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 SCID Compass حول
 بالعوز المولودین لألطفال النتائج تحسین بھدف الوطني، المستوى على والمناصرة  األسریة، الشبكات إلى والوصول التعلیمیة، المواد SCID Compass تقدم

 .الوخیم المشترك  المناعي
 

 من الرضیع حمایة على قادر غیر المناعة جھاز ویكون .فعال مناعة جھاز بدون الرضیع والدة إلى یؤدي وراثي اضطراب ھو الوخیم المشترك المناعي العوز
 .تھحیا تھدد ومستمرة متكررة أمراض من الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل یعاني لذلك، ونتیجة. العدوى

 
 والمواد www.scidcompass.org: خالل من والدعم والعالج الوخیم المشترك المناعي العوز تشخیص عن معلومات SCID Compass توفر

 .البریدیة والقوائم االجتماعي التواصل وسائل على الوخیم المشترك المناعي العوز لمجتمعات وروابط المطبوعة
 

 تابعة وكالة وھي الصحیة، والخدمات الموارد إدارة من فیدرالیة منحة خالل من المناعي، العوز لمؤسسة تابع برنامج وھو ،SCID Compass تمویل یتم
 .األمریكیة البشریة والخدمات الصحة لوزارة

 
 الصحة لوزارة التابعة) HRSA( الصحیة والخدمات الموارد إدارة من مدعوم وعالمشر ھذا:  مسؤولیة إخالء)/ HRSA( الصحیة والخدمات الموارد إدارة إقرار

 ھي العمل ھذا محتویات. حكومیة غیر مصادر من% 0 بتمویل دوالر ملیون 2.97 مجموعھا  یبلغ جائزة من كجزء) HHS( األمریكیة البشریة والخدمات
 والخدمات الصحة وزارة أو) HRSA( الصحیة والخدمات الموارد إدارة تأیید، أو الرسمیة، النظر وجھات بالضرورة تمثل وال فقط) المؤلفین( المؤلف مسؤولیة
 .األمریكیة الحكومة أو) HHS( األمریكیة البشریة

http://www.scidcompass.org/
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ي رحلتك مع 
أين أنت �ف

ك  العوز المنا�ي المش�ت
 الوخ�م؟ 

 
 من. بالقلق تشعر أنك المحتمل ومن مربًكا أمًرا ،SCID أو الوخیم، المشترك المناعي العوز من یعاني الوالدة حدیث  طفلك أن معرفة یكون قد

 حالة الوخیم المشترك المناعي العوز یكون ال ربما حال، أي على. التشخیص  بشأن والخوف باالرتباك الشعور المرحلة  ھذه في تماًما الطبیعي
 .بھا طفلھ یصاب أن أحد یتوقع وال قبل، من عنھا سمعت  طبیة

 
 SCID جانب إلى األسر، وتلك الوخیم، المشترك المناعي بالعوز مصابین أطفال لدیھا أخرى أسر اكھن. وحدك لست أنت تذكر،

Compass،  لـ یمكن  والموارد، الدعم مجموعات خالل من. أجلك  من ھنا SCID Compass دعًما تلقىت حتى األسر بھذه توصیلك 
 .الطریق ھذا سلكوا الذین من وإعالمیًا عاطفیًا

 
 .رعایة  أفضل لطفلك لرعایة قدًما المضي  یمكنك وكیف الوخیم المشترك المناعي العوز ھو ما نعرفك دعنا



 فھم العوز المناعي المشترك الوخیم
 

 الوخیم؟  المشترك المناعي العوز ھو ما
 جھاًزا الطفل فیھا یمتلك ال حالة ھو الوخیم  المشترك المناعي  العوز
 العدوى تقاوم خالیا من  المناعة جھاز یتكون. صحیح بشكل یعمل مناعیًا

 المناعي بالعوز المصاب الطفل یتمتع وال . المرض من الطفل وتحمي
 .الحمایة بھذه الوخیم  المشترك

 
 في الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال جمیع یتشارك
 عدد إن. منھا جًدا  قلیل عددب أو تائیة خالیا بدون إما الوالدة مشكلة
 على  موجودة غیر أو للغایة منخفض طفلك لدى الطبیعیة التائیة الخالیا

 .اإلطالق
 

. صحیح  بشكل  المناعة جھاز یعمل  حتى ضروریة التائیة الخالیا تعتبر
 مقاومتھا من یتمكن ال فقد أخرى، عدوى أو برد بنزلة طفلك أصیب إذا

 خطًرا ویكون  البرد یسوء أن كنویم. اآلخرین  األشخاص معظم مثل
 .حیاتھ على

 
 خالل من الوخیم المشترك المناعي بالعوز طفلك إصابة األطباء شخص
 حدیثي فحص وأظھر. اإلضافیة والفحوصات الوالدة حدیثي فحص
 منخفضة العدوى  مقاومة عن  المسؤولة  التائیة الخالیا أن لألطباء الوالدة
 .طفلك لدى للغایة

 
 واحد طفل یُشخص إذ. نادرة حالة  الوخیم المشترك مناعيال العوز یعتبر

 ویتم. الوخیم المشترك المناعي  بالعوز عام  كل طفل 58000 من  من
 سنویًا الوخیم المشترك المناعي بالعوز مصابة حالة 76 حوالي  تشخیص 

 .المتحدة الوالیات في
 

 بغض رضیع، أي الوخیم  المشترك المناعي العوز یصیب  أن  یمكن
 االجتماعیة  الحالة  أو العرق أو  الجنس أو العرق عن النظر

 
 

 
 مجتمعات في شیوًعا أكثر فھو ذلك، ومع. واالقتصادیة

 .والمینونایت األمیش وعشائر نافاجو شعب مثل معینة،
 

 المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل  أن من الرغم  على
 شدید یكون فإنھ الوالدة، عند  جیدة بصحة یبدو قد الوخیم
 البكتیریا أو للفیروسات الطفل تعرض وإذا. بالجراثیم التأثر

 أثناء بالمرض یصاب أن  المحتمل فمن الفطریات، أو
 یمكن. كامل مناعة جھاز وجود دون العدوى مقاومة محاولتھ

 المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال عدوى  تكون أن
 .ممیتة الوخیم

 



 فھم العوز المناعي المشترك الوخیم
 

 الوخیم؟ المشترك المناعي العوز یسبب الذي ما
 تحمي  الجسم في خالیا من  المناعة جھاز یتكون. صحیح بشكل یعمل مناعة جھاز الوخیم المشترك المناعي بالعوز المولود الطفل یمتلك ال

 .الحمایة ھذهب الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل یتمتع وال . المرض من اإلنسان
 

 إذا. بالجراثیم التأثر شدید یكون فإنھ الوالدة، عند  جیدة بصحة یبدو قد الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل  أن من الرغم  على
 مناعة جھاز وجود دون  العدوى مقاومة محاولتھ أثناء بالمرض یصاب أن المحتمل فمن الفطریات، أو البكتیریا أو للفیروسات الطفل تعرض

 .الوخیم  المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال لحیاة تھدیًدا العدوى وتمثل. كامل
 

 الخالیا  في الجینات توجد. الطفل إلى الوالدین من تنتقل التي  الجینات في أخطاء بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز حاالت معظم تحدث
 أو القلب تكوین في تشارك التي  الجینات  من الكثیر ھناك المثال، سبیل فعلى. المختلفة الجسم أجزاء جمیع لتكوین تعلیمات بمثابة وتعمل
 .المناعة  جھاز لصحة عدیدة جینات إلى حاجة وھناك. الدماغ

 
 في الخالیا من نوع كل یساعد. بیضاء دم خالیا وكلھا الطبیعیة، القاتلة والخالیا البائیة والخالیا التائیة الخالیا من المناعة جھاز من  جزء یتكون
 لجھاز للغایة ضروریة التائیة الخالیا وتعتبر. الحیاة قید على البقاء نستطیع لن التائیة، الخالیا بدون ولكن. خاصة بطریقة العدوى مقاومة
 .الوخیم  المشترك المناعي بالعوز اإلصابة في كبیر بشكل انخفاضھا أو التائیة الخالیا وجود عدم یتسبب إذ. العدوى لمقاومة  المناعة

 
 المناعي بالعوز اإلصابة في  الجینات ھذه من أي في  الخلل یتسبب أن ویمكن. التائیة الخلیة لتكوین مختلفة جینات عدة إلى  حاجة ھناك

  ،ADA SCID يف المثال، سبیل على. التالف الجین حسب الوخیم المشترك المناعي العوز نوع على اسًما أحیانًا نطلق. الوخیم  المشترك
 .أمیناز دي األدینوزین جین أو ،ADA جین ھو التالف الجین یكون

 
 القاتلة والخالیا والبائیة التائیة الخالیا عدد وتحدیداً  األبیض،  الدم خالیا عدد على بناءً  الوخیم المشترك المناعي العوز نصنف األحیان، بعض في

 من الطبیعیة األعداد ولكن البائیة والخالیا التائیة الخالیا  من قلیل عدد عن الناتج الوخیم ركالمشت المناعي العوز المثال، سبیل على. الطبیعیة
 خالیا سلبیة، بائیة خالیا سلبیة، تائیة خالیا أو+ (T-B-NK الوخیم المشترك المناعي العوز أنھ على یوصف أو  یُكتب الطبیعیة القاتلة الخالیا

 ).إیجابیة طبیعیة قاتلة
 

 المناعي العوز أشكال جمیع فإن موجودة، غیر أو موجودة  البائیة الخالیا  أو الطبیعیة القاتلة الخالیا كانت إذا أو التالف، الجین عن النظر بغض
 الذي  الوالدة حدیثي فحص اختبار یكتشف. طبیعیة تائیة خالیا وجود  عدم أو للغایة التائیة الخالیا عدد انخفاض بسبب تكون الوخیم  المشترك

 االختبار لھذا  یمكن لھذا . موجودة غیر أو قلیلة التائیة الخالیا كانت إذا  ما الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال لتشخیص دمیُستخ
 .التالف الجین عن النظر بغض الوخیم، المشترك المناعي العوز أنواع جمیع اكتشاف



 فھم العوز المناعي المشترك الوخیم
 

 المناعي المشترك الوخیمأنواع العوز  
نوًعا مختلفًا من العوز المناعي المشترك الوخیم، ویتم تحدید كل نوع من خالل الجین المصاب. النوع األكثر شیوًعا ھو   20یوجد أكثر من  

العوز المناعي  والذي یؤثر بشكل عام على األوالد فقط. ویعتمد نھج العالج على نوع ، Xالعوز المناعي المشترك الوخیم المرتبط بـ 
 ما یلي:  الوخیمالمشترك الوخیم، لذلك من المھم معرفة التشخیص الدقیق لطفلك. تشمل أنواع العوز المناعي المشترك 

 أ  1-كورونین نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • X بـ المرتبط الوخیم المشترك المناعي العوز •
 CD 45 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • أمیناز  دي  األدینوزین  نقص  بسبب  الوخیم  المشترك  المناعي  العوز  •
 DNA ligase 4 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • RAG-2و RAG-1 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز •
 DNA ligase 4 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • IL7R الوخیم المشترك المناعي العوز •
 LAT نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • أرتیمیس أو ،DCLRE1C الوخیم المشترك المناعي العوز •
 الشبكي  التكون انتظام عدم بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • JAK3 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز •
 Cernunnos-XLF نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز • CD3 مركب مكون نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز •

 
 مھًما؟  العزل یكون لماذا
 من ممكن عدد أقل بھا بیئة في الطفل على  للحفاظ معًا العمل واألطباء أنت علیك فیتعین الجراثیم، لمقاومة طفلك لدى طریقة وجود لعدم نظًرا

 زیارة یمكنھم الذین األشخاص عدد  من الحد في طفلك لھا یتعرض التي الجراثیم لتقلیل الطرق إحدى تتمثل. للعالج  یخضع حتى الجراثیم
 تجعلھ أن یمكن التي للجراثیم التعرض  من طفلك منع ھو منھ الھدف. المستشفى في أو منزلك في  العزل یتم وقد. العزل  ھذا یسمى. طفلك

 .یمرض
 

 :الحرجة الفترة ھذه خالل العدوى نعم في للمساعدة األخرى االعتبارات بعض یلي فیما
 .حیة لقاحات طفلك یتلقى أال  یجب •
 .الدم  نقل عملیات أثناء الدم تشعیع یجب •
 .الطبیعیة الرضاعة قبل للخالیا  المضخم  الفیروس لفحص الطفل والدة تخضع  أن یجب •
 .الزیارات من والحد  العزل بمتطلبات االلتزام علیك یجب •
 .الیدین  لغسیل صارمة بروتوكوالت اتبع •
 یكون  أن یمكن  المثال، سبیل على. الطفل زیارة مریض شخص ألي ینبغي ال لذلك عدوى، بأي لإلصابة للغایة معرض طفلك إن •

 .الوخیم المشترك المناعي بالعوز مصاب لطفل ممیتًا الماء جدري



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استكشاف خیارات العالج
 

 األھمیة بالغ أمًرا المبكر والعالج التشخیص ویعد. الوخیم المشترك المناعي العوز مع أسرتك رحلة في حیویة خطوة ھو العالج عن البحث
 .الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال حیاة إلنقاذ

 
 قبل مبكًرا، وعالجھ الطفل تشخیص تم إذا. بنجاح لتعافيل أكبر فرصة لدیھم الحیاة من األولى القلیلة  األشھر خالل عالجھم یتم الذین فاألطفال

 معظم  یكون  أن یجب  المبكر، العالج مع%. 90 من أكثر یكون البعید المدى في  الحیاة قید على البقاء معدل فإن خطیرة، عدوى أي حدوث
 .بھم الخاص الفعال المناعة جھاز  تطویر على قادرین الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال

 
 الوخیم  المشترك المناعي العوز نوع  ذلك في بما عوامل عدة على الوخیم  المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل لعالج خطة أفضل تعتمد

 للدم المكونة الجذعیة الخالیا بزرع الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال معظم  یُعالج. الطبیب وتوصیات الطفل وصحة
)HSCT( ، العظم نخاع زرع باسم أیًضا والمعروف )BMT .(یخضع والذي الجیني، العالج ھو شیوًعا أقل ولكنھ  واعد  آخر عالجي خیار 

 المشترك المناعي بالعوز المصابین لألطفال فقط استخدامھ یمكن والذي اإلنزیم، ببدائل العالج ھو الثالث الخیار. السریریة للتجارب حالیًا
 .الجیني العالج أو للدم المكونة الجذعیة الخالیا بزرع  للعالج الطفل یخضع حتى مؤقت عالج وھو أمیناز دي األدینوزین قصن بسبب الوخیم



 العالج خیارات
 

 عامة  نظرة: للدم المكونة  الجذعیة الخالیا زرع
 نخاع زرع باسم أیًضا والمعروف ،)HSCT( للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع  ھو الوخیم المشترك المناعي للعوز الحالي المعتاد العالج
 تتكاثر. طفلك في ویضعونھا متبرع من للدم المكونة السلیمة الخالیا األطباء یأخذ للدم،  المكونة الجذعیة الخالیا زرع عملیة في). BMT( العظم

 .مناعة  بجھاز طفلك وتزود للدم المكونة الخالیا
 

 لعدة المستشفى في الطفل یخضع. المستشفى  في أشھر لمدة إقامة تتطلب الخطوات متعددة طبیة عملیة ھي  للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع
 للتبرع األنسب الشخص األطباء یحدد أن ھو ذلك من واألھم. للدم المكونة الجذعیة  الخالیا لزرع لالستعداد أخرى وإجراءات فحوصات

 نجاح وتحسین العدوى فرصة لتقلیل أدویة الطفل إعطاء أیًضا یتم. للطفل  للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع أجل من للدم المكونة  بالخالیا
 .العالج

 
 للدم، المكونة الجذعیة الخالیا زرع  بعد. فقط ساعات  بضع وتستغرق الدم لنقل مشابھة العملیة تكون العظم، نخاع خالیا الطفل یتلقى عندما
 بعض ھناك یكون قد. ناجحة للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع عملیة كانت إذا ما لتحدید  أشھر لعدة لطفلا لدى المناعة جھاز األطباء یراقب

 .التكرار إلى العملیة تحتاج  وأحیانًا للدم المكونة الجذعیة الخالیا لزرع المضاعفات
 

 الذي المكان اختیار یمكنك قد أو للدم ونةالمك الجذعیة الخالیا لزرع استخدامھ یمكنك الذي الزراعة مركز الصحیة خطتك تحدد قد
 .فیھ العملیة إجراء في ترغب

 
 عامة  نظرة: الجیني العالج

 الجیني العالج  فإن الوخیم، المشترك المناعي العوز أنواع جمیع لعالج استخدامھ یمكن والذي للدم،  المكونة الجذعیة الخالیا زرع خالف على
 عن والناتج X بـ المرتبط ذلك في بما الوخیم المشترك المناعي العوز من معینة ألنواع فقط اؤه إجر ویتم معین جین  لعالج خصیًصا مصمم
 األمریكیة والدواء الغذاء  إدارة بعد تعتمده ولم السریریة التجارب قید یزال  ال الجیني العالج  أن كما. وأرتیمیس أمیناز دي األدینوزین نقص

)FDA .(المنتظم لالستخدام اعتماده  یمكن حتى مثالیًا العالج لجعل السبل أفضل یجربون ریریةالس التجارب في األطباء یزال ال. 
 

 مصححة نسخة ویضعون الطفل من الجین من صحیحة  غیر نسخة  على تحتوي التي الجذعیة الطفل خالیا األطباء یأخذ  الجیني، العالج في
 مناعیًا جھاًزا وتنشئ نفسھا من نسًخا المصحح الجین على تحتوي التي الخالیا تصنع. الطفل  إلى الخالیا یعیدون ثم. الخالیا تلك في الجین من
 .الطفل في

 
 الوطنیة الصحة معاھد وفي المتحدة الوالیات أنحاء جمیع في  األطفال مستشفیات في اآلن تجري  التي السریریة التجارب من  العدید ھناك

)NIH .(لىع متاحة البحثیة السریریة التجارب https://clinicaltrials.gov/ . الجیني العالج  یختارون الذین األطفال أسر على یجب 
 .سریریة تجربة في التسجیل 

https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/
https://clinicaltrials.gov/


 العالج خیارات
 

 عامة نظرة: العالج قبل التھیئة
 أن التھیئة تعني. الجیني العالج أو) HSCT( للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع قبل للطفل إعطاؤه یمكن الذي المسبق العالج التھیئة تصف
 حصول  فرصة زیادة ھو والھدف. الجدیدة الجذعیة الخالیا لتلقي لتحضیره منھما، أیًا أو األخرى، واألدویة الكیمیائي  العالج یتلقى قد طفلك
 .ناجحة نتیجة على طفلك

 
 من التھیئة تقلل قد. لطفلك المدى وطویلة قصیرة الصحیة  النتائج وتحسن المحتملة العالج  مضاعفات حدوث خطر من التھیئة تقلل أن  یمكن
 :المحتملة  المضاعفات ھذه تأثیر

 

 .ویقتلھا مختلفة الجدیدة الجذعیة الخالیا أن جیًدا، یعمل  یكن  لم لو حتى  لطفلك،  ناعيالم الجھاز یالحظ  قد: الزرع/الطعم  رفض •
 تؤدي ال قد وبالتالي، لطفلك، العظمي النخاع في لتنغرس مكانًا  الجدیدة الجذعیة الخالیا تجد ال قد: الجدیدة الجذعیة الخالیا انغراس فشل •

 .الكامل  المناعة لجھاز زمةالال المناعیة الخالیا من  مختلفة أنواع ظھور إلى
 الغدة بمساعدة التائیة الخالیا لتصنیع العمل في وتبدأ الجدیدة الجذعیة الخالیا تنغرس قد: جزئیًا الجدیدة الجذعیة  الخالیا انغراس •

 العالج إلى بحاجة  طفلك یزال ال فقد ھذا، حدث إذا. البائیة الخالیا تصنیع یتم حیث العظام، في االنغراس في  تنجح ال لكنھا الصعتریة،
 .المناعة جھاز لمساعدة مستمر آخر عالج أي أو الحیویة المضادات  أو الحیاة مدى) Ig( المناعي الغلوبولین ببدائل

 

 عامة  نظرة : زیمات اإلن  ببدائل العالج
-PEG یسمى لإلنزیم بدیل عالج یتوفر أمیناز، دي األدینوزین نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز من یعانون  الذین لألطفال  بالنسبة
ADA .جھاز  عمل في یساعد  مھم إنزیم إلى أمیناز دي األدینوزین نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابون األطفال یفتقر 
 أو الناقص اإلنزیم على یحتوي دواء من األقل على أسبوعیًا عضلیة حقنًا األطفال یتلقى ،PEG-ADA عالج في. لدیھم المناعة

 .المناعة جھاز عمل  في الحقن ھذه تساعد . ADA أو أمیناز دي األدینوزین
 

 نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز من یعانون الذین األشخاص عالج في مھمة مؤقتة خطوة PEG-ADA استخدام یعد
 إلى ھذا ویرجع. قریبًا للدم، المكونة الجذعیة الخالیا  زرع مثل دائم، عالج على للحصول یخططون كانوا إذا  حتى أمیناز، دي األدینوزین

 إنزیم غیاب في  سمالج  في تراكمت التي السموم بعض مستوى من بسرعة یقلل أن یمكن القصیر المدى على PEG-ADA استخدام أن
 المشترك المناعي بالعوز اإلصابة في  وتتسبب التائیة، الخالیا ذلك في بما البیضاء، الدم خالیا السموم ھذه تقتل. أمیناز دي األدینوزین

 .الوخیم
 

 عرضة أقل الطفل یكون اليوبالت الطفل، في التائیة الخالیا عدد من یزید للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع قبل PEG-ADA الطفل إعطاء إن
 .النھائي العالج  إعطاء یتم حتى للعدوى

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استطالع اإلقامة في  
 المستشفى 

 
 
 

 المستشفى  نصائح
 بقاء یجب الوقت، ھذا خالل. أكثر  أو أشھر لعدة تستمر أن یمكن المستشفى في  إقامة الوخیم المشترك المناعي العوز عالج یتطلب ما غالبًا

 .بالعدوى اإلصابة فرصة  وتقلیل الجراثیم انتشار لتقلیل ضروریًا العزل ویعد. العزل في الطفل

 النصائح بعض  یلي فیما. التوتر لتقلیل  جھدھم قصارى وبذل المستشفى في وقتھم من القصوى االستفادة خاللھا من للعائالت  یمكن طرق ھناك
 .المستشفى في لإلقامة

 .التوتر لتخفیف العائلة أفراد زیارة أو  التأمل أو بالخارج المشي أو الریاضة ممارسة في فكر. الغرفة في بقائك من  حةاسترا  خذ •
 .النوم من كافٍ  قسط على واحصل متوازنًا غذائیًا نظاًما تناول •
 .الطبي للطاقم أسئلة وأي الطبیة والمعلومات  الطفل حالة لتسجیل بمفكرة احتفظ •
 .یومیة مجلة  في الشخصیة مشاعرك عن  عبر •
 .البطن على والنوم والقراءة واللعب التغذیة  األنشطة تشمل  أن یمكن. طفلك مع یومیًا روتینًا اتبع •
 التوظیف ومسائل المالیة المساعدة مثل مواضیع لمناقشة  العظم نخاع  زراعة منسق أو بالمستشفى االجتماعي األخصائي  قابل •

 .المؤقت واإلسكان 



 اإلقامة في المستشفى 
 

 الدعم
 مثل فقط،  األساسیین الرعایة لمقدمي السماح یتم. الطفل  غرفة بدخول للزوار یُسمح ال ألنھ العاطفیة العزلة إلى أیًضا الجسدیة العزلة  تؤدي قد

 .العقلیة صحتك على للحفاظ التالیة الخطوات اتخاذ اعتبارك في  ضع. الطفل غرفة إلى  بالدخول الوالدین،

 اآلخرین األمور أولیاء على  وتعّرف SCID Compass خالل من المعلومات  وجلسات اإلنترنت عبر الدعم مجموعات نع ابحث •
 .www.scidangelsforlife.org على إلیھ الوصول یمكنك الذي  ،SCID, Angels for Life خالل من

 .بالمستشفى اجتماعي  أخصائي  من المساعدة اطلب أو النفسیة الصدمة مجال في مدرب نفسیة صحة أخصائي قابل •
 .المنزل  في اآلخرین  ألطفالك المدرسة بعد ما وأنشطة واإلیاب الذھاب عملیات  في للمساعدة العائلة أصدقاء أو األجداد  مساعدة اطلب •

. شاقة مھمة یكون أن یمكن  الوخیم المشترك المناعي بالعوز تشخیصھ تم قد طفلك بأن واألصدقاء األسرة أفراد إخبار فإن ذلك، إلى باإلضافة
 حدیثًا  إصابتھم تشخیص  تم الذین األطفال أمور ألولیاء یمكن
 .المعلومات من مزید على للحصول  SCID Compass موقع إلى  وأصدقائھم عائالتھم  توجیھ

 .العزل في الطفل بقاء سبب حول لآلخرین ھانقل للوالدین یمكن التي الرئیسیة النقاط بعض یلي فیما

 .مناعة جھاز الطفل لدى  یكون ال حیث الحیاة تھدد طبیة حالة ھو الوخیم  المشترك المناعي  العوز •
 .ممیتًا یكون أن یمكن الطفل بھ یصاب العدوى من نوع أي فإن حالیًا، مریًضا یكون ال قد الطفل أن رغم •
 .الغرفة تدخل التي الجراثیم عدد لتقلیل الطفل مع بالتعامل المستشفى  وموظفي  للوالدین فقط یُسمح •
 المناعة  جھاز الطفل ینتج عندما العالج، وبعد . شھوًرا جدید،  مناعة بجھاز الطفل تزوید یتضمن الذي الطفل، عالج یستغرق قد •

 .زیارتھ واألصدقاء للعائلة یمكن بھ، الخاص

http://www.scidangelsforlife.org/


 اإلقامة في المستشفى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناصرة 
 بالنصائح قائمة یلي فیما. طفلھم یتلقاھا التي الرعایة  حول أسئلة ھناك كانت إذا  والتحدث طفلھم مناصرة الرعایة ومقدمي اآلباء على یجب
 .الطفل مع سیتعاملون الذین الصحیة الرعایة في المتخصصین  من العدید مع التفاوض عند تذكرھا یجب التي

 .الحقًا تطرأ قد التي األسئلة ولتدوین  المالحظات لتسجیل المواعید في ًماوقل مفكرة أحضر. األطباء على أسئلة اطرح •
 .فردیة غرفة في الطفل یكون أن یجب. للطفل  عزل  أفضل توفر بالمستشفى وحدة في تكون  أن اطلب •
 أن  ویمكن. مسؤولال الطبیب توجیھات  مع تتماشى ممارسات یتبعون الغرفة یدخلون الذین الصحیة الرعایة في المتخصصین أن من تأكد •

 .الطبیب ورداء وقفازات كمامة وارتداء وتعقیمھما الیدین غسل  ذلك یشمل
 فریق من كجزء الرعایة ومقدمي  الوالدین ویرون  باألسئلة یرحبون األطباء، ذلك في بما الصحیة، الرعایة موظفي معظم. حازًما كن •

 .للطفل الصحیة الرعایة

 

 ذلك في بما السجالت، ھذه تتیح. الطبیة السجالت حفظ نظام من آخر نوع أي أو بملف االحتفاظ أیًضا اآلباء على یجب
 وكذلك المستقبل،  في الصحیة الرعایة مجال في للعاملین الطبیة، اإلجراءات ونسخ المعلومات وأوراق الفحوصات نتائج
 المختبر أعمال الطبي الملف أقسام تشمل أن یمكن .الطفل بحالة المتعلقة المعلومات  إلى الوصول سھولة المدرسة، موظفي

 المناعي الغلوبولین إعطاء وأوامر السینیة  واألشعة األمراض علم وتقاریر والمتخصصین المستشفى إلى الدخول وأوراق
 .الطوارئ غرفة وزیارات الورید طریق عن



 بالذات للعنایة نصائح
 الطبیعي  ھو ما

 بشأن  القلق المستشفى؛ في العالج وبعد وأثناء قبل العزل.  ھائل لضغط  الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصابین األطفال والدا یتعرض
 أن  علیك لیس ولكن. الوالدین على دائمة سلبیة آثار لھا یكون أن یمكن العوامل ھذه كل - وتعافیھ الطفل صحة بشأن الیومي القلق  الجراثیم؛

 على  بناءً  تشخیصك ومعرفة العاطفي الضغط إدارة في لمساعدتك النفسیة الصدمات في مدرب  معالج عن ابحث . وحدك ھذا كل زتجتا
 .األعراض

 كنت  إذا المساعدة لطلب  سيء وقت أبًدا  یوجد ال. الوخیم المشترك المناعي  بالعوز مصاب طفل رعایة عند ومتوقع جًدا طبیعي أمر الضیق
 .عنھا  التحدث في المعالج یساعدك أن یمكن التي المشاعر بعض إلیك . افيإض دعم إلى  بحاجة

 والشك  بالخوف الشعور •
 طفلك  صحة بشأن الشدید بالحذر الشعور •
 بالتوتر أو االسترخاء على القدرة بعدم الشعور •
 والتعب  باإلرھاق الشعور •
 األخرى المھام على التركیز في صعوبة  مواجھة •
 أخرى  إلى لحظة من حتى أو یوم  بعد یوًما تختلف التي المختلفة المشاعر من بمزیج الشعور •
 واألصدقاء  العائلة عن باالنفصال الشعور •
 شریكك  مع بالتوتر الشعور •

 القلق  عالمات
 :المكثفة المساعدة من المزید أو فوریة مساعدة إلى الحاجة إلى یلي ما یشیر قد

 تقریبًا یوم كل الوقت، معظم باإلحباط  الشعور مكتئب، مزاج •
 سابقًا بھا تستمتع كنت التي باألشیاء االھتمام فقدان •
 الوقت  معظم  القلق أو بالضیق  الشعور •
 العجز  أو بالیأس الشعور •
 العزلة  أو الوحدة أو المفرط بالذنب  الشعور •
 األكل  أو  النوم صعوبة •
 الذاتیة للرعایة الیومیة المھام إتمام على  القدرة عدم •
 آخر  شخص أي أو نفسك إلیذاء أفكار •
 شریكك مع الخالف •
 األصدقاء  أو العائلة  مع المزعجة التفاعالت •



 بالذات للعنایة نصائح
 

 النفسیة  الصحة على الحفاظ

 في بخبرة المتخصصین ھؤالء یتمتع ما غالبًا. النفسیة الصحة في أواختصاصي لألطفال نفساني طبیب إلى تحویلك فریقك من اطلب •
 .ذلك  من أوأیًا الحیاة، ویھدد األمد وطویل صادًما مرًضا یواجھون الذین واآلباء األطفال مع التعامل

 .للمشاركة سنًا أكبر أطفال لدیك كان إذا بأكملھا  لألسرة النفسي  جوالعال الزوجیة واالستشارات الفردي العالج في فكر •
 اآلخرین تجنب أو فیھا المرغوب غیر الذكریات أو الكوابیس ذلك  في بما النفسیة، الصدمة أعراض  من التحدید وجھ على تعاني كنت إذا •

 من یعانون الذین األفراد عالج في خبرة لدیھ معالج عن البحث في ترغب فقد المكتئب، المزاج أو القلق أو المتزایدة الفعل ردود أو
 ).PTSD( الصدمة  بعد ما اضطراب

 المزایا عن السؤال على احرص. منطقتك في المشمولین العقلیة الصحة خدمات مقدمي عن واسأل لھا التابع التأمین بشركة اتصل •
 والتشخیص طفلك تأمین خالل من  المحاسبة تتم قد لحاالت،ا بعض في أنھ  اعلم. المشمولة غیر أو المشمولة الخدمات ھي  وما المقدمة
 .الطبي

 للمساعدة  األدویة عن األساسي طبیبك تسأل أن أیًضا تختار فقد مناسبًا، ذلك  كان  إذا. العالج إحاالت حول األساسي  طبیبك مع  تحدث •
 العاطفیة  الصحة لمشاكل  الطبي العالج في متخصص  طبیب وھو نفسي، طبیب  إلى یحولونك وقد. القلق أو  المزاجیة  الحالة تحسین على 

 .ضغوطھم مع للتعامل نفسیة مساعدة على خطیرة صحیة مشاكل من یعانون الذین األطفال آباء حصول جًدا الشائع من . والعقلیة
 على  الرد  لىإ  بحاجة  أنك تشعر وال  تحتاجھ، ال  وما تحتاجھ ما بشأن  صریًحا كن . والعائلة األصدقاء مع  تواصل : االجتماعي الدعم  •

 .الفور على الرسائل أو المكالمات
 

 الوراثیة  االستشارة
 على األسر الوراثة استشاریو  یساعد أن یمكن. وراثة استشاري مقابلة الوخیم المشترك المناعي العوز من أطفالھا یعاني التي  العائالت تقرر قد

 .حیاتھم على  الوخیم، المشترك المناعي العوز مثل الموروثة، الحاالت تأثیر كیفیة فھم

 إرشادات  تقدیم یمكنھ  كما الطفل، في  تشخیصھ یتم الذي  الوخیم المشترك المناعي العوز نوع حول  معلومات تقدیم  الوراثة الستشاري یمكن
 .أسرھم بناء في اآلباء یفكر بینما القرار صنع عملیة تسھیل في مھًما دوًرا الوراثة استشاریو یلعب. األسرة تنظیم بخیارات یتعلق فیما لآلباء



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعامل مع 
 ما بعد العالج

 إنتاج األطباء ویقیس. األسابیع مرور مع الطفل إلیھا یصل التي المراحل من سلسلة على الوخیم المشترك المناعي العوز من التعافي یتم
 .صحي مناعة جھاز بناء في تساعد التي المناعیة الخالیا من مختلفة أنواع

 
 :یلي ما تشمل  أن ویمكن. للدم المكونة الجذعیة الخالیا زرع عملیة من مضاعفات أو جانبیة آثار من كلھم، ولیس المرضى،  بعض یعاني قد

 
 العدوى 

 إلى األخرى األدویة أو الكیمیائي بالعالج الطفل تھیئة سیؤدي. الزرع بعد بھا  یصاب قد أو الزرع، عملیة أثناء بعدوى الطفل یصاب قد
 .بالعدوى لإلصابة عرضة  أكثر الطفل یجعل مما أكبر، بشكل الطفل لدى المناعة جھاز إضعاف

 
 الدم خالیا من یكفي ما إلنتاج أسابیع عدة الطفل یستغرق قد. وبعده وأثنائھ الزرع قبل الوقائیة الحیویة بالمضادات الطفل األطباء یعالج

 العالج إعطاء أیًضا  یتم. البیضاء الدم خالیا إنتاج لتحفیز حقن الطفل بإعطاء األطباء  یقوم األحیان بعض في لذلك  العدوى، لمقاومة البیضاء
 .العدوى من الوقایة في للمساعدة الزرع عملیة أثناء المناعي للغلوبولین المضادة األجسام ببدائل



 

 ما بعد العالج
 

 للتھیئة  الجانبیة  اآلثار
 في الكیمیائي، العالج ذلك في بما األدویة، الحاالت بعض في الطفل یتلقى للدم، المكونة الجذعیة الخالیا زرع إلجراء الطفل یخضع أن قبل

 أن حین في المدى، قصیرة المضاعفات ھذه بعض وتكون. التھیئة من بمضاعفات الطفل  یصاب األحیان بعض في. التھیئة  باسم تُعرف عملیة
 .األمد طویل یكون قد اآلخر البعض

 
 یعاني وقد. واألمعاء والحلق الفم في الموجودة األنسجة ذلك في بما األنسجة، على الكیمیائي العالج أدویة تؤثر أن  یمكن القصیر، المدى على

 .سھالواإل  والقيء والغثیان اللعاب وسیالن األلم إلى یؤدي  مما المناطق، تلك في تقرحات من الطفل
 

 خالل من یرضع ال الطفل كان إذا. الطعام تناول الطفل یرفض قد الفم، في شدیدة تقرحات یسبب أن یمكن الكیمیائي العالج ألن نظًرا
 بنالل إعطاء ویتم الطفل  أنف في األنبوب یدخل. مؤقتًا الورید طریق عن التغذیة یتلقى أو األنفي الممر في تغذیة أنبوب إلى فسیحتاج الزجاجة،
 .األنبوب خالل من للطفل  الصناعي

 
 یصاب  أن  ویمكن. بالعدوى لإلصابة عرضة الطفل یجعل  مما  العظام، نخاع في الخالیا جمیع تنھك  أن  أیًضا الكیمیائي  العالج ألدویة یمكن
 .النزیف مشاكل من ویعاني الدم بفقر الطفل

 
 بعض في. والكبد والكلى  والرئتین الدماغ  مثل الحیویة باألعضاء اإلضرار  الكیمیائي العالج أدویة من األمد طویلة المحتملة المضاعفات تشمل

 .بالسرطان اإلصابة خطر وزیادة الخصوبة انخفاض  المدى طویلة  األخرى المضاعفات  تشمل. باألدویة المضاعفات عالج یمكن األحیان، 
 

 االنغراس  فشل
 تنجو ال األحیان، بعض  في . وتنقسم تنمو بھا المتبرع المناعي الجھاز خالیا كانت إذا ما لمعرفة بانتظام الطفل دم األطباء یفحص الزرع، بعد

 بتھیئة یقومون األحیان بعض وفي الزرع، عملیة األطباء یكرر ما  عادةً . االنغراس فشل المضاعفات ھذه وتسمى الطفل  عند الجدیدة الخالیا
 .الثانیة المحاولة في ةناجح زرع عملیة إجراء احتمالیة لتحسین مسبقًا الطفل

 
 المضیف  حیال  الطعم داء
 من المناعي الجھاز خالیا تھاجم عندما المضیف حیال  الطعم داء یحدث. GVHD أو المضیف، حیال الطعم بداء الزرع بعد الطفل یصاب قد

 الموجودة واألنسجة األعضاء ترى  متبرعال من الجدیدة التائیة الخالیا أن ھو ذلك  في والسبب". المضیف " أو الطفل، ،"الطعم" أو المتبرع،
 تُعالج . والرئتین الكبد مثل األعضاء وبعض المخاطیة واألغشیة  الھضمي والجھاز الجلد  على الھجمات تحدث". غریبة" أنھا على  الطفل في
 .األخرى واألدویة بالستیرویدات الحالة ھذه



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنزل العودة إلى 

 تأكد المستشفى، مغادرة قبل. نفسھ الوقت في والقلق بالسعادة حینھا ستشعر المنزل، إلى  للعودة سراحك إطالق على  الطبیب یوافق أن بمجرد
 .المطلوبة الرعایة معرفة من

 
ً  األكثر الجزء ھي المستشفى مغادرة  تكون قد  بعض  یجده احتمال ھذا. بالكامل عاتقك على اآلن طفلك رعایة أصبحت حیث الرحلة،  في رعبا

 .أطفالھم لدى الصحیة المشاكل إلى بالنظر مخیفًا اآلباء
 

 الصحیة الرعایة مقدم مع لھا المخطط المتابعة مواعید بجمیع االحتفاظ من وتأكد المستشفى إلى طارئ بشكل العودة  علیك كان إذا خطة جھز
 من جانبیة آثار توجد ال وأنھ سلیم لدیھ المناعة جھاز أن من للتأكد العالج بعد بانتظام فلكط صحة الصحیة الرعایة مقدمو یراقب. بك  الخاص
 .العالج



 

 المنزل  إلى  العودة
 تطھیر  طریق عن منزلك نظف المنزل، إلى طفلك إحضار قبل

 طفلك یزال ال. الكھربائیة بالمكنسة والكنس والغبار  األسطح
 .والفطریات والفیروسات البكتیریا من بعدوى لإلصابة عرضة

 
 على للحفاظ مھمة أخرى طریقة ھناك التنظیف، إلى باإلضافة

 20 لمدة جیًدا الیدین  غسل إن. یدیك  غسل ھيو  طفلك سالمة
 ھو طفلك تلمس أن قبل مرة كل في الدافئ بالماء األقل  على ثانیة

 معقم استخدام أیًضا یمكنك. الجراثیم انتشار لمنع طریقة أفضل
 .طفلك  لمس قبل مرة كل  في یدیك لتنظیف الیدین

 
 في لكطف یزال ال بینما للمنزل اإلضافیة النصائح بعض یلي فیما

 :العالج  بعد العزل مرحلة
 
 
 

 .فیھ یعیشون من بخالف المنزل، إلى الزوار بدخول السماح عدم •
 الحضانة، أو للتسوق أو الكنیسة مثل مغلقة عامة أماكن أي إلى المنزل من الوخیم المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل إخراج عدم •

 .بالزیارات األطباء یسمح حتى
 جلب احتمال فإن أكادیمیة، أو دینیة مدرسة أو بحضانة األخوات أو اإلخوة التحق إذا. الطفل بلمس واألخوات لإلخوة السماح عدم •

 .للطفل  تھدید أكبر یمثل المنزل إلى الجراثیم
 .الطفل عن برد، بنزلة مصابًا كان إذا حتى مریض، شخص أي إبعاد •
 أي تفشي حالة في بالوالدین االتصال یجب وأنھ  مناعة جھاز یمتلك ال أًخا لدیھم  أن إلى واألخوات اإلخوة بھا یلتحق التي المدرسة تنبیھ •

 .المدرسة في معدي مرض
 .أمكن إذا آخر، مكان  إلى األلیفة الحیوانات نقل •
 .بمطھر األسطح مسح طریق عن المنزل نظافة على الحفاظ •

 
 أسئلة 
 لطبیبك 

 
 المطلوبة  بالرعایة  معرفتك  من  تأكد  المستشفى،  مغادرة  قبل 

 .األسئلة  واطرح 

 إعطاؤھا؟ یتم مرة وكم جرعتھا وما المطلوبة األدویة ما •
 للدواء؟  الجانبیة اآلثار ھي ما •
 القلق؟  تستدعي التي العالمات أو  األعراض ما •
 للقیام  األفضل  الخیار ھو وما بالطبیب االتصال یجب متى •

 العمل؟  ساعات  وبعد  أثناء بذلك

 قبل  االجتماعي  األخصائي  أو  طفلك  حالة  مدیر  إلى  تحدث 
 .مفیدة  وموارد  نصائح  الشخص  ھذا  لدى  یكون  قد  إذ  الخروج، 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطیط للمستقبل 

 أیًضا تجعلك قد ولكنھا ومضغوًطا، مرھقًا تجعلك قد . بالتحدیات ملیئة تجربة الوخیم  المشترك المناعي بالعوز المصاب الطفل رعایة تعتبر
 الصغیرة، اإلنجازات بفرحة وتحتفل بیومھ، الیوم تعیش أن  الرحلة تلك منك وتتطلب رحلة ھو الوخیم المشترك المناعي العوز. صالبة أكثر

 .طفلك مع اللحظة  ھذه في اموجودً  وتكون
 

. العالج بعد وفعال صحي مناعة جھاز  طفلك یبني فقد. طفلك لصحة ضروریة والتقییمات الطبیة للمواعید األجل طویلة المنتظمة المتابعة تعد
 .بانتظام المناعي الغلوبولین  عالجات یتطلب مما ذلك، بعد للخطر معرًضا لطفلك المناعي الجھاز یظل قد أو

 
 الجھود ستساعد. والثانویة االبتدائیة المدرسة مراحل حتى واستمراًرا األولى السنوات من بدًءا التعلیم، في تدخالت إلى أیًضا طفلك تاجیح قد

 .تعلیمھ لبقیة  متین بأساس وتزویده تعلیمیة بیئة إلى انتقالھ في ممكن وقت أقرب في لطفلك الخدمات لتنسیق  المبذولة



 

 للمستقبل  التخطیط
 المبكر  التدخل
 الحركیة، والمھارات الكالم مثل النمو، مھارات في متأخًرا یكون فقد المنزل،  في عزل  وفي المستشفى في طویالً  وقتًا سیقضي طفلك  ألن نظًرا

 المشترك المناعي لعوزا أنواع بعض  تسبب أن یمكن  أیًضا،). ADD( االنتباه نقص  اضطراب مثل إدراكي، باضطراب مصابًا یكون قد أو
 طبیبك اسأل . السمع في بقصور أمیناز دي األدینوزین نقص بسبب الوخیم المشترك المناعي العوز  یرتبط المثال، سبیل على. إعاقات الوخیم

 .الطبیعي  والعالج الوظیفي والعالج النطق عالج مثل المبكر التدخل خدمات من سیستفید طفلك كان إذا عما
 

 ھذه  تقدم. لھا مؤھالً  طفلك یكون قد التي المبكر التدخل برامج فیھا تعیش التي التعلیمیة المنطقة توفر قد الخاصة، لعالجاتا إلى باإلضافة
 موارد - Infant and Toddler Connection أو Bright Beginnings أو Child Find باسم أحیانًا تُعرف التي - البرامج
 .األسباب من سبب ألي النمو في تتأخیرا من عانى  الذي الطفل لمساعدة

 
 المدرسة 

 المدرسة  مسؤولي قابل). الفردي التعلیم برنامج(  IEP أو 504 خطة خالل من تغطیتھ یجب خاص، أو عام تعلیمي برنامج طفلك یبدأ عندما
 .لطفلك المناسبة الخطة لتحدید

 
 برنامج إنشاء یتم. خاص  تعلیم إلى یحتاج المتحدة الوالیات  في العامة ةالمدرس في طفل لكل وضعھا تم قانونیة وثیقة  ھو الفردي التعلیم برنامج
 .الطفل عن الكثیر یعرفون الذین المنطقة  وموظفي الطفل) والدي( والد  من محدد فریق خالل من الفردي التعلیم

 
 أماكن توفیر المدرسة من 504 خطة تتطلب. مناسبة 504 خطة  تكون قد الحالة ھذه وفي متخصص، تعلیم إلى األطفال جمیع یحتاج ال

 في الماء جدري أو اإلنفلونزا مثل  لمرض تفشي  ھناك كان إذا بك االتصال التجھیزات تشمل قد. طفلك صحة على  للحفاظ خاصة إقامة
 والذي  الوخیم شتركالم  المناعي بالعوز المصاب للطفل المناسب الملصق یكون قد. طبیة ألسباب الغیاب أیام عن  العقوبات إلغاء أو المدرسة،

 ".أخرى صحیة إعاقة" ھو الخطتین من أي یتطلب
 

 الوراثیة  االستشارة
 على األسر الوراثة استشاریو  یساعد أن یمكن. وراثة استشاري مقابلة الوخیم المشترك المناعي العوز من أطفالھا یعاني التي  العائالت تقرر قد

 .حیاتھم على  الوخیم، المشترك لمناعيا  العوز مثل الموروثة، الحاالت تأثیر كیفیة فھم
 

 إرشادات  تقدیم یمكنھ  كما الطفل، في  تشخیصھ یتم الذي  الوخیم المشترك المناعي العوز نوع حول  معلومات تقدیم  الوراثة الستشاري یمكن
 .أسرھم بناء في اآلباء یفكر بینما ارالقر صنع عملیة تسھیل في مھًما دوًرا الوراثة استشاریو یلعب. األسرة تنظیم بخیارات یتعلق فیما لآلباء



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 دلیل تنظیم األسرة



ي   التبين

ي اعتبارك: 
 ضع �ض

ي الذي   •
ي ن�ع التبين

التفك�ي �ن
يناسب احت�اجات أ�تك  

 وتفض�التها 

ات   • االستعداد لالنتظار لف�ت
متفاوتة من الوقت أثناء  

 العمل�ة 

 التلقيح الصنا�ي 

ي اعتبارك: 
 ضع �ض

ن التابع   • كة التأمني االتصال ��ش
لها لمعرفة الخدمات  

 المشمولة 

البحث عن ع�ادة خص��ة   •
ي    احت�اجاتك الف��دة تليب

 الحمل الطب��ي 

ي اع
 تبارك: ضع �ض

التحدث إ� استشاري وراثة   •
ي  

حول خ�ارات الفحص الجيين
 قبل الوالدة 

ي   •
متابعة نتائج فحص حديي�
الوالدة لطفلك بعد وقت  

 قص�ي من الوالدة 

 تنظ�م األ�ة: 
ي المستقبل

 التفك�ي �ض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا 
�
ا م��ك ك الوخ�م أمر� ي رحلة طفلك مع العوز المنا�ي المش�ت

�مكن أن �كون التنقل �ن
ا مع عدد من القرارات والتجارب الم ا ألن رحلة طفلك مع العوز  ومرهق� �ة. نظر� ص�ي

ي الخطوة  
ا للتفك�ي �ن ك الوخ�م تكون مدى الح�اة، فقد تكون مستعد� المنا�ي المش�ت

 التال�ة أل�تك. 

تذكر أن قرارك ب�نجاب األطفال هو اخت�ار شخ�ي وحم��ي ومن المهم أن تدرك أن  
ا اآلن. مهما كان  ي مستقبلك قد يبدو مختلف�

ي النها�ة التفك�ي �ن
فإنه  -اخت�ارك �ن

 االخت�ار الصحيح لك وأل�تك. 
 

 خ�ارات تنظ�م األ�ة المختلفة 

ي ك�ف�ة ز�ادة عدد أفراد أ�تك بعد إنجاب طفل مصا
ي المراحل المبكرة من التفك�ي �ن

ي أ�تك اآلن. قد تكون �ن
ب بالعوز هناك طرق مختلفة للتفك�ي �ن

ك الوخ�م، أو قد تفكر  ي عدم إنجاب أطفال آخ��ن. بغض النظر عما تقررە، من المهم استشارة ف��ق الرعا�ة الصح�ة الخاص بك حول أي المنا�ي المش�ت
�ن

ي المزا�ا والمخاطر وتقي� 
ي قد تختارها بعد التفك�ي �ن  مها. خطوات ستحتاج إ� اتخاذها حسب صحتك الف��دة وصحة أ�تك. ف�ما ��ي الخ�ارات اليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناقشة مع مقدم الرعا�ة الصح�ة لطفلك حول االحت�اطات الصح�ة المو� بها   • 
ك الوخ�م   (ع� سب�ل المثال، العزل) لطفلك المصاب بالعوز المنا�ي المش�ت

ن ع� صحتك العقل�ة وطلب الدعم عند الحاجة  • ك�ي  ال�ت
ي التكال�ف المال�ة المرتبطة بكل خ�ار •

 التفك�ي �ن
 

 

ي أ�تك بعد إنجاب طفل مصاب بالعوز المنا�ي  
هناك طرق مختلفة للتفك�ي �ن

ك الوخ�م ( سواء قررت ز�ادة عدد أفراد أ�تك أم ال، فإن القرار  ).  SCIDالمش�ت
ي خ�ارات تنظ�م  قرارك األفضل هو  

. . استخدم هذا المورد لمساعدتك ع� التفك�ي �ن
اب طفل مصاب بالعوز المنا�ي  األ�ة المختلفة واالعتبارات الخاصة بعد إنج

ك الوخ�م.   المش�ت

ي ح�اتكم الطب�ة، 
ي ح�اتكم و�ض

"ال تدعوا األشخاص اآلخ��ن الذين ال �عرفون ما �حدث �ض
 �ع�قون عمل�ة التفك�ي ف�ما إذا كنتم ت��دون إنجاب أطفال أم ال." 

 أم لثالثة أطفال -
 

 االعتبارات الرئ�س�ة
ة مع ف��ق الرعا�ة الصح�ة   ي إجراء مناقشة مستن�ي

لمساعدتك �ن
الخاص بك وأ�تك حول إنجاب أطفال آخ��ن، من المهم معرفة  

ك الوخ�م المصاب به طفلك وما إذا   وفهم ن�ع العوز المنا�ي المش�ت
ن لهذە الحالة الوراث�ة.  �كك حاملني  كنت أنت أو �ش

ك الوخ�م الذ • ؟ما ن�ع العوز المنا�ي المش�ت ي منه طف�ي
  ي �عايض

أو   RAG 1دي أميناز،  �سبب نقص األدينوز�ن،  X(المرتبط بـ 
2 ،IL7R ،(إلخ 

 هل أنا حامل لهذە الحالة؟ •
��ي حامل لهذە الحالة؟  •  هل �ش

 أ�ة مكتملة 

إن قرار عدم إنجاب أطفال آخ��ن  
هو خ�ار قد �كون األفضل  

 أل�تك. 

ي اعتبارك: 
 ضع �ض

مناقشة خ�ارات وسائل منع   •
الحمل مع مقدم الرعا�ة  

 الصح�ة الخاص بك 

بناء نظام دعم أل� األطفال   •
ن بالعوز المنا�ي   المصابني

ك الوخ�م   المش�ت

ي اعتبارك
 :ضع �ض



 
 
 

ي �مكن أن �ساعدك ع� التفك�ي ف�ما س ي النها�ة، س�عتمد قرارك ع� الق�م واألول��ات الشخص�ة أل�تك. ف�ما ��ي قائمة باألسئلة اليت
�كون األفضل و�ن

�كك أو مقدم الرعا�ة الصح�ة  أل�تك. استخدم المساحة المتوفرة لتدو�ن  أفكارك أو تدو�ن المالحظات أو الستخدامها كدل�ل عندما تتحدث مع �ش
 الخاص بك. 

 

ا وأ�ت ا وطفلك ف��د� �كك ف��د� ي تجعل �ش ي اعتبارك الصفات أو الخصائص المحددة اليت
ي اعتقادك أبرز نقاط القوة لدى أ�تك؟ ضع �ن

 ك كوحدة ف��دة. ما �ي �ن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي اعتبارك عالقاتك الشخص�ة والرفاه�ة المال�ة وصحتك الجسد�ة والعق
 ل�ة. ما �ي أهم أول��اتك بالنسبة لصحة أ�تك ورفاهيتها �شكل عام؟ ضع �ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي لد�ك من ح�ث صلتها بأهدافك لتنظ�م األ�ة؟  ي هذە األول��ات، ما �ي المخاوف أو الشواغل اليت
 عندما تفكر �ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ي �مكنك اتخاذها والدعم الذي تحتاجه للوصول إ� هناك.  ي الخطوات اليت
 ك�ف تتخ�ل أن تبدو أ�تك بعد خمس سنوات؟ فكر �ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

وع مدعوم من إدارة الموارد والخدمات الصح�ة (  �ة األم��ك�ة ( ) HRSAهذا الم�ش % من مصادر غ�ي حكوم�ة. محت��ات هذا العمل �ي مسؤول�ة المؤلف  0مليون دوالر بتم��ل  2.97 كجزء من جائزة يبلغ مجموعها ) HHSالتابعة لوزارة الصحة والخدمات الب�ش
) فقط ن ورة وجهات النظر الرسم�ة، أو تأي�د، (المؤلفني �ة األم��ك�ة ( ) HRSAإدارة الموارد والخدمات الصح�ة (  وال تمثل بال�ن  أو الحكومة األم��ك�ة. ) HHSأو وزارة الصحة والخدمات الب�ش
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 الوخیم؟ المشترك المناعي  العوز ھو ما
ك الوخ�م ( هو مجموعة من  ) SCIDالعوز المنا�ي المش�ت

ض بغ�اب الخال�ا اللمفاو�ة التائ�ة   ي تتم�ي االضطرابات الوراث�ة الئت
والخال�ا اللمفاو�ة البائ�ة أو وجود خلل فيها. �كون حديثو الوالدة  

ض لخطر العدوى   ك الوخ�م معرضني المصابون بالعوز المنا�ي المش�ت
ي تهدد الح�اة. و�دون   وس�ة والفط��ة الشد�دة الئت �ة والف�ي البكت�ي

ي 
 الوقت المناسب والعالج المناسب، ال يتجاوز مر�ض  التشخ�ص �ض

ك الوخ�م مرحلة الطفولة. العوز المنا�ي   العوز المنا�ي المش�ت
ك الوخ�م هو مرض نادر، و�بلغ معدل انتشارە  من كل   1المش�ت

 والدة.  58000

 الوخیم؟ المشترك المناعي  العوز یسبب الذي ما
ك الوخ�م عن ط��ق الوراثة  قد يتم تور�ث العوز المنا�ي  المش�ت

و�رتبط الشكل األ���  . Xالمتنح�ة أو الجسد�ة المتنح�ة المرتبطة بـ  
ض  ي جني

ك الوخ�م بطفرة �ض ا للعوز المنا�ي المش�ت ع�   IL2RGشيوع�
ا عند الذكور. ن�ع آخر   Xال�روموسوم  و�حدث �شكل ح�ي تق��ب�

ك الوخ�م �حدث �سب ب الطفرات  شائع من العوز المنا�ي المش�ت
ض الذي �شفر األدينوز�ن ي الجني

 ). ADAدي أميناز (  �ض
ك الوخ�م �سبب   تحدث األشكال األخرى من العوز المنا�ي المش�ت

ي �شفر سلسلة ألفا لمستقبل  ي الجينات الئت
و�ن��م   IL-7Rطفرات �ض

Janus kinase 3   وRAG1   وRAG2 ،  باإلضافة إ� طفرات أخرى
ا. هناك أنواع معينة  ك الوخ�م  أقل شيوع� من العوز المنا�ي المش�ت

ض مجموعات معينة، مثل عشائر األم�ش   ا بني تكون أ��� شيوع�
 . ض ض األصليني  وسكان نافاجو األم��كيني

 الوخیم؟ المشترك المناعي  العوز اكتشاف یتم كیف
ك الوخ�م باستخدام تحل�ل   يتم ا�تشاف العوز المنا�ي المش�ت

)  TRECsمستقبالت الخال�ا التائ�ة ( لل�شف عن دوائر استئصال 
ي تم الحصول عليها من   ي بقع الدم الجافة الئت

ي �مكن ق�اسها �ض والئت
ي الوالدة   ي الوالدة عن ط��ق وخز ال�عب. س�كون لدى حديئ� حديئ�

ك الوخ�م عدد قل�ل أو ال �مكن   ض بالعوز المنا�ي المش�ت المصابني
).  TRECsئ�ة ( ا�تشافه من دوائر استئصال مستقبالت الخال�ا التا

ا   ُ�ستخدم تحل�ل دوائر استئصال مستقبالت الخال�ا التائ�ة أ�ض�
ي   ك الوخ�م والئت لتحد�د الحاالت األخرى غ�ي العوز المنا�ي المش�ت

ا من د�سم�ب  ا بنقص الخال�ا التائ�ة. اعتبار� ض أ�ض� ، أجرت  2018تتم�ي
ي الوالدة   ي الوال�ات المتحدة فحص حديئ�

جميع الوال�ات �ض
ك الوخ�م.  ال�تشاف  العوز المنا�ي المش�ت

 غیر الوالدة حدیثي  فحص مع التعامل یمكن كیف
 الوخیم؟ المشترك المناعي  العوز عن للكشف الطبیعي 

ورة إجراء   • ي الوالدة. أ�د ع� �ض أخ�ب األ�ة بنت�جة فحص حديئ�
ا بالعوز المنا�ي   اختبار �شخ��ي لتأ��د ما إذا كان الرضيع مصاب�

ك الوخ�م.  ا لتشخ�ص المش�ت ا�د نظر� ض ي خطر م�ت
وضح لهم أن الطفل �ض

ازي، �جب ع� األ�ة إبقاء الطفل   إصابته بنقص المناعة. كإجراء اح�ت
ي العزل. 

 �ض

است�ش اختصا�ي مناعة أطفال والذي �مكنه تقد�م م��د من   •
 المعلومات حول الفحص التأ��دي. 

 ال تعِط لقاحات للطفل قبل موافقة اختصا�ي المناعة.  •

وس المضخم للخال�ا   �مكن أن • تحمل العد�د من األمهات الف�ي
 )CMV ( ض الثدي. أخ�ب األمهات بالتوقف عن الرضاعة الطب�ع�ة ي لنب

�ض
ي  

وس المضخم للخال�ا �ض ض �مكن أن �صابوا بالف�ي ووضح لهن أن البالغني
 أي وقت. 

أو�ي الوالدين باستخدام الماء المغ�ي بدً� من الم�اە المعبأة مع   •
لضمان عدم تعرض الطفل ل�م�ات ضئ�لة من    الحل�ب الصنا�ي 

ي ذلك الحلمات.  
ا غ�ي زجاجات الرضاعة، بما �ض �ا. �جب أ�ض� البكت�ي

ي ال تتطلب   كيبة الجاهزة للتغذ�ة، والئت ا استخدام ال�ت �مكن أ�ض�
ا.  ا أو خلط� �  تحض�ي

ك الوخ�م، فقم ب�حالة   • إذا تم تأ��د �شخ�ص العوز المنا�ي المش�ت
ي عالج العوز المنا�ي  األ�ة إ� 

ة �ض اختصا�ي مناعة أطفال لد�ه خ�ب
ك الوخ�م واالستشارة الوراث�ة.   المش�ت

 قدم معلومات حول خدمات الصحة االجتماع�ة أو العقل�ة لأل�ة.  •

 ):SCID( الوخیم المشترك المناعي العوز
 معرفتھ إلى  الصحیة الرعایة مقدمو  یحتاج ما
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 الوخیم؟ المشترك المناعي  العوز عالج  یتم كیف
ض بالعوز ال ك الوخ�م بزرع الخال�ا الجذع�ة المكونة للدم ( يتم عالج معظم األطفال المصابني ع المثا�ي هو الشقيق الذي لد�ه  ). HSCTمنا�ي المش�ت المت�ب

�ة المتطابقة (  �ة المتطابقة، �مكن  ). HLAمستضدات ك��ات الدم الب�ضاء الب�ش ي حالة عدم وجود شقيق لد�ه مستضدات ك��ات الدم الب�ضاء الب�ش
و�ض

ع من غ�ي ذي ي ذلك   االستعانة بمت�ب
ك الوخ�م، بما �ض ي عالج بعض أنواع العوز المنا�ي المش�ت

ا �ض ا أ�ض� ي ناجح� القرىب أو أحد الوالدين. لقد كان العالج الجيئض
ك الوخ�م �سبب نقص األدينوز�ن ك الوخ�م المرتبط بـ  العوز المنا�ي المش�ت ك الوخ�م ن�ع   Xدي أميناز والعوز المنا�ي المش�ت والعوز المنا�ي المش�ت

ا للتجارب ال����ة. وتتوفر العالجات باإلن��مات والعالجاتأ ك الوخ�م حال�� ببدائل   رت�م�س. تخضع معظم العالجات الجين�ة للعوز المنا�ي المش�ت
ك الوخ�م لزرع الخال�ا الجذع ، ل�نها ال �ستع�د وظ�فة المناعة �شكل كامل. وحئت �خضع مر�ض العوز المنا�ي المش�ت ض المنا�ي �ة المكونة للدم  الغل��ولني

ا ألنه ال  ي العزل، و�مكن إعطاء رعا�ة داعمة بالمضادات الحي��ة ومضادات الفط��ات لمنع العدوى. نظر�
، �جب أن يبقوا �ض ي  �مكن  أو العالج الجيئض

ك الوخ�م لزرع الخال�ا الجذع�ة المكونة للدم   استخدام هذە التداب�ي الوقائ�ة إال �شكل مؤقت، �جب أن �خضع األطفال المصابون بالعوز المنا�ي المش�ت
ا وغ ك الوخ�م الذين تم �شخ�صهم مبكر� ي الستعادة وظ�فة المناعة الطب�ع�ة. يبلغ معدل بقاء مر�ض العوز المنا�ي المش�ت ض  أو العالج الجيئض �ي المصابني

، ع� ق�د الح�اة حوا�ي  ي  %. 95بالعدوى قبل زرع الخال�ا الجذع�ة المكونة للدم أو العالج الجيئض
 

 المعلومات؟ من المزید على للحصول أتوجھ أین
 

 

 السریریة الرعایة

 ) PIDTC: Participating Clinical Centers( المشاركة السریریة المراكز: األولیة المناعة نقص عالج اتحاد •

 ) Rotavirus Vaccine Guidance( العجلي الفیروس لقاح إرشادات •

 ) ACMG SCID ACT Sheet( الوخیم المشترك المناعي العوز بشأن الطبیة الوراثة لعلم األمریكیة الكلیة عمل ورقة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األبحاث

  الصحیة  والخدمات الموارد إلدارة التابع الوالدة حدیثي فحص معلومات مركز •
)HRSA Newborn Screening Information Center( 

 ) Immune Deficiency Foundation: SCID Overview( الوخیم المشترك المناعي العوز على عامة نظرة: المناعي العوز مؤسسة •
 :Immune Deficiency Foundation( الوالدة حدیثي وفحص التائیة الخالیا مستقبالت استئصال دوائر: المناعي العوز مؤسسة •

TRECs and Newborn Screening ( 
• SCID Compass :التائیة الخالیا مستقبالت استئصال  دوائر وفحص التائیة الخالیا عدد انخفاض )SCID Compass: Low T Cell 

Counts and TRECs Screening ( 

 )NIH: Genetic and Rare Disease Information Center( والنادرة الوراثیة األمراض معلومات مركز: الوطنیة الصحة معاھد •
 

 الوالدین دعم

 SCID Angels (SCID Angels Foundation) مؤسسة •

• SCID Compass :المناعي بالعوز المولودین األطفال أمور ألولیاء المناصرة وموارد األسري والتواصل اإلعالمیة المواد 
Advocacy  SCID Compass: Informational Materials, Family Networking, and( الوخیم المشترك

Children Born with SCID Resources for Parents of ( 

• SCID Compass :الوالدین دعم مجموعات )SCID Compass: Parent Support Groups ( 

http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://www.scidangelsforlife.com/
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups
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 الوخیم؟ المشترك المناعي العوز ھو ما
SCID   ي ك الوخ�متعين . األطفال المصابون بالعوز المنا�ي  العوز المنا�ي المش�ت

ك ا و�مكن أن  المش�ت الوخ�م لديهم جهاز منا�ي ضع�ف أو ل�س لديهم مطلق�
د أو اإلنفلونزا. وهو حالة وراث�ة، أي  �مرضوا �شدة من أمراض شائعة مثل ال�ب

 أنه ينتقل من اآلباء إ� األبناء من خالل الجينات. 
 

 للعالج؟ قابل الوخیم المشترك المناعي العوز ھل
ك الوخ�م قابل للعالج.  إذا ا�تشف األطباء العوز المنا�ي  العوز المنا�ي المش�ت

ن   ا، فس�كونون أ��� قدرة ع� عالج األطفال المصابني ك الوخ�م مبكر� المش�ت
ي  

بهذا االضطراب. تحدث إ� طبيبك حول إجراء الم��د من الفحوصات �ن
 أ�ع وقت ممكن.  

 
 الوالدة؟ حدیثي فحص نتیجة تعني ماذا

ي الوالدة لل�شف عن   �خضع طفلك الختبارات فحص روتين�ة لحديي�
ة. أظهرت نت�جة فحص طفلك مست��ات منخفضة  الحاالت الطب�ة الخط�ي

ي تعمل ع� مقاومة االلتهابات.  اختبارات الفحص �ي من الخال�ا المناع�ة اليت
ا  ي اختبار فحص  .  الخطوة األو� ول�ست �شخ�ص�

النت�جة غ�ي الطب�ع�ة �ن
ك   ا أن طفلك مصاب بالعوز المنا�ي المش�ت ي دائم� ي الوالدة ال تعين حديي�

ا عن حاالت أخرى مرتبطة بجهاز   الوخ�م. إذ �كشف اختبار الفحص أ�ض�
ك الوخ�م.   ا ال تكون شد�دة مثل العوز المنا�ي المش�ت المناعة، ول�نها غالب�

ا إجراء الفحص التا�ي لطفلك.   ل�ن من المهم جد�

 
 المناعي بالعوز مصابًا طفلي كان إذا ما رفةمع  یمكنني كیف

 الوخیم؟ المشترك
ا بالعوز المنا�ي  س�حتاج طفلك إ� إجراء فحص آخر للتأ�د مما إذا كان مصاب�

ك الوخ�م أو حالة مختلفة قد �سبب نقص جهاز المناعة.  إذا أ�دت   المش�ت
ك الوخ�م، فمن   هذە الفحوصات أن طفلك مصاب بالعوز المنا�ي المش�ت

ي العوز المنا�ي  
المحتمل أن يوصلك طب�ب طفلك بطب�ب متخصص �ن

ك الوخ�م  ك الوخ�م. �حتاج األطفال المصابون بالعوز المنا�ي المش�ت المش�ت
 إ� رعا�ة خاصة للبقاء بصحة ج�دة قدر اإلمكان. 

 طفلي؟  سالمة على أحافظ كیف اآلن
ا لضعف جهاز المناعة لدى طفلك أو عدم وجودە، فإن أهم  ي   نظر�

ء ينب�ن ي
�ش

 الق�ام به اآلن هو منع طفلك من اإلصابة باألمراض. 

 لتجنب إصابة طفلك باألمراض: 

 أي شخص   •
ً
ا عن األشخاص اآلخ��ن، وخاصة ي طفلك بع�د�

اب�ت
ا.   قد �كون م��ض�

اب منه.  •  اغس�ي �د�ك قبل لمس طفلك أو االق�ت

ي إ� طبيبك إذا كان من اآلمن إرضاع طفلك رضاعة  •
تحدى�

وس   ا �س� الف�ي وس� ا ف�ي
�
طب�ع�ة. تحمل بعض األمهات أح�ان

ي حل�ب الثدي. �جب استخدام الماء المغ�ي  
المضخم للخال�ا �ن

. فقد ال تزال الم�اە    من الم�اە المعبأة مع الحل�ب الصنا�ي
ً

بد�
ي قد تكون ضارة لطفلك.  �ا اليت  المعبأة تحتوي ع� بعض البكت�ي

ي إ� طبيبك حول ما إذا ك •
ان �جب أن �حصل طفلك ع�  تحدى�

لقاحات معينة.  ال تجع�ي طفلك أو أفراد األ�ة اآلخ��ن  
ا   ا ح�� . تحمل اللقاحات الح�ة جزء� �حصلون ع� لقاح �ي

ي من  
وس. و�مكن أن �مرض طفلك الذي �عاىن ا من الف�ي ضع�ف�

ا من   ي جهاز المناعة أو ل�س لد�ه جهاز مناعة مطلق�
ضعف �ن

. لقاحات كوف  ل�ست لقاحات ح�ة.  19-�داللقاح ال�ي
 

 المعلومات؟ من المزید على للحصول أتوجھ أین
 scidcompass.org تفضل ب��ارة

 

 
 
 
 
 
 
 

 ملیون 2.97 مجموعھا یبلغ جائزة من كجزء) HHS( األمریكیة البشریة والخدمات  الصحة لوزارة التابعة)  HRSA( الصحیة والخدمات  الموارد  إدارة من مدعوم المشروع  ھذا:  مسؤولیة إخالء)/ HRSA( الصحیة والخدمات  الموارد  إدارة  إقرار"
 األمریكیة البشریة والخدمات  الصحة وزارة أو) HRSA( یةالصح والخدمات  الموارد  إدارة تأیید، أو الرسمیة، النظر وجھات  بالضرورة تمثل  وال فقط) المؤلفین( المؤلف مسؤولیة ھي العمل ھذا محتویات . حكومیة غیر مصادر من% 0 بتمویل دوالر

)HHS (األمریكیة الحكومة أو". 

 :التواصل

ا بحالة �س� بالعوز المنا�ي   ي أنه قد �كون مصاب� ي تعين ي الوالدة، واليت حصل طفلك ع� نت�جة فحص حديي�
ك الوخ�م (  ي أ�ع وقت ممكن للتأ�د مما  ). SCIDالمش�ت

�حتاج طفلك إ� إجراء الم��د من الفحوصات �ن
ك الوخ�م (  ا بالعوز المنا�ي المش�ت  ). SCIDإذا كان مصاب�

 إ� طب�ب طفلك ع� الفور �شأن إجراء الم��د من الفحوصات. تحدث 
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