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 الصیدلیات في بریتیش كولومبیا
 التي تصرف األدویة لمرضى زراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا

PHARMACIES IN BC 
That Dispense Medications for BC Transplant Patients 

Pharmacy Address 
(listed alphabetically by city) 

Phone 

Newgen Pharmachoice 
 

100-1945 McCallum Road 
Abbotsford BC V2S 3N4 

604-859-2351 

Kipp-Mallery Pharmacy 273 Victoria Street 
KamloopsBC V2C 2A1 

250-372-2531 

Lakeside Clinical Pharmacy  112A - 2365 Gordon Avenue 
Kelowna BC V1W 3C2 

250-860-3100 

Wellness Pharmacy #2 
 

#104-22314 Fraser Hwy 
Langley, BC V3A 8M6 

604-530-5300 

Central Drugs Unit #16 2220 Bowen Road 
Nanaimo BC V9S 1H9 

250-758-7711 

City Centre Pharmacy 101-399 Main Street 
Penticton, BC, V2A 5B7 

250-770-0047 

London Drugs Pharmacy #196 - 1600 15th Avenue  
Prince GeorgeBC V2L 3X3 
 

250-561-1118 

Somerset Medical Centre 
Pharmacy  

#7 - 13791 72nd Avenue 
Surrey BC V3W 9Y9 
 

604-590-5587 

Shoppers Drug Mart # 271 #271 - 1305 Cedar Street 
Trail BC V1R 4C3 

250-368-3343 

Ambulatory Care Pharmacy 
BC Children’s Hospital 

4480 Oak Street           
VancouverBC V6H 3V5 

604-875-2205 

Ambulatory Pharmacy                          
St. Paul’s Hospital 

1081 Burrard Street 
Vancouver BC V6Z 1Y6 

604-806-8151 

Solid Organ Transplant 
Pharmacy Gordon & Leslie 
Diamond Centre Vancouver 
General Hospital 

5th Level, 2775 Laurel Street 
VancouverBC V5Z 1M9 

604-875-5692 

Royal Jubilee Prescriptions  
Royal Jubilee Hospital 

DT1200-1952 Bay Street  
Victoria BC V8R 1J8 

250-370-8153 
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 دلیل األدویة
Medication Guide 
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 معلومات عامة حول األدویة

GENERAL MEDICATION INFORMATION 

 

 Before discharge from the hospital من المستشفى الخروجقبل 

 من المستشفى، سیناقش صیدلي متخصص في أدویة زراعة األعضاء نظام أدویتك معك ویقدم لك ما یلي: الخروجقبل 

 روزمانة أدویة •
 أدویة مضادة لرفض األعضاء ةمن أیإمداد  •
 تذكرة طبیة تغطي باقي أدویتك  •

سیتم إعادة تعبئة أدویة زراعة األعضاء خاصتك في عیادة زراعة األعضاء أو في صیدلیة شریكة مخصصة لزراعة األعضاء في 
 )انظر قائمة بالصیدلیات في بریتیش كولومبیابریتیش كولومبیا (

 Ordering Medications طلب األدویة

قبل مسبقًا إمدادك المنزلي من األدویة المضادة لرفض زراعة األعضاء وأن تقدم لصیدلیة زراعة األعضاء إخطاًرا أن تراقب یرجى 
عند إعادة طلب أدویتك المضادة لرفض زراعة األعضاء في الشھرین األول والثاني بعد عملیة الزرع. وفور أن تصبح عملیة أسبوع 

في المنزل في حالة الطوارئ، ویرجى إبالغ على األقل مت بھا مستقرة، احصل دائًما على أدویة تكفي لمدة أسبوعین الزرع التي ق
 .أسبوعین وثالثة أسابیعالصیدلیة قبل بین 

لب. ستعطى األولویة للمرضى الذین یقدمون الطلبات عبر الھاتف مقارنة بالمرضى الذین یدخلون إلى الصیدلیة شخصیًا لتقدیم الط
 لإلطالع على ساعات عمل الصیدلیة ورقم ھاتفھا) معلومات االتصال(انظر 

 Medication cost تكلفة األدویة

المضادة للرفض الخاصة األدویة ) تكلفة أدویة تثبیط المناعة/BC Transplantتغطي وكالة زراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا (
 ض اآلخر من أدویتك، فأنت تتحمل مسؤولیتھ.بعملیة الزرع التي أجریتھا. أما تكلفة البع

) لالستفادة من التغطیة الحكومیة. لتقدیم طلب، زر: Fair Pharmacareسّجل لدى فیر فارما كیر (
-we-residents/who-bc-for-coverage/pharmacare-drug-https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health

plan-pharmacare-cover/fair.  (من فانكوفر) أو رقم  )604 (683-7151للتحقق مما إذا كانت لدیك تغطیة أم ال، اتصل على رقم
 (اتصال مجاني في أي مكان في بریتیش كولومبیا). 1-800-663-7100

 ).PRAبالنسبة للمرضى الذین تجرى لھم عملیة زراعة كلیة، ستنتھي تغطیتك لدى وكالة الكلى المناطقیة (
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أو في صیدلیة تغطي وكالة زراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا األدویة التالیة ویجوز أن یتم إعادة تعبئتھا في عیادة زراعة األعضاء 
 :)قائمة بالصیدلیات في بریتیش كولومبیاشریكة مخصصة لزراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا (انظر 

 
 االسم النوع

  Azathioprine للرفض ةتثبیط مناعة/مضاد
Cyclosporine  
Mycophenolate  
Prednisone and Prednisolone 
Sirolimus  
Tacrolimus  
 

 للفیروسات ةمضاد
 

Adefovir  
Entecavir  
Lamivudine  
Leflunomide 
Letermovir 
Tenofovir  
Valganciclovir  
 

عوامل تحفیز كریات الدم الحمراء 
 (خالیا الدم الحمراء)

Epoetinalfa 
Darbepoetin  
 

عوامل تحفیز الخالیا المحببة 
 (خالیا الدم البیضاء)

Filgrastim (G-CSF) 

 
یلزم شراء كافة األدویة األخرى في أیة صیدلیة تختارھا. توصي ھیئة زراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا أن تقوم بإعادة ملء كافة 

نفس الصیدلیة. قد تطلب أن یتم تعبئة أدویتك على نحو یتوافق مع االشتراطات (تعبئة بالبالستیك والورق المقوى) بالمجان.  منأدویتك 
 كل األدویة یمكن تعبئتھا بالبالستیك والورق المقوى، برجاء استشارة صیدلي متخصص في أدویة زراعة األعضاء).(مالحظة: لیس 
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 How to Take Your Medications كیف تتناول أدویتك

الحتفاظ بمستویات دم للتجنب تفویت الجرعات وفي نفس الوقت كل یوم تناول كل أدویتك، وباألخص األدویة المضادة للرفض، 
 متساوقة للدواء في جسمك. 

تحقق دائًما مع الصیدلي المتخصص في أدویة زراعة األعضاء قبل البدء أو إیقاف أیة أدویة تصرف بتذكرة طبیة وأدویة ال تصرف 
 مالت الغذائیة. بتذكرة طبیة وأیًضا المكمالت، مثل منتجات المعالجة الطبیعیة أو المعالجة المثلیة والفیتامینات والمك

 Missed Doses الجرعات الفائتة
إذا فوت جرعة، تناول أدویتك في أقرب وقت بعد أن تتذكرھا وتناول الجرعة التالیة في الوقت المجدول. إذا كنت قد وصلت إلى أكثر 

أو تأخذ جرعات إضافیة.  من نصف الوقت قبل جرعتك التالیة، تجاھل الجرعة الفائتة واستمر في جدولك العادي. ال تضاعف الجرعة
 عة األعضاء على الفور للحصول المزید من التعلیمات.امن األدویة المضادة للرفض، اتصل بفریق زرفوت أكثر من یوم إذا 

 Storage التخزین

تدخالن في تخّزن أدویتك في مكان بارد وجاف بعید عن ضوء الشمس. ال تخزن أدویتك في الحمام أو المطبخ ألن الرطوبة والحرارة قد 
ما لم یبلغك الصیدلي بفعل ذلك. احتفظ باألدویة في مكان آمن بعید عن األطفال  بّراد/فعالیة بعض األدویة. ال تضع أدویتك في ثالجة

 والحیوانات األلیفة.

 Alcohol Intake تناول الكحولیات

قد یطلب منك فریق زراعة األعضاء، بناء على تاریخك الطبي، عدم شرب الكحولیات. إذا كان قد تم إخطارك أنك تستطیع أن تشرب 
شرب  عدممشروبات في األسبوع بالنسبة للنساء، و 7شرب أكثر من عدم الصحة الكندیة توصي ب وزارةباعتدال، ضع في ذھنك أن 

واحد مشروبات في مناسبة واحدة ( 3عن المقدار زید یمشروبات في األسبوع للرجال، على أال  9ومشروب في أیة مناسبة،  2أكثر من 
 ). النبیذأونصات من  5أو واحد جعة أو مشروب 

 Pregnancy الحمل

 ھا. ثي إلى طبیب زراعة األعضاء. استخدمي وسیلة آمنة لمنع الحمل لتجنب عملیات الحمل غیر المخطط لقبل التخطیط للحمل، تحدّ 

 
  للحصول على المزید من المعلومات حول األدویة، یرجى االتصال بعیادة زراعة األعضاء. 
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 ANTI-REJECTION MEDICATIONS األدویة المضادة للرفض
تقلل األدویة المضادة للرفض نظام الدفاع الطبیعي بجسمك (جھاز المناعة) لمنعھ من التعرف على عضوك المزروع كـ "غاز غریب" 

. عن طریق تناول ھذه األدویة، یتم تخفیض جھاز المناعة لدیك بصورة كافیة لكي الرفضومھاجمتھ. وتكون نتیجة مثل ھذا الھجوم ھي 
لتجنب تفویت ساعة  12كل وفي نفس الوقت كل یوم . من الضروري أن تتناول األدویة المضادة للرفض تحتفظ بعضوك على نحو آمن

عدم تفویت أیة بالجرعات واالحتفاظ بمستویات دم متساوقة للدواء في جسمك. ضع منبًھا على ھاتفك أو طریقة أخرى لتذّكر نفسك 
 ت. ال تغیّر جرعتك أبدًا ما لم یبلغك فریق زرع األعضاء بفعل ذلك.  تأخر في تناولھا. تأكد من أنك تفھم التوجیھاالجرعة أو 

 
ال تختلط الكثیر من األدویة التي تصرف بتذكرة طبیة واألدویة التي ال تصرف بتذكرة طبیة ومنتجات المعالجة المثلیة (مثل األدویة 

غ مقدمي رعایتك الصحیة (مثل طبیب األسرة أو طبیب األدویة المضادة للرفض؛ برجاء إبالمع العشبیة) والفیتامینات على نحو آمن 
األسنان أو الصیدلي المجتمعي) بأنك تتناول أدویة مضادة للرفض كي یستطیعوا تھیئة عالجاتك األخرى تبعًا لذلك. ینبغي على مقدمي 

 ن البدء في عالج جدید.  رعایتك الصحیة االتصال ھاتفیًا بعیادة زراعة األعضاء الصلبة التي تتعامل معھا للتحقق من أما

 التفاعل بسبب الدواء ھذا تتناول بینما(نارنج)  إشبیلیة برتقال عصیر/فاكھة أو الھندي البرتقال أو فروت الجریب تناول تجنب
 .الخطیر

المضادة للرفض فیما تقیأتھ، كرر الجرعة  تكمن تناول األدویة المضادة للرفض أو رأیت أیًا من أدوی دقیقة 30إذا تقیأت في غضون 
 مرة أخرى. إذا تقیأت بعد أكثر من ساعة من تناول األدویة المضادة للرفض، ال تكرر الجرعة، بل انتظر إلى جرعتك التالیة. 
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 MEDICATION SAFETY PRECAUTIONS AT HOME تدابیر أمان األدویة في البیت
 تاكرولیموستقدم ھذه المعلومات إلرشادك فیما یتعلق باحتیاطات األمان التي ینبغي إتباعھا في البیت أثناء تناول أیًا من األدویة التالیة: 

)tacrolimus ( سیكلوسبورین) أوcyclosporine ( تیمایكوفینول) أوmycophenolate ( اثیوبرینزآ) أوazathioprine أو (
 ).valganciclovir( فالغانسیكلوفیر) أو sirolimus( سیرولیموس

یتناولونھا. یوصى ال ھذه األدویة مفیدة لعالجك، لكنھا یمكن أن تكون ضارة في نفس الوقت للخالیا الصحیة في جسم األشخاص الذین 
 بھذه االحتیاطات من أجل سالمة اآلخرین من حولك. 

ثم یتم التخلص منھا تدریجیًا في البول والبراز. إال أن كمیات قلیلة قد تكون موجودة في  بعد تناول أدویتك، تظل في جسمك لعدة أیام ومن
سوائل الجسم األخرى مثل الدم واللعاب والعرق والقيء والسائل المنوي والسوائل المھبلیة وحلیب الرضاعة. وفي حین أن الخطر 

 منخفض جدًا، من المھم إتباع التوصیات التالیة: 

 األسرة واألصدقاء أن یكونوا بالقرب منك، لكن ینبغي أن یتجنبوا أي تالمس مباشر مع سوائل جسمك. یمكن ألفراد •
إذا كنت تشارك نفس الحمام مع أفراد آخرین في أسرتك، یوصى بشطف المرحاض مرتین مع قفل الغطاء لتجنب أیة رشرشة  •

  عكسیة. اغسل یدیك بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض.
. اغسل الیدین مسكوبة من سوائل الجسم أو القيء أو أدویة كبیرةفازات عند تداول األشیاء أو تنظیف أي شيء اتسخ بكمیة ارتد ق •

 بعد نزع القفازات والتخلص منھا. 
من سوائل الجسم باستخدام قفازات یتم التخلص منھا، مع وضع كبیرة ینبغي التعامل مع أیة مالبس أو أغطیة فراش متسخة بكمیة  •

 . یند األسرة اآلخرافرأتلك المالبس واألغطیة في كیس غسیل منفصل وغسلھا في دورة منفصلة عن غسیل 
القمامة التي تالمست مع سوائل الجسم والتي ال یمكن التخلص منھا عبر وضعھا في المرحاض ینبغي وضعھا في كیس منفصل  •

 ل وضعھا في كیس القمامة االعتیادي. قب
ینبغي على أي شخص یالمس أدویتك أن یغسل یدیھ قبل وبعد لمسھا. ویتم ھذا لتجنب تلویث األدویة أو األطعمة أو األسطح  •

 األخرى حول المنزل.
 ال یلزم غسل األطباق وأدوات المائدة على نحو منفصل. •
 كما أن االتصال العرضي، مثل التقبیل واللمس واالحتضان، آمن.  •
وتعتبر األنشطة الجنسیة آمنة. وحیث أن قدًرا صغیًرا من الدواء قد یكون متواجدًا في السائل المنوي والسوائل المھبلیة، ومن غیر  •

جنسي ذكري أو واق جنسي أنثوي لمنع  یوصى بارتداء واقفإنھ الواضح األثر طویل األجل الذي قد یكون لھذا على العشراء، 
 سوائل الجسم من االتصال بعشیرك، ھذا إذا كنت ال تشعر بالراحة حیال ھذا الخطر. 

بالنسبة للمریضات الالتي في سن اإلنجاب، یلزم استخدام وسیلة من وسائل منع الحمل. كما أن المریضات الالتي یفكرن في الحمل  •
ضاء قبل إیقاف وسیلة منع الحمل. یمكن لبعض األدویة المضادة للرفض أن تكون ضارة یلزم أن یتصلن بفریق زراعة األع

 لألجنة، لذا یلزم تغییرھا قبل الحمل. 
 المناعة بدون أي تعدیل في نظام أدویتھم. تثبیطویمكن للمرضى الرجال أن ینجبوا أطفاًال أثناء تناول أدویة  •
 حدث المعلومات حول الرضاعة الطبیعیة. اسأل طبیبك أو الصیدلي الذي تتعامل معھ عن أ •
ینبغي إرجاع األدویة غیر المستخدمة ومنتھیة الصالحیة إلى المستشفى أو الصیدلیة التي تتعامل معھا من أجل التخلص منھا. ال تقم  •

 بإلقائھا في المرحاض أو التخلص منھا في قمامتك.
 

  تصال بعیادة زرع األعضاء.للحصول على المزید من المعلومات حول األدویة، یرجى اال
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث 
 

 تاكرولیموس 
TACROLIMUS [TAK-ROW-LIM-US] 

ي المناع في بریتیش كولومبیا، ھناك أربع عالمات تجاریة لدواء تاكرولیموس لمتلقي األعضاء المزروعة. تاكرولیموس ھو دواء یستخدم إلضعاف الجھاز 
 للجسم لمنعھ من رفض العضو المزروع في جسمك.

 
 ولھ.  وال تغیر العالمات التجاریة لتاكرولیموس ما لم یناقش فریق من المھم للغایة أن تكون على درایة بالعالمة التجاریة لدواء تاكرولیموس الذي تتنا

 وإذا أردت التوجھ إلى المستشفى، فأحضر معك كمیة الدواء الذي تتناولھ.    زراعة األعضاء أمر التغییر معك.
 

 یتم تناول تاكرولیموس مرتین یومیًا - ®بروغراف
 

 
 یتم تناول تاكرولیموس مرتین یومیًا - ®ساندوز تاكرولیموس

 مغم ۰٫٥ساندوز تاكرولیموس  

 
 (كبسولة أصفر فاتح)

 مغم ۱ساندوز تاكرولیموس 

 
 (كبسولة بیضاء)

 مغم ٥ساندوز تاكرولیموس 

 
 (كبسولة وردیة)

 

 تاكرولیموس ممتد المفعول یتم تناولھ مرة یومیًا – ®ادفاجراف
 مغم ۰٫٥ادفاجراف 

             
 أصفر فاتح) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ۱ادفاجراف 

 
 أبیض) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ۳ادفاجراف 

               
 برتقالي) -(كبسولة برتقالي 

 مغم ٥ادفاجراف 

 
 وردي) -(كبسولة برتقالي 

 

 تاكرولیموس ممتد المفعول یتم تناولھ مرة یومیًا – ®إنفارسوس با
 مغم ۰٫۷٥إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 مغم ۱إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 مغم ٤إنفارسوس با 

 (قرص أبیض)

 
 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 

How should I take this medication? 
 من المھم تناول أدویتك في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك. 

 ۹(على سبیل المثال       ساعة ۱۲كل : تناول ھذا الدواء بروغراف 
 مساًء) ۹صباًحا و

 
 أوقات الدواء: __________________

(على سبیل المثال  ساعة  ۱۲كل : تناول ھذا الدواء ساندوز تاكرولیموس 
 مساًء) ۹صباًحا و ۹

 
 أوقات الدواء:___________________

 ۹(على سبیل المثال            مرة یومیًا : تناول ھذا الدواء ادفاجراف 
 صباًحا)

 
 وقت الدواء: ___________________

 ۹(على سبیل المثال     مرة یومیًا : تناول ھذا الدواء إنفارسوس با 
 صباًحا)

 
 وقت الدواء: ___________________

 

 مغم ۰٫٥بروغراف 

 
 (كبسولة أصفر فاتح)

 مغم ۱بروغراف 

 
 (كبسولة بیضاء)

 مغم ٥بروغراف 

 
 (كبسولة وردیة)
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث 
 

لتقلیل اضطراب المعدة، ولكن یمكن تناولھ على معدة فارغة حسب التفضیل. ولكن احرص على االتساق، فإذا تناولتھ  مع الطعامیجب تناول تاكرولیموس  •
 مع الطعام، فاستمر على ذلك، وإذا تناولتھ على معدة فارغة، فاستمر على ذلك.

 بینما تتناول ھذا الدواء بسبب التفاعل الخطیر. (نارنج) تجنب تناول الجریب فروت أو البرتقال الھندي أو فاكھة/عصیر برتقال إشبیلیة  •
ي ماء فأن تتناول أدویة زراعة األعضاء مع القلیل من ال یجبإذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)،  •

 الموعد المعتاد.
 اإذا طُلب منك فحص مستوى تاكرولیموس، فال تتناول جرعتك الصباحیة قبل إجراء فحص الدم.  وحاول تحدید موعد إلجراء فحص الدم یكون قریبً  تذكر:

 من وقت تناول جرعة دوائك.  وأحضر جرعتك معك إلى العیادة أو المختبر حتى تتمكن من تناولھا بعد االنتھاء من فحص الدم.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف الوقت الذي یفصلك عن إذا فاتك تناول أي جرعة 
 رعة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة.تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الج

 من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول على المزید من التعلیمات. فوت أكثر من یوم واحدإذا  

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع تناول الجرعات حسب مواعیدھا  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھا اآلثار الجانبیة 
وجود مثل تلك اآلثار الجانبیة قد یكون عالمة على ارتفاع مستویات تاكرولیموس. أبلغ طبیبك عن تلك  تشنجرعشة، اھتزاز، صداع، نوبات 

 األعراض.
یرة من كبتحقق بانتظام من ضغط الدم. قد تحتاج إلى تناول أدویة ضغط الدم. تجنب األطعمة التي بھا نسبة  ارتفاع ضغط الدم

 الملح أو الصودیوم.
ستتم مراقبة سكر الدم وقد یحتاج إلى عالج في حالة ارتفاعھ.  ویجب إبالغ طبیبك عند الشعور بأي خدر أو   ارتفاع سكر الدم

وخز في یدیك أو قدمیك، أو زیادة العطش، أو جفاف الفم، أو رائحة فاكھة في نفسك، أو زیادة عدد مرات 
صابًا بالسكري، فتأكد من مراقبة مستویات السكر بانتظام وتناول أدویة السكري حسب وإذا كنت مالتبول.  

 الوصفة الطبیة.

 راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار. حرقة المعدة، غثیان، قيء، إسھال
تغیر الحالة المزاجیة، اكتئاب، ارتباك، صعوبة في 

 طبیعیةالنوم، أحالم غیر 
 راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار.

 أبلغ طبیبك عن تلك األعراض. خفة الشعر أو تساقطھ
قدرة جسمك على احتمال المرض أو اإلصابة تضعف 

 مع تناول تاكرولیموس
(حمى، قشعریرة، سرعة ضربات القلب، برد، إنفلونزا).  العدوىأبلغ فریق زراعة األعضاء عن عالمات 

 وحاول تجنب االتصال الوثیق مع األشخاص المصابین بأمراض نشطة. واغسل یدیك بكثرة.

قد تقلل مستویات تاكرولیموس المرتفعة من وظائف الكلى لدیك.  وستتم مراقبة مستویات تاكرولیموس لدیك  انخفاض في وظائف الكلى
ل الجرعة حسب الحاجة. وال بد من إخبار طبیبك إذا الحظت أي تغییر في البول أو الكمیة جیدًا وتعدی

 الخارجة من الجسم.

ستتم مراقبة مستویات البوتاسیوم لدیك. وأبلغ فریق زراعة األعضاء على الفور عن أي ضعف بالعضالت،  ارتفاع مستوى البوتاسیوم
 القلب.أو خدر في أطرافك أو عدم انتظام في ضربات 

من أنواع السرطان. یرجى إعالم فریق  إن تناول ھذا الدواء قد یزید خطر تعرضك لسرطان الجلد أو غیره سرطان
زراعة األعضاء إذا تم تشخیص إصابتك بالسرطان. للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى قسم "خطر 

 السرطان".
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث 
 

 بطاقة المحفظة: 
Wallet card: 

 
 تاكرولیموس ممتد المفعول    

 
 تم تزویدك بوصفة طبیة:

 ادفاجراف (تاكرولیموس)             

 إنفارسوس با (تاكرولیموس)                
من المھم للغایة متابعة تناول نفس العالمة التجاریة من تاكرولیموس  •

 ممتد المفعول.  
األعضاء  التبدیل إلى عالمة تجاریة أخرى دون إشراف عیادة زراعة •

 المتابعة لحالتك قد یؤدي إلى رفض العضو و/أو زیادة اآلثار الجانبیة.

 
احرص دائًما على حمل ھذه البطاقة معك وإظھارھا ألي شخص  •

 مشترك في رعایتك الطبیة (طبیب، ممرض، صیدلي)
ال توقف تناول أدویة زراعة العضو ما لم توصیك عیادة زراعة  •

 األعضاء بذلك.
ة زراعة األعضاء إذا كان لدیك أي أسئلة حول تواصل مع عیاد •

 األدویة

 

12



 

 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 مایكوفینولیت 
MYCOPHENOLATE [MY-KO-FEN-O-LATE] 

 ) مایكوفینولیت موفیتیلMMFت، سیلسیبت) أقراص وكبسوال®مایكوفینولیت -، ساندوز®مایكوفینولیت-، آبو®مایكوفینولیت-، تیفا 
  أقراص®) مایكوفینولیت صودیوم، مایفورتك-(آبومایكوفینولیت الصودیوم 
 مایكوفینولیت معلق فموي (سیلسیبت(® 

o .احذر للتفریق بین مایكوفینولیت موفیتیل ومایكوفینولیت الصودیوم 
o أن عدد األقراص المخصصة للتناول.انتبھ جیًدا للتعلیمات التي یزودك بھا الصیدلي أو الممرض بش 

 
 كیف یبدو شكل الدواء؟ 

What does the medication look like? 
ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي 

 زراعة األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة.
 مغم ۲٥۰مایكوفینولیت موفیتیل 

                                                  
 ة زرقاء وبرتقالي              كبسول                                                               

 مغم ۱۸۰مایكوفینولیت الصودیوم 

                                                                           
                      أخضر فاتح مستدیر قرص                                                                                 

 مغم ٥۰۰مایكوفینولیت موفیتیل 

                                                                                
                                          قرص أرجواني                                                                          

 مغم ۳٦۰مایكوفینولیت الصودیوم 

                                                                      
                          قرص بیضاوي وردي فاتح                                                                   

 
 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 

What is this medication for? 
مایكوفینولیت ھو دواء یستخدم إلضعاف الجھاز المناعي للجسم لمنعھ من رفض العضو المزروع في جسمك. ویجعل خالیا  

 الدم البیضاء في جسمك أضعف حتى ال تتمكن من إتالف العضو الجدید.
 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication?  

 ك في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.من المھم تناول أدویت 
 :موفیتیلبالنسبة إلى مایكوفینولیت  

 ساعة ۱۲كل تناول ھذا الدواء  
 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال  

 
 

 وقت الدواء: ___________________

 :الصودیومبالنسبة إلى مایكوفینولیت  
 ساعة ۱۲كل تناول ھذا الدواء  

 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال 

 
 

 وقت الدواء: ____________________

 
لتقلیل اضطراب المعدة، ولكن یمكن تناولھ على معدة فارغة حسب التفضیل.  مع الطعامیجب تناول مایكوفینولیت  •

ولكن احرص على االتساق، فإذا تناولتھ مع الطعام، فاستمر على ذلك، وإذا تناولتھ على معدة فارغة، فاستمر على 
 ذلك دائًما.

خالل ساعتین من تناول ، وغیرھا) ®، مالوكس®ال تتناول مكمالت الكالسیوم أو مضادات الحموضة (دیوفول  •
 مایكوفینولیت، حیث قد تقلل مضادات الحموضة من امتصاص الدواء في الجسم.
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

توبرازول ، بان®)یمكن تناول مایكوفینولیت في نفس الوقت مع أدویة تقلیل حمض المعدة (مثل: رانیتیدین (زانتاك  •
 وغیرھا).®) (تكتا

أن تتناول أدویة  یجبتناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)، إذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم  •
 زراعة األعضاء مع القلیل من الماء في الموعد المعتاد.

 : إذا كنت حامالً أو تخططین للحمل، یجب علیك مراجعة طبیبك أو فریق الزراعة في أسرع فرصة ممكنة.تذكر
 

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فخذ دواءك فور التذكر، ومن ثم خذ الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر إذا فاتك الحصول على أي جرعة
أكثر من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا 

 حصل على جرعات إضافیة.المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو ت

من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول  فوت أكثر من یوم واحدإذا  
 على المزید من التعلیمات.

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 لسیطرة علیھا األثر الجانبي 
احرص على تناول مایكوفینولیت مع الطعام. غالبًا ما یبدأ اإلسھال بعد مرور القلیل من الشھور  حرقة المعدة، وغثیان، وقيء، وإسھال

على تناول مایكوفینولیت. أخبر طبیبك أو فریق زراعة األعضاء إذا استمر اإلسھال أو إذا كان 
 مزعًجا للغایة.

مایكوفینولیت إلى تقلیل عدد خالیا قد یؤدي 
الدم البیضاء وخالیا الدم الحمراء 

 والصفائح.
 
قد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 والنزف بالعدوى

 سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك.
 وراجع طبیبك في الحاالت التالیة: 
 
شعریرة، أو سعال، أو ألم في (حمى أو ق بعدوىوجود عالمات أو أعراض على اإلصابة   •

 الحلق، أو ألم عند التبول أو صعوبة ذلك)
 عالمات نزف (وجود كدمات، أو براز قطراني، أو تقیؤ دم، أو وجود دم في البول) •
عالمات على انخفاض خالیا الدم الحمراء (الضعف أو اإلرھاق، نوبات إغماء، الشعور   •

 بالدوار)
 

شخاص المصابین بأمراض نشطة (مثل البرد/اإلنفلونزا). حاول تجنب االتصال الوثیق مع األ
 واغسل یدیك بكثرة.

إن تناول ھذا الدواء قد یزید خطر تعرضك لسرطان الجلد أو غیره من أنواع السرطان. یرجى  سرطان
إعالم فریق زراعة األعضاء إذا تم تشخیص إصابتك بالسرطان. للمزید من المعلومات، یرجى 

 "خطر السرطان".الرجوع إلى قسم 
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 بریدنیزون، بریدنیزولون، میثیل بریدنیزولون 
PREDNISONE, PREDNISOLONE, METHYLPREDNISOLONE 

 
 یعرف كذلك باسم ستیروید أو كورتیكوستیروید •
 وریدیة.یتوفر ھذا الدواء في صورة أقراص أو سائل فموي أو حقن  •

 
 كیف یبدو شكل الدواء؟ 

What does the medication look like? 
ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي 

 زراعة األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة.
 فموي أوبریدنیزون معلق  مغم ۱بریدنیزون قرص 

 بریدنیزولون محلول فموي          

حقن وریدي      –میثیل بریدنیزولون 

 

       مغم ٥بریدنیزون قرص 

  مغم ٥۰بریدنیزون قرص 
 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

یشار أیًضا إلى األدویة بریدنیزون، وبریدنیزولون، ومیثیل بریدنیزولون باسم الكورتیكوستیروید أو "الستیرویدات". وتختلف  
ھذه "الستیرویدات" عن النوع الذي یستخدمھ الریاضیون. فھي تستخدم آلثارھا المضادة لاللتھاب وتثبیط المناعة.  فھي تعمل 

ھ من رفض العضو المزروع. كما یمكنھا عالج الحاالت المتوسطة للرفض الحاد عند على إضعاف جھازك المناعي ومنع
 اإلعطاء بجرعات عالیة.

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication? 

 من المھم تناول أدویتك في نفس الوقت كل یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك. 

     مرة یومیًا ناول ھذا الدواء ت
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال 

 
 وقت الدواء: ____________________

  تعلیمات اإلنقاص التدریجي:
 
 

 
 لتقلیل اضطراب المعدة. مع الطعامیجب تناول بریدنیزون وبریدنیزولون  •
تناول الجرعة صباًحا مع وجبة اإلفطار.  إذا كنت بصدد تناول بریدنیزون وبریدنیزولون مرة واحدة یومیًا، فیمكنك •

 فھذا یحاكي روتین جسمك الطبیعي في إنتاج الستیروید.
قد تبدأ بتناول جرعات عالیة من بریدنیزون، أو بریدنیزولون، أو میثیل بریدنیزولون في حاالت الرفض الحاد.   •

 عة تناول تلك الجرعة باستمرار.وسیتم تقلیل الجرعة تدریجیًا إلى أصغر جرعة فعالة، وقد تحتاج إلى متاب
أن تتناول أدویة  یجبإذا احتجت الخضوع لجراحة أو عملیة تتطلب منك عدم تناول أي طعام قبل إجرائھا (الصوم)،   •

 زراعة األعضاء مع القلیل من الماء في الموعد المعتاد.
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر أي جرعةإذا فاتك تناول 
من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. 

 .ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة

من األدویة المضادة للرفض، فتواصل مع فریق زراعة األعضاء المتابع لك على الفور للحصول  فوت أكثر من یوم واحدإذا  
 على المزید من التعلیمات.

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 ت حسب مواعیدھا المعتادة.تناول الجرعا

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
الطبیب دواء لحمایة تناول بریدنیزون وبریدنیزولون مع الطعام أو الحلیب. وقد یصف لك  حرقة المعدة أو غثیان، قرحة المعدة

 ®)).أو بانتوبرازول (تكتا®) معدتك (رانیتیدین (زانتاك

 تجنب تناول األطعمة المالحة، مع رفع قدمیك أثناء الجلوس، وتحقق من ضغط دمك بانتظام. تورم أو ارتفاع ضغط الدم
ستتم مراقبة سكر الدم وقد یحتاج إلى عالج في حالة ارتفاعھ.  ویجب إبالغ طبیبك عند الشعور بأي   ارتفاع سكر الدم

خدر أو وخز في یدیك أو قدمیك، أو زیادة العطش، أو جفاف الفم، أو رائحة فاكھة في نفسك، أو زیادة 
ناول بانتظام وتوإذا كنت مصابًا بالسكري، فتأكد من مراقبة مستویات السكر عدد مرات التبول.  

 أدویة السكري حسب الوصفة الطبیة.
تناول وجبات صحیة متوازنة جیدًا، واحرص على تناول األطعمة ذات المحتوى القلیل من  زیادة الشھیة / اكتساب الوزن

الدھون، وتجنب الوجبات الخفیفة التي تزید فیھا نسبة السعرات الحراریة، مثل رقائق البطاطس 
 الشوكوالتة والمشروبات المحالة.وألواح 

 واطلب المساعدة من اختصاصي النظم الغذائیة لتزویدك بخطة لوجبات الطعام. 
قد یحدث فقدان كثافة العظام (ھشاشة 

 العظام) مع االستخدام طویل األجل
 یمكن أن یساعد تناول الكالسیوم وفیتامین د في منع ھشاشة العظام.

لك مشاكل في تغییر في السلوك، بما في ذ
النوم، تدني الحالة المزاجیة، الكوابیس، 

 العصبیة

یمكن استخدام األدویة األخرى للمساعدة في السیطرة على تلك األعراض إذا كانت مزعجة 
 .للغایة. تواصل مع طبیبك أو فریق زراعة األعضاء إذا أصبحت تلك األعراض مشكلة

ماء أزرق تغیر في الرؤیة، ماء العین، 
 )الوكوم(غ

 من المھم إجراء فحص منتظم للعین.

تغییر في الشكل (وجھ مستدیر، زیادة 
الدھون المتراكمة حول الوسط وخلف 
العنق، عالمات تمدد، حب شباب على 

 الوجھ والظھر والصدر)

تظھر ھذه األعراض عادةً إذا تناولت جرعات عالیة لفترات زمنیة طویلة. وال تدوم تلك 
 التحسن بعد تقلیل جرعة الستیروید.التغیرات وستبدأ في 

 أخبر طبیب زراعة األعضاء إذا أصبح ذلك مشكلة. التئام الجروح ببطء
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 REJECTION الرفض
 ?What is rejection ما ھو الرفض؟

یحمیك جھاز الدفاع بجسمك، وھو جھاز المناعة، من "الغزاة الغرباء" مثل البكتیریا والفیروسات والفطریات. وحین یتم إدخال 
عضو جدید بجسمك، قد یتعرف علیھ جھاز المناعة على أنھ "غاز غریب".  وھذا یستحث استجابة مناعیة نتیجة لقیام خالیا 

لجدید. وھذا الھجوم یسمى الرفض.  والرفض یدمر عضوك الجدید، وال سیما إذا لم یتم عضوك اخالیا المناعة بجسمك بمھاجمة 
 اكتشافھ مبكًرا. 

وأحد أكثر أسباب الرفض شیوًعا ھو تفویت جرعاتك من األدویة المضادة للرفض أو تناولھا بصورة مختلفة عما ھو 
 المناعي بأن یصبح أقوى ویبدأ في رفض عضوك.  فھذا یسمح لجھازك موصوف لك أو عدم تناولھا في نفس الوقت كل یوم.

 ?What are the signs of kidney transplant rejection ما ھي عالمات رفض زراعة الكلیة؟

إذا كان  على الفورتكون األعراض خفیفة وقد ال یتم التعرف علیھا بسھولة. ابلغ فریق زراعة األعضاء  في معظم األحیان،
 لدیك أي مما یلي: 

 درجة مئویة) أو قشعریرات 38درجة فھرنھایت أو  100(أعلى من  حمى •
 توجع/ألم فوق منطقة العضو المزروع •
 تورم كبیر في الیدین أو الجفون أو الساقین •
 انخفاض ملحوظ في إخراج البول أو عدم وجود بول •
 ساعة 24رطل) في  4-2كجم أو  2-1الوزن ( زیادة •
أعراض مثل األنفلونزا، مثل القشعریرات والغثیان والقيء واإلسھال وفقدان الشھیة والصداع والدوخة ووجع ھام:  •

 الجسم والشعور باإلرھاق 

 ?What are the signs of pancreas transplant rejection ما ھي عالمات رفض زراعة البنكریاس؟

إذا كان  على الفورلتعرف علیھا بسھولة. ابلغ فریق زراعة األعضاء تكون األعراض خفیفة وقد ال یتم ا في معظم األحیان،
 لدیك أي مما یلي: 

 درجة مئویة) أو قشعریرات 38درجة فھرنھایت أو  100حمى (أعلى من  •
 ارتفاع في سكر الدم •
 انخفاض مستوى الطاقة •
 توجع/ألم فوق منطقة العضو المزروع •
أعراض مثل األنفلونزا، مثل القشعریرات والغثیان والقيء واإلسھال وفقدان الشھیة والصداع والدوخة ووجع ھام:  •

 الجسم والشعور باإلرھاق 
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 ?What are the signs of liver transplant rejection ما ھي عالمات رفض زراعة الكبد؟

إذا كان  على الفورتكون األعراض خفیفة وقد ال یتم التعرف علیھا بسھولة. ابلغ فریق زراعة األعضاء  في معظم األحیان،
 لدیك أي مما یلي: 

 درجة مئویة) أو قشعریرات 38درجة فھرنھایت أو  100حمى (أعلى من  •
 ألم بالبطن أو توجع •
ل وفقدان الشھیة والصداع والدوخة ووجع أعراض مثل األنفلونزا، مثل القشعریرات والغثیان والقيء واإلسھاھام:  •

 الجسم والشعور باإلرھاق 

 ?What are the signs of heart transplant rejection ما ھي عالمات رفض زراعة القلب؟

تكون األعراض خفیفة جدًا وقد ال یتم التعرف علیھا بسھولة. قد تبدو ھذه األعراض مثلما كنت تشعر قبل  ،في معظم األحیان
 إذا كان لدیك أي مما یلي:  على الفوراء عملیة الزراعة. ابلغ فریق زراعة األعضاء إجر

 انخفاض في مستوى الطاقة •
 انخفاض في القدرة على أداء التمارین الریاضیة  •
 رطل) في الیوم أو أكثر 2.2زیادة في الوزن أكثر من كیلو غرام واحد ( •
 العادیةضیق التنفس عند الراحة أو عند أداء األنشطة  •
 ضربات قلب سریعة أو غیر منتظمة وانخفاض مستوى ضغط الدم •
 تورم الكاحلین •
أعراض مثل األنفلونزا، مثل القشعریرات والغثیان والقيء واإلسھال وفقدان الشھیة والصداع والدوخة ووجع ھام:  •

 الجسم والشعور باإلرھاق 

 ?What are the signs of lung transplant rejection ما ھي عالمات رفض زراعة الرئة؟

إذا كان  على الفورتكون األعراض خفیفة وقد ال یتم التعرف علیھا بسھولة. ابلغ فریق زراعة األعضاء  في معظم األحیان،
 لدیك أي مما یلي: 

 درجة مئویة) أو قشعریرات 38درجة فھرنھایت أو  100حمى (أعلى من  •
 ألم بالصدر أو توجع •
 شطة الخفیفة أو المتوسطةضیق في التنفس مع األن •
 سعال جاف •
 انخفاض في مستوى الطاقة •
 انخفاض في قیاس التنفس في المنزل •
 انخفاض الشھیة و/أو غثیان •
أعراض مثل األنفلونزا، مثل القشعریرات والغثیان والقيء واإلسھال وفقدان الشھیة والصداع والدوخة ووجع ھام:  •

 الجسم والشعور باإلرھاق 
 

 

18



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدوى
 و
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 GENERAL INFORMATION معلومات عامة
 تقلل األدویة المضادة للرفض قدرة الجسم على محاربة العدوى. 

 ?What is infection ما ھي العدوى؟

 ما یسبب ضرًرا في أنسجة جسمك.متحدث العدوى حین تدخل الجراثیم (الكائنات الدقیقة) جسمك 

 توجد ثالثة أنواع من الجراثیم:

 التي تسبب العدوى البكتیریة -البكتیریا  •

 التي تسبب العدوى الفیروسیة -الفیروسات  •

 التي تسبب العدوى الفطریة -الفطریات  •

عالًجا یستمر طوال الحیاة باألدویة المضادة للرفض التي تقلل جھازك المناعي ومن ثم تقلل قدرة جسمك متلق لعضو مزروع، ستحتاج ك
 الطبیعیة على محاربة الكائنات الدقیقة الغازیة.

 ?What are the signs of infection ما ھي عالمات العدوى؟

 شائعة:بغض النظر عن الجرثوم الذي سبب العدوى، قد تتعرض لبعض األعراض ال

 تبول منخفض أو مؤلم أو متكرر •
 ظھور جدید لألوجاع أو األلم •
 حمى أو قشعریرات •
 والسعال وضیق في التنفس األنفلونزاأعراض مثل أعراض  •
 غثیان وقيء وإسھال •
 انخفاض في ضغط الدم ونبض سریع •
 تغیرات في شكل الجروح: زیادة االحمرار ورائحة كریھة وزیادة األلم والنضح •

 

  على الفور.ه األعراض لفریق زراعة األعضاء ابلغ عن ھذ
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 ?How to decrease your risk of infection العدوى؟ب إصابتككیف تقلل خطر 

 

یعتبر الجلد دفاًعا رئیسیًا ضد العدوى. إذا تعرضت لقطع أو إصابة، ابق على المنطقة نظیفة : Cuts and scrapes جاتحالجروح والس
العدوى الموضعیة (مثل توجع في المنطقة واحمرار وصدید وألم) ابلغ طبیبك في حالة مالحظة عالمات العدوى. ینبغي وجافة. راقب أعراض 

 في أسرع وقت ممكن.  األسرة أو النتوءات المستمرة في اإلبط أو الفخذ أو في أي مكان آخر من قبل طبیب البثراتح أو وفحص القر

بصورة متكررة باستخدام الماء الدافئ والصابون. اطلب من فریق رعایتك الصحیة شرح  اغسل یدیك :Hand washing غسیل الیدین
طریقة غسیل الیدین الصحیحة. یُوصى بغسیل الیدین وال سیما قبل األكل والتعامل مع الطعام، وقبل رعایة الجروح وقبل وبعد التعامل مع 

عب مع الحیوانات األلیفة. شّجع زائریك وأفراد أسرتك على ممارسة طرق غسیل قسطرة البول وبعد الذھاب إلى الحمام وتغییر الحفاضات والل
 الیدین الجیدة.  تجنب وضع أصابعك أو یدیك بالقرب من فمك أو عینیك أو أنفك، وال سیما إذا لم تكن قد غسلتھا. 

)، وال سیما في األشھر الستة األولى بعد زاأنفلوناألشخاص الذین لدیھم مرض واضح (برد أو تصال الوثیق باالتجنب  :Contacts االتصال
. ارتد كمامة طبیة بالداخل أو في المناطق المزدحمة.  ال تشارك األواني أو األكواب واألنفلونزاعملیة الزرع. تجنب التجمعات أثناء موسم البرد 

 .أو األغراض األخرى المستخدمة في النظافة الشخصیة، مثل فرشة األسنان أو شفرات الحالقة

تأكد من أن حیواناتك األلیفة تتمتع بصحة جیدة وأنھا حصلت على كافة اللقاحات المطلوبة. ال تتعامل مع فضالت : Pets الحیوانات األلیفة
 الحیوانات؛ تجنب تنظیف أقفاص الطیور أو أحواض األسماك أو السالحف أو تغییر فضالت القطط. 

 ارتد قفازات عند العمل في الحدیقة وفي التربة. اغسل یدیك بصورة متكررة.  : Gardening البستنة

بعد ستة أشھر من عملیة الزرع وبعد التئام موضع العملیة والجروح، یجوز لك أن تستحم في حمامات سباحة مطھرة  :Swimming السباحة
ة). تجنب الحمامات الساخنة العمومیة إذا كان ذلك ممكنًا، وتأكد من بالكلور أو مساحات ضخمة من الماء (مثل المحیط أو البحر أو بحیرة كبیر

 عدم بلع ماء أثناء السباحة. 

 مارس الجنس اآلمن واستخدام الواقیات الجنسیة.: Sexual activity النشاط الجنسي
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 BACTERIAL INFECTION العدوى البكتیریة
 ?What is a bacterial infection ما ھي العدوى البكتیریة؟

ھي عدوى تحدث حین تنتقل البكتیریا إلیك وتتسبب في مرضك. ویحدث ھذا النوع من العدوى في العادة في مجرى البول. ستالحظ حرقان و/أو 
یلة بعد ألم عند التبول فضًال عن الرغبة في التبول بصورة متكررة (ملحوظة: الرغبة في التبول بصورة متكررة شائعة في األسابیع األولى القل

 عملیة الزرع، لكن ھذا ال یعني أنك تعاني من عدوى).

یر یمكن أن تحدث حاالت العدوى البكتیریة أیًضا في موضع عملیتك الجراحیة قبل أن یشفى بالكامل. ستالحظ زیادة في األلم وتورًما ونضًحا غ
 طبیعي من الموضع.

 ?How is it treated كیف تعالج؟

"مضادات حیویة" لعالج حاالت العدوى البكتیریة. برجاء إبالغ طبیبك إذا كنت تعاني من أیة حساسیات تجاه أیة یمكن استخدام أدویة تسمى 
 أدویة أو ما إذا كنت تعرضت ألیة آثار جانبیة من المضادات الحیویة. 

والصیدلي للتحقق من أمان تناول أي دواء  تذّكر أن الكثیر من األدویة ال تختلط على نحو جید مع أدویة عملیة الزرع. تأكد من إبالغ الطبیب
 جدید قبل أن تتناولھ، بما في ذلك حتى المضادات الحیویة. 
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 FUNGAL INFECTION العدوى الفطریة
 ?What is a fungal infection ما ھي العدوى الفطریة؟

 ھي عدوى تسببھا الفطریات. توجد الكثیر من أنواع الفطریات، لكن الثالثة األكثر شیوًعا ھي: 

 Pneumocystis) (الجیروفیسي) (المعروفة أیًضا باسم المتكیسة الرئویة Pneumocystis cariniiالمتكیسة الرئویة الجؤجؤیة ( •
jirovecii( 

 )Candidaالمبیضة ( •
 )Aspergillusفطر الرشاشیات ( •

 PJPأو  Pneumocystis carinii pneumoniaااللتھاب الرئوي بالمتكیسة الجؤجؤیة 

استخدام أیًا من األدویة المضادة للرفض یزید من خطر ھذا النوع من عدوى الرئة الفطریة. ویكون الخطر في أعلى مستویاتھ بعد شھر من 
 عملیة الزرع وما یصل إلى عام واحد بعدھا. 

)/ترایمثوبریم sulfamethoxazole(سلفامیثوكسازول طلب منك أن تبدأ في تناول دواء مضاد للعدوى یسمى سیُ ولمنع ھذه العدوى، 
)trimethoprim) سبترا) (Septra) ؛ باكتریم(Bactrim) وسلفاتریم (Sulfatrim إذا كان لدیك تاریخ من الحساسیة مع ھذا الدواء أو ((

  حساسیة من "السلفا"، سیتم وصف دواء بدیل.

 Candidaالمبیضة 

ومرض القالع ھو  ).thrush(مرض القالع یمكن للمبیضة أن تؤثر على أجزاء مختلفة من جسمك، لكن أكثر أنواع ھذه العدوى شیوًعا یسمى 
عدوى في الفم، وھو یبدو مثل طبقة بیضاء على لسانك یمكن أن تسبب األلم والجفاف وصعوبة في البلع. وعالج ھذا المرض ھو دواء سائل 

). إذا أثرت المبیضة على أجزاء أخرى من جسمك، قد تعطى قرص nystatin(نیستاتین مضاد للفطریات یتم تناولھ عن طریق الفم یسمى 
  ).fluconazole( فلوكونازولي یسمى فمو

 Aspergillusفطر الرشاشیات 

عادة ما یؤثر ھذا النوع من الفطریات على الجھاز التنفسي أو الجھاز الھضمي. ویتم عالجھ بأدویة مضادة للفطریات تعطى عن طریق الورید 
 )amphotericin B) أو أمفوتیریسین ب (voriconazoleأو الفم (مثل فوریكونازول (

واء تذّكر أن الكثیر من األدویة ال تختلط على نحو جید مع أدویة عملیة الزرع. تأكد من إبالغ الطبیب والصیدلي للتحقق من أمان تناول أي د
 جدید قبل أن تتناولھ، بما في ذلك حتى األدویة المضادة للفطریات.
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم 
SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIM 

 كوتریموكسازول®، باكتریم®، سلفاتریم®یعرف كذلك باسم سیبترا ، 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل أقراص فمویة وسائل یعد خصیًصا عند الحاجة 
  ال تغطيBC Transplant .ھذا الدواء ویمكن شراؤه من أي صیدلیة تفضلھا 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي 
 كانت لدیك أي أسئلة.زراعة األعضاء إذا 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم
 (قوة واحدة) قرص

 

 سلفامیثوكسازول / تریمیثوبریم
 قرص (قوة مزدوجة)

 
         

 
 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 

What is this medication for? 
إنھا مجموعة مضادات حیویة تستخدم لمنع أو عالج نوع من االلتھاب الرئوي یسمى االلتھاب الرئوي بالمتكیسة الجؤجؤیة  
)PCP) أو االلتھاب الرئوي الجیروفیسي (PJP والذي تسببھ الفطریات. ویشیع ھذا النوع من األمراض بكثرة بین المرضى (

 سبیل المثال بعد زراعة عضو).الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف (على 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication?  

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء   
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

 
 أوقات الدواء: ______________

 أوقات األدویة وأیام األسبوع: عند تناول ھذا الدواء ثالث مرات أسبوعیًا 
 

 
 یمكن تناول ھذا الدواء إما مع الطعام أو من دونھ. •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل أي من األدویة األخرى. یفضل تناولھ في نفس   •

 كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.الوقت كل یوم للحفاظ على وجود 
 فذلك یمنع تكون حصوات الكلى.اشرب كوب كامل من الماء مع ھذا الدواء.   •

دویة أل /حساسیةأََرِجیَّةٌ یندرج ھذا الدواء تحت فئة أدویة السلفا ومن المھم للغایة إخبار طبیبك إذا كنت تعاني من  :تنبیھ 
 السلفا.
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

التذكر، ومن ثم خذ الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر ، فخذ دواءك فور إذا فاتك الحصول على أي جرعة 
أكثر من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا 

 المعتاد. ال تضاعف الجرعة أو تحصل على جرعات إضافیة.

تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  دقیقة من ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
تناول الدواء مع الطعام لتقلیل ھذا األثر الجانبي. راجع طبیبك إذا كان أي من ذلك یمثل إزعاًجا  قيء، إسھالغثیان، 

 أو في حالة االستمرار.
 راجع طبیبك إذا كان األمر یمثل إزعاًجا أو في حالة االستمرار. دوار

طویل أو تنورة طویلة عند الخروج في األیام المشمسة. استخدم  ارتد قبعة وأكمام طویلة وبنطال الحساسیة من الشمس
 على األقل ۳۰الكریمات الواقیة من الشمس بعامل حمایة 

 أبلغ طبیبك أو فریق زراعة األعضاء في أسرع وقت ممكن طفح أو حكة بالجلد
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 VIRAL INFECTION العدوى الفیروسیة
 ?What is a viral infection ما ھي العدوى الفیروسیة؟

من قدرة الجسم الطبیعیة على محاربة الفیروسات. في العام األول بعد عملیة الزرع، تكون كمیة األدویة  یقللاستخدام أیة أدویة مضادة للرفض 
ي اإلصابة بفیروس جدید أو المضادة للرفض التي تحتاجھا في أعلى مستویاتھا وذلك حتى تثبط جھازك المناعي، لذا أنت معرض ألعلى خطر ف

فیروس نشط مجددًا (مستیقظ) كنت قد تعرضت لھ في الماضي. إال أنھ توجد أنواع كثیرة من الفیروسات، وأكثرھا شیوًعا في مرضى عملیات 
 الزرع ھي: 

 )CMVفیروس مضخم للخالیا ( •

 )JCV) وفیروس جیھ سي (BKVفیروس بي كیھ ( •

 االلتھاب الكبدي (ب) و(ج) •

 Cytomegalovirus (CMV)فیروس مضخم للخالیا 

یكون خطر اإلصابة بھذا الفیروس في أعلى مستویاتھ في األشھر األولى بعد حصولك على عضوك المزروع الجدید. یمكن لعالمات العدوى 
مفاصل ودرجة الحرارة المرتفعة بھذا الفیروس أن تتباین وذلك یتوقف على العضو المتأثر. قد تتضمن بعض األعراض التعب واإلرھاق وألم ال

 والصداع واإلسھال وحرقة المعدة وضیق التنفس.  

 BK Virus فیروس بي كیھ

عادة ما تحدث العدوى بھذا الفیروس في مرحلة الطفولة المبكرة. وبعد أن تستقر العدوى، تبقى بعض الفیروسات في الجسم. قد یصبح ھذا 
لستة األولى بعد عملیة الزرع. سیقوم فریق الزرع بمراقبة العدوى بھذا الفیروس. والموضع الشائع الفیروس نشًطا، وال سیما أثناء األشھر ا

 للعدوى بھذا الفیروس ھو الكلیة، وإذا لم یتم عالج ھذه العدوى لفترة طویلة، یمكن أن تسبب ضرًرا لكلیتك المزروعة. 

 Hepatitis B and Cااللتھاب الكبدي (ب) و(ج) 

لعملیة زرع للتحقق من إصابتھ بعدوى التھاب كبدي نشطة (وھي نوعیة من العدوى الفیروسیة في الكبد) أو  متلقیتم إجراء تحر على كل 
عالمات على تعرض سابق. إذا كنت قد أصبت بااللتھاب الكبدي (ب) أو (ج) في الماضي، سیقوم فریق الزرع بإجراء تحر متعمق جدًا بحثًا 

 ھاب الكبدي. عن وجود االلت

واء تذّكر أن الكثیر من األدویة ال تختلط على نحو جید مع أدویة عملیة الزرع. تأكد من إبالغ الطبیب والصیدلي للتحقق من أمان تناول أي د
  روسات. یجدید قبل أن تتناولھ، بما في ذلك حتى األدویة المضادة للف
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 فالجانسیكلوفیر 
VALGANCICLOVIR 

 فالجانسیكلوفیر-، أورو®فالجانسیكلوفیر-، آبو®یعرف كذلك باسم فالسیت 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص وسائل فموي 

 كیف یبدو شكل الدواء؟ 
What does the medication look like? 

ء إذا ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي زراعة األعضا 
 كانت لدیك أي أسئلة.

 مغم ٤٥۰فالجانسیكلوفیر قرص 

 

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for?  

ھذا دواء مضاد للفیروسات. في حالة المرضى الذین یعانون من جھاز مناعي ضعیف (على سبیل المثال بعد زراعة عضو)،  
 (الفیروس المضخم للخالیا) أو عالجھا.   CMVیشیع استخدامھ بكثرة لمنع اإلصابة بعدوى فیروسیة تسمى 

 كیف یجب أن أتناول ھذا الدواء؟ 
How should I take this medication? 

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء   
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

 وقت الدواء: _____________________________________

 مرتین یومیًاتناول ھذا الدواء  
 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال 

 وقت الدواء: _____________________________________

 

 الدواء مع الطعام لتحسین االمتصاص.یجب تناول ھذا  •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل األدویة األخرى. ویجب تناولھ في نفس   •

 الوقت من الیوم یومیًا للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر إذا فاتك تناول أي جرعة
من نصف الوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. 

 تحصل على جرعات إضافیة.ال تضاعف الجرعة أو 

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 تناول الجرعات حسب مواعیدھا المعتادة.
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 ۲۰۲۲فبرایر شباط/تم التحدیث: 

 

 ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھذا الدواء؟ 
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 تناول الدواء مع الطعام. تواصل مع طبیبك إذا استمرت األعراض أو كانت مزعجة. غثیان، قيء، إسھال

قد یؤدي فالجانسیكلوفیر إلى تقلیل عدد خالیا  
 الدم البیضاء وخالیا الدم الحمراء والصفائح.

 
 بالعدوىقد تكون أكثر عرضة لخطر اإلصابة  

 والنزف.
 

سیتم إجراء فحص دم منتظم للتحقق من عدد خالیا دمك. وراجع طبیبك إذا الحظت أي مما  
 یلي:

، مثل حمى أو قشعریرة، أو بعدوىوجود عالمات أو أعراض على اإلصابة   •
 سعال، أو ألم في الحلق، أو ألم عند التبول أو صعوبة ذلك

عالمات نزف، مثل وجود كدمات، أو براز قطراني، أو تقیؤ دم، أو وجود دم في  •
 البول

عالمات على انخفاض خالیا الدم الحمراء، مثل الضعف أو اإلرھاق غیر المعتاد،   •
 أو نوبات إغماء، أو الشعور بالدوار.
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 ۲۰۲۲تم التحدیث فبرایر 

 فاالسیكلوفیر 
VALACYCLOVIR 

 یعرف كذلك باسم فالتریكس® 
 .یتوفر ھذا الدواء في شكل قرص فموي 
  ال تمولBC Transplant .ھذا الدواء ویمكن شراؤه من أي صیدلیة تفضلھا 

 كیف یبدو شكل ھذا الدواء؟ 
What does this medication look like? 

ھناك العدید من العالمات التجاریة التي تنتج ھذا الدواء وقد ال تجد دواءك على وجھ التحدید أدناه.  یرجى مراجعة صیدلي زراعة 
 األعضاء إذا كانت لدیك أي أسئلة.

  مغم ٥۰۰فاالسیكلوفیر قرص  

 لماذا یستخدم ھذا الدواء؟ 
What is this medication for? 

ھذا دواء مضاد للفیروسات.  وقد یتم تزویدك بدواء فاالسیكلوفیر خالل الشھور القلیلة األولى بعد جراحة زراعة العضو للمساعدة على  
 منع اإلصابة بأنواع معینة من األمراض الفیروسیة، مثل الھربس، والجدیري، والھربس النطاقي، والقروح الباردة.

 اول ھذا الدواء؟ كیف یجب أن أتن
How should I take this medication?  

 مرة یومیًاتناول ھذا الدواء   
 صباًحا) ۹(على سبیل المثال  

وقت الدواء: 
_____________________________________ 

 مرتین یومیًاتناول ھذا الدواء  
 مساًء) ۹صباًحا و ۹(على سبیل المثال 

وقت الدواء: 
_____________________________________ 

 یمكن تناول ھذا الدواء إما مع الطعام أو من دونھ. •
یمكن تناولھ في أي وقت من الیوم وربما تناولھ في نفس الوقت مثل أي من األدویة األخرى. ویجب تناولھ في نفس الوقت كل   •

 یوم للحفاظ على وجود كمیة ثابتة (مستوى العقار) في جسمك.

 تفویت جرعة أو تقیؤ جرعة: 
Missed Dose or Vomited Dose: 

، فتناول دواءك فور التذكر، ومن ثم تناول الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. وإذا كان قد مر أكثر من نصف إذا فاتك تناول أي جرعة
و الجرعة التالیة في موعدھا المعتاد. ال تضاعف الجرعة أالوقت الذي یفصلك عن تناول جرعتك التالیة، فاترك الجرعة الفائتة وتابع تناول 

 تتناول جرعات إضافیة.

دقیقة من تناول الجرعة أو إذا رأیت بعض من الدواء یخرج من معدتك، فكرر الجرعة.  وإال، فتابع تناول الجرعات  ۳۰خالل  إذا تقیأت 
 حسب مواعیدھا المعتادة.

 ذا الدواء؟ ما ھي بعض اآلثار الجانبیة المحتملة لھ
What are some possible side effects of this medication? 

 السیطرة علیھ األثر الجانبي 
 قد تتوقف األعراض، ولكن أبلغ طبیبك إذا استمرت األعراض. تناول الدواء مع الطعام أو الحلیب. غثیان، قيء، إسھال

 لأللم دون وصفة طبیة.خدام مسكن قد تتوقف األعراض. قد یقترح طبیبك است صداع 
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 تذكرة طبیة األدویة التي تصرف بدون
OVER-THE-COUNTER (OTC) 

MEDICATIONS 
ھذه القائمة غیر كاملة. یجوز لك أن تتناول من عالمات تجاریة غیر تلك المدرجة في القائمة طالما أن المكونات آمنة (بحسب 

 آمن لك.قبل أن تستخدم أي دواء جدید، برجاء االتصال بعیادة زرع األعضاء للتأكد من أن ھذا الدواء الجدول). 
 

 أمثلة على األدویة اآلمنة  العرض
 (المكونات النشطة) 

 ال یوصى بھ

 الحساسیات

 

Benadryl (Diphenhydramine)  

Chlortripolon (Chlorpheniramine) 

Claritin (Loratidine) 

Reactine (Certrizine) 

Allegra (Fexofenadine) 

Aerius  (Desloratidine) 

 االحتقان

 

Otrivin (Xylometazoline)  تجنب مزیالت االحتقان عن طریق الفم
)) pseudoephedrine(السودوإیفیدرین (

 Dristan (Oxymetazoline) إذا كانت السیطرة على ضغط الدم سیئة. 

المنتجات التي بھا مزیالت احتقان تجنب   Benylin DM (Dextromethorphan) السعال
(السودوإیفیدرین  الفمعن طریق 

)pseudoephedrine إذا كانت ((
 السیطرة على ضغط الدم سیئة. 

Benylin DM-D 
(Dextromethorphan-
Pseudoephedrine) 

Benylin DM-DE 
(Dextromethorphan-  
pseudoephedrine-guaifenesin) 
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 أمثلة على األدویة اآلمنة  العرض
 (المكونات النشطة) 

 یوصى بھال 

ابلغ عن األعراض المتواصلة لعیادة زراعة  اإلسھال
 األعضاء.  قد یحتاج طبیبك استبعاد العدوى.

ما لم یتم  -) IMODIUMإیمودیوم (
توجیھك من قبل طبیبك أو فریق زراعة 

 األعضاء

 Gravol (Dimenhydrinate) الغثیان

عن األعراض  ابلغ عیادة زراعة األعضاء
 .المتواصلة

 

األدویة المسكنة لأللم التي تعرف ال تتناول  Tylenol (Acetaminophen) األلم أو الصداع
باسم مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة 

(األدویة غیر الستیرویدیة المضادة 
لاللتھابات). وھذا یتضمن إیبوبروفین 

)ibuprofen) آدفیل) (Advil (®
ونابروكسین ®)) Motrinوموترین (

)naproxen( ) آلیف)Aleve (®
وأیًضا إیھ ®)) Naprosynونبروسین (

) أو أسبرین ASAإس إیھ (
®)Aspirin إذا كنت تتناول أسبرین .(
مجم مرة واحدة في  81' طفال الرضع'األ

الیوم لمنع النوبات والسكتة القلبیة، فإن ھذا 
على ما یرام طالما أنھ بناًء على نصیحة 

 الطبیب. 

Tylenol ES (Acetaminophen Extra 
Strength) 

  Robaxin (Methocarbamol) ألم بالظھر

Robaxacet (Methocarbamol- 
acetaminophen) 

 
  

31



 

 
 

منتجات المعالجة الطبیعیة أو العشبیة أو التقلیدیة أو 
 المعالجة المثلیة

 NATUROPATHIC, HERBAL, TRADITIONAL 
OR HOMEOPATHIC PRODUCTS 

من المنتجات  أال تتناول أیًالقد أجریت أبحاث قلیلة جدًا حول ھذه المنتجات واألثر الذي لھا على أدویة زراعة األعضاء. نوصي 
المعالجة الطبیعیة أو العشبیة أو التقلیدیة أو المعالجة المثلیة إلى أن تناقش ھذه المنتجات مع صیدلي متخصص في أدویة عملیات 

 الزرع. 
 

أمان ھذه المنتجات وآثارھا الجانبیة بناء على طریقة اختالطھا مع األدویة المضادة للرفض. قد تحفز بعض ھذه قد یتباین 
المنتجات جھازك المناعي، ما یمكن أن یجعلك أكثر ترجیحا في رفض العضو المزروع. فیما یلي بعض من أكثر ھذه المنتجات 

 شیوًعا وأمانھا: 
 

 معلومات إضافیة األمان المنتج
 إیكانیشیا

Echinacea  
(Echinacea 
purpurea) 

ھذا المكمل ھو معزز لجھاز المناعة 
آمنًا لمرضى عملیات الزرع ألنھ ولیس 

سیعمل ضد أدویة زراعة األعضاء التي 
 تتناولھا.

 

 الثوم
)Allium sativum( 

تناول الثوم المركز كمكمل قد یسبب 
ینبغي استخدامھ من قبل  الالنزیف و

مرضى عملیات الزرع. یتضمن شكل 
المكمل من الثوم نسخة فائقة التركیز من 

 الثوم.

لكن من اآلمن االستمرار في أكل 
 الثوم مع الطعام. 

یعزز الزنجبیل جھازك المناعي، وھذا  الزنجبیل
آمنًا لمرضى عملیات الزرع ألنھ لیس 

سیعمل ضد أدویة زراعة األعضاء التي 
 تتناولھا. 

 

 

لكن شرب الزنجبیل أو أنواع الشاي 
العشبیة األخرى باعتدال أو استخدام 

الزنجبیل كطعام كجزء من وصفة 
طعام آمن. ال تتناول مصدًرا مركًزا 

 .قرص أو سائلفي صورة 
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 إضافیةمعلومات  األمان المنتج
الجنكة الصینیة 

)Ginkgo ( 
)Ginkgo biloba( 

ینبغي  القد یسبب ھذا المكمل النزیف و
استخدامھ من قبل مرضى عملیات 

 الزرع.

 

 الماریغوانا
)THC/CBD( 

یمكن أن تتفاعل الماریغوانا مع األدویة 
 المضادة للرفض التي تتناولھا.

یمكن لمرضى الزرع الذین یدخنون 
یتعرضوا لعدوى رئویة الماریغوانا أن 

خطیرة بسبب فطر یسمى فطر 
 ).aspergillusالرشاشیات (

ثمة حاجة للمزید من مستویات المخدر المتكرر 
لضمان وجود القدر المرغوب من الدواء في 

 جسمك.
یرجى المناقشة مع فریق الزرع قبل البدء في 

استخدام الماریغوانا. تتاح المزید من المعلومات 
األعضاء في بریتیش كولومبیا:  على موقع زراعة

http://www.transplant.bc.ca/transplant-
and-medications/general-medication 

من المرجح أن یكون ھذا المكمل آمنًا في  )Melatoninمیالتونین (
تناولھ لفترة قصیرة. إال أنھ ینبغي استخدام 

أقل جرعة ممكنة وإخطار فریق الزرع 
 تناول ھذا المكمل.قبل البدء في 

 

یوتیك ابروب
)Probiotics( 

إن تناول مكمًال (سواء قرص أو كبسولة) 
آمًنا لیس یوتیك ایحتوي على بروب

لمرضى عملیات الزرع. وحیث أنھ یتم 
جھازك المناعي، فأنت تكون أكثر  خفض

عرضة للعدوى، كما أن وضع بكتیریا قد 
 تكون حیة بداخل جسمك قد یسبب العدوى.

یوتیك آمن. ااألطعمة التي تحتوي على بروبتناول 
إال أنھ ال توجد معاییر في صناعة األغذیة فیما 

یوتیك، والطعام الذي تتناولھ قد ال اروببیتعلق بال
یحتوي في واقع األمر على المكونات المدونة على 

 الملصق.

St. John’s Wort  تتناول ھذا المكمل. فھو یتداخل مع ال
المناعة التي تتناولھا، وھي أدویة تثبیط 

) TACROLIMUSتاكرولیموس (
وسیكلوسبورین 

)CYCLOSPORINE(. 
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 CANCER RISK خطر السرطان
استخدام األدویة المضادة للرفض یزید من خطر اإلصابة بأنواع معینة من السرطانات. وأكثر أنواع ھذه السرطانات شیوًعا ھي 

 ما یلي: 

) (وھو سرطان خالیا الدم)، وھو یسمى مرض التكاثر اللمفاوي بعد الزرع Lymphomaسرطان الغدد اللیمفاویة ( •
 PTLDأو 

 سرطان عنق الرحم لدى النساء  •

 سرطان الجھاز الھضمي  •

 سرطانات الجلد •

في الغالب في األشھر القلیلة األولى بعد عملیة الزرع، لكن قد یحدث ) PTLD(التكاثر اللمفاوي بعد الزرع یحدث مرض 
ا بسنوات. وھذا المرض ھو من المضاعفات الخطیرة وینطوي العالج على تقلیل األدویة المضادة للرفض أو إیقافھا إلى بعدھ

 جانب العالج الكیماوي أو اإلشعاع في بعض الحاالت. 

راء ، لذا یوصى بإجPapالمتلقیات یمكن اكتشافھ من خالل اختبار لطاخة  في Cancer of the cervix سرطان عنق الرحم
االختبار مرة واحدة على األقل سنویًا. یساعد ھذا االختبار في اكتشاف الخالیا غیر الطبیعیة حتى یتسنى عالجھا بسرعة. وعادة 

 ما یجعل االكتشاف المبكر ھذا النوع من السرطان قابًال للعالج. 
 

ھ بناء على مجرد العالمات غالبًا ما یكون صعبًا في اكتشاف Digestive tract cancer سرطان الجھاز الھضمي
واألعراض. ابلغ التغیرات الھامة في عادات األمعاء (على سبیل المثال إسھال وإمساك متبادل أو وجود دم في البراز) لطبیب 

 األسرة أو فریق زراعة األعضاء. االكتشاف المبكر والعالج مھمان.
 

ألشخاص الذین ال یجرون عملیات زرع. ینبغي على النساء امثل بمعدالت مماثلة سرطانات أخرى لالزرع  ووقد یتعرض متلقی
إجراء فحوصات صدر من خالل طبیب األسرة مرة واحدة سنویًا وإبالغ الحاالت غیر الطبیعیة على الفور. یبدأ تصویر الثدي 

ن الخمسین أو حتى قبل باألشعة السینیة الروتینیة (نوع خاص من األشعة السینیة لفحص الثدي) في العادة بمجرد بلوغ المرأة س
ذلك في بعض الحاالت. أما الرجال، فینبغي علیھم إجراء فحوصات على الخصیة شھریًا بحثًا عن أیة تحادیب غیر طبیعیة، 
وینبغي إبالغ ھذه التحادیب على الفور. والرجال فوق سن األربعین ینبغي أیًضا أن یناقشوا الحاجة إلجراء فحوصات على 

ذلك اختبار دم على مستضد البروستاتا النوعي بحثًا عن سرطان البروستاتا وفحص جسماني مع طبیب  البروستاتا، بما في
 األسرة. 
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 Skin Cancers سرطانات الجلد

سرطانات الجلد شائعة جدًا بین متلقیي األعضاء المزروعة. وھي تُعالج بسھولة في حالة اكتشافھا مبكًرا. ینبغي أن یقوم طبیب 
 التحري علیك بحثًا عن سرطانات الجلد، ویمكن أن یحیلك إلى أخصائي أمراض جلدیة في حالة الضرورة.  األسرة بإجراء

 ما الذي تستطیع فعلھ لتقلیل خطر سرطانات الجلد:

أو أعلى (تذكر المواضع التي كثیًرا ما یتم تفویتھا مثل  30استخدم واقیًا من الشمس بعامل حمایة من أشعة الشمس  •
طقة خلف األذنین وعلى طول خط الشعر وظھر الیدین وأعلى القدمین). ضع الواقي من الشمس مجددًا بعد الشفاه والمن

 السباحة أو التعرق بصورة شدیدة. 

استخدم الواقي من الشمس حتى في الشتاء إذا كنت بالخارج لفترة طویلة، وال سیما في االرتفاعات العالیة (مثل  •
 بالخارج. التزحلق) وإذا كان الجو مشمًسا 

ارتد قبعة وقمصان ذات أكمام طویلة وسراویل حین تكون بالخارج تحت أشعة الشمس. تذكر أن المالبس العادیة ال  •
تمنع األشعة فوق البنفسجیة من الوصول إلى جلدك. وال توفر ھذه الحمایة على نحو موثوق إال المالبس المتخصصة 

 الواقیة من الشمس.

عصًرا. وحتى في األیام الباردة أو الملبدة  3:00صباًحا و 11:00لصیف بین الساعة تجنب الشمس، وال سیما في ا •
بالمائة من األشعة فوق البنفسجیة تمر. والجلوس في الظل أو السباحة تحت الماء ال  80-70بالغیوم أو المعتمة، فإن 

 یحمیك بالكامل.

الحتیاطات الحكیمة. ابحث عن أیة قشور أو لذا فإن فحص جلدك وإجراء فحوصات شھریة بحثًا عن الوحمات من ا •
 مستمر. نضحتغیرات في لون الوحمات أو شكلھا أو أیة حكة أو 

دقائق من الذھاب للخارج، ثم ضعھ مرة أخرى كل ساعتین. ارجع إلى المعلومات  10ضع الواقي من الشمس قبل  •
 التالیة لضمان الحصول على الحمایة المطلوبة.

 جھ والرأس والرقبة؛ضع ملعقة صغیرة على الو -

 ملعقة صغیرة في المنطقة األمامیة والخلفیة من الجذع؛ 2 -

 ملعقة صغیرة على كل من الذراعین والساعدین؛ 1 -

 ملعقة صغیرة لكل من الفخذین والساقین والقدمین. 2 -
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 التطعیمات لمتلقیي زراعة األعضاء الصلبة
VACCINATIONS FOR SOLID ORGAN 

TRANSPLANT RECIPIENTS 
متلقیو زراعة األعضاء معرضون لخطر متزاید في اإلصابة بالعدوى بسبب األدویة المضادة للرفض التي 
یحتاجونھا لحمایة عضوھم المزروع. یمكن لھذه األدویة أن تضعف جھاز المناعة لدیك. من المھم مواكبة 

شھر من عملیة الزرع. أ 6و 3تطعیماتك لمنع أنواع معینة من العدوى.  یمكن إعطاء اللقاحات بعد بین 
 اللقاحات المعطلة آمنة لكن اللقاحات الحیة لیست آمنة بعد عملیة الزراعة. 

طلب كتیبًا یحدد اللقاحات الموصى بھا بعد عملیة أن تیرجى أن تناقش األمر مع فریق زراعة األعضاء و
الزرع.  كما یتاح الكتیب على موقع زراعة األعضاء في بریتیش كولومبیا: 

-medications/general-and-http://www.transplant.bc.ca/transplant
transplant-after-medication/vaccination 
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