتضايق  وكنت  الرشاشف.   وكذلك 
كليا رأيس  حلق  حينها  فقررت  الحّكة 

 )جان بيار 45 عاما(

او الكلوي  التسمم  اىل  وتؤدي   االرتجاف 
عن التوقف  حال  تزول  ولكنها   الكبدي 

تناول الدواء.

فقلت وجهي  يف  ناعم  شعر  عندي   صار 
لنفيس باين سوف أصبح امرأة ذات لحية

 )نتايل 35 عاما(

 كنت قلقا بالنسبة لتكاثر الشعر ولذا سألت
الطبيب عن حالتي )اناييس 48 عاما(

 وبعض االدوية كالكورتيزون تسبب تضخام
 يف الوجه ويف الجذع. ويف معظم الحاالت
بعض وتظهر يف  يزول.  العارض  هذا   فان 
 األحيان عالمات متدد جلدي قد ترتك اثرا

طويل املدى.

يتأثرون الذين  األشخاص  بعض   هناك 
 للغاية مبظهرهم الخارجي بعد عملية زرع
 نخاع العظم. ال شك ان الحالة قد تكون

مذهلة اال انها ال تدوم )معالج نفيس(
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 ال تنتقل اية خصائص من املعطي اىل القابل عن طريق زرع نخاع العظم. اال ان بعض
الناس يعربون عن تخوفهم من هذا االحتامل. مع العلم اال مربر لذلك.

 مل اشعر باي تغري يف صدري كام ال يتغري شعوري عندما ادخل يف حجرة مالبس فريق الركبي
)ماتياس 26 عاما(

لقد تغري شكيل كثريا بسبب الكورتيزون وكان من الصعب عيّل تحمل ذلك )فريدريك 53 عاما(

 اثناء املعالجة سوف تشعر بالتعب ال بل باإلرهاق. ذلك ان انعدام النشاط يؤدي اىل ضمور
 شديد للعضل يصعب قبوله عند املراهقني والشباب والرياضيني. اال ان ذلك يكون مؤقتا

وسوف تعود الحالة اىل طبيعتها حني تعيش من جديد كاملعتاد ومتارس نشاطا جسديا.

 وضعوا تحت ترصيف دراجة داخلية يف غرفتي وقد نصحتني بها فرقة املعالجة للمحافظة عىل
الكتلة العضلية والحالة الجسدية فكنت أحاول التدرب عليها 10 دقائق يوميا. )تيبو 40 عاما(

 ان املراهقني والشباب يتأثرون كثريا من التغريات الجسدية التي
  تطرأ عليهم. ففي سن املراهقة يأخذ املظهر الخارجي أهمية بالغة ومن الصعب

عليهم قبول التغريات التي يسببها املرض.

 يقول لنا املراهقون ما ييل : "هل سوف أمتكن من العودة اىل مامرسة الرياضة ؟" هذا
يقلقهم فعال. وغالبا ما يسألون عن طول املدة التي سيقضونها يف املستشفى. )متطوع(

 كان اخي رياضيا وكسائر الشباب بتقديري، كان يظن نفسه محصنا : "انا ال امرض ابدا
  انا اقوى من غريي." وحني حصل له ذلك ثار غضبه ومل يعد يتحمل منظره. فمثال مل

يضع ابدا صورا عىل املوقع االجتامعي )اخته معطية 32 عاما(

 بالنسبة للمراهقني والشباب فانهم يشعرون بالحرمان حني يتوقفون عن النشاط او حني
 يضع املرض حدا عىل عزمهم وقوتهم ومشاريعهم. ويستثقلون الركون اىل مكان محدد
 والثبات يف غرفة وعدم الخروج منها أضف اىل ذلك التغريات املظهرية ... كل هذا يثري

موضوع الهوية )معالج نفيس(

 ان التغري األهم املسجل يف الجسم هو فقدان الشعر. ومن املالحظ ان الشبان
 والشابات ال يتحملون هذا التغري كام ان املحيط العائيل أيضا يستخف به. فال

يجب ان ننىس ان فقدان الشعر ظاهرة عابرة.

 لقد فقدت شعري وما أصعب تلك اللحظة التي حلقوه يل كليا. كانت املمرضة قد وضعت
 حينها ستارا عىل املرآة وقبل مغادرة الغرفة قالت يل :" انت تنزعني الستار متى تشائني".

)ميالين 20 عاما(
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 لقد تخيلت كثريا شخصية املعطي الذي ال
 أعرفه وتخيلته يف شتى الصور. كنت مضطربة
 الين ال اعرف عنه شيئا. )اناييس 48 عاما،

حصلت عىل زرع من معط غري قريب(

 كنت أخىش ان ينبت يل الشعر يف كل بدين
)اليس 32 عاما واملعطي لها كان رجال(

 ان اخي املعطي مدمن عىل الكحول فهل
سيكون نخاعه العظمي جيًدا ؟

 )مارت 52 عاما(

 قلت ألخي بان عليه ان يبدأ مامرسة رياضة
الركض )اخت معطية 32 عاما(

 املعطي هو اخوه أي عمي. أحيانا كان يبدو
 يل أين أرى بعض اطوار عمي عند ايب. هذا امر
 عجيب. )فتاة  16 عاما وكان عمرها عرشة

سنني حني اجرى والدها زرع نخاع العظم(

 قد يسبب هذا املرض املًا يف الكبد مع زيادة
وظائف واضطرابات يف  والريقان  الوزن   يف 
 الكبد مام يتطلب أحيانا نقل املريض اىل
 قسم االنعاش. اال انه من النادر جدا ان يبقى
 لهذا املرض عواقب او ان يشكل خطرا عىل
للحد تتخذ بعض إالجراءات   حياتك. وقد 
 من نتائج هذه املضاعفات وذلك بتخفيف

 السوائل ومبراقبة ادرار البول

االخطار املرتبطة باملثانة

بعض وأيضا  التكييف  يُحدث  ان   ميكن 
تؤدي املثانة  جدران  عىل  قرحا   االدوية 
 اىل ظهور الدم والتخرث يف البول مع شعور
 باالمل. وهذا يسمى التهاب املثانة النزيفي.
 وسيظهر هذا النزيف، ان حصل، بعد عدة

أسابيع من زرع نخاع العظم.

القريب غري  املعطي  هوية  ان  اتفهم   انا 
كنت انني  اال  املريض  قبل  من   مجهولة 
 عاجزا عن تقديم شكري له فأعطيته لقب
ال هلموت  ان  أتصور  ورصت   "هلموت" 
 يحب الشوكوالته )مع اين كنت من عشاقها
بالنسبة اما  دمي.  فصيلة  تغريت   سابقا( 
 للشخصية العميقة فلم يطرأ عليها أي تغيري

)فريدريك 53 عاما(

تنتقل ان  التي ميكن  الوحيدة   الخصائص 
 اىل املريض هي فصيلة دم املعطي وبعض

االمراض التحسسية.

االخطار املرتبطة بالكبد

 قد يطرأ تحول عىل بعض خاليا وريد الكبد
ما وهو  داخله  الدم  سيالن  يعرقل   مام 

 يسمى مرض انسداد أوردة الكبد

 فيضطر األطباء ان يعطوا دواء ملعالجة هذا
االختالط.

بولية قثطرة  وضع  الرضوري  من   وحينها 
مام يسهل اجراء غسل للمثانة.

 وان التهاب املثانة النزيفي يتحّسن عامة
وان دام عدة أسابيع.

  االخطار املرتبطة بفقدان
خاليا الدم

اإلنتان

 ان خطر االنتان صادر عن الجراثيم والفطريات
مراقبة تحت  عادة  تكون  التي   املجهرية 
 العدالت. وهذا االنتان يظهر خالل فرتة فقدان
 خاليا الدم ملدة ترتاوح بني أسبوعني وأربعة

 أسابيع بعد اجراء زرع نخاع العظم.
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خف وان  ممكنا  الخطر  هذا   ويبقى 
احتامله يف غرفة الحامية.

تكون حساسة والفطريات  املكروبات   وان 
 تجاه املضادات الحيوية ومضادات الفطريات.
 وسوف يرشح لك طبيبك مخاطر االنتانات
 املمكنة بفضل وسائل املراقبة التي وضعها
التي  بالنسبة لك. وميكن تحايش االنتانات 
 تسببها فريوسات او طفيليات بواسطة االدوية.
 بعض االنتانات االخرى ميكن مراقبتها بواسطة

فحوص الدم ومعالجتها كام يلزم.

 هناك فحوصات ال ميكن اجراؤها يف الغرفة
املحوري الشعاعي  الفحص  مثال   املحمية 
 للرئتني. فيتوجب عليك حينها مغادرة الغرفة.
 وقد تشعر ببعض القلق لهذا االنتقال. ولكن
 اعلم ان الفائدة التي تجنيها من ذلك الفحص
 هي مهمة جدا لتشخيص املرض ووضع العالج

املالئم ليكون األكرث فعالية ملكافحة االنتان.

 وان خطر انتقال مثل هذه االمراض عن طريق
 نقل الدم ضئيل للغاية اذ تصل نسبته اىل
 واحد عىل مليون. ورغم كل االحتياطات، قد
 يحصل نادرا جدا انتقال جرثومة تسبب انتانا.

وحينها تعالج بواسطة املضادات الحيوية.

 وقد يشعر املريض بالقشعريرة او بالحمى
 او بالوهن من جراء نقل الدم. اال ان ذلك
 غري خطري. وهذه العوارض ال تتكرر حتام
اذا اما  الدم.  نقل  عملية  أجريت   كلام 
بانتظام فهي تعالج  حدث ذلك وتكررت 
 بواسطة  الكورتيزون الذي يعطى قبل نقل

الدم ويقوم بتخفيفها او بإزالتها كليا.

 وبعد اجراء زرع نخاع العظم سوف تحصل
 عىل بطاقة فصيلة دم جديدة التي تكون

الالزمة االحتياطات  كل  ان  أيضا   واعلم 
تؤخذ اثناء االنتقال.

االخطار املرتبطة بنقل الدم

كمية النخاع  فيها  ينتج  ال  التي  املدة   يف 
 كافية من الكريات الحمراء ومن صفيحات
الكريات تلك  لك  تتوفر  ان  يجب   الدم 

بواسطة نقل الدم.

 كنت متقبلة وال افعل شيئا : كانوا ينقلون
 يل الصفيحات ولكن أحدا مل يرشح يل شيئا
 عنها. بالتأكيد مل تكن تلك صفيحات شوكوالته

)نتايل 35 عاما(

 ان كل مكونات كريات الدم تعالج باألشعة
 قبل نقلها اىل املريض. وهناك تطور هائل
االنتانات الوقاية من  ما يخص   قد تم يف 
 املعدية جراء نقل الدم : مثال مرض االيدز

. C و  B والتهاب الكبد 

 فصيلة دم املعطي. بعد الزرع هناك قواعد
 لنقل الدم يف غاية الدقة حيث يجب ان
املعطي دم  فصائل  االعتبار  بعني   يؤخذ 

 واملريض يف نفس الوقت.

 وبشكل عام ان اإلمكانيات املتاحة لنقل
إلعطاء باملتطوعني  مبارشة  مرتبطة   الدم 
 الدم. وال شك انه يوجد يف محيطك العائيل
 اشخاص يتمنون املساهمة بذلك. وأفضل
يعطوا ان  هي  تقدميها  ميكنهم   مساعدة 
 دمهم او صفيحاتهم. اال ان ما يقدمونه لن
 يعط لك مبارشة لكن ذلك يتيح لغريك ان
 يحصل عىل ما يحتاجه من الدم عند اللزوم.
 اذن ال بأس بان تتكلم عن هذا النوع من
 املساعدة مع فرقة املعالجة وهي تدلك عىل

 مركز نقل الدم القريب من مكان إقامتك.
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  االخطار املرتبطة بردات
الفعل املناعية

النزاع نتيجة  هي  املناعية  الفعل   ردات 
الحاصل بني خاليا جسمك وخاليا املعطي.

خطر الرفض

 أحيانا ال ينجح الطعم ويف هذه الحال ال
تظهر العدالت يف الوقت املحدد لها

 وأحيانا قد يحصل الرفض بعد مرحلة أوىل
 من القبول ويحدث ذلك عىل العموم يف
 األشهر األوىل التي تتبع زرع نخاع العظم
الحاالت. لتلك  عالج  تقديم  غالبا   وميكن 
عالج املختلفة  الحاالت  من  حالة   ولكل 

يتناسب معها.

وهي تهاجم باألخص :

 الجلد - )ردة فعل جلدية( فيظهر حينها
 احمرار

 االنبوب الهضمي - )ردة فعل هضمية(
وهي تسبب االسهال والتقيُّؤ.

وباألخص كبدية(   فعل  )ردة   -  الكبد 
 القنوات الصفراوية. وتسبب مرض الريقان.

 عندما تحصل ردة الفعل يف األشهر األربعة
ردة تسّمى  فهي  العظم  نخاع  زرع   بعد 
 فعل حادة وتقاس حدتها حسب درجات
 من 0 )عدم وجود ردة فعل( اىل 4 )ردة
اىل مضاعفاتها  تؤدي  قد  قصوى(.   فعل 

تهديد حياة املريض.

ظهور مع  حادة  فعل  ردة  عندها   حصل 
 بثور يف كل الجسم فأصبحت كالربكان )زوج
 سيدة اجرت زرع نخاع العظم - 39 عاما(

النخاع الحاالت االستثنائية يرفض   يف بعض 
 املزروع او تطرأ صعوبات عىل ثبات الطعم .يف
هذه الحاالت يضطر الفريق اجراء زرع جديد.

أن املعطي  من  نطلب  األحيان  بعض   يف 
 يقدم خاليا إلجراء زرع ثان. ذلك ان الزرع

االول مل ينجح )طبيب(.

خطر ردة فعل الطعم ضد القابل

تتعامل الزرع  بعد  األوىل  الشهور   أثناء 
الواردة من الطعم مع بعض  اللمفاويات 
 انسجة الجسم السليمة للمريض وتعتربها
 وكأنها اجسام غريبة فتحاول تدمريها وهذا
ما يسمى ردة فعل الطعم ضداملريض القابل.

 ان معالجة ردات الفعل تتم عىل مرحلتني

املرحلة األوىل وقائية
 وهي تسعى اىل استباق خطر ردة الفعل
 وذلك باختيار املعطي الذي يتناسب اىل
الطعم القابل ومبعالجة  مع   اقىص حد 
 معالجة خاصة بواسطة ادوية قادرة عىل
عالج ذلك  اىل  يضاف  املناعات.   تدمري 

لتحايش االنتانات.

 املرحلة الثانية شفائية
 وتقوم عىل مراقبة شديدة للمريض حال
عن للبحث  فحوص  عرب  الزرع   اجرائه 
 حاالت غري اعتيادية وتقديم العالج الفعال
 عند الرضورة مبا يتالءم مع درجة ردة الفعل

بهذا الفعل  ردة  حدة  ترتفع  ما   وبقدر 
 القدر تشكل تلك املرحلة محنة صعبة عىل

املريض
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 وقد يرافقها غالبا شعور بالتعب وبانحالل
 العضالت ورمبا يتغري شكل البدن بسبب
العالجات لبعض  جانبية    مضاعفات 
القرشانيات يستعمل  الذي  العالج   ومنها 

corticoïdes  

 وقد تأيت ردة الفعل يف وقت متأخر أي بعد
 أكرث من ثالثة اشهر عىل الزرع اال انها نادرا
 ما تحصل بعد مرور السنة، اما اذا حصلت

فتسمى ردة فعل مزمنة.

 وردة الفعل املزمنة هي حالة أكرث تعقيدا
 ويف الوقت نفسه اقل رضرا من ردة الفعل
 الحادة. اال ان مدة عالجها قد تطول علام
 بان االدوية املستعملة اقل قوة من التي
 تعطى يف الحاالت الحادة. اما األعضاء التي
والعينان والفم  الجلد  فهي  غالبا   تصاب 
 ومواضع أخرى من الجسم تختلف حسب

الحاالت.

خطر االنتكاس

بحالة يتعلق  انه  اال  موجود  الخطر   هذا 
 كل مريض. فكلام مىض الوقت كلام أصبح
عدة مرت  وإذا  ضئيال.  االنتكاس   خطر 
القول حينها  سنوات يزول الخطر وميكن 

بان الشفاء قد تم

 ال شك بان االنتكاس صعبة عىل املريض
 وهي صعبة أيضا بالنسبة لنا ألننا نعيش

مع املرىض امل الشفاء )مساعدة عالج(

  ما أصعب االنتكاسات عىل املريض وعلينا
وعىل الجميع )طبيب(

 انا أخىش االنتكاس دامئا. فمن يدري. ان
 حالة ايب ال بأس بها لقد كان شجاعا وهذا
 ما يجعلني اطمنّئ قليال. انه صاحب إرادة
عمره )شاب  األصعدة  جميع  عىل   صلبة 
 19 سنة وكان عمره 12 عاما حني أجرى

ابوه الزرع(.

ما يحدث  الرئتان  أصيبت  فاذا 
املُِسد القصيبات  التهاب  يسمى   
وتتطلب  bronchiolite oblitérante 
الرئة طب  قسم  يف  ومتابعة  خاصا  عالجا 

معتدلة فعل  ردة  بان  املالحظة   وتجدر 
الطعم خاليا  ان  ذلك  بالخري.  تبرش   قد 
 تهاجم بدورها الخاليا املريضة املتبقية يف
الخاليا تلك  بعض  ان  حال  ويف   الجسم. 
التكييف تقوم يتم تدمريها يف مرحلة   مل 
الواردة من الطعم بتدمريها.  اللمفاويات 

هذه هي ردة فعل الطعم ضد املريض.

انظر ص 31

فعل ردة  هو  القلق  اىل  يبعث  ما   ان 
تثري لعبارة  انها  املريض.  ضد   الطعم 
منها الرعدة  تصيبني  كانت   الرعب. 
بالدم االختصايص  الطبيب  جاء  ان   اىل 
تعمل الطعم  فعل  ردة  بان  يل   ورشح 
إيجايب امر  حدوثها  وان  لصالحي  أيضا 

 )الكسندر 42 عاما(.

 ان مراقبة الخيمرية تتيح استباق االنتكاس
 عرب تقديم عالجات وقائية خاصة اذا تم
املعطي. ملفاويات  نقل  بواسطة   الزرع 
 وحينها ال حاجة لعالج ُمسبق  ال كيميايئ

وال شعاعي.

انظر ص 89

حدوث تأخر  كلام  انه  املعلوم   ومن 
 االنتكاس كلام توفرت الفرص اليجاد عالج

مناسب ضدها

   مضاعفات واختالطات
أخرى ممكنة

 أخطار متعلقة بالقثطرة

عموما ال تسبب القثطرة املركزية اية مشكلة
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 اال انه من املمكن ان تلصق بها جرثومة
 ما تؤدي اىل حدوث انتان. ويكفي حينها
 عالجه باملضاد الحيوي وقد نضطر أحيانا
تخدير اجراء  بعد  وتبديلها  القثطرة   نزع 

محيل او كيل.

 وأيضا ميكن ان يحصل انسداد يف القثطار
 فيتم عالجه بشتى الوسائل دون الحاجة

اىل تبديله

 واملهم ان الهدف من ذلك هو مساعدتك
 عىل عبور تلك املرحلة الصعبة بشكل يوفر

لك الوسائل املناسبة لحالتك.

مضاعفات لتحايش  نقلك  اىل  نضطر   وقد 
 نخىش ان تحدث لك وهي تتطلب غرفة

إعادة إنعاش لتحاشيها.

إعادة غرفة  يف  الدخول  املمكن   من 
قبل حالة أي  للخطر  استباقا   اإلنعاش 
 الطوارئ. ال يوجد حينذاك خطر عىل
 املريض بل من باب الحذر ونظرا لوجود
تشديد األفضل  من  نجد   مؤرشات 
املراقبة بوسائل خاصة )معالج نفيس(

 وحني تعود ال بيتك يجب عليك ان تطبق
 بعض القواعد الصحية البسيطة للحد من
 االخطار. وال شك ان فرقة املعالجة سوف
 تعطيك كل املعلومات الالزمة قبل مغادرة

املستشفى والعودة اىل بيتك

 ان املضاعفات تستوجب وسائل منسقة
 ومراقبة مشددة.

ضعف )مثل  املضاعفات  بعض   وهناك 
القلب او  الرئتان  الجسم،  أجهزة  احد   يف 
 مثال( التي تتطلب وسائل ومهارات خاصة
مراقبة مشددة. ويف تتم تحت  ان   يجب 
 هذه الحال يتوجب نقلك اىل مركز عناية
مشددة )ويسمى أيضا مركز إعادة إنعاش(

 وهذا ما قد يسبب لك ولعائلتك بعض القلق
 خصوصا وأنك تخرج من قسم الحامية.

 وال يتم هذا االنتقال اال بطلب من طبيبك
 املعالج باالتفاق مع قسم العناية املشددة.
والفرقة املعالج  الطبيب  بان  العلم   مع 

الطبية ال يزالون يتابعونك

وتتخذ القرارت بالتنسيق بني القسمني.

 اننا ننتهج سياسة النقل املبكر الن قسم
 إعادة اإلنعاش يبعد نوعا ما عن قسمك
 ولذا ال ينبغي ان ننتظر اللحظة األخرية.
 وبالطبع نرشح للمريض ما يحصل له.
مكان اىل  يذهب  انه سوف  له   ونقول 
 معقم وان القسم عىل علم بخطر االنتان
 واننا بعالقة جيدة معه ولديه اطالع عىل
 أساليب العالج. ونقول للمريض مسبقا
 اننا قد نضطر اىل نقله اىل قسم إعادة

اإلنعاش اذا لزم االمر )طبيب(
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 االخطار عىل املدى البعيد والعواقب املحتملة

 اخطار االنتان

ال العظم  نخاع  زرع  تيل  التي  األشهر   يف 
رصد عىل   "T" اللمفاويات  بعد   تتمكن 
تجتاح التي  الطفيليات  او   الفريوسات 
 الجسم. واملدة الالزمة لذلك تختلف كثريا
شهرين بني  تطول  وقد  ألخرى  حالة   من 
حال يف  أطول  تكون  واحيانا  اشهر   وستة 
ردة فعل بعد  مناعية   املعالجة مبضادات 

الطعم ضد املريض.

 وان األشخاص الذين نالوا اشعاعا كليا يف
عملية اجروا  الذين  او  التكييف   مرحلة 
خطر تحت  يصبحون  الطحال   استئصال 
 متزايد تجاه بعض الجراثيم  )مثل املكوَّرة
وقد   )... النزلة  او  املستدمية  او   الرئوية 
يدوم هذا الخطر عدة سنوات بعد الزرع.

 أخطار عىل حالة الخصوبة

 عادة تبقى العالقات الجنسية بعد اجراء
 الزرع طبيعية حتى وان كان هناك شعور
 بالتعب الشديد الذي يسبب أحيانا بعض

املشاكل العابرة

قد تكون  التي  املعالجات  بعض  ان   اال 
املعالجة )خصوصا  الزرع  قبل   حصلت 
الخصب حالة  عىل  تؤثر  قد   الكيميائية( 
نقصان بسبب  التناسلية  الخاليا   وتدمر 
 الهرمونات. كام وان التكييف قد يساهم

ايضا يف تلك التغريات

 غالبا ما تكون النساء مهتمة مبوضوع خطر
العقم أكرث من الرجال )معالج نفيس(

تجاه جدا  حساسة  الجراثيم  وان   كام 
أحيانا يتوجب  ولذا  الحيوية   املضادات 
بواسطة او شفائية   اجراء معالجة وقائية 

البنيسيلني مثال

العموم األول هو عىل  االنتان   وان مؤرش 
تتدهور وقد  والسخونة.  الحرارة   ارتفاع 
يتم مل  ان  املوت  خطر  حد  اىل   الحالة 
 العالج بأقىص الرسعة. ولذا يجب اإلرساع
وإعطاء األوىل  الساعات  من  العالج   يف 
إذا فّعال  عالج  وهو  الحيوية   املضادات 

أُعطي يف حينه

بالزرع االخصايئ  الطبيب  لك   وسيحدد 
تواجهها التي  الخطورة  درجة  هي   ما 
 ويعطيك التعليامت الالزمة يف حال شعرت

بالسخونة بعد مغادرتك املستشفى

 ال يعترب العقم مرضا ال شفاء منه وهنا ال
 يكون حاصال مائة باملائة. كام وانه مرتبط

أساسا بنوع التكييف )طبيب(

 حني تكون بلغت األربعني وان لك أربعة أوالد
 تكون حصلت عىل ما تريد ولذا فان مسألة
انا وزوجتي  العقم مل تكن محل اهتاممنا 

)زوج سيدة اجرت الزرع 39 عاما(

 موضوع العقم هام للغاية ومن الطبيعي
املستحسن من  ولذا  تطرحه  ان   جدا 

استباق األمور.

نظرا الطبية  الفرقة  عليك  تعرض   وقد 
وتقديم استباقي  عمل  اجراء   لعمرك 
مركز عليها يف  للحفاظ  التناسلية   خالياك 

 مختص بذلك واسمه سيكوس.
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 انه يحافظ بالتربيد عىل مني الرجال وأيضا
بعد البويضات  او  املبيض  نسيج   عىل 

استخراجها لدى املرأة

أستطيع ال  قد  بانني  يل  رشحوا   لقد 
عيل وعرضوا  األوالد  وإنجاب   الحمل 
مل أين  اال  لحفظها.  البويضات   استخراج 
الزرع اجراء  قبل  لذلك  مستعدة   اكن 
ولرمبا مؤكدا  يكن  مل  الخطر  ذلك   الن 
ما استصعبت  وانا  اختباريا  العرض   كان 
بني أوازن  ورصت  فرتددت  عيل   يعرض 
اخرتت وبعدها  والسلبيات  اإليجابيات 

 )ميالين 20 عاما(

االنجاب عىل  املساعدة  وسائل  تطور   ان 
 ميكنه ان يحل بعض املشاكل وميكن أيضا
 التفكري يف التبني او الكفالة واالستعالم عن

اإلجراءات املتعلقة بذلك.

جديد مبولود  ويبرشنا  مريض  يأيت   عندما 
 نفرح بهذا الخرب حتى وان سبقت الوالدة
هناك ان  ثم  شتى.  وعراقيل   صعوبات 
حال كل  عىل  الكفالة  او  التبني   إمكانية 
هناك مرشوع حياة جديدة واعدة )طبيب(

باالرادة. يتعلق  امر  ولد  لك  يكون   ان 
ان انه ميكن  اال  ان هناك معركة   صحيح 

تؤدي اىل النرص )طبيب(

 كنا يف مركز الجمعية وإذا بأم اجرت الزرع
االثنني فرسرنا  تدخل مع زوجها وولديها 

بذلك ورحبنا بهم )رئيس جمعية(

العاطفية عالقاتهم  يهدد  مرض  العقم  ان  للعازبني  كام  للمتزوجني  بالنسبة    
 خصوصا ان كانوا مراهقني او شبابا فان موضوع انعدام الخصوبة يشكل موضوعا
 يف غاية األهمية علام ان هذا يتعلق أيضا بالشهوة والرغبة وأيضا بكيفية تصور

الذات والعالقات الجنسية

 ان خطر العقم يشكل اهتامما بالغا إذ انه ميس الحياة الخاصة الحميمية كام
الذي تتحسن فيه اليوم  الزرع. فحني تتكلم عن   وانه يطرح موضوع ما بعد 
 صحتك وعن الحياة واالمل فكأنك تقول ضمنا بان الشفاء ممكن وبانك سوف

تبني عائلة فيام بعد

 حتى وان بدا لك مرشوع األوالد بعيدا اآلن. فان األسئلة املتعلقة بالخصوبة يجب
 ان تُطرَح الستباق املستقبل. ال شك ان املوضوع حساس لكن ال ترتدد وال تخف

بطرحه عىل الفرقة الطبية

 بالنسبة للشباب املراهقني يجب طرح املوضوع ألنه من املهم ان تعرف بان
 االمل بالشفاء موجود ويجب الحديث عن حياتك بعد الزرع وعن حياتك مع

رشيكة العمر يف املستقبل )ماتياس 26 عاما(.
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ان الزرع  بعد  املهم  من  للنساء   بالنسبة 
 يتابعهن طبيب نسائية. ولرمبا يصف لهن
مبكر انقطاع  حال  يف  بالهرمونات   عالجا 
 للطمث مام يحد أيضا من حصول هشاشة
 العظام )ندرة مصفوفة العظام مع ازدياد

خطر الكسور( ويتيح مراقبتها .

 اختالطات قلبية

بعد قلبية  عواقب  تحصل  ان  النادر   من 
األشخاص لدى  ذلك  يحصل  امنا   الزرع. 
بالوسائل مرات  عدة  عولجوا   الذين 

الكيميائية قبل اجراء الزرع

 اختالطات عينية

 من املمكن لألشخاص الذين عولجوا باألشعة
 ان يعانوا من اعتام عدسة العني بعد ميض
عالجات وتوجد  الزرع.  من  سنوات   عدة 
 فعالة لهذه املضاعفات )وبالخصوص عملية

جراحية بعد تخدير محيل(.

ضد الطعم  فعل  رد  حدوث  حال   ويف 
يحصل ان  ميكن  املزمن  بشكله   املريض 

 قصور الغدة الدرقية

 ان أخطار قصور الغدة الدرقية )خصوصا
الشاملة االشعة  بواسطة  تكييف   بعد 
 تتطلب املراقبة. ويتم تصحيح ذلك القصور

 بالعالج املناسب عند الرضورة.

بقطرات عالجه  فيتم  العني.  يف   جفاف 
 لغسل العني مام يتطلب متابعة الطبيب

االخصايئ بالعيون.

 اختالطات سنية

 هناك حاالت غري اعتيادية تحصل لألسنان
 بعد الزرع وتصيب خصوصا املينا. ويتطلب

ذلك متابعة الطبيب االخصايئ باألسنان.

  خطر نادر بحصول رسطان
ثانوي

 يحتمل حصول إصابة برسطان ثان بعد مرور
 عدة سنوات عىل الزرع. وباألخص بعض أنواع
نادرة مضاعفة  ان هذه  اال  الجلد.   رسطان 
للغاية ويجب مراقبتها ومعالجتها عند اللزوم.

 بالتأكيد يجب عىل الطبيب ان يتكلم عن العقم بل عليه أيضا ان يذكر ما سيكون بعد
 الزرع، مثل البحث عن عمل واملدرسة : التكلم عام سيأيت بعد الشفاء يبعث عىل االمل

)ماتياس 26 عاما(

 هناك فرقة عمل أنِشئَت عام 2009 وتتكون من ممثلني عن وكالة الطب الحيوي
 واملعهد الوطني للرسطان ومن "شباب  - تضامن – رسطان" للتفكري والبحث عن

 وسائل االعالم املتاحة يف هذا املجال وسوف تنرش توصياتها.

 كام ويوجد كتاب بعنوان " ماذا تعني سيكوس" ) مراكز دراسات وحفظ البويضات
 واملني( وميكنك تحميله ملطالعته

 وتجدر اإلشارة بانه ليس نادرا ان نلتقي أشخاصا أنجبوا اوالدا بعد ان اجروا الزرع
 وعانوا من الرسطان
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 تحدد الزرع بالنسبة يل. وأحاول ان أتصور
الذي املجهولة(  )او  املجهول   الشخص 

بفضله سوف أُشفى )أليس 32 عاما(

 هو )او هي( دخل مستشفى ال يعرفه ليك
 يستخرجوا منه تلك الخاليا الجذعية للنخاع
 العظمي. ما اجمل هذا العطاء الفريد بالنسبة
اء الذي سوف  يل انا "مجهولته". انه يشبه العدَّ
 يعطيني العصا ألتابع السباق نحو الحياة. وانا
سأمسك بتلك العصا بكلتا يدي وأميض بعيد

 )استيفان 37 عاما(

)معطي االقرباء  احد  املعطي  يكن   ان 
متطوع( )معطي  قريب  غري  او   عائيل( 
بإجراءات مختلفة سوف يقوم  ان   فعليه 
قبل الطبية  الزيارة  لدى  عليها   يتعرف 
وغالبا املعالج  الطبيب  بحضور   العطاء 

بحضور منسقة التمريض.

العطاء. قبل  فحوصات  اجراء  من  بد   وال 
ضامن عىل  يساعد  الطبي  الفحص   هذا 
 سالمة املعطي والقابل عىل السواء وذلك
 للتأكد من ان العطاء لن يشكل اي خطر

عليهام كان ميكن تحاشيه.

 مع العلم بان القانون الفرنيس يفرض عىل
 األطباء التأكد من ان املعطي موافق عىل
موافقته عىل  الحصول  يتم  وان   العطاء 
حق له  يتيح  القانون  وان  كام   خطيا. 
 االنسحاب يف أي وقت. قد يكون النسحابه
حال يف  سيام  وال  املريض  عىل   عواقب 

االنسحاب بعد بدء التكييف للزرع.

 هناك عالقة متبادلة بني املعطي والقابل
 )مساعدة اجتامعية(

املعطي
االستشارة الطبية قبل العطاء وموافقة املعطي
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 نخاع العظم

سوف يتم استبدال نخاع عظم املريض القابل بنخاع عظم املعطي

 يدخل املعطي املستشفى عشية اليوم السابق للزرع حيث سيقيم من 48 اىل 72 ساعة
العظم يف غرفة التايل. ويجري استخراج نخاع  اليوم  اىل   عىل األكرث ويبقى دون طعام 
 العمليات بواسطة بزل يف عظم الحوض تحت تخدير عام )ويسبق ذلك بعض الفحوصات(
 ويتم بزل نخاع العظم مرات متتالية للحصول عىل الحجم الكايف. وبعد ذلك يرسل الطعم
 اىل املخترب ليتم تحضريه بالشكل املناسب لكل من الحاالت. ومن الرضوري دامئا اجراء
تصفية للنخاع إلزالة جزيئات من العظم او من الشحم تكون موجودة طبيعيا يف النخاع.

 اآلن اشعر وكأين مكلفة مبهمة خاصة. فإذا سألني
 أحد عن العطاء فسوف أشجعه عليه.... أنا مل
 اشعر باين افعل شيًئا مهاًم وال اتردد بالقول ان
 العطاء عمل يستحق االقدام عليه. هناك حقيقة
 ً خطر ضئيل بالنسبة للمعطي اال انه يف غاية
 االهمية بالنسبة للقابل. وبعد ان أجرى اخي
الزرع سجلت نفيس يف قامئة املتطوعني للعطاء

 )أخت معطية  32عاما(

 اتضح ان أخاها متالئم معها. اال انه من
 جهته شعر بالخوف وتراجع عن القبول يف
 اليوم التايل. كان ذلك لغزا مل أستطع فهمه
 وال افهمه اىل اليوم. لكنه عاد فَقِبَل بالنهاية

)زوج سيدة اجرت الزرع 39 عاما(.

  يف فرنسا يتوجب عىل املعطي قريبا كان
التي العليا  املحكمة  اىل  يذهب  ان  ال   ام 
عىل موافقته  عىل  يوقع  وان  لها   يتبع 

العطاء خطيًا امام القايض.

 وان كان املعطي قريبا قارًصا فعليه ان يعرب
عن موافقته امام لجنة خرباء.

 االمر الوحيد الذي اثار تعجبي هو ذهايب اىل
 املحكمة للتعبري عن موافقتي. اين استغرب
 وجود اشخاص يرتاجعون عن موافقتهم. سألت
عن ذلك فقالوا يل : "ال ال ان هذا ال يحدث اال نادرا

 )اخت معطية 32 عاما(

 يف حال العطاء غري العائيل تبقى هوية املعطي
 واملريض مجهولة من الطرفني وهذا يعني ان
 املعطي ال يعرف ملن يعطي كام ان القابل ال

يعرف من الذي أعطاه نخاع العظم.

أي ينال  ال  املعطي  ان  أي  مجاين   العطاء 
مقابل عىل عطائه

 ويف فرنسا يتعهد املركز الذي يتم فيه زرع
 نخاع العظم كامل التكاليف التي تخص العطاء

)النقل والفحوص واإلقامة يف املستشفى(.

مجانيا عمال  العطاء  يكون  الشكل   وبهذا 
وطوعيا

حول األشخاص  من  ماليني  عدة   وهناك 
 العامل تطوعوا لعطاء نخاعهم العظمي او
لتلبية الدم  الدائرة يف  الجذعية   خالياهم 

حاجة املرىض.

من اين تؤخذ الخاليا الجذعية
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بواسطة وذلك  الجسم  خارج  الدم   يجري 
 أنابيب معقمة تستعمل مرة واحدة. ِيؤخذ
1 يف الساعد ويحقن دون  الدم من وريد 
2 ليك تسحب  توقف بواسطة آلة مثفلة 
. ويحتفظ الجهاز بالكريات البيضاء  الخاليا 3
الالزمة الجذعية  الخاليا   التي تحتوي عىل 
جديد من  الدم  يعاد  ذلك  وبعد   للزرع. 
 للمعطي )أي الخاليا الحمراء والصفيحات(
. من خالل وريد الساعد اآلخر للمعطي 4

2

4

3

1

 يتم الزرع قدر اإلمكان يف اليوم عينه الذي
النخاع تجميد  يتم  واال  البزل.  فيه   يتم 
 العظمي الخاص باملعطي بانتظار استعامله

يف اليوم املحدد.

 يستعيد نخاع العظم حالته عند املعطي
عدة وبعد  البزل.  تيل  التي  الساعات   يف 
أسابيع يعود كل يشء اىل حالته الطبيعية.

البزل تيل  التي  األيام  يف  املعطي   ويشعر 
)عىل الوخز  مواضع  يف  الوجع   ببعض 
ادوية وهناك  الحرقفي(.  العظم   مستوى 
وقد الحالة.  هذه  تعالج  للوجع   مسكنة 
يتم نقل دم ذايت ان   يكون من الرضوري 
للمعطي نظرا لكمية النخاع العظمي املأخوذة

 اما الخطر الوحيد بالنسبة للمعطي فقد
 يأيت من التخدير العام اال ان احتامله ضئيل
للغاية بالنسبة للبالغ املتمتع بصحة جيدة

 وان عمليات زرع النخاع العظمي تشكل ما
يقارب نصف الزروع املختلفة التي تُجرى.

  الدم املحيطي )الخاليا
الجذعية الدموية(

الخاليا من  النوع  هذا  استخراج   يتم 
 الجذعية الدموية بدون تخدير عام حيث
 يكون املعطي يف بيته وتُعطى له عىل مدى
الجلد تحتوي عىل أيام حقن تحت   عدة 
 دواء اسمه G-CSF وهو عامل منو يحفز
الخاليا ويساعد عىل هجرة  العظم   نخاع 
 الجذعية مولدة الدم من نخاع العظم نحو
 الدم. ويتم استخراج الخاليا بشكل غري مؤمل
يعتمد خاص  جهاز  بواسطة  االوردة   من 
 عىل تثفيل الدم. وهكذا تُجمع الخاليا دون
 تخدير. اال ان حقن هذا الدواء قد يسبب
األمل ببعض  والشعور  الحرارة  يف   ارتفاعا 
 الذي ميكن تسكينه بأدوية بسيطة مضادة

للوجع وللحمى مثل الباراسيتامول
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الزرع دون ان تتيح اجراء  إيجابية   نقطة 
يكون التناسب كامال مع نظام القابل.

 انا حامل وأود ان أعطي دم املشيمة ولكن
أستطيع حيث  بالكفاية  مراكز  يوجد   ال 

فعل ذلك )أخت معطية 32 عاما(

الدم يتم سحب  مسبقا.  دواء  أي   يتناول 
 عن طريق جهاز التثفيل وال يؤثر ذلك البتة
بان هناك العلم  مع  املعطي.   عىل صحة 

فحوص مسبقة ال بد من اجرائها.

عن جديد  من  للترصيح  حاجة  ال   وهنا 
 املوافقة امام القايض او امام لجنة خرباء ان

كان املعطي بالغا او قارصا.

 ويتم حفظ دم املشيمة او ما يسمى أيضا
 دم الحبل الرسي بدرجات حرارة منخفضة
 جدا يف مركز موثوق يسمى "بنك دم الحبل
طُعم هو  املشيمة  دم  طُعم  ان   الرسي". 
 أكرث تقبال من طعم نخاع العظم او طعم
 الخاليا الجذعية الدائرة يف الدم. مام يشكل

 قد يحدث ان يُطلَب من املعطي ان يقدم
أيضا الخاليا اللمفاوية لبزلها من جديد.

او املرض  انتكاس  تحايش  هو   والهدف 
 معالجتها وأيضا تعزيز نجاح الزرع بدعم

خاليا املعطي.

ان املعطي  عىل  يجب  ال  الحال  هذه   يف 

مرور بعد  الكريات  تعداد  إجراء   وان 
 أسبوع عىل البزل يكفي غالبا للتأكد من

ان الكريات استعادت حالتها الطبيعية

 شعرت ان البزل وكأنه ال يشء خصوصا واين
 اعطي دمي بانتظام. املستشفى ال يخيفني
 وال املحقنة. لقد دامت العملية نصفي نهار
الصغري، الجذعية  الخاليا  كيس   الستعادة 

الصغري جدا )اخت معطية 32 عاما(

 دم املشيمة

 يحتوي دم األطفال الحديثي الوالدة عىل
 عدد كبري من الخاليا الجذعية مولدة الدم.
الدم سحب  ميكن  الوالدان  وافق   فإذا 
 املوجود يف الحبل الرسي ويف املشيمة حاال
 بعد الوالدة. وهذا االجراء ال يَُعرِّض املولود

الجديد وال أمه ألي خطر.

اىل ثالث  من  الخاليا  نقل  عملية   وتدوم 
 خمس ساعات. وقد ال ينجح البزل للمرة
 األوىل بسبب قلة الخاليا الجذعية فيصبح
 من الرضوري البقاء يف املستشفى اىل اليوم

 التايل إلعادة النقل.

 اما زرع نخاع العظم فيتم يف اليوم عينه او
يُحفظ بالتجميد اىل اليوم املحدد.

تكوين برسعة  يعيد  العظم  نخاع   وان 
الخاليا الجذعية.

بعامل العالج  يسبب  ان  املحتمل   ومن 
النزلة أعراض  أو  العظم  يف  أوجاعا   النمو 
الغثيان. كل  الوافدة وأحيانا األرق ونادرا 
ضبطها ميكن  املزعجة  العوارض   هذه 

 بواسطة املسكنات ومضادات القيء.

عطاء آخر: ملفاويات املعطي

89 88



 بعد مرور ست سنوات كتبت للمعطي. ومل افعل ذلك من قبل ألين مل أكن اعرف ان ذلك
 ممكن. كان شعوري عارما. ال ميكن ان تكتب اىل اخيك الذي تربطك به "صلة الدم" دون ان

تذرف الدموع وان تعرب له عن خالص عرفانك )تيبو 40 عاما(

 ان نخاع اختي يسيل يف جسمي. لقد اخرتت ان أعيش تلك اللحظة وانا اسمع عزف التشيلو
 للمؤلف املوسيقي باخ. وقبل ان ينتهي سحب كيس الطعم إذا بالباب ُيطرق وتدخل أختي.
 اقرتبت وجعلت تتكلم مع كيس النخاع ولكني مل أدرك ما قالت له. نظرُت اليها مبتساًم. أظن
 انها اعطته ارشادات دقيقة من أجيل. ثم تأملنا سوية ذلك النخاع الذي يسيل بهدوء. كانت

تلك اللحظة مشحونة بالعطف ولكن دون أي توتر. )سابني 44 عاما(

 إن يل ولدان الواحد أجرى الزرع والثاين كان املعطي. واليوم نحتفل بثالثة أعياد ميالد واحد لكل
منهام وواحد لذكرى الزرع واظن ان هذا األخري هو األهم. )والد شاب مراهق أجرى الزرع(

 كنا نشعر باننا توأمان أكرث مام نحن أخ وأخت. هذا كان الجانب الرسيايل بان أشعر ان جزءا مني
ـُربا انا وهو )أخت معطية  32 عاما( يرسي يف وريده وقد رُسَّ أهيل بأن يروا اننا أصبحنا أكرث ق

 يف مجال زرع نخاع العظم تتكون لدينا عالقات مع الدول األجنبية. قد يكون املريض مقياًم
 يف باريس وان اخاه او أخته تعيش يف بلدها االم يف افريقيا السمراء او يف املغرب العريب
 ... انا اعمل غالبا مع منسقات الزرع يف دول أخرى. إذ ينبغي استدعاؤهم  وتأمني بطاقات
سفرهم ومكان اإلقامة املناسب واستقبالهم حني وصولهم ومرافقة املعطي يف املستشفى

 )مساعدة اجتامعية(

 من املستحسن ان يتاح املجال للمعطي بان يعرب عن مشاعره وعن مخاوفه وهمومه
املحتملة. وهذا ممكن الن الطبيب واملعالج النفيس عىل استعداد ملقابلته والحديث معه.

 ان زرع نخاع العظم ظاهرة معقدة يتفاعل فيها جسم القابل مع الطعم ويعمل عىل
 متلكه. اما املعطي فال يتحمل اية مسؤولية ان مل ينجح الطعم او ان حصلت مضاعفات
 خطرية قد تؤدي أحيانا اىل وفاة القابل. بالعكس لقد قام املعطي بدوره اإليجايب ليساعد

 قريبه املريض عىل الشفاء

 انا كنت ال ارجو له اال الشفاء. هل ستتمكن خالياي ان "تبتلع" خالياه ؟ ان املعركة تجري
عنده وليس عندي. والعناء األعظم كان من نصيبه وعىل جسمه )أخت معطية 32 عاما(

 لقد أسعدين الحظ بان أجد املعطي املناسب عن طريق جدول املتطوعني للعطاء. بل لقد
 رسرت بان اخوايت الصغريات ال يناسبنني وقلت لنفيس: "إذا مل ينجح الزرع فلن يشعرن
نفسها البكر  اختي  لت  سجَّ اآلن  شفايئ"  عدم  او  شفايئ  مسؤولية  يتحملن  ولن   بالذنب 

كمتطوعة للعطاء عىل الجدول )ماتياس 26 عاما(

 أطلق عىل اختي املعطية أسامء شّتى: املستعِمرة او النخاعية. وكل سنة ادعوها اىل املطعم
)ماتياس 26 عاما(

انا أفكر غالبا باملعطي الذي ساعد عىل شفايئ )أناييس 48 عاما(

املعطي شخص من العائلة
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تقيم يف قسم الحاالت سوف  معظم   يف 
املعقم( القسم  أيضا  ى  )ويسمَّ  محمي 
الثالث بني  اجامال  ترتاوح  ملدة   وذلك 
 والست أسابيع. بعضكم يخترب هذا االجراء
 للمرة األوىل والبعض اآلخر ميكن انه عاش
 مثل هذه العزلة يف قسم محمي. عىل كل

   حال لن  تتفاجؤوا بذلك.

  ان فقدان خاليا الدم يبدأ بعد مثانية اىل
ويف التكييف  بدء  من  تقريبا  أيام   عرشة 
 هذه املرحلة تصبح فاقدا ألية مناعة وتكون
الرضوري فمن  االنتانات.  لشتى   معرضا 
 اذن ان تتجنب التعرض للمكروبات طاملا

 ان معظم مراكز الزرع توفر املنشورات التي تساعد عىل رشح كل أوجه الحياة اليومية
 ملراحل الزرع : فرنجو ان تقرؤوا ما يقدمه لكم املركز. وبالطبع ال ترتددوا بطلب مزيد من

التفاصيل يف حال غموض بعض النصوص. فاملركز مستعد لإلجابة عىل اسئلتكم.

العزلة والعادات الخاصة باملركز
 توطئة

وسائل العزل

 مل يصبح نخاع العظم قادرا عىل حاميتك
حني يصبح فّعاال من جديد.

التي تطول للعزلة   هناك وسائل مختلفة 
النخاع زرع  نوع  حسب  تقرص  او   مدتها 
 العظمي وسببه وحسب مناهج كل مركز.
ان أحدها. ويف حال  عليك  يُعرض   وسوف 
 الزرع يتم بتكييف مخفف فان فقدان املناعة
يكون اقل عمقا وتكون مدته أقرص من سواها.

 وال تكون غرفة العزل رضورية حتام ومدة
 اقامتك يف املستشفى تكون عادة أقرص مام هي

يف حال الزرع املسبوق بتكييف عايل الجرع.
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الصورة رقم 2

الصورة رقم 3

الصورة رقم 4

 تلك هي املبادئ العامة لكنك عندما تزور
 عدة مراكز مختصة بزرع النخاع العظمي
وسائل يف  اختالف  هناك  ان   ستالحظ 
األمثل الوسائل  يختار  مركز  وكل   العزل. 

التي تتناسب مع خصوصياته ومناهجه.

 وكذلك االمر بالنسبة ملدة اإلقامة يف غرفة
مغادرة عند  املرتتبة  واالحتياطات   العزل 

املستشفى.

 فال مانع من ان تطلب زيارة الغرفة التي
سوف تقيم فيها حاملا تسنح الفرصة لذلك.

الصورة رقم 1

وهناك أربعة أنواع من غرف العزل

غرفة وهي   : الهواء  تنقية  دون   غرفة 
 فردية لها مدخل عازل دون نظام تنقية
او بسيطة  غرفة  أيضا  وتسمى   للهواء 

 منوذجية )الصورة رقم 1(

غرفة وهي   : الهواء  تنقية  مع   غرفة 
 فردية مجهزة بنظام تنقية للهواء يكون

 ثابتا او متحركا )الصورة رقم 2(

ضغط مع  هواء  تنقية  ذات   غرفة 
اىل باستمرار  الهواء  يندفع   إيجايب : 
من املكروبات  من  تنقيته  بعد   الغرفة 
 خالل مصفاة ويتوزع يف الغرفة ليخرج
 نحو الرواق ومنه اىل خارج املبنى. هذه
عادية. مستشفى  غرفة  تشبه   الغرفة 
لها مدخل عازل يكون  ما  غالبا  انه   اال 

 مع بابني. وال يجب فتح البابني يف الوقت
الخارجي اىل الهواء  لتجنب دخول   نفسه 

الغرفة. )الصورة رقم 3(

 غرفة ذات تدفق هوايئ صفيحي : املبدأ
 هو نفسه ولكن الهواء املُنقَّى يتدفق من
 خالل صفائح متوازية. وبهذا الشكل ال
األرض عىل  الهابطة  املكروبات   تتمكن 
 من االرتفاع. ويف كثري من  تلك الغرف
شفافة بستائر  محاطًا  الرسير   يكون 

  )الصورة رقم 4(

م2  6 اىل  الغرفة  مساحة  تنحرص   هكذا 
املعقمة املنطقة  وتكون  الستائر.   بسبب 
زائر. أي  اليها  يدخل  وال  متاما   معزولة 
الفرقة افراد  من  واحد  إال  يدخلها   وال 
 الطبية بعد ارتدائه الثياب الالزمة والقناع

والكفوف والقبعة. )سابني 44 عاما(
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الحاجز ذلك  هو  استصعبته  الذي   االمر 
 بيني وبينها. ومل يكن يحق يل ان املسها

)أم شابة أجرت الزرع(

 كل األدوات التي تدخل اىل الغرفة تكون
َمت حراريا  قد ُعقِّ

 من الصعب احرتام الحياة الخاصة يف مثل
عىل عبئًا  تكون  ما  وغالبا  الظروف   هذه 

املريض

من املعقمة  الغرفة  رأيت  ان  سبق   لقد 
 الخارج. أما اآلن فأنا مقيم فيها، يف هذه الغرفة
خمسة ملدة  جربية  إقامة  مقيم  ة.   الُصَغريِّ
وكريس ومغسلة صغرية   أسابيع ويل رسير 
 لقضاء الحاجة ... الغرفة زجاجية شّفافة اما
 قرب الكريس فيوجد بعض التعتيم. وماذا عن
 الخصوصية ؟ أشعر برصاحة انه من الصعب

تحمل كل هذا )جيل 61 عاما(

شيئا من ترى  وال  مغلق   عندنا كل يشء 
 الخارج. املرىض يفضلون ان ُيرتَكوا لشأنهم
يتناسونا بان  الهدوء. وال مانع   وينشدون 
 قليال. اما ان ُوجدت نافذة فسوف يرون

الحركة الدامئة يف املركز )ممرضة(

دخول لتحايش  االحتياطات  كل   تُؤَخذ 
قميص ارتداء  اليدين،  : غسل   املكروبات 
 خاص واحيانا وضع قناع وكفوف وقبعة.
يلتزم ان  عليه  الغرفة  يدخل  من   وكل 
برشوط اللباس والنظافة التي تُْفرَض عليه.

 يكون دخول وخروج افراد الفرقة الطبية
تكون العناية  أنشطة  وكذلك   محدودا 
الوقاية وهو  اال  واحد  والهدف   مجموعة 
 من املكروبات. اما زُّوار املريض فيدخلون
 واحدا واحدا ويف بعض الحاالت قد يدخل

شخصان مًعا.

ان اإلقامة يف غرفة عزل تفرض عليك قيودا صارمة وأولها أنك ال تستطيع مغادرتها

بالنسبة يل. فتصورت اكتشافا  الغرفة املعقمة ومل يكن ذلك   أنا كنت اعرف كيف تكون 
التعبري صح  إذا  محصور  مكان  ويف  اآلخرين  عن  مفصوال  الفقاعة  تلك  يف  وجودي 

 )جيل 61 عاما(

 هذه العزلة تشكل نوعا استثنائيا من الوحدة حيث تضع حياتك امامك وكأنك تضع حقيبة
)تيبو 40 عاما(

 لقد أخذت الوقت الالزم ليك اكتشف املكان عىل مهل. قلت لنفيس انه ليس صغريا وأراه
 مرتبا وحتى مريحا. لكّنني استغرب وجود هذه الدراجة يف هذه الغرفة وهي طبية أكرث منها

رياضية. اال انها توحي يل بأنه ميكنني ان أعيش هنا. )سابني 44 عاما(

ان أصعب األمور بالنسبة للمرىض هي العزلة وأيضا كل العالجات املنهكة )مساعدة متريض(

 االقامة صعبة يف الغرف املعقمة.  نعم ميكنك التكلم بالهاتف ولكنه يكون غالبا معطال
وانت تعرف ان الجميع موجودون يف الرواق خارًجا والجميع يسمعون لبعضهم البعض

 )مساعدة اجتامعية(

الرشوط الواجب التقّيد بها
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املليك". من "العرش  الكريس   لقد سميت 
الشكل. بهذا  حاجتك  تقيض  ان   الصعب 

)نتايل 35 عاما(

 ان الحياة يف غرفة معقمة تفرض عليك ان
 تتخىّل عن الحرج وان تضحي باالحتشام.
 عليك ان تقبل بذلك. وال شك ان املمرضات

يعرفن كل ذلك. )توما 55 عاما(

 اما التغذية فتتم تحت ارشاف اختصاصية
 بالطعام. وأثناء مدة العزل يخضع الطعام
األغذية. يُغرّي طعم   ملراقبة شديدة وهذا 
واألدوية العالجات  ان  ذلك  اىل   أضف 
وكل الطعام.  تذوق  دون  تحول  ما   غالبا 
حد اىل  الغذاء  مع  لعالقتك  ييسء   هذا 
وهذا الوجبات.  تناول  أحيانا  ترفض   أنك 
 ما يحصل غالبا ولكن بصورة عابرة. اال انه

رائحته ألن  الطعام  عىل  قادرة  أكن   مل 
الغثيان لدّي  تسبب  الغرفة  تدخل  حني 

 )نتايل 35 عاما(

التفاح رائحة  من  بالغثيان  اشعر   بقيت 
 املسلوق املغطّى بالبالستيك عدة سنوات

)تيبو 40 عاما(

فقدان هو  منه  عانيت  ما  أصعب   ان 
أحب كنت  أين  رغم  والقرف   القابلية 
والشعور الروائح  ايًضا  هناك   ...  الطعام 
 بعدم االرتياح. كل هذا كان من الصعب
 تحمله. وحني تصل الوجبة "الفاخرة" وفيها
املستشفى طعام  بان  علام  معقم   طعام 
تعرف عندها  الشهية  يثري  ال   االعتيادي 
اللحظة تلك  ان  بالفعل  قابليتي.   مدى 

تشكل نقطة سوداء. )جيل 61 عاما(

 يجب عدم اهامل هذه الظاهرة. ألن نقص
 التغذية يؤدي عامة اىل ضعف الجسم واىل
 خطر نقصان الغذاء فيزداد خطر االنتانات

واملضاعفات.

الطبيب تدخل  يجب  األمر  لزم   وإذا 
)التغذية االصطناعية  بالتغذية   األخصايئ 

 الوريدية او املعوية(

أنظر ص 61

 يف ما يخص األلبسة نشجع الثياب الداخلية
القطن ألن  وأيًضا  مريحة  ألنها   القطنية 
مام التعقيم  او  العالية  الحرارة   يتحمل 

يُجّنب العدوى املكروبية.

الغرفة يف  يوم  كل  ثيايب  البس  كنت   أنا 
مع القميص  لون  أنّسق  وكنت   املعقمة. 

لون املنديل )نتايل 35 عاما(

وال ثيايب.  البس  األول  اليوم  منذ   كنت 
 أتحّمل ان أُميض يومي بثياب النوم. ومن
نهاري اقيض  ان  يل  بالنسبة  املعقول   غري 
الغطاء فوق  جعة  مضَّ كنت  الرسير.   يف 
 وأرّده عيلَّ ان احسست بالربد. ليس النهار
النشاطات بعض  وهناك  كالليل.   عندي 
النهار أثناء  فعلها  ميكن  صغرت  مهام 

)سابني 44 عاما(.
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 الصور مثال او كتابا للمطالعة او مجالت إالّ
 ان الجرائد ممنوعة ألن كل هذه الحاجات

سوف تخضع للتعقيم.

 لقد صنعت لنفيس يف غرفة التعقيم ألبوما
 صغريا ولعبة وخصصت دفرتا أكتب فيه او
 أنسخ بعض النصوص التي تعجبني. أجمع
واللحظات أحّبهم  الذين  األشخاص   صور 
ساعدين ما  وهذا  عشتها.  التي   السعيدة 
 عىل الصمود. أكتب ما يجول يف خاطري.
الفكاهة. بروح  يل  يحدث  ما   أسّجل 
اخويت.. أبناء  أجل  من  ذلك  انرش  وقد 

 )أناييس 48 عاما(

 وعىل كل حال ان لدينا قدرات ال نعرفها
 اال يف تلك األزمات. نكتشفها تلقائًيا هي

تأيت عفويا )ميالين 20 عاما(

لقد كثريا.  املوسيقى  ساعدتني   لقد 
 اكتشفت املوسيقى الكالسيكية أثنا اجراء
 الزرع واآلن مل أعد أقدر ان أعيش بدونها.

)فريدريك 53 عاما(

يف حتى  نفيس  بتدليل  رغبة  دامئا   عندي 
 الغرفة املعقمة. كانت صديقايت يسألنني:
 "ماذا تريدين ان نجلب لك وما رأيك بان
 نشرتي لك ثياب نوم ؟" يوجد منها أنواع
 جميلة ومنخفضة السعر. أنا انصح بالثياب
تكون أال  رشط  مريحة  ألنها   القطنية 
يزداد أحيانا  املستشفى  يف  هنا   ضيقة. 
  وزننا وأحيانا ينخفض ثم يزداد من جديد.

)أناييس 48 عاما(

 من املستحسن عدم البقاء يف ثياب النوم
واإلغتسال الثياب  وارتداء  النهار   طيلة 
 وحدك والقيام بكل ما يشبه حياة طبيعية

)ميالين 20 عاما(

 إن كان مسموحا لك فال ترتدد بأن تحمل
بعض تحبها  التي  الحاجات  بعض   معك 
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 وان زرع النخاع العظمي قد يسبب أحيانا
حدوث أوهام وكوابيس تبعث عىل القلق.

 كُْن عىل يقني بان الفرقة الطبية واألقارب
ملساعدتك جميًعا  مستعدون   واألصدقاء 

ومرافقتك عىل هذا الدرب.

املسار ان  املرحلة صعبة. صحيح   بالتأكيد 
ولكّن يوم  كل  تحصل  املضاعفات   طويل: 
 عالجها متوفّر. هناك أوجاع ولكن هناك ايًضا
 مسّكنات. الفرقة الطبية حارضة وتحيط بك
 مع العائلة واألصدقاء. ولكن يأيت وقت تتمنى
 فيه إيقاف العالج. وهنا ال ترتدد بالتعبري عن
 شعورك ومناقشته مع الشخص الذي تسرتيح
 اليه يف الفرقة الطبية. ميكنك ايًضا ان تدخل
 عىل بعض مواقع انرتنت املضمونة لتبادل
اآلراء وذلك قد يساعدك. )ماتياس 26 عاما(

 يف هذه املرحلة من الزرع سوف يطرأ عىل
أثر ذات  تقلّبات  أقاربك  وحياة   حياتك 
 جّدي عىل شتى النواحي املادية والنفسية
 واالجتامعية والروحية. ولذا فانه من املهم
ان تكون مستعدا ملواجهة تلك الصعوبات.

نفيس أمل  من  الفرتة  هذه  يف  تعاين   وقد 
 شديد يؤدي بك أحيانا اىل الشك وفقدان
 األمل واليأس. أما األسباب فهي كثرية. أنت
 تشعر بخطر الزرع وترى كم هي معقدة
 اإلجراءات التي يصعب عليك فهمها. أنت
 يف حالة من االنعزال تتأثّر بكل ما يحدث
االنتظار فرتات  من  وتعاين  مفاجآت   من 
 التي تعيشها يف حالة من القلق والتحرّي. كام
بعد االنهاك خصوصا   وتنتابك حاالت من 

العالجات واملضاعفات التي تنتج عنها.

الدعم واملرافقة
توطئة
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 الفرقة الطبية

 الطبيب املعالج يفحصك يوميًّا اما الفرقة
امللف ملناقشة  بانتظام  فتجتمع   الطبية 

 الطبي الخاص بك

حال ويف  االستعالم  اىل  بحاجة  كنت   أن 
اىل التوجه  املعالج ميكنك  الطبيب   غياب 
الطبيب املناوب او اىل أحد أطباء الفرقة.

الفرقة ميزات  اهم  من  هو   االصغاء 
املريض ثقة  ننال  الشكل  بهذا   الطبية. 

 )مسؤول عن املمرضات(

تلتقي ان  املمكن  من  أخرى  جهة   ومن 
وذلك الطبية  الفرقة  يف  عضو  غري   طبيبًا 
الفحوصات ونتائج  احتياجاتك   بحسب 

التي يجب اجراؤها.

 فرقة املمرضات واملساعدين

 يقوم باالرشاف عىل هذه الفرقة رئيس او
 رئيسة ممرضني يكون مسؤوال عن تنظيم

الخدمات الصحية

 إن دوري عىل ما يبدو يل هو التنسيق بني
وأسعى املرىض.  وتوقعات  الطبية   الزيارة 
 اىل ان أخفف من مخاوف املستشفى أثناء
 إجراءات الزرع. أحاول تطمينهم وأقول لهم
 بانه سوف تنشأ عالقات متينة مع الفرقة
 الطبية وأننا سوف نسعى كل جهدنا للتواصل
 مع األقارب ونتيح لهم ان يبقوا باتصال معهم
 بسهولة. عيلَّ أيًضا ان أعطيهم املعلومات
ومراحلها العناية  تنظيم  يخص  ما  يف 

 )مسؤول عن املمرضات(

او ممرضة  املراكز  من  عدد  يف   ويوجد 
 ممرض تنسيق للزرع مهمتها العمل عىل
 ان تسري األمور كلها كام ينبغي يف ما يخص

 املراحل املتعلقة بزرع النخاع العظمي.

 إن أفضل األمور التي ساعدتني هو نوعية االستقبال يف املركز، هو الحس اإلنساين واللطف لدى
 فريق العناية واألطباء النفسيني. وتلك الحرارة والحفاوة. أنت يف مكان مشحون باألعباء الخطرية إالّ

أنك ُمحاط بجّو من املودة واإلنسانية )تيبو 40 عاما(

 " كافترييا املستشفى ال تشبه أية كافيرتيا اخرى". هذا ما قالته يل املسؤولة عن كافترييا
 املستشفى بعد ان زارها مريض وقدم لها علبة شوكوال وأخربها انه بخري. وهذا يشري اىل أّن

العناية هي يشء متكامل ويجب فهمها باملعنى الواسع )متطوع(

 كل افراد الفريق يرافقونك ويساندونك يوميا، كل واحد حسب وظيفته ووفق امكانيته
كام انهم يرافقون عائلتك ويساعدونك عىل اجتياز هذه االيام الصعبة من حياتك.

 من الخارج يبدو االمر مخيفا وبدون حياة، أما يف الداخل فتجد نفسك يف جو يشبه العائلة الكبرية
 )ممرضة(

 هناك تعاون جيد مع األطباء ال يشوبه التكلّف او االدعاء. يقول لنا املرىض انهم يشعرون
بوجود فريق عمل متامسك )ممرضة(.

كل األطراف املشاركة تلتزم مببدأ الرسية

األطراف املشاركة
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 تنشأ الثقة بفضل فرقة العالج أوال وذلك
وإقناعهم املرىض  ملقابلة   باستعدادها 
 بانهم ليسوا سبب ازعاج. الكل يخىش من

ازعاج اآلخر )ممرضة(

بني وحوار  معلومات  تبادل  دامئا   هناك 
 جميع عنارص الفرقة. وأيضا اهتامم بأبسط
...( النه من والهضم  )الطعام   االحتياجات 
حاالت اكتشاف  ميكننا  األمور  هذه   خالل 
 التدهور. أبسط األمور تصبح مهمة. )ممرضة(

الشباب. مع  تنشأ  صداقة  عالقات   هناك 
بني تقاربا  تخلق   اإلقامة يف مكان  مغلق 
 األشخاص. وكثريا ما نتبادل الحديث وما يقول

لنا املرىض كل ما يشعرون به. )ممرضة(

 تشرتك مساعدات العناية مع املمرضات يف
 توفري الخدمات للمريض وباألخص الغسل
 وتقديم الطعام واالهتامم بنظافة الغرفة.

كل هؤالء األشخاص هم قريبون منكم.

 وميكنها أيضا ان تُفيدك بكثري من املعلومات
وان تجيب عىل اسئلتك.

 يلعب فريق املمرضات اللييل كام النهاري
 دورا هاما يف حياتك اليومية واثناء مراحل

الزرع.

املمرضون هؤالء  حقا  رائعون   انهم 
بهم الحارضون معنا. عالقتنا   واملمرضات 

عالقة وطيدة جدا. )الكسندر 42 عاما(.

 كان يل عالقة متميزة مع احدى املمرضات
املرسومة. املجالت  ألبومات  نتبادل   وكنا 
للتواصل الوسيلة  تلك  اختارت  أنها   أظن 
أقول لنفيس "أين وقعت يف أحيانا   معي. 
 الفخ" ألنها بهذا الشكل كانت تنقل بعض
املعلومات اىل األطباء.  )ماتياس 26 عاما(

لديهم ليس  األطباء  بأن  تشعر   دامئا 
املمرضات عندنا  الحظ  لحسن  الوقت. 

 )كاترين 38 عاما(

 ان لوظيفتنا نحن مساعدات العناية جانب
نستقبل إنساين.  وجانب  بسيط   تقني 
أنشطة له  ونرشح  وصوله  عند   املريض 
ميكنه وما  العزل  غرفة  وتنظيم   املركز 
نتبادل معه  نجلس  ثم   ... اليها   اإلدخال 
 الحديث. ومن جهة أخرى منارس التدليك
البعض املجال(  هذا  يف  دورة  تبعت   )أنا 
 يحتاج اىل تدليك الوجه وآخر الظهر وآخر

القدمني. )مساعدة عناية(

عن األمور:  كل  عن  معنا  املرىض   يتحدث 
 الرياضة والعائلة عن أبنائهم او أحفادهم
 عن نشاطهم املهني وباختصار عن حياتهم

)مساعدة عناية(

مع بالتحدث  صباح  كل  متعة  أجد   إين 
 مساعدات العناية اللوايت يتفاننََي يف العمل

ويتفهَّمن حالتنا )بول 50 عام(

اىل باألخص  ينتبهن  الليل  يف   املمرضات 
 راحة املرىض يف نومهم يتجولن ويف يدهّن
 مصباح صغري لئال يزعج النامئني. وعليهن
ويوفّرن لُطف  بكل  العناية  يقدمن   ان 
 النوم املريح ملرىض قد يصعب عليهم النوم
 كام ويجلسن اىل جانب كل من يستيقظ
 بسبب قلق او وجع يجتاحهم. تلك هي

مهمة فرقة الليل. )سابني 44 عام(

بكل أصارحها  ممرضتي.  لزيارة  ارتاح   أنا 
بالفعل تُصغي  وهي  ومشاكيل   همومي 

 ايلَّ. )توما 55عام(

 مل تكن املمرضات يوفرن الجهد يف العناية بنا
وكان تفانيهن ملموسا ومؤثرا )بول 50 عاما(

يف والقلق  االهتامم  شديدي  املرىض   يكون 
 ما يخص الوظائف الجسدية التي ميكن ان
 يفقدوها او بالنسبة الستقالليتهم. ونحن نقول
 لهم منذ اليوم األول اننا رشكاء معهم. وحني
 تنشأ الثقة بيننا فهم ال يرتددون بالحديث معنا
عام يالحظونه من تغريات عندهم )ممرضة(
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 انا ال التقي كل املرىض بشكل منتظم. املهم
 هو ان الفرقة الطبية تخرب الجميع بوجود
االجتامع املمكن  من  وانه  نفيس   معالج 
 به يف وقت معنّي حسب رغبة املريض او

رغبة األقارب أيًضا )معالج نفيس(

 يعمل املعالج النفيس باالشرتاك مع الفرقة
باملهام يقومون  الذين  كل  ومع   الطبية 
 اليومية يف املركز. كام ويقوم بوظيفة الربط
 بني مختلف األطراف العاملة ضمن املركز
 وقد يواصل مساعدة املريض بعد مغادرته
 املستشفى وعودته اىل بيته اذا لزم االمر.
الفرقة ألعضاء  خدماته  يقدم  وانه   وكام 

الطبية.

بني تواصل  صلة  هو  النفيس   املعالج 
أيًضا. املمرضات  وفرقة  واألطباء   املريض 
ان األقارب  او  املرىض  يريد  عندما   ولكن 
يفضلون فانهم  الطأمنينة  عىل   يحصلوا 

سامع الطبيب او املمرضة )طبيب(

ان أظن  واملرافقة  الدعم  يخص  ما   يف 
 املرىض يرتقبون الكثري من األطباء. إالّ اّن
الطبية الفرقة  مع  تنشأ  متينة   عالقات 
العناية ومساعدات  املمرضات  ومع 

 )مسؤول عن املمرضات(

 يف ساعات االنهاك والتعب ال ميكنني ان
 أغتسل لوحدي. أصبح عاجزة وحينها تأيت
 مساعدة العناية بلطفها وحنانها لتنشلني
الرسير  من عجزي. هي تغسلني وانا يف 
 وكأنها تغسل طفال. أشعر وكأنني أصبحت
 ذلك الطفل الذي ينال العطف بكل احرتام

 من يدين ناعمتني )سابني 44 عام(

 ال ندع املناسبات الكربى مثل عيد امليالد وعيد
 رأس السنة متر دون احتفال. يف السنة املاضية
 كانت املفاجأة رائعة. قررت مساعدات العناية
بأزياء فتنّكرن  الهزل واملرح   خلق جّو من 
أغاٍن تعجب املرىض. بغناء   غريبة وبارشن 
 وكانت شابة تعاين من االنتكاس حينها إالّ انها

مل تكّف عن الضحك يف رسيرها )ممرضة(

 أنا أجد انه من املهم التعاون مع كل الفرق
يف املركز ) معالج نفيس(

 ان االهتامم بالجانب النفيس لدى املريض
النفيس املعالج   ليس فقط من اختصاص 
ككل. الطبية  الفرقة  مهام  من  هو   بل 

)ميشيل 24 عاما(

اما املعالجة  أثناء  ضعيًفا  يكون  دورنا   ان 
 بعد االنتهاء منها يكون دورنا أهم بالنسبة
للمريض كام بالنسبة لألقرباء )معالج نفيس(

 نحن نعقد اجتامعات منتظمة مع الفرقة
 الطبية وليس فقط يف ساعات االزمة وانا احرص
 ان اقيض أكرب وقت ممكن يف غرف املمرضات

لعيل أساعدهّن ايًضا )معالج نفيس(

 ان مقابلة املعالج النفيس يف جو من الثقة
 املتبادلة والرسية تتيح لك ان تفكر يف كل
 ما يحدث وان تعرب بكلامتك عام تشعر به
 )ان يكن غضبًا او ندًما او ثورة عىل الظلم
 الذي تعاين منه( وعن همومك يف ما يخص

مرضك او زرع نخاع العظم.

 املعالج النفيس

لك يقدم  ان  هي  النفيس  املعالج   مهمة 
 ولذويك الدعم والنصيحة. قد يتوجه اليك

هو نفسه او أنك تقابله بطلب منك.

 ان مهمة املعالج النفيس بالنسبة يل هي
 ان يبادر ويلتقي املرىض. ان يقدم نفسه
مقابلته. يريدون  كانوا  ان   ويسألهم 
 وميكنه ان يفعل ذلك يف كل حني. مهمته
 أيضا هي ان يستقبل من أعضاء الفريق
 الطبي من يريد ان يعرض عليه صعوباته
املريض أقارب  هموم  اىل  ينتبه  وان 

 )مسؤول عن املمرضات(

وترصح ذاتها  النفسية  الطبيبة   تقدم 
انها أيضا بخدمة أقارب املريض.  بوضوح 

)طبيب(
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 ال يجب الرتدد يف طلب املساعدة يف املجال
 النفيس او مقابلة الطبيب املختص. ميكنك
وان والهواجس  القلَق  عن  تعرب  ان   معه 
 تتكلم عن أملك وان تطرح األسئلة الخاصة
بقدراتك. تثق  ان  ايًضا  عليك  ولكن   بك. 

 )فريجيني 38 عاما(

 كانت امي تريد ان تأخذين ملقابلة املعالج
 النفيس أما انا فرفضت ألين مل أكن أرغب
يف وكان  عاما   19 عمره  )شاب   مقابلته 

الثانية عرش ملا أجرى ابوه الزرع(

 اىل جانب ذلك هناك مراكز طبية فتحت
يف تعمل  ليك  الجمعيات  لبعض   املجال 
ومساعدة مساعدتك  عىل  منظم   إطار 
 األقارب إن يكن يف املستشفى او خارجه

عندما تعود اىل بيتك.

 الرجاء ان تستعلم من الفرقة الطبية حول
 ما هو متوفر يف املركز

  كام وان املقابلة تتيح لك الفرصة بان تطرح
 عليه األسئلة وتعرب عن صعوباتك يف عالقتك

مع األقارب او عام يسبب لك القلق.

 ميكن للطبيب ان يتقبل الحديث عن آالمك
 وأوجاعك وان كنت تجد صعوبة يف الحديث
فهم عىل  يساعدك  ان  وميكنه  كام   عنها. 

التحوالت التي تُفرض عليك أثناء العالج.

 انه من الصعب وجود حل رسيع للمشاكل
 فإذا تركت الصعوبات ترتاكم والحالة تتدهور

حينها يصبح الحل معقدا وبعيد املنال.

 اعلم أيضا ان التكلم عن همومك ومشاركة
االصغاء أساليب  يف  متمرس   شخص 
االرتياح من  نوعا  غالبا   ينتج   والتحليل 

ويخفف من الشعور بالوحدة.

مراحل حسب  يختلف  تعيشه  ما   ان 
 العالج. كام وانه يختلف حسب قصة كل

 املساعدة االجتامعية

 يف أغلب األحيان يؤثر الزرع عىل نواحي
ومن واملالية.  واالقتصادية  املهنية   الحياة 
الصعوبات بعض  استباق   الرضوري 
  االجتامعية والصحية التي ميكن ان تُواِجهها

 وان مهمة املساعدة االجتامعية هي املساهمة
تعمل وانها  كام  املشاكل.  تلك  استباق   يف 
 تحت مبدأ الرسية املهنية وتخضع للقوانني
 االدارية املعمول بها فإنها تقدم خدماتها لكم
 وألقاربكم لتوفر لكم املعلومات حول التدابري
 املحددة واإلجراءات الالزمة. كام وتعرف ما
 يحق لكم من مساعدات وترشدكم يف هذا
 املجال عىس ان تحّسنوا مستوى معيشتكم
 وتنالوا كل حقوقكم يف املجاالت االجتامعية

والصحية والعائلية واالقتصادية واملهنية.

يف إقامتكم  اثناء  بها  االجتامع   ميكنكم 
 املستشفى او بعدها. فهي سوف تساعدكم
 ردا عىل طلبكم او عىل طلب شخص آخر

مفّوض من قبلكم.

 واحد وقصة عائلته. ولذا فان الحاجة اىل
 املساعدة النفسية قد تختلف من مرحلة

اىل أخرى ومن وقت اىل آخر.

 هذه املساعدة النفسية تُعرَض عليك وال
تكون ابدا اجبارية

 املعالِجة النفسية ... كانت املرة األوىل التي
 أرى فيها معالِجة نفسية ضمن املستشفى.
 أنا مل أكن أرغب مقابلتها. ولكن كلام ُعرض
باملقابلة. وأرحب  أقبل  كنت  ذلك   عيّل 
مرة وكل  تقابلها.  ايًضا  زوجتي   وكانت 
 كنت اعود اىل املستشفى كنت اجتمع بها.

)جيل 61 عام(

 كنت اقابل الطبيبة النفسية يف املستشفى.
أثار قد  الزرع  اجراء  إن  ذلك.  طلبت   أنا 
عنها. اتحدث  ان  متنيت  أمورا  نفيس   يف 

 )أناييس 48 عام(
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وعشت نفيس  عىل  انكفأت  أين   حيث 
 كالطفل يف بطن أمه كانت النتيجة طبًعا
 أن ضُمر العضل الزرع وقرصت االوتار
 وتخدرت املفاصل. واآلن أصبح جسمي
 بحاجة اىل استعادة قّوته وليونته وشدة

 عضالته. )سابني 44 عام(

 مع األسف ال تجد هؤالء االخصائيّني يف كل
 املراكز. وإذا ُوجدوا فانهم يعملون حسب
 طلب االطبّاء ان يكن يف املركز ام يف البيت.
 فاذا كنتم بحاجة اىل إعادة تأهيل سوف
 يهتمون بكم وفق برنامج يقرره الطبيب

 املختص بإعادة التأهيل الوظيفي.

التخفيف من يساهمون يف  بعضهم   وان 
اللمفاوي والنزح  التدليك  بواسطة   األمل 

واالسرتخاء الخ

 ان دوري هو مبثابة صلة بني املستشفى والعامل
 الخارجي. انا واقفة عند املفصل بينهام ويل قدم
 هنا يف املستشفى حيث املرض وزرع نخاع
 العظم والوجع وما يتبع ذلك من مضاعفات
 وقلق وهاجس وقدم أخرى يف ما يسّبُبه املرض
 عىل الحياة االجتامعية مثل مشاكل السكن
 والصعوبات املالية وحراسة األطفال، وإعادة
 التدريب يف ما يخص العمل وما يتبع الخروج
الزرع يدوم فرتة  من املستشفى... كام وان 

 طويلة ينبغي تنظيمها. )مساعدة اجتامعية(

 إين أذكر مراهًقا كان ال يودّ زيارة أبيه الذي
بسبب مهمومة  أّمه  وكانت  الزرع.   أجرى 
 ذلك. وأنا متّكنت من الحديث معه. بالفعل
ا من تلك الزيارة. فتكلّمت  لقد كان مرتعًبا جدًّ
 مع الطبيب فرشح له بوضوح ما يجري فعالً
 ألبيه وطأمنه بأن الزرع قد تم وان هناك أمل
 بالشفاء حتى ولو ان أباه مير حاليا مبرحلة
 صعبة. وبعدها رأيت ان املراهق كان أكرث
 ارتياحاً. أنا أحاول ان اكون تلك الصلة. ويف
 هذه املناسبة شعرت بأين فعلت شيئاَ مفيداً

)مساعدة اجتامعية(.

 أثناء الزرع ال نهتم أّوال بتنشيط الجسم
وباالسرتخاء. الوجع  بتهدئة   ولكن 
 وسوف يأيت اخصايئ يوميًّا لتدلييك وهذا

 ما يُريحني. )سابني 44 عام(

 فاذا شعرت ان هذه الخدمات مفيدة لكم
فال ترتددوا بالحديث عنها مع الفرقة الطبية

 الصيادلة

 أنت ال تلتقي بهم لكنهم يلعبون دورًا مهامًّ
 يف تحضري االدوية وتقدميها كام ويف الرتتيب

العميل للعالجات ضمن رشوط األمان.

 املختّصون بالتغذية والِحمية

تغذية نظام  يحرضون  املختصون   هؤالء 
يتناسب وطعاما  حاجاتك  مع   يتالءم 
 هضمه نظراً للمرض واألدوية التي تتناولها.
هذا يكون  بان  جهدهم  يحاولون   كام 

الطعام شهيًّا.

 وسرتى انهم سوف يساعدونك حني تخرج
 من املستشفى لتستعيد التغذية املالمئة يف

البيت بشكل معتدل.

 العاملون عىل إعادة التأهيل

ويف الطبي  التدليك  يف  األخصائيّون   وهم 
 املداواة بالعمل ويف العالج النفيس الحريك
 ويف تقويم النُّطق... إنهم سوف يساعدونك
 عىل العناية بقدراتك العضلية ودوام ثقتك

 بجسمك.
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املحيل املستوى  عىل  استامع   خدمات 
 او الوطني تهدف اىل تقديم املعلومات

حول املرض ومساعدة األقارب

او العظم  نخاع  )عطاء  التفاين   تشجيع 
 الخاليا الجذعية مولدة الدم او الدم او

الصفيحات.(

 ومعظم هذه الجمعيات لها موقعها عىل
االنرتنت

 كل هذه الجمعيات عىل اختالف أنشطتها
 تربهن بوضوح انها تشارك فعليًّا بسلسلة

العناية يف مجال عالج الرسطان.

 الرجاء االستعالم عنها لدى فرقة املعالجة
التي الجمعية  عىل  بالخصوص   للتعرف 

تعمل يف املركز.

 رجال الدين

يف ممثلة  الدينية  املذاهب  معظم   أن 
 املستشفى.إذا كنت تتمّنى ان يزورك واحد

منهم فال ترتدد بتقديم طلبك.

عن وممثلون  ديني  إرشاد  مكتب   يوجد 
 مذاهب دينية. نحن قد نحتاج اليهم ونخرب

عن وجودهم معنا )معالج نفيس(

  الجمعّيات واملتطّوعون

تختّص التي  الجمعيّات  من  عدد   هناك 
املجاالت مختلف  ويف  متنوعة   بأهداف 
وعائالتهم. الرسطان  مبرىض  تتعلق   التي 
موجودة تكون  الجمعيّات  تلك   وبعض 
املستشفى. مع  بالتعاقد  الزرع  مراكز   يف 
دورات يتبعون  قد  فانهم  املتطوعون   أما 
تأهيل كام ويلتزمون مببدأ الرّسية املهنية.

 نحن لسنا مرىض وال ممرضني إال اننا نشكل
جزًءا من املستشفى )متطّوع(

زيارة فاجأتني  املركز  يف  كنت   عندما 
نخاع زرع  سابًقا  أجرى  قد  كان   متطّوع 
رُسرت وأنا  قّصته  يل  روى  هو   العظم. 
الزرع. اجراء  بعد  يعود  شخص   مبقابلة 

 )الكسندر 42 عاما(

الفصح عيد  مبناسبة  متطوعون  جاء   لقد 
 ووزّعوا الشوكوال. وكان بينهم شاب كان قد
التحضريي. فتجاذبنا اطراف  أنهى املعهد 

 الحديث. )ميالين 20 عاما(

تشبه زيارة متطّوع ملريض يف غرفته   إن 
نافذة تطل عليه )مسؤول عن املمرضات(

 وما أكرث النشاطات التي يقومون بها عىل
 اختالف أهدافهم وإمكانياتهم:

 رشاء تجهيزات لتحسني ظروف اإلقامة
 يف املستشفى )مثل الكمبيوتر والكامريا
 االلكرتونية ...( وأحيانا املساهمة يف رشاء

معدات خاصة بالعالج

)مساهمة للعائالت  ومايل  مادي   دعم 
الضامن يسددها  ال  التي  التكاليف   يف 

االجتامعي مثال(

تربع للبحث العلمي الرسيري

املساعدة يف املنزل بعد االستشفاء

 تقديم السكن لألقارب أثناء مراحل زرع
 نخاع العظم او شقة لالسرتاحة

الحديث  لتبادل  فرق   تنظيم 
واملساعدة النفسية
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  التعرُّف عىل أشخاص أجروا
 زرع نخاع العظم.

بالحاجة تشعرون  انكم  املحتمل   من 
فال تعانون  ما  عانوا  أشخاص  مقابلة   اىل 
تعربوا وان  بجمعّيات  باالتصال   ترتددوا 
 عن رغبتكم. وبالفعل ان مثل هذا اللقاء
 يتيح تبادل اآلراء ويشكل نوعا من الدعم

والتشجيع.

إن  ما افتقدته كثريًا هو أين مل أقابل شخصا
كنت منها.  ونجا  املحنة  هذه  من   عاىن 
ممكن. الشفاء  بان  التأكد  اىل   بحاجة 

 )ميالين 20 عاما(

عن منفرًدا  بحثت  عقالين.  رجل   أنا 
 املعلومات وفرضت عىل نفيس استيعابها
 واستخراج ما ُيفيدين منها. إال أين مل أشعر
زرع اجروا  اشخاص  مقابلة  اىل   بالحاجة 

 نخاع العظم. )الكسندر 43 عاما(

هؤالء عند  والكرم  املجانية  من  وكم   كم 
 املتطوعني الذين يضّحون بوقتهم للجلوس اىل
 جانب املرىض للمشاركة يف آمالهم ولتسليتهم
بساطة بكل  معك  هنا  انهم  عزلتهم.   يف 

  )سابني 44 عام(

تساعد املعلوماتية  بان   االكتشاف 
 املرىض هذا من أهم ما حققته الجمعية

)متطّوعة(

 انا كنت مريضا هنا من قبل. وحني أعود
 اىل املستشفى وأمتىّش يف الرواق اظن أين

أوحي لهم باألمل )متطّوع(

فيه تشعر  مكان  الشفائية  الشقة   ان 
الوقت فيه  وتقيض  ممتع  فهو   باالرتياح. 

 وكأنك يف بيتك  )ليونيل 45 عام(

اذ املتطّوعني  لرؤية  يرتاحون  املرىض   ان 
 ان حضورهم يتيح لهم الحديث عن امور
متطوعون وهناك  باملرض.  لها  عالقة   ال 

يجيدون هذا الحوار )طبيب(

 نحن ندعو املتطوعني ليك يلتقوا باألشخاص
 املنفردين ... بعض املرىض يأتون أحيانًا من

بعيد. )معالج نفيس(

 إن الجمعية  تتيح لألقارب بأالّ يكونوا منعزلني
)متطوع(

يف ما  جمعية  وجود  عن  استعلمت   لقد 
سألت وبعدها  "ال"  الجواب  وكان   املركز 
كان ان  يعالجني  كان  الذي  الدم   اخصايئ 
 من املمكن ان التقي بأي شخص يزور املركز

)فريدريك 53 عام(

التقوا بشخص قد  املرىض  يكون  ما   غالبا 
العظم. وال أدري كيف  أجرى زرع نخاع 
الجمعيات. يسألون  لرمبا   ...  يفعلون 
حولك تالحظ  مريًضا  تكون   وعندما 
الجريان من  يكونون  قد  آخرين   أشخاصا 
 وعانوا من املرض نفسه. إنها شبكة خارجّية

تتألف وتتيح التالقي. )طبيب(

أنا أدخل دامئًا بكل حذر )متطّوع(

 نبدأ مبقابلة املمرضة ونسألها عن األشخاص
 الذين قد يتمّنون زيارتنا او عن الذين ال
 يزورهم أحد. هؤالء املرىض لهم األولوية.
 نحن نعرض وال نفرض. كام ونجتمع كثريا

باألقارب. )رئيس جمعية(

 ان املرىض يتحدثون معنا عن أمور ال عالقة
 لها باملرض )متطّوع(

 تصبح أحيانا موضع الثقة الذي يرجع اليه
املريض )متطّوعة(

 امرأة أجرت زرع نخاع العظم ووضعت
عمرها  من  متطّوعة  يف  ثقتها  كل 

 )رئيس جمعية(
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 أماكن استقبال واستعالم

 هناك جهات رسمية مختلفة أنشأت يف املستشفى او خارجه أمكنة تالقي واستعالم
 او نقاط استعالم حول الرسطان يف شّتى أنحاء فرنسا. وكلها مجانية. هدفها االستامع
 واالعالم والتوجيه لصالح املريض وأقاربه. اال انها ال تقدم ال استشارات وال تشخيصات
 وال ترقبات حول املرض. فال يبقى اال ان تتصلوا مبارشة بهذه املحطات او ان تستشريوا

 فرقة العالج يف هذا املوضوع.

أيب لحظة واحدة. )شاب يف تغادر  قريبني من بعضهام. وأمي مل  والدّي فعالً   كان 
التاسعة عرش وكان عمره 12 عاما حني أجرى والده زرع نخاع العظم(.

 كان الناس مهتمني بتطور األمور لدّي. وأصدقايئ ساعدوين كثريًا خصوًصا يف االهتامم
 باألوالد ... أما والدّي فقدما العون املادي واملايل )جيل 61 عام(

 كان جدي وجديت حارضين باستمرار مام ساعد والدّي عىل االسرتاحة من حني اىل حني
 )ماتياس 26 عاما(

 الزائر هو ذلك االنسان الذي يُدخل الحياة اىل هذا املكان املُغلق )أناييس 48 عام(

  إن كنت ما زلت يف املدرسة او طالبًا يف الجامعة ميكنك ان تطلب زيارة أستاذ
 يعلمك اثنا إقامتك يف املستشفى وبعدها أيضا يف املنزل. واألستاذ سوف يعطيك

الدروس مع  مراعاة حالتك يف أوقات التعب.

 كام وتوجد دروس باملراسلة. بل هناك مراكز توفد اليها وزارة الرتبية معلمني لتدريس
 الشباب املرىض. وان رفاقك واساتذتك ميكنهم ان يخربوك عن سري الدراسة وان يجلبوا
 لك الدروس. وأخريًا هناك بعض الجمعيات التي تعرض خدمات أساتذة متطوعني.

فال ترتدد باالستعالم عن كل ذلك يف املركز.

 وعندما تعود اىل منزلك وكنت ال تستطيع الذهاب اىل املدرسة او الجامعة فاعلم انه
 يوجد مركز خدمات تربوية منزلية.

مواقع توفر  فهناك جمعيات  تتحدث معهم  بشباب  االتصال  ترغب   وان كنت 
 اجتامعية عىل انرتنت.

املحيط العائيل
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 ان األقارب واألصدقاء جاؤوا لريافقوك ويساعدوك ومن الرضوري ان ينالوا هم أيضا
 بعض الدعم واملساعدة وان يجدوا وقتا لالسرتاحة. ألنهم قد يتأثرون ويتأملون عندما
 يرونك منهًكا وموجوعا حتى انهم يخشون عىل حياتك. ويف هذه الظروف قد تحصل
 بعض الصعوبات وسوء التفاهم فيام بينكم. وعندها فان الطبيب املعالج واملعالج النفيس

واملساعدة االجتامعية واملتطوعني ... هؤالء كلهم حارضون للمساعدة والتوجيه.

زرع ينجح  أال  والدي  عىل  أخىش   كنت 
 نخاع العظم ال بل كنت أتخّيل وفاته. كنت
ال أنام الليل. أما اثناء النهار فكنت اتسىل
 بأمور أخرى وال أفكر بذلك كثريًا )فتاة يف
 السادسة عرش وكانت يف العارشة من عمرها

حني اجرى والدها زرع نخاع العظم(

أيام الحصول عىل  أحيانا  انه ميكن   إعلم 
وتسمى  : مريض  قريب  ملرافقة   عطلة 
او مساعدة عائلية.  عطلة تضامن عائيل 
 كام وان هناك جمعيات تنظم فرق حوار
واألطفال. واملراهقني  لألقارب   وتضامن 
مبواقع تهتم  جمعيات  أيضا  وتوجد   كام 

 استامع هاتفي ام حضوري.

 أنظر ص 114

الدائم االنتباه  هو  أسايس  هو  ما   ان 
 الحتياجاتك الخاصة وعدم تجاوز الحدود
عليه خصوصا لك  قدرة  مبا ال  القيام   أي 
 يف ما يخص عالقاتك مع األقارب والذين

يحيطون بك.

ر  كنت أشعر أحيانا أّن زوجي مل يكن يقدِّ
 خطورة مرض ابنته أو انه ال يفهم ما يحصل
 لها. وقد أزعجني موقفه هذا )أم شابة أجرت

زرع نخاع العظم(

 حني يصل املرىض اىل مرحلة زرع نخاع العظم
مراحل من  كبريا  شوطًا  عربوا  قد   يكونون 
 التكييف. وحني نصغي اىل من يحيط بهم
 نشعر ان هناك بعض امللل. الظروف التي
يكن يف عالقتهم مع ان   يعيشونها صعبة 

العائلة او مع املريض. )معالج نفيس(

 يجب مثال ان تجرؤ عىل رفض استقبال الزائر
 او عدم الرد عىل الهاتف حتى وان كان من
 طرف أهلك او من أحد ابنائك. يحق لك ان
 تقول لهم بانك تعب وانك ال ترغب استقبال

أحد وتحتاج اىل بعض الهدوء.

 ميكنك ان تضع حدا لزيارة ما ألنك تشعر
 بحاجة اىل النوم وهو نوع من اللجوء اىل

 الراحة... )نتايل 35 عاما(

احرص وسوف  الهدوء  اىل  بحاجة   إين 
 الزيارات اىل اثنتني يوميا. ال شك انه سيأيت
 من يقول بانه قرر زياريت يف اليوم عينه او
 من يطرق الباب دون سابق إنذار. أنا ال
 ميكنني استقبال الجميع. )سابني 44 عام(

 ان جدي وجديت العجوزين يقيامن يف بلدة
 بعيدة. ومل يروا اخي مريًضا وأظن أنهام مل
 يجرؤوا عىل زيارته خوفا من عدم التحمل
 ولئال يؤثرا عليه سلبيا. )أخت معطية 32

 عاما(

بكل عطفك وحنانك املريض  تحمل   حني 
تعطيه انت  بذلك.  تتأثر  ان  اال  ميكن   ال 
الضعيف اآلخر  وتتقّبل  ذاتك  من   شيًئا 
وانت تشعر بالعجز. ال أحد ُيشَفى لوحده

  )سابني 44 عام(

  االتصال باملحيط العائيل والحرص عىل احتياجاتك الخاصة
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 املهم ان تبقى عىل اتصال قدر املستطاع
وال بك  يحيطون  الذين  ومع  اقاربك   مع 
 يجب ان تنعزل عنهم. خصوصا ان كنت
 مراهًقا او شابًا. من املهم ان تقبل الزيارات
فان الجهد.  بعض  ذلك  كلفك  وان   حتى 
اليوم واحدا يف  زائرا  اال  تستقبل  ال   كنت 
اليه ترتاح  الذي  الشخص  اختيار   حاول 

 حتى ولو كان صديقا وليس قريبا.

الزائرون به  يحيط  ان  يحب  اخي   كان 
 رشط ان يكونوا ايجابيني. ومل يكن يتحّمل
من يأيت اىل الزيارة عابسأ، قلًقا، حزينا ..

  )أخت معطية 32 عاما(

 إن ما كان ُيبهجني هو عالقتي مع صديقي.
 كنت اناديه عندما اشعر باالكتئاب وأسأله
 "هات ما عندك من فكاهة" وبعد دقائق
 معدودة كان يتصل يب ملبًيا )نتايل 35 عاما(

 ملا علمت انه ميكنني الحصول عىل انرتنت
 يف الغرفة سالت دموعي فرًحا. لقد شكل
 يل ذلك انفتاحا عىل العامل ألجأ اليه متى
عربه اشرتي  ان  استطعت  وهكذا   أشاء. 
 الحاجات للبيت وان أختار األواين الصغرية
 البنتي.  وشعرت باين أشارك ببعض األمور.

 )نتايل 35 عاما(

الشباب يكون  ان  الطبيعي  من   أصبح 
 مواظبني باستمرار عىل االنرتنت. االتصاالت
 ال تُحىص فيام بينهم. وليس الشباب فقط،

االهل أيضا يتصلون بأبنائهم )ممرضة(

اىل ييسء  الكومبيوتر  كامريا  استعامل   ان 
 زوجتي. أنه ليصعب عليها جدا ان ترى األبناء
)زوج تلمسهم  ان  دون  أصواتهم   وتسمع 

 سيدة أجرت زرع نخاع العظم 39 عاما(

الزّوار وعاّم جرى  كنت ارتاح اىل حديث 
 لهم يف حياتهم )اليس 32 عاما(

 أن ما رّسين كثريا هو زيارة زوجتي يل كل
 يوم بعد الظهرية )جيل 61 عام(

 ان تجد انسانا تتحدث معه وتبادله الثقة
الذكريات أجمل  ان  بثمن.  يقدر   يشء ال 
 هي تلك اللحظات التي قضيتها حوارا مع

 اآلخرين. )نتايل 35 عاما(

باتصال تبقى  ان  املستطاع  قدر   حاول 
او عرب الهاتف  عرب  يكن  ان  اآلخرين   مع 
االنرتنت ان توفّر لك الكومبيوتر يف الغرفة.

اشرتينا باالنرتنت.  اتصال  جهاز  لدينا   كان 
 كومبيوتر وصار باإلمكان التواصل مع الخارج

 ومشاهدة األفالم أحيانًا. )ميالين 20 عاما(

االنرتنت عىل  موقعا  أخي  شكل  لقد 
احواله. عن  ويخربهم  بأصدقائه   ليتصل 
 وقد رسه ان الجميع تجاوبوا معه أي افراد
العائلة واألصدقاء )أخت معطية 32 عاما(
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إن كان لك أوالد

 سوف تغيب عن بيتك عدة أسابيع وتنقطع
الذين أوالدك  وعن  اليومية  حياتك   عن 
طويلة ملدة  عنهم  البتعادك   سيحزنون 
 وسيتساءلون عن أسباب املغادرة خصوًصا

إن كانوا ال يزالون صغارًا.

وقد يرتابهم القلق يف حال تغريت هيأتك.

 إنهم يحتاجون اىل من يرشح لهم ما يجري
 لك بأسلوب يتناسب مع عمرهم. وقد يكون
 هذا الشخص هو األب او األم او الجد او
 أحد األقارب. املهم ان توجد عالقة ثقة مع
 األوالد ليك يتمكنوا من فهم ما يُقال لهم.
بكلامت معهم  الحديث  يجب   وبالطبع 
استيعاب اىل  تدريجيًا  تقودهم  واضحة 

ما يجري.

 هناك ليونة يف تطبيق مواعيد الزيارات ...
 ونحاول دامئا ان نراعي ظروف الصغار. القرار
 يعود أوال اىل األهل يف ما يخص السامح لهم
 بالدخول اىل غرفة العزل. أما نحن فنحاول

تسهيل ذلك. )مسؤول عن املمرضات(

 نظام الزيارات عندنا اقل رصامة مام هو عليه
 يف مراكز أخرى. سابًقا كانت الزيارة مسموحة
 فقط ملن بلغ الخامسة عرش وما فوق. أما
 اآلن فانخفض الحد اىل سن العارشة. وقد أشار
 املعالج النفيس انه من األفضل للصغار ان يروا

بأعينهم بدال من تصّور األشياء. )طبيب(

 أنا أحبذ زيارة الصغار للمستشفى كام وأعارضها
 عىل السواء. أحبذها ألنك عندما تكون صغريًا
 تحب ان ترى والدك وان تسأل عن صحته وان
 تعرف هل ينقصه يشء. ويف الوقت نفسه أظن
 انه من املستحسن اال يرى الصغري أباه اال بعد
 اجرائه زرع نخاع العظم. )فتاة يف السادسة
 عرش وكانت يف العارشة من عمرها حني أجرى

والدها زرع نخاع العظم(

نفسه عن  يحدثني  ما  نادرا  والدي   كان 
 وهذا امر افتقدت له إال إين ال أعاتبه عىل
 ذلك. الحقيقة هي انه يجب الحديث مع
  الصغار بكل رصاحة دون ان يشعروا بالقلق.
الثانية يف  وكان  عرش  التاسعة  يف   )شاب 

عرش ملا أجرى ابوه زرع نخاع العظم(

 يستطيع الصغار ان يأتوا لزيارتكم يف املستشفى
رشط موافقة الطبيب املعالج عىل ذلك.

 بعد ان عرفنا انه ال يحق لنا زيارة والدي يف
 املستشفى كفانا رسورًا ان والديت كانت تذهب
 لزيارته )شاب يف التاسعة عرش وكان يف الثانية

عرش ملا أجرى ابوه زرع نخاع العظم(.

 لقد ُسمح لفتاة يف الثالثة عرش من عمرها ان
 تدخل اىل غرفة العزل حيث كانت تقيم أمها
 منذ مدة طويلة وقد خضعت الفتاة للرشوط
 الصحية والنظافة. صحيح ان هناك قاعدة ولكن

ميكن تجاوزها يف بعض الحاالت. )ممرضة(

 أن أصعب ما عانيته هو بعدي عن أوالدي
 )جيل 61 عام(

 عليك بابتكار كل ما يشجع االتصال بالصغار.
غرفة يف  املُتاحة  الوسائل  شتى   استعامل 
 العزل: مثل الكالم عىل الهاتف او الحديث
 معهم بواسطة االنرتنت ان ُوجد والظهور
 عىل كامريا الكمبيوتر لريَْوك وان عن بُعد.
 راسلهم عرب الربيد االلكرتوين وشجعهم عىل
 االتصال بك. واطلب من األقارب ان يتحدثوا

عنك معهم ويعطوهم أخبارك.

الصغار الحديث مع   يوجد كتب تساعد 
 عن مرض خطري يعاين منه أحد الوالدين
ان يعربوا عن قلقهم للصغار  تتيح   وهي 
 وان يضعوا الكلامت عىل ما يحدث وعىل

 ما يشعرون به.
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 قد يحتاج الصغار أثناء اقامتك يف املستشفى
 او بعدها اىل مساعدة نفسية خاصة. فقد
االلتحاق او  نفيس  معالج  مقابلة   ينبغي 
 بفرقة محادثة ... فإذا لزم االمر اتصل بفرقة
 املعالجة او بالجمعيات وهم يقدمون لك

املعلومات الكافية.

 أظن انه من املفيد للصغار ان يقابلوا املعالج
 النفيس. ال أدري ... أنا مل أًخٍف عليهم شيئا.
 ولكن رمبا سمعوا من الكبار كلمة "رسطان".
 لَِم ال نقرتح الفكرة أقلَّه عىل الصغار الذين
 عربوا قليال عن شعورهم. )زوج سيدة اجرت

الزرع – 39 عاما أربعة اوالد(

ويف حيايت  يف  يشء  كل  غري  قد  ذلك   ان 
ولكن عالقتي جّيًدا  ادرس  كنت   املدرسة. 
 مع صديقايت تدهورت. قابلت طبيًبا نفسيًّا
أكرث أين  وجدت  التي  أمي  من   مبشورة 
سبب يكون  قد  ذلك  وأن  منهن   نضوًجا 
يف )فتاة  الصديقات.  مع  عالقايت   صعوبة 
 السادسة عرش وكانت يف العارشة من عمرها

 حني أجرى والدها زرع نخاع العظم(

الثالث يتجاوز   أصغر األوالد كان عمره ال 
 سنوات. وكان يوحي الينا بانه ال عالقة له
عىل شاهدها  إذا  يبتعد  كان  أّمه.   مبرض 
بقي البيت  اىل  رجعت  وحني   االنرتنت 
 عدة ثوان قبل ان يتعرّف عليها الن هيأتها
 كانت قد تغريت وكانت تضع شعرًا مستعاًرا
 ونظارات شمسية. أبرص االمرأة التي تخرج
 من سياريت وملا أدرك انها أمه استنارت عيناه
 ومال اليها يبيك. أما ابنتي فكانت تعرب عن
ابتعادي عنها. أحيانًا كانت  حزنها بسبب 
سيدة )زوج  ما  نوًعا  يريح  والبكاء   تبيك 

اجرت الزرع – 39 عاما(

حني سعداء  سيكونون  اوالدك  ان  شك   ال 
 يرونك تخرج من املستشفى اال أنك قد تجد
 بعض الصعوبة قبل ان تعود اىل حياة عاديّة

ا شابة وكان لها طفل عمره تسعة  أتذكّر أمًّ
 أشهر. وكان غيابها عنه قد طال حيث أجرت
وعانت من مضاعفات العظم  نخاع   زرع 
 شتى. مل يكن االمر سهال. فكانت تنتظر بفارغ
 الصرب مالقاة ابنها ويف الوقت نفسه كانت
 تخىش إذا ما عادت اىل البيت من العدوى
 واالنتانات املرتبطة بالعناية الصحية. وهناك
"هل بالها:  تشغل  كانت  أخرى   مشكلة 
ابني وهل مع  كأم  استعيد صلتي   سوف 
 سوف أستعيد مكانتي؟ " ذلك ان الجّدين
ا يفوق املعتاد. وقد  كانا قد لعبا دوًرا هامًّ
حاولنا ان نعمل مًعا حول كل هذه االمور

  )مساعدة اجتامعية(
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 ان زرع نخاع العظم مسألة واسعة.... وال يتوقف عند الزرع فقط بل ان فرتة ما بعد الزرع
 طويلة ومنهكة ولها تداعيات وتأثريات جسدية )جان بيري 45 عاما(

  بالنسبة يل الزرع هو ما يأيت بعد الزرع.... ما أطول ذلك الوقت )الكسندر 42 عاما(

 يف العام الذي تال الزرع كان عيل االنتباه والحذر، فلن تعود االمور اىل سابق عهدها، كل يشء
تغري العمل والنشاط البدين والجنيس... )جيل 61 عاما(

 يجب ان نكون مستعدين ملا سيحدث بعد الزرع. كيف سيعود املريض اىل حياته العادية ؟
 كيف سيتمكن من تجاوز هذه االختبار والتأقلم معه بغض النظر عن الهموم املتعلقة بالزرع
 والزيارات الطبية والفحوصات ؟ كيف سيتمكن من متابعة حياته رغم كل التغريات التي
 طرأت عليه بعد الزرع سواء كانت تغريات نفسية او جسدية. عىل فرقة املعالجة استباق كل

هذه االمور والتحضري لها. ان من يرشدنا هم املرىض انفسهم )طبيبة نفسية(

ما بعد الزرع
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من ايّل  ونظر  غرفتي  اىل  الطبيب   دخل 
 خلف الستائر البالستيكية الشفافة ولسان
باملناسبة" معا  "سنحتفل   : يقول   حاله 
ووجدت بسيطة  حركة  الستار.   وازاح 
الذي طال الحبس  اخرج من هذا   نفيس 

مدة اربعة اسابيع )تيبو 40 عاما(

 عندما تركت الغرفة املعقمة وخرجت اىل
 الرواق، شعرت وكأين أولد من جديد فلقد
 كنت اعيش يف وسط محمي وها انا اخرج

اىل العامل  الخارجي ) ماتياس 26 عاما(

عارمة فرحة  كانت  املنزل  إىل   العودة 
الشفاء ان  استنتجت  ما  لكني رسعان   ... 
ونعيشه خطوة  خطوة  عليه   درب منيش 
لكل يشء بناء  اعادة  انه  يوم،  بعد   يوما 
 فهناك الكثري من االشياء التي مل نتهيأ لها،
 فاستعادة الحياة اليومية امر شاق للغاية
 ومن املستحيل ان نعيش من جديد كام
 كنا نعيش سابقا فنحن لسنا كام كنا سابقا

)زوج سيدة أجرت الزرع، 39 عاما(

 يف البداية....

 يف البداية ستفاجئ من وجودك يف الهواء
 الطلق ومن استعادة الحياة اليومية.

 اذكر جيدا اين تأثرت من  الهواء ال بل انه
 صدمني )نتايل 35 عاما(

 حان اخريا وقت الخروج من املستشفى...
 رغم فرحة العودة اىل املنزل فإنه من غري
 املستبعد ان يشعر املريض ببعض القلق
 فهو سيرتك الغرفة املعقمة يف املستشفى

 ملواجهة العامل الخارجي.

 يفتح لك الباب : "بإمكانك مغادرة غرفة
 العزل" ثم ينتابك شعور بالفراغ ... فلطاملا
 احتضنك القسم وعلمك اتخاذ االحتياطات
هو "ها  االبواب،  تفتح  وفجأة   الالزمة، 
 حذاؤك. تستطيع الذهاب". مل يكن األمر
اكون ان  مني  ُينتظر  وكان  عيل   بالهني 

 سعيدا بالخروج )تيبو 40 عاما(

يحلم ال  املستشفى  يف  االقامة   خالل 
 املريض اال مبغادرته ولكنه يشعر بالقلق
  عندما يحني وقت الخروج من املستشفى

) طبيبة نفسية(

يغادر عندما  بالضياع  املريض   يشعر 
فرقة رافقته  ان  بعد   املستشفى 
أسابيع مدى  عىل  الضخمة  املعالجة 

 ) مساعدة اجتامعية(

 كان وداعنا مؤثرا ... فلقد عشنا معا اوقاتا
هذا يف  وضحك.  فرح  ولحظات   عصيبة 
 القسم شعرت اين يف بيتي وافراد هذه الفرقة
ملراجعة سأعود  عائلتي.  كأفراد   اصبحوا 
 املستشفى كل اسبوع واعرف انه بإمكاين ان
 اصعد أللقي التحية عليهم او ملقابلة أحدهم.
مبغادرة سعيدة  فأنا  يطمئنني  ما   هذا 
   املستشفى ويشق عيّل فراقهم يف آن مًعا

 )سابني 44عاما(

 الخروج من القسم املعقمـ  الخروج من املستشفى العودة اىل البيت
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 قبل استعادة الحياة اليومية يعيش اغلبية
 املرىض احاسيس ومشاعر متناقضة. فمن
 الطبيعي ان تكون حزينا ومستاًء وعدوانيا
  بعد الزرع. لكن هذا االمر ال يدوم طويال.
 فمع مرور الوقت تسرتجع طاقتك وتزداد

رغبتك  يف استعادة أنشطتك.

ان عليك  حقيقي  واقع  فهو  التعب   اما 
تتقبله واال تتواىن يف طلب املساعدة

 االيام االوىل يف املنزل ايام صعبة. فقد نال
 منك التعب ويصعب عليك صعود بعض
لتناول الجلوس  ويتعبك  كام   الدرجات 

طعامك )جيل 61 عاما(

 نعم كان عيّل ان اطلب املساعدة ... مل اكن
 متعبة طوال الوقت بل كانت هناك فرتات
الرشح... من  اعاين  زلت  وما  التعب   من 
فنحن ضعفاء بعد الزرع )نتايل 35 عاما(

وليس هذا بهم  يحيطون  الذين   وذويهم 
 حال باقي املرىض

 احاول دامئا ان اقّيم الوضع وان ارافق  املريض
 وأُعلمه بالتفاصيل لكنه ليس لدي متسع من
 الوقت للتفرغ واالستامع له. ال ميكنك تقييم
 الوضع يف بضعة دقائق إذا كان املريض متعبا
 او أنه يسكن يف الطابق الخامس يف مبنى
 بدون مصعد او حني يقول أقاربه "لن نأيت
 لزيارته اال نادرًا". احاول ان أُقّيم مع املريض
 امكانياته الحقيقية ومخاوفه يف حال عودته
 اىل املنزل. فعودة املريض اىل منزله خطرية إذا
 كان وحيدا ومتعبا. اتحدث مع الطبيب ايضا

بهذا الشأن )مساعدة اجتامعية(

 كل هذه األمور تجعلنا ننصحك بقضاء فرتة
 انتقالية يف مركز عناية طبية او يف مركز إعادة
 تأهيل او يف مركز نقاهة. وسيتقرر هذا كله مع
 الطبيب بعد النظر يف حالتك الصحية وحسب

توفر تلك املراكز املختصة يف منطقتك.

 كانت عوديت اىل املنزل وكأنها اكتشاف جديد
 لألشياء البسيطة التي ال نعريها أي اهتامم يف
 حياتنا اليومية. ان تستحّم وتقرأ جريدة ...
 اشياء بسيطة يصبح لها طعم جديد وكأنها
 هدية من السامء. فالحرمان منها جعلني
 افهم متاما انه ليس من البديهي ان يتمتع

كل الناس بها )سابني 44 عاما(

بالهواء فيها   تشعر  التي  االوىل   املرة 
 الذي تتنفسه وترشب من ماء الصنبور...

)ماتياس 26 عاما(

 اول يشء قمت به عندما عدت اىل بيتي
قطن بقطعة  وجهي  مسحت  اين   هو 

ومبزيل ماكياج )نتايل 35 عاما(

 املاء ينساب عىل جسمي ومن حويل وأنا
 أشعر بفرح طفويل حني استحممت حامما
 حقيقيا من رأيس حتى قدمي ... هذا ما مل

أفعله منذ اربعة أشهر )سابني 44 عاما(

بإمكانه يكن  مل  املنزل،  اىل  عدنا   عندما 
 القيام بأي يشء وكأنه عجوز. كان يتذّمر
نفسه، االعتامد عىل  يستطيع  ال  انه   من 
 كان يعاين من اوجاع وآالم يف كل جسمه
 الذي مل يكن بوسعه التغلب عىل املرض

)اخت متربعة 53 عاما(

 تعلمت ان استمع اىل جسمي كنت ارتاح
 وال انتظر ان اكون متعبة، كنت انتبه لكل

ما اقوم به )فريديريك 53 عاما(

مستوى يف  يكن  مل  جسمي  ان   املشكلة 
حامس افكاري وغليانها )مارت 52 عاما(

طوال متعبا  كان  البيت  اىل  رجع   عندما 
 الوقت بعد ان كان بكامل قوته )فتاة 16
 عاما وكان عمرها عرشة اعوام عندما أجرى

والدها زرع نخاع العظم(

املنزل اىل  املرىض  بعض  يعود   عندما 
اهلهم بفضل  فائقة  سعادة   تغمرهم 
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يذهب ان  بإلحاح  العائلة  تطلب   أحيانا 
املريض اىل مركز نقاهة )مساعدة اجتامعية(

العناية": "متابعة  مبدأ  يل  رشحت   لقد 
 استعادة تدريجية لالستقالل الذايت للتمكن
املراقبة ومواصلة  البيت  اىل  الرجوع   من 
 والعناية طيلة املدة التي بعد زرع نخاع
صحتي فيها  تزال  ال  مدة  وهي   العظم. 

 هزيلة ومهددة. )سابني 44 عام(

حالة اىل  أي  عادية"  "حياة  اىل  العودة   ان 
 ال يشكل فيها املرض نقطة اهتامم مركزية
 تبدأ بالقيام تدريجيًّا بالنشاطات عىل مدى
 عدة أشهر. الصرب جميل والحذر واجب دون

انقطاع. أطلب املعونة كلام لزم االمر.

 الحياة الطبيعية هي ان تذهب اىل العمل،
تخرج ان  لوحدك،  شقة  يف  تسكن   ان 
اصدقاءك. تزور  ان  ببساطة،  الشارع   اىل 
 وكان ينبغي ان مير بعض الوقت ليتمكن
 االخرون أيضا من ان يتعّودوا. "كّنا ما زلنا
من فرتة  بعد  ولكن  كمريض  أخي   نرى 
 الزمن عادت العالقات اىل طبيعتها )أخت

 معطية(

 صحيح ان الحياة الجنسية ليست كل يشء
 يف حياة الزوج والزوجة اال ان األمور مل تكن

سهلة )زوج سيدة اجرت الزرع – 39 عاما(

 لقد صنع أشياء جميلة يف البيت اال ان هذا
املرات إحدى  يف  وقته.  من  كثريًا   استنفد 
 حرّض لنا الطعام يف البيت وهذا ما مل يكن
 يفعله سابًقا. لقد حاول ان ينجح يف الطبخ
 وبالفعل كان الطعام شهيًّا )شاب عمره 19
 عاما وكان عمره 12 عاما حني أجرى والده

 زرع نخاع العظم(

عىل فهي  االجتامعية  باملساعدة   إتّصل 
 استعداد ملساعدتك يف اإلجراءات ومعرفة
االستعالم يجب  كام  الالزمة.   العناوين 
 لدى الضامن الصحي حول إمكانية تحمله
 التكاليف. واعلم ان مدة النقاهة تستوجب

 وصفة طبية.

يرجع أال  مركزنا  يف  املريض  نويص   نحن 
اىل أوال  يذهب  ان  بل  بيته  اىل   مبارشة 
رغبة معرفة  ينبغي  وهنا  نقاهة.   مركز 
الستقباله املتوفرة  واالمكانيات  املريض 

 )معالج نفيس(

 من النادر ان يخرج املريض من مركزنا بعد
 إجراء زرع نخاع العظم ويعود مبارشة اىل

بيته. )طبيب(

عيد يوم  يف  البيت  اىل  والدي  عاد   لقد 
 ميالدي الحادي عرش. أنا كنت أمتنى له ان
 يبقى مدة أطول يف املستشفى. لكنه طلب
أنه فعل أظن   الخروج بصورة مبكرة.  ال 
 خريًا. صحيح أنه كان مرسورًا بالرجوع اىل
 البيت إذ كان ينتظر ذلك اليوم بفارغ الصرب.
 وملا رجع مل يعنت بنفسه كام يجب ... )فتاة
من العارشة  يف  وكانت  السادسة عرش   يف 
عمرها حني أجرى والدها زرع نخاع العظم(

 ملا عدت اىل البيت اكتشفت انه يجب عيّل
 ان أفعل أشياء نسيتها إذ اين مل أفعلها منذ
 زمن: مثل استباق األمور والتفكري باملستقبل.
 وما كنت افعله تلقائيًّا يف املايض ها أنا أجد
 اليوم صعوبة يف تحقيقه النه يتطلب مني

 جهًدا )سابني 44 عام(

 من الواضح انه ال ميكن للمريض ان يعود
 برسعة اىل حياة طبيعية )معالج نفيس(
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وضع  )... الطعام  تهيئة  بها،   املسموح 
 القناع، التحركات اليومية )التنزه، املحالت
 العامة، الزيارات، التعرض ألشعة الشمس،
التدخني، املنزلية،  الحيوانات   النشاطات، 
التحكم أجهزة   )... الكحول   استهالك 
احرتام االدوية،  أخذ  بالقثطار،   واالعتناء 
 تدابري الوقاية من االنتانات الخ. وان فرقة
 املعالجة سوف تعطيك التفاصيل عن كل
 هذا وتجعلها تتناسب مع حالتك الخاصة.

 ال تتوقف عن اتخاذ أي دواء دون استشارة
 طبيبك. كن حذرا تجاه كل إشارة طارئة :
 ارتفاع الحرارة، ضيق تنفس ، سعال، اسهال،
 احمرار الجلد. فام ان تطرأ عليك حالة غري
املعالجة. بفرقة  مبارشة  اتصل   اعتيادية 
بالقدر نفسه العالج   فبقدر ما نرسع يف 

يسهل علينا التمكن من الحالة الطارئة.

 حني ترتفع الحرارة ال يجب االنتظار وهذا
الطبيب انذار  يجب  بل  ال  خطري   خطأ 

 بأرسع وقت )فريدريك 53 عام(

 وبعدها مرة كل أسبوعني ثم مرة كل شهر.
ملراقبة الالزمة  الزيارات  تتباعد   وهكذا 

تطور زرع نخاع العظم وتطور مرضك.

 بعد مرور املائة يوم تغريت حالتي ال آيت
 اىل املستشفى النهاري كل أسبوع بل آيت
 اىل املعاينة مرة كل شهر. وهذا التغري هام

 بالنسبة يل )سابني 44 عام(

تقييم هو  الزيارات  تلك  من  الهدف   ان 
 تطور زرع نخاع العظم لديك وأيضا مراقبة
 حالتك املَرَضّية. وان اختبار الخيمرية يتيح
وبني بني جسمك  املعايشة  نسبة   تحديد 

خاليا املعطي.

 بعد انقضاء عدة أيام أخربين الطبيب بان
 النتائج جيدة. نخاعي العظمي غني متعدد
إيجابية! عالمات  وأخريا  وُمنتِج.   االشكال 
 بالتأكيد ان هذا ال يكفل ما ميكن ان يحدث
 يف املستقبل فقد تحصل انتكاسات. أما اليوم
 فال ميكن ان اسمع أحىل من هذه االخبار

 )سابني 44 عام(

 لقد ساعدنا كثريًا امنا انا وأخي : كنا نقيض
سابًقا نفعلها  نكن  مل  املنزل  يف    حاجات 
 )فتاة يف السادسة عرش وكانت يف العارشة
 من عمرها حني اجرى والدها زرع نخاع

العظم(

عىل لإلجابة  مستعّدة  املعالجة  فرقة   ان 
اسئلتك يف كل حني.

 يستطيع املرىض ان يتصلوا باملركز هاتفيًّا عىل
املستطاع قدر  املمرضات  وتجيب   الدوام. 
 او انهن يحولن النداء الينا. ونحن نجيب يف

مساء اليوم عينه )طبيب(

  االحتياطات الالزمة : اليقظة
والحذر

فرقة تُعطيك  املستشفى  مغادرة   قبل 
 املعالجة كل التعليامت العملية لتطبيق ما
 يخص القواعد الصحية  : )العناية بالجسم،
 نظافة املنزل( وما يخص التغذية )األطعمة

ان انا وحدي  وعيّل  القلق.  ببعض   أشعر 
الحرارة أخذ  صحتي:  مسؤولية   اتحمل 
مراقبة القثطار،  ضامدات  مراقبة   يوميا، 
 مؤرشات ردة فعل الطعم، اتخاذ االدوية يف
 وقتها املحدد، تناول طعام معتدل رياضة،
 الخ. يبدو يل ان كل هذه املهام تخيفني.
خصوًصا وأخاف  العمل  أيسء  ان   أخاف 
 ان اهدم ما استطاعت فرقة املعالجة ان

 تنجح يف بنائه )سابني 44 عام(

 عليك تنفيذ برنامج اللقاحات التي عرضها
بّد ال  اللقاحات  هذه  ان  الطبيب.   عليك 
اثناء فقدتها  التي  مناعتك   منها السرتجاع 

زرع نخاع العظم.

  املتابعة الطبية والرجوع اىل
 املستشفى

"املائة فرتة  تسمى  فرتة  متر  البداية   يف 
يف للمريض  شديدة  مراقبة  وتجري   يوم" 
 املستشفى النهاري مرة او مرتني كل أسبوع
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 األحيان عدة أسابيع دون ان تكون الحالة
مع بالحديث  ترتدد  فال  بالرضورة   خطرية 

فرقة املعالجة بكل رصاحة عام يجري.

ال او  يحدث  قد  احتامل يشء  امام   أنت 
يُقال باستمرار.  مطروح  والسؤال   يحدث 
اىل عودة  احتامل  هناك  ان   للمرىض 
 املستشفى ولكن ال ميكن إعالمهم ال عن
 الوقت وال عن املدة وال عن نسبة احتامل

حدوثها )معالج نفيس(

 هناك عدة مراكز تعطيك ملفا للمتابعة مام
 يتيح لك اإللتزام باملواعيد وعدم النسيان
 واالتصال مبختلف أخصائيي العالج الذين

لهم صلة بصحتك.

 وحني تصبح األمور عىل ما يرام تحدد لك
زيارة سنوية ملدة عدة سنوات.

أصبحت كليًّا.  زوجتي  جسم  تغري   لقد 
 ُمشعرة بغزارة وصار جسمها بديًنا بسبب
جسمها من  الشكل  وهذا   الكورتيزون. 
 ليس له اية عالقة مع ما عرفته من قبل.
 لقد مررنا مبرحلة حاولنا فيها قبول الواقع.
لها بالنسبة  صعبة  املرحلة  هذه   وكانت 
 وأيضا بالنسبة يل. أنت تزوجت مع امرأة
هذه يف  ترافقها  سوف  وطبًعا   وأحببتها 
 املحنة. املشكلة ليست هنا امنا هي تتعلق
ان االشكال.  من  بشكل  الجسم   بجاذبية 
 كنت متيل اىل امرأة فألن لها جاذبية وهذا
تعيش التي  املرأة  عىل  باألحرى   ينطبق 
ما. نوعا  مغرية  تكون  ان  وينبغي   معها 

 )زوج سيدة اجرت الزرع – 39 عاما(

عالجات إعادة التأهيل

 األخصائيّون يف التدليك الطبي ويف تقويم
ومعلمو بالعمل  املداواة  ويف   النُّطق 
 األنشطة البدنية يتعاونون جميعا لتحسني

 أحوالك.

العالجات بعض  هناك  أخرى  جهة   ومن 
 التي متارس يف قطاع الطب الخاص كام وان
 طبيبك العائيل سيلعب دورًا متميزا. ولهذا
 السبب من املهم ان توجد صلة بني فرقة
القامئني عىل وبني  تتابعك  التي   املعالجة 
 العالجات يف املنزل. ويوجد اآلن "شبكات
 عالج" تهدف اىل التنسيق بني املستشفى
 والطب الخاص. يوجد أيضا ممرضة تنسيق
 وهي تلعب دورا محوريا يف تلك املرحلة

التي تخص الرجوع اىل املنزل.

 أحيانا يصبح من الرضوري دخول املستشفى
 من جديد يف األشهر التي تتبع زرع نخاع
 العظم من جراء مضاعفات مثال. وهذا ما
ان تعلم  ان  عليك  ولكن  القلق.  يثري   قد 
 هذه املضاعفات ال تكون خطرية يف غالب
 األحيان. اال انه يجب فحصها بتأّن ومعالجتها
 وقد يستوجب ذلك بضعة أيام ويف بعض

  العناية بالجسم والتغذية
والنشاط الريايض

 انه من املهم ان تعتني بجسمك بعد محنة
 زرع نخاع العظم مع العلم ان ذلك مفيد
 لتحسني هيأتك الجسدية واعتبارك لنفسك

بعد تغري بسبب كل ما جرى.

 بعض األشخاص ال يهتمون بهيأتهم الخارجية
 ... حتى ان منهم من ال يجرؤون النظر اىل

وجهم يف املرآة او ان ميسوا جسمهم.

 يف ما يخص شكل بدين بعد كل التغيريات
 التي طرأت عليه يصعب عيل ان اترصف
 معه ببساطة. وملا عدت اىل البيت مل أكن
 انزع قبعتي واثناء الليل كنت أحيانا احتفظ
 بها فتضيع. فال بد من مرحلة للتكيف حتى
 استعادة الصورة الذاتية والعالقة بالجسم

  )نتايل 35 عاما(
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التغذية

االحتياطات كل  تأخذ  ان  الرضوري   من 
 بالنسبة للتغذية ملدة ستة أشهر اىل سنة.
 ويكون نظام التغذية صارًما جًدا يف االشهر
 الثالث األوىل. يجب تجّنب أكل الجنب او
 مركبات الحليب غري املطبوخ او املمزوجة
 باألعشاب او املخمرة بالفطور. كام ويجب
البحر وفاكهة  الحيوانية  الزوائد   تحايش 
وتجنبًا مكروبات.  تحتويه من  ما   بسبب 
 للعدوى يجب غسل اليدين بانتظام وطهي
 اللحوم جيًدا وغسل البقول والفواكه كام

يجب.

 ال ترتدد بالحديث عن كل هذا مع املختصة
 بالتغذية

 يجب االتصال بالطبيب يف حال انخفاض
ملموس لوزنك

النشاط الريايض

 ان مامرسة نشاط بدين وإن بشكل لطيف
 يساهم يف صحتك الجسمية والنفسية. كام

وميكنها أن تؤثر عىل منط التغذية لديك

  املساعدة النفسية والتعاون

الوقت سوف تشعر ان مييض بعض   بعد 
 بحاجة اىل الكالم، اىل الحديث عام جرى
او مع بالحوار واالستامع   لك مع أخصايئ 
مبحنتك. شبيهة  محنة  عاشوا   اشخاص 
البادرة من طرفك او من طرف  وقد تأيت 
او معالج نفساين   الزوجني ملقابلة طبيب 
 نفيس. ميكنك ايًضا ان تتصل بفرق حوار
 وتعاون تتيح للمرىض ان يتبادلوا خرباتهم.
 وان املستشفيات والجمعيات تنظم مثل

 هذه الفرق التي غالبا ما تكون تطوعية.

التدليك بأخصائيي  كثريا  يشيدون   املرىض 
 العاملني يف مركز النقاهة )طبيب(

كلها والتدليك  واالسرتخاء   السوفرولوجيا 
نشاطات تساهم يف توفري بعض الرخاء.

العناية التجميلية

   ان املختصات بالتجميل اللوايت تهتممن
بالتمتع أيضا  تساهم  وبالجسم   بالوجه 
صالح وهذا  باللمس.  وخصوصا   بالجسم 

للمرأة كام هو صالح للرجل.

 ان العناية بالجسم والسوفرولوجيا ووسائل
املستشفى يف  اإلقامة  أثناء   التجميل 
النساء  وبعدها هي خدمات يطلبها غالبا 
  والرجال الن لها تأثري إيجايب عىل الجميع.

)معالج نفيس(

 عندما يحني وقت الخروج من املستشفى
 تتكرر األسئلة عن رشوط التغذية: إن كان
تسألنا التي  هي  فزوجته  رجالً   املريض 
 وان كان شابا فأمه هي التي تسأل أما ان
 كان امرأة فهي ال تسأل النها تعرف كيف
من الكثري  نقدم  نحن  طعامها.   ستحرض 
 النصائح يف ما يخص التغذية. ونُعلم املرىض
 بانه يحق لهم استشارة مختصة يف التغذية

 )ممرضة(

 ان اتباع منهاج غذايئ فيام بعد يبدو صعبا.
 صحيح انه سيكون مؤقتا اال انه مينع عني
وسواها البحر  مثار  مثل  أحب  كنت   ما 

)فريدريك 53 عاما(

الحاجة  الطعام هو حاجة. وإن أصبحت 
توجد املساعدة.  أطلب  مانع.  فال   متعة 
تكييف منها  تتعلم  طهي  وكتب   نواٍد 

غذائك طبًقا الحتياجاتك الجديدة.
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قد تجد ان األقارب يريدون حاميتك ... أحيانا أكرث من اللزوم

   ان املراهقني والشباب يعيشون املرحلة االنتقالية وشعورهم مزدوج. يتقبلون
 بصعوبة البقاء "تحت املراقبة" والرعاية وكأنهم ما زالوا صغارا وهم بحاجة فعال
 اىل الدعم والحامية. ويف نفس الوقت يريدون ان يتخذوا القرار بأنفسهم وان
 يختاروا ما يريدون. وهذه االزدواجية تصبح واضحة بعد زرع نخاع العظم حني

يعودون اىل بيت االهل بعد ان عاشوا سابقا لوحدهم

 ان امي ال تزال مهمومة وهذا طبيعي. اما اخي فال يخربها مبارشة عن نتائج التحليل
 الذي أجراه بل يتعمد االبطاء يف ذلك. وهذا شأنه. فهو يعترب انه نال ما يكفيه من

الحامية والحنان ... )أخت معطية 32 عاما(

 جعلت امي تحرض يل الشوكوال الساخن كام كانت تفعل وانا صغري. وهذا ما أزعجني
 )كانتني 16 عاما(

 وكأين دخلت يف وسواس. مل أكن اكف عن تنظيف غرفتها ألين كنت أخىش ان يصيبها
 يشء بسببي )أم فتاة أجرت زرع نخاع العظم(

 كن جريئا وقل ألهلك ما تتمناه. أنك قد ترغب مرة ان يرافقوك اىل مقابلة الطبيب
 ومرة ال ترغب بذلك. ساعد أهلك عىل تفهم احتياجاتك وترقّباتك. اطلب منهم ان
 يتحلوا بالصرب وان يثقوا بك حني تريد الذهاب اىل املطعم مع اصدقائك او أنك
 ذاهب اىل حفل موسيقي الخ. ال شك ان الخروج من البيت ميكن ان يشكل خطرا

بسبب املكروبات وميكنه ايضا ان يرفع من معنوياتك.

 االهل واالصدقاء غري مهيئني بالكفاية لتحمل
 املضاعفات التي قد تحصل بعد زرع نخاع

 العظم. )أناييس 48 عاما(

 يف البداية كانت صديقايت يأتني لزياريت او
شيئا انقطعن  ولكنهن  هاتفيا  يب   يتصلن 
الكالم وكأن  واالتصال.  الزيارة   فشيئا عن 

 انتهى بيني وبينهن )إليز 17 عاما(

 كن رصيحا مع االهل واالصدقاء وعرب لهم عن
رغباتك. اطلب منهم ان يتحلّوا بالصرب واالمل.

 انا أتكلم بسهولة. وأجرؤ بالحديث عن مريض
 وعن كل ما يضايقني. )فريدريك 53عاما(

 يف غيابك تنظمت الحياة العائلية بشكل
تدريجيا مكانك  تستعيد  ان  فعليك   ما. 

داخل عامل االرسة ويف املجتمع.

 يجب عيّل ان اتدرّب عىل العمل املشرتك
 مع الزوج ومع األوالد. ألنه صارت لهم يف

 غيايب عادات أخرى )نتايل 35 عاما(

 أمامك عدة احتامالت علام بأن ما يناسب
وان بالرضورة  اآلخر  يناسب  ال   الواحد 

هناك بعض اإلجراءات التكميلية.

 كم كنت سعيدة حني فهمت كل ما عشته
ان آخرين.  الحديث مع مرىض   وتبادلت 
 زوجي كان معي وهذ ما زاد من رسوري

 )كاترين 38 عاما(

 بعد ان أجريت زرع نخاع العظم التقيت
الزرع مثيل الذين أجروا   بعض األشخاص 
 منذ زمن قريب. أردت ان أبث فيهم األمل
 وان أقول لهم انه من املمكن ان نعيش
 كسائر الناس بعد إجراء الزرع وان نعود

 اىل العمل. )جيل 61 عام(

  املحيط العائيل
يتطلب طبيعية"  "حياة  اىل  الرجوع   ان 
املحيط قبل  من  للمريض  ودعاًم   تفهاًم 
 العائيل واإلنساين. وهذا ما يحتاج اىل بعض
 الوقت، خصوًصا الوقت النفيس أي الوقت
 الذي انت بحاجة اليه وهو ال يتوازى مع

الوقت الطبي او الوقت االجتامعي.
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  ان العودة اىل البيت تغريمن توازنات العائلة وهذا يؤثر عىل الجميع دون استثناء.
 لقد كان اخوتك واخواتك قلقني أثناء اقامتك يف املستشفى واثناء زرع نخاع العظم.

 ولرمبا يعيشون فرتة من العزلة خصوصا ان كانوا يف سن الشباب.

 يف هذا املجال توجد وثائق ترشح لك كيف تتحدث عن املرض مع اخوتك واخواتك
الشباب كام وتوجد مواقع حوار للشباب عىل االنرتنت.

 أنِت تعبت فعليك باالسرتاحة" و يجدون هذا
 الترصف طبيعيًّا )نتايل 35 عاما(

  التعويضات لحالة اإلعاقة
الصحية

مبساواة الخاص  الفرنيس  القانون   ان 
واملواطنة واملشاركة  والفرص   الحقوق 
بان يعرتف  املعاقني  لألشخاص   بالنسبة 

 هناك حاالت خلل صحي تسبب إعاقة

عىل للحصول  املجال  يفتح  القانون   هذا 
 موارد عيش حسب كل حالة وأيضا عىل

"حق تعويض" بسبب عواقب اإلعاقة

لتستعيد صحتك الوقت  اىل  بحاجة   انت 
اىل ولتعود  بنفسك  ثقتك  ولتسرتد   جيدا 
 العمل ... فال تفقد االمل علام بان اهلك
يشعرون قد  بك  املحيطني   واألصدقاء 
 أحيانا بامللل تجاهك وقد يفقدون الصرب

 ويستصعبون تفهم حالتك.

 عندما يطول الوقت يفقد االهل واألصدقاء
ازعاج سبب  أنك  انت  وتشعر   صربهم 

 )أناييس 48 عام(

 العائلة واألصدقاء قد عانوا كثريًا معك اثناء
:"ها لك  فيقولون  املستشفى  يف   اقامتك 
 إنك خرجت من املستشفى إذًا لقد انتهى
 كل يشء تهانينا. آن لنا ان نعيش كاملعتاد.

خارج  من  الذين   األشخاص 
 أرايض االتحاد األورويب: ميكنك ان تكون
 عىل عاتق هيئة ضامن ذات كفاءة يف
 بلدك )ضامن اجتامعي او رشكة ضامن
عليك  )... قنصلية  او  سفارة  او   خاصة 
السلطات لدى  ذلك  عن   باالستعالم 

املختصة يف بلدك االم.

  املساعدات االجتامعية
 واملساعدات الخاصة بالحياة

اليومية
سنك )حسب  فريدة  تكون  حالة   كل 
)... املادية  ومواردك  العائيل   ووضعك 
توجد فقد  أيضا.  متنوعة   واملساعدات 
الضامن نظام  وفق  خاصة   ترتيبات 
كنت )ان  اليه  تنتسب  الذي   االجتامعي 
 موظفا او مزارعا او مهنيا او طالبا او عاطال

عن العمل ...(

 وهذا التعويض يختلف من حالة اىل أخرى
 لذا تتم دراسته لدى لجنة حقوق واستقاللية
ملركز تابعة  هيئة  وهي  املعاقني   األشخاص 
ترى وسوف  باملعاقني.  الخاص   املحافظة 
 معك املساعدة االجتامعية ان كانت حالتك
الصحية تستوجب تقديم طلب لهذه اللجنة.

 االستطباب املجاين
 يتوىل الضامن االجتامعي تغطية التكاليف الطبية
 وسوف تصبح عىل عاتق الضامن االجتامعي

100% تحت عنوان مرض طويل األمد.

حاالت خاصة

 مواطنو أرايض االتحاد األورويب: ان كنت
بلدك االجتامعي يف  الضامن  اىل   تنتمي 
 فهو يتكفل مبصاريف العالج التي ستنالها
عىل توقع  ان  عليك  ولكن  فرنسا.   يف 
 اضبارة رقم 112E وهي رضورية لرتتيب

اإلجراءات املتعلقة بحالتك الصحية.
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حسب العمل  عن  توقفك  اثناء   الدخل 
ضامنك االجتامعي

ميكنك اخرى  وامور  والعناية   املساعدات 
االستفادة منها

الخاصة بك ومبن يرافقك )عطلة  الُعطل 
 تضامن عائيل - عطلة دعم عائيل. اال ان

هذه العطل ال أجرة عليها(

والقروض واملهنية  العقارية   القروض 
االستهالكية والضامنات

مراكز االستقبال بعد الخروج من املستشفى

العودة اىل العمل

املساعدة عىل السكن

املساعدة املنزلية

املطلوبة التوضيحات  ستعطيك   وهي 
تطور يف  االجتامعي  القانون  وان   خصوصا 

مستمر.

حسب فيمكنك  البيت  اىل  تعود  حني   اما 
املادية، اوضاعك  وحسب  الطلب   طبيعة 

االتصال مبساعدة اجتامعية لدى :

مكتب املجلس العام الذي تتبع له

الضامن الصحي الذي تنتمي اليه

صندوق املساعدات العائلية الذي تنتمي اليه

صندوق التقاعد الذي تنتمي اليه

مركز املساعدات االجتامعية يف بلديتك

 الخدمات االجتامعية يف الرشكة التي تعمل
 بها ان وجد

تقدم ان  باستطاعتها   كام وهناك جمعيات 
 لك املساعدة. استعلم عنها يف املركز وال ترتدد

باالتصال بها.

 ال شك ان هناك تضامن عائيل اال ان افراد
اختك كانت  ان  ظروفهم.  لهم   العائلة 
 تسكن عىل بعد 300 كم وان كانت متارس
 مهنة وتريب أوالدها فلرمبا تتفرغ أسبوعا
ان تستطيع  ال  ولكنها  وتساعدك.   لتأيت 
الحال يجب أطول. ويف هذه   تبقى مدة 
لدى وستجد  عنها.  ينوب  مبن   االستعانة 
بعناية ويتوكل  يساعدك  من   الجمعيات 

األوالد ... مثال )مساعدة اجتامعية(.

 هناك أيضا عدة مصادر لالستعالم عىل انرتنت
مثال.

املساعدات مختلف  تعرف  ان  املهم   من 
ومساعدات العمل  عن  العطلة   ورشوط 
بالتعرف لذا عليك  تفيدك.  ان   أخرى ميكن 

عىل القانون وتدابريه :

لألهل خصوصية  مساعدات  وتوجد   كام 
أجرى الثامنة عرشة  ابنا دون  يأوون   الذين 

زرع نخاع العظم.

 يشعر املريض باالرتياح عندما أقول له انه
 توجد حلول ملشاكله املالية. ولكني أخربه
الدخل نسبة  فان  جرى  مهام  انه   أيضا 
 ستكون أدىن مام كانت عليه من قبل وهذا
 ما يصعب قبوله.  وهناك مهنيون مل يسجلوا
حال يف  تعويض  عىل  للحصول   ضامنا 
باملعاقني الخاصة  التعويضات  اما   املرض. 
ايل لتصل  أشهر  عدة  االنتظار  فيجب 

 )مساعدة اجتامعية(.

 غالبا ما تكون املعلومات واإلجراءات معقدة.
 فال ترتدد باالتصال باملساعدة االجتامعية يف
األمور هذه  بكل  اطالع  عىل  وهي   املركز 
وترافقك يف باملعلومات  تفيدك  ان   وميكنها 
ملقابلتها إًذا  انت وذويك. أرسع   اإلجراءات 
ليك تبارشوا باإلجراءات الالزمة دون تأخري.
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 العودة اىل العمل
مهنيا فمن نشاطا   إن كنت متارس سابقا 
 املمكن ان تعود اليه. وغالبا ما تتم العودة

شيئا فشيئا

تعمل حسب ان  عليك  يسهل  قد   بداية 
ذلك ان  اال  عالجية  ألسباب  جزيئ   دوام 
وطبيب العمل  رب  بني  اتفاقا   يتطلب 

 العمل طبقا للقانون.

جيد ومعايش  عمل  يل  ان  الحظ   لحسن 
 ويل رب عمل جدّي ولذا مل تعرتضني اية

عقبات إدارية )الكسندر 42 عاما(

 عندما تعود اىل العمل ال أحد يرحب بك
 )أناييس 48 عام(

املنزلية املساعدات  عىل  الحصول   ان 
 ُمرتبط بنتائج اإلعاقة لديك. فقد تحتاج
 اىل مساعدة تقنية )توزيع الطعام، تجهيز
مساعدة تكون  قد  شخصية.   او   منزيل( 
املطبخ، )النظافة،  املنزيل  التنظيف   يف 
 التسّوق...( او مساعدة للعناية )التحّمم،
اجتامعية مساعدة   ،)... الطعام   تحضري 
ما باألوالد  العناية  املنزلية،   )االحتياجات 
 دون السادسة عرش ...( وميكنك استعامل
لدفع للخدمات  عامة  توظيف   صكوك 
يف باألخص  املنزل  يف  املستخَدمني   أجور 
مجال التنظيف املنزيل واالهتامم بالعائلة.

 عليك مبقابلة املساعدة االجتامعية وهي
التي اإلجراءات  لك  وترشح   تنصحك 

ستقوم بها.

 هناك أيضا امتيازات رضائبية متنح ضمن
او الدخل  رضيبة  تخفيض  )مثل   رشوط 

الرضيبة املحلية ...(

  ان كنت شابا يف حالة صحية خطرية قد تحتاج اىل طلب قرض )مثال
AERAS قرض استهاليك او عقاري او مهني(. هناك اتفاقية اسمها 
 قيد التطبيق منذ  تقدم بعض التسهيالت للحصول عىل

 مثل هذا القرض.

 ان الحصول عىل قرض هو عمل شاق للغاية. رشكات الضامن ترفض
 كفالته. وهناك شباب أجروا زرع نخاع العظم بنجاح وعادوا اىل العمل
 ورمبا هم ارباب عائلة، فإذا أرادوا رشاء عقار تُغلق األبواب يف وجوههم

ويقال لهم: "انت مريض" )رئيس جمعية(

 تجد معلومات يف ما يخص الحصول عىل قرض ورشكات التأمني عىل
االنرتنت.
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 قد تسبب املضاعفات املباغتة عقبة عىل
 معاودة العمل. وإذا رصح طبيب العمل
السابق عملك  ملزاولة  مؤهل  غري   أنك 
 فيتوّجب عىل رب العمل ان يوفّر لك عمال
 يتناسب مع حالتك الصحية ضمن حدود
 املمكن. لذا فإنه من املستحسن االستعانة

بالجهات املختصة بعمل املُعاقني.

 املريض املستفيد من نفقة اعاقة يدفعها له
 صندوق الضامن االجتامعي ميكنه املطالبة
 بعمل مخصص للمعاقني دون الحاجة اىل
 موافقة مكتب املعاقني يف املنطقة. أما إذا
 دعت الحاجة اىل تجهيز مكان عمل مناسب
فيصبح من الرضوري االتصال بذلك املكتب.

أجد العمل....   بأرباب  اتصل  ما   غالبا 
 صعوبة يف ما يجب ان اقوله لهم ملساعدة
ال حتى  اقوله  اال  يجب  ما  ويف   املريض 
توازن ايجاد   يؤثر ذلك سلبا عليه. يجب 
 باالتفاق مع املريض. فنحن نرغب بحاميته
 ومعالجته عندما يصل اىل املستشفى ولكن
 يجب اال ننىس بان له قصة حياة نجهلها.

)مساعدة اجتامعية(

... عمله، حسًنا  ملزاولة  املريض  يعود   ان 
 فالبقاء يف املنزل ممل )شاب  عاما وقد
 كان عمره  عاما عندما أجرى والده زرع

نخاع العظم(

 يحق لك االتصال بطبيب العمل ومقابلته
دوره إن  املهني.  نشاطك  تعاود  ان   قبل 
واالخذ وضعك  تقييم  وميكنه  جدا   مهم 
والتزاماتك الصحية  حالتك  االعتبار   بعني 
نصحك وميكنه  كام  املحتملة   املهنية 

 وارشادك التخاذ االجراءات املناسبة.

  إن كنت شابا يف املدرسة، حينها تكون املدرسة هي الجهة املركزية للعودة اىل
الحياة الطبيعية.

أتذكّر طالبا كان قلقا جدا عىل مستقبله املدريس. كنت ارشح له مبدأ املدرسة
 يف املستشفى وكيف ميكنه متابعة دراسته يف املنزل. غالًبا ما يكون الشباب قلقني
 فهم ال يرون امامهم اال نفقا مظلام وال يعرفون ما مصريهم الطبي. فان توقفهم

عن الدراسة يبعث فيهم القلق. )مساعدة اجتامعية(

 إذا كنت تتساءل عن مستقبلك املهني او نشاطك املهني فسوف تجد 
 الكثري من املعلومات يف دليل "الشباب ومرض الرسطان: أسئلتك وأجوبتنا: االسئلة

االجتامعية واإلدارية".

 ومن جهة أخرى من املمكن ان تتغري لديك بعض االولويات يف حياتك بعد
 الزرع. فالتوقف الطويل عن العمل بسبب املرض قد يدفعك اىل التفكري بالتوجه
نحو مهنة اخرى.  ميكنك االستعالم عن حقوقك وخاصة عن حقك يف التدريب.
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