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 مستوى١:  خطر تسبیط النقي محتمل مع انخفاض معدل العدالت اقل من ٥٠٠ لمدة اقل
.ایام (بعد تأكیده مع الطبیب المسؤول) ٧من    

  

 األستحمام
 مییوصى بھ یو لحمام الكاملأ ً  . ا

  نتفاخ ، أنز  ،ألم  ،الحمرارأ  : الحجرة تحت الجلدالثابتة أو  ثطرةیجب االھتمام ومراقبة القخالل االستحمام

  لطبیب .أستشارة أیجب عندھا 

 أو ازالتھلماء االثابتة على الجلد یجب عدم بللھ ب قثطرةضماد ال.  
 بیاضات االستحمام  ً   (الكفوف والمناشف ) یجب ان تكون شخصیة للطفل . ال داعي لتغییرھا یومیا

 ً   .تعرض الى تكاثر الجراثیمقد طوبة ) استخدام المناشف الجافة تماما ألن الر(مرتین باألسبوع تقریبا
 

  

  األیديغسل 
 

  قبل الطعام, وذلك عند الدخول للمنزل وكل العائلة:یجب التذكیربأن غسیل األیدي ضروري للطفل  
 .وبعد اي نشاط یمكن ان تجلب األوساخ,عند الخروج من الحمام 

 حافظواعلى نظافة األظافر.  
 ما الھالم المائي الكحولي غیر ضروريأالصابون مفضل  : ? مادة تستخدم للتنظیف يأ. 
  (یفضل استخدامھ في حال عدم توفر الماء). 
 

   المالبس

  

  یومیاً .المالبس الداخلیة یجب أن تتغیر 
  ً  .لیس من الضروري تغییر مالبس النوم یومیا
 

  الفراش
  یجب أن ینام الطفل لوحده في السریر. 
 من المفضل أن ال ینام الطفل في نفس غرفة أخواتھ اذا كانوا مرضى . 
 .الشرشف یجب أن تبدل مرة كل اسبوع 
  في غرفة الطفل الموضعة في الحاویات واألزھار في المزھریات ممنوعة النباتات 

    .مستودع للجراثیم والفطریات) :(التراب والماء
  

   للصغار توصیات
  األلعاب بما فیھا الدمیات الوبریة مسموحة. 
 

 توصیات للمنزل
١مستوى   

 للمرضى المعالجین في قسم
 الدم واألورام عند األطفال
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  األشغال
  داخلیة أو في اماكن عامة). اشغال( :غبار على ويتطفلكم في محیط عام یحال تتركوا  

  

  صیانة ونظافة المنزل
 

  ورق جدران وسجاد مسموح ویجب تنظیف محیط نظیف ضروري لعودة الطفل للمنزل:یجب ان یكون 
 . ، تھوائة، تنظیف األرض والحمامات السجاد والموكیت 
 .ال ضرورة  لشراء مواد تنظیف  نوعیة متابعة نظافة المنزل بشكل معقول. 

 

 المدرسة

 سواء في المدرسة ،او المستشفى، او في المنزل. ، من الضروري  متابعة الدراسة 
 حسب حالتھ العامة .اطلبوا من المدرسین ان یخبروكم  یستطیع طفلكم ان یذھب الى المدرسة 

  .بأألمراض المعدیة وخاصة جدري  الماء ، الزكام والحصبة
  الطبیب المسؤول.في فترة تسبیط النقي یؤخذ القرار مع 
 

  الریاضة

  تجنب الریاضات العنیفة والحركات القویةالقثطرة الثابتة أو الحجرة تحت الجلد یجب على الطفل الحامل 
  الریاضة المعرضة للصدمة ال ینصح  نخفاض معدل الصفیحات ،أ. في حال  مركزيال وریديالخط للللطرف الموافق 

 .(قد تؤدي الى تجمع دم او نزیف) لذلك یجب تجنبھا  أو السقوط ممارستھا
  على الجلد بالسباحة.القثطرة الثابتة ال یسمح لألطفال الحاملین 
 .یسمح السباحة لألطفال االخرین في البحر أو المسبح 

   الخارج
  

  وسائل  ،متاجر  ،مطاعم  ،سینما  ،ال ینصح باألماكن العامة المغلقة، في وقت األزدحام:خالل فترة تثبیط النقي
 أحواض الرمال.ومسابح  ،النقل المشترك ، مالھي لیلیة ، صاالت حفالت موسیقیة 

 .ال یحتاج طفلكم لوضع قناع 
 اذا كان معدیاً ، ال یأتي لزیارة طفلكم أذا كان الطفل في فترة تثبیط النقي . أذا كنتم  : اللتماس مع شخص مریض

 غسل األیدي وتجنب القبالت.مرضى ، یجب 
  تي شیرتوضع مسحوق واقي للشمس ووضع قبعة وخالل النزھات ، یجب  تعرضوا طفلكم للشمس.ال. 

  

   الحیوانات األلیفة:
  

 مسموحة.  الحیوانات األلیفة 
 .یجب على طفلكم غسل األیدي بعد مداعبة الحیوانات 
 . یجب أال ینام مع الطفل 
 االسماك.حواض أ ماءیلمس الطفل سریر الحیوان، أو الن یجب أ  
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