
ورم خاليا العظام النسيجي





ما هو سرطان العظم؟ 

ــب  ــورم يف الغال ــدأ هــذا ال ــة. يب ــا العظمي ــارة عــن ورم ســرطاني يتطــور مــن اخلالي ســرطان العظــم هــو عب
يف النهايــة للعظــام الطويلــة. مثــل عظــام الذراعــني والســاقني. ومــن املمكــن رؤيتــه يف عظــام أخــرى كذلــك. 

ــة )أســفل  ــة مباشــرة(، القصب ــورم هــي يف أقصــى عظــام الفخــذ )فــوق الركب ــذا ال ــر منطقــة شــيوعاً له أكث
ــف مباشــرة.  ــذراع أســفل الكت ــة مباشــرة(، وال الركب

ما هي بعض العالمات واألعراض لسرطان العظم؟ 

قــد يحــدث انتفــاخ وألــم يف العظــم عنــد منطقــة الــورم. وقــد يــزداد األلــم مــع احلركــة، قــد يعــرج الطفــل إذا 
كان الــورم يف منطقــة الــورك أو يف الرجــل. 

ما الذي يسبب سرطان العظم؟ 

حتــى اآلن ال توجــد إجابــة لهــذا الســؤال ولكــن احتماليــة إصابــة العظــام التــي تكــون قــد تعرضــت لألشــعة يف 
املاضــي تكــون أكبــر. العــالج الكيمــاوي املبكــر )وخصوصــاً العالجــات القلويــة( مرتبــط أيضاً بازديــاد اخلطورة 
لألصابــة بســرطان العظــم. ســرطان العظــم ليــس معــدي وال ميكــن اإلصابــة بــه نتيجــة عــدوى. الســقوط أو 

اإلصابــات ال تســبب ســرطان العظــم ولكــن إصابــة معينــة قــد تلفــت النظــر إلــى مــكان وجــود الــورم. 

من الذي يُصاب بسرطان العظم؟ 

ــادر احلــدوث. يحــدث بشــكل متكــرر أكثــر يف األطفــال والبالغــني بــني عمــر  ســرطان العظــم هــو ســرطان ن
10 – 20 ســنة. يشــاهد يف الغالــب خــالل فتــرات النمــو الكبيــر خــالل املراهقــة وخــالل فتــرة منــو العظــام 

بشــكل كبيــر. ال توجــد عالقــة بــني طــول الشــخص وبــني احتماليــة اإلصابــة بســرطان العظــم. 

هل سرطان العظم موروث؟ 

ال زالــت احلاجــة قائمــة لوجــود معلومــات لتحديــد دور اجلينــات يف ســرطان العظــم. األطفــال الذيــن يصابــون 
بســرطان قرنيــة العــني الوراثــي، متالزمــة لــي فرومينــي، أو روثومنــد – تومبســون يكــون لديهــم درجــة خطــورة 
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أعلــى لإلصابــة بســرطان العظــم.  ال زالــت الدراســات قائمــة لدراســة دور اجلينــات.

ما هي الثانويات )Metastasis(؟

الثانويــات هــي عبــارة عــن انتشــار الــورم مــن مكانــه األصلــي )املوقــع الــذي بــدأ بــه( إلــى أعضــاء أخــرى يف 
اجلســم. مثــل الرئتــني، العظــام، والدمــاغ. ويف معظــم األحيــان ال يكــون عنــد األطفــال انتشــار واســع للمــرض 

حــني التشــخيص. 

ما هي الفحوصات واإلجراءات التي سيحتاجها الطفل؟ 

لتشــخيص ســرطان العظــم وحتديــد انتشــاره ســيتم إجــراء عــدد مــن الفحوصــات واإلجــراءات الضروريــة. 
بعــض هــذه الفحوصــات واإلجــراءات:

خزعة من الورم

يعتبــر هــذا الفحــص ضــروري لتحديــد نــوع الســرطان الــذي يعانــي منــه الطفــل وللمســاعدة يف معرفــة العــالج 
األنســب. يُجــرى هــذا الفحــص يف غرفــة العمليــات بواســطة ّجــراح وحتــت التخديــر الكلــي. 

بعــض املراكــز الطبيــة قــد ُتــري هــذا اإلجــراء يف قســم األشــعة. يف بعــض احلــاالت قــد يتــم أخــذ عينــة مــن 
خــالل إبــرة توصــل الــورم. يف بعــض احلــاالت األخــرى قــد يتــم عمــل شــق. مســتويات الراحــة والقلــق للطفــل 

ســتؤخذ بعــني االعتبــار يف التخطيــط ألفضــل الطــرق إلجــراء هــذا الفحــص. 

 )MRI( الرنني املغناطيسي

هــو عبــارة عــن فحــص يعطــي صــورة دقيقــة لألعضــاء واألورام داخــل اجلســم. يســتلقي الطفــل علــى طاولــة 
تتحــرك بــه إلــى آلــة شــبيهة باألنبــوب حتيــط الطفــل بحقــل مغناطيســي. هــذا الفحــص غيــر مؤلــم ولكــن اآللــة 
قــد تصــدر صوتــاً ضعيفــاً. يجــب أن ال يتحــرك الطفــل مطلقــاً خــالل إجــراء الفحــص. إذا لــم يســتطع الطفــل 

أن يســتلقي بشــكل هــادئ أو كان أصغــر مــن أن يســتلقي دون حــراك، عندئــذ ميكــن اســتخدام التخديــر. 

 )CT Scan( تصوير طبقي محوري عن طريق الكمبيوتر

عبــارة عــن مســح باألشــعة مبســاعدة الكمبيوتــر يظهــر صــور واضحــة ودقيقــة لألعضــاء الداخليــة ولــألورام. 
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ــاً خــالل هــذا  ــل االســتلقاء بشــكل هــادئ متام ــون باســتطاعة الطف ــم. يجــب أن يك ــر مؤل هــذا الفحــص غي
اإلجــراء. 

ــى االســتلقاء بشــكل ثابــت. قــد يكــون مــن  ــى تســكني ملســاعدتهم عل ــون بحاجــة إل بعــض األطفــال قــد يكون
الضــروري بالنســبة لألطفــال ان يشــربوا ســائل ملــون لتظهــر الصــورة بشــكل أوضــح. يف بعــض األحيــان كميــة 
ــار جانبيــة للمــادة امللونــة. قــد يكــون  ــة مــن املــادة امللونــة قــد حتقــن خــالل الوريــد. عمومــاً ال توجــد آث قليل

هنــاك احتماليــة حلــدوث ردود فعــل حتسســّية للمــادة امللونــة. 

مسح العظام 

يتــم عمــل مســح للعظــام لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك انتشــار للــورم يف العظــام أم ال. يتضمــن هــذا اإلجــراء 
حقــن مــادة إشــعاعية النشــاط يف الوريــد ومــن ثــم تركهــا ملــدة 2-3 ســاعات لتنتشــر يف اجلســم. بعــد ذلــك 
ــري العمــر  ــال صغي ــم. بعــض األطف ــر مؤل ــم عمــل الصــورة. هــذا اإلجــراء غي ــل ســاكناً ليت سيســتلقي الطف

ســيحتاجون إلــى تخديــر. 

 )X Ray( األشعة

ســيتم عمــل صــورة أشــعة للمناطــق املصابــة وألي منطقــة أخــرى مصابــة ذات اهتمــام بالنســبة لألطبــاء. ســيتم 
بــذل اجلهــد للتقليــل مــن تعــرض الطفل لألشــعة. 

فحوصات دم 

 )CBC( ُتــرى فحوصــات الــدم ملراقبــة كريــات الــدم للطفــل، األمــالح، وكيميــاء الــدم. فحــص تعــداد الــدم
ــا  ــح )اخلالي ــك الصفائ ــدم البيضــاء )مقاومــة العــدوى( وكذل ــات ال ــرات يف كري ــد يف الكشــف عــن التغي مفي
التــي تســاعد الــدم علــى التجلــط(. كيميــاء الــدم مثــل اليوريــا )BUN( تســاعد يف مراقبــة التغييــرات يف عمــل 

الكلــى. الكيميائيــات مثــل أنزميــات الكبــد )SGPT. SGOT( تكشــف عــن التغييــرات يف عمــل الكبــد. 

ُتــرى هــذه الفحوصــات حــني التشــخيص ملعرفــة فيمــا إذا كان هنــاك أمــراض أخــرى. وكذلــك تتــم متابعــة 
هــذه الفحوصــات خــالل فتــرة العــالج ملعرفــة مــدى اســتجابة الطفــل للعــالج. 
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أداة اإلدخال الوريدي 

ــم  ــارة عــن أنبــوب مؤقــت متصــل بالوريــد ويتــم عــن طريقــه إعطــاء الــدواء وســحب الــدم بــدون أل وهــي عب
اإلبــرة التــي يتعــرض لهــا الطفــل يف العــادة. كمــا ميكــن اســتخدامه لفحوصــات الــدم وألخــذ العالجــات 
كالعــالج الكيمــاوي ونقــل الــدم ومنتجاتــه واعطــاء املدّعمــات الغذائيــة عنــد احلاجــة. يتــم تركيــب هــذا 
األنبــوب يف غرفــة العمليــات والطفــل حتــت التخديــر. ســيتم تقريــر وضــع هــذا األنبــوب مــن قبــل الطبيــب 

ــد املناقشــة.  واألهــل بع

مراحل الورم العظمي 

مبجــرد اكتشــاف الــورم العظمــي قــد يجــرى مزيــد مــن الفحــوص ملعرفــة مــا إذا كانــت خاليــا الســرطان 
ــد مراحــل  ــد املراحــل. ال يوجــد نظــام لتحدي ــى مناطــق أخــرى مــن اجلســم ويســمى هــذا حتدي انتشــرت إل
الــورم العظمــي. بــدل ذلــك يصنــف معظــم املرضــى حســب مــكان وجــود الــورم. يحتــاج الطبيــب إلــى معرفــة 

ــورم العظمــي: ــة لل ــورم ومــدى انتشــاره ليضــع خطــة املعاجلــة. تســتخدم التصنيفــات التالي مــكان ال

الورم العظمي املوضعي 

لم تنتشر خاليا السرطان خارج العظم الذي بدأ فيه السرطان أو النسيج املجاور له. 

الورم العظمي الثانوي

انتشــرت خاليــا الســرطان مــن العظــم الــذي بــدأ فيــه الســرطان إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. وغالبــاً مــا 
ينتشــر إلــى الرئتــني. كمــا ميكــن أن ينتشــر إلــى عظــام أخــرى. 

العائد 

ــدأ  ــي ب ــود للظهــور يف األنســجة الت ــه. وقــد يع ــي أن الســرطان رجــع )عــاد( بعــد معاجلت ــد يعن املــرض العائ
فيهــا أو يف جــزء آخــر مــن اجلســم. يعــود الــورم العظمــي غالبــاً يف الرئــة. ويحــدث هــذا بعــد ســنتني أو ثــالث 

ســنوات مــن اكتمــال املعاجلــة عــادة. ورغــم احتمــال عودتــه بعــد ذلــك إال أن هــذا نــادر احلــدوث. 
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كيف يتم عالج سرطان العظم

ــاً يف هــذا  عــالج ســرطان العظــم يتضمــن العــالج الكيمــاوي واجلراحــة. ال يســتخدم العــالج باألشــعة غالب
املــرض. ســيقوم طبيــب الطفــل باحلديــث مــع العائلــة عــن الطريقــة املثلــى للعــالج وســيتم اتخــاذ قــرار مشــترك 

بــني الطرفــني للبــدء بإجــراءات العــالج. 

العالج الكيماوي 

ــورم  ــى انكمــاش ال ــا الســرطان، تعمــل عل ــل خالي ــى قت ــة تســاعد عل يتضمــن العــالج الكيمــاوي إعطــاء أدوي
ــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.  ــورم إل ــة مــن انتشــار ال ــى احلماي وتعمــل عل

ــال يف معاجلــة ورم العضــل املخطــط وورم األنســجة  ــا الفّع ــة بتأثيره ــدة معروف ــة عدي ــة كيماوي ــاك أدوي هن
الرقيقــة. ولكــن ال ميكــن لعــالج كيمــاوي واحــد مبفــرده أن يســيطر علــى هــذا املــرض. لذلــك فالعــالج 

الكيمــاوي يعطــى بشــكل مجموعــات. معظــم هــذه العالجــات تُعطــى عــن طريــق الوريــد. 

سيقوم الطبيب واملمرض بالشرح بالتفصيل عن اآلثار اجلانبية احملتملة للعالج الكيماوي املُقترح للطفل. 

اجلراحة 

يتــم اســتخدام اجلراحــة إلزالــة الــورم املوضعــي أو الثانــوي إن وجــد. يعتمــد نــوع اجلرحــة علــى موقــع وحجــم 
الــورم وفيمــا إذا كانــت األعصــاب واألوعيــة الدمويــة منفصلــة عــن الــورم وعمــر الطفــل وكــم بقــي مــن فتــرة 

النمــو للطفــل وســمات الــورم )فيمــا إذا تطــور كســر العظــم يف موقــع الــورم(.

سيتم عمل لقاء بني أفراد العائلة والفريق الطبي املعالج قبل اتخاذ أي إجراء. 

قبــل العمليــة ســيقوم اجّلــراح بإخبــار األهــل عــن مــا هــي التوقعــات خــالل فتــرة الشــفاء. قــد يحتــاج الطفــل 
للبــس جبيــرة معينــة بعــد بعــض العمليــات. وبعــض األطفــال قــد يحتاجــون للبقــاء يف الســرير لبضعــة أيــام. 
املعاجلــة الطبيعيــة تســاعد الطفــل علــى شــفاء األماكــن التــي تأثــرت وإعــادة عملهــا الطبيعــي تدريجيــاً بعــد 
العمليــة. بعــض األطفــال قــد يســتفيدوا مــن الذهــاب لوحــدة إعــادة التأهيــل لتلقــي العــالج لبضعــة أســابيع. 
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كم ستكون فترة المعالجة بالنسبة للطفل؟ 

تســتمر فتــرة العــالج مــن 9 – 12 أشــهر. تســتمر املعاجلــة يف العــادة لعــدة أيــام وغالبــاً مــا تعطــى يف 
املستشــفى. يكــون هنــاك تخطيــط لزيــارات متابعــة لفحوصــات الــدم والفحــص الســريري يف العيــادات 
اخلارجيــة بــني جرعــات العــالج الكيمــاوي عمومــاً. تتــم اجلراحــة بعــد عــدة أشــهر مــن بــدء العــالج الكيمــاوي. 

كيفية العمل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بالطفل؟ 

رعايــة الطفــل حتتــاج إلــى منهــاج والعمــل كفريــق يعتبــر الوالديــن جــزء أساســي مــن الفريــق. مدخــالت 
الوالديــن تعتبــر هامــة جــداً ألنهــم يعرفــون الطفــل أكثــر مــن أي شــخص آخــر. الفريــق الطبــي يحتــاج ملســاعدة 
األهــل للوصــول إلــى تدبيــر شــامل للمــرض. مــن املهــم جــداً االتصــال بشــكل منفتــح وصريــح مــع فريــق الرعايــة 
الصحيــة اخلــاص بالطفــل. يجــب علــى األهــل دائمــاً ســؤال الطبيــب أو املمــرض إذا حــدث أمــر مــع الطفــل 

غيــر متأكديــن منــه. مــن األفضــل كتابــة هــذه األســئلة حتــى ال تنســى. 

هل مشاعر األهل طبيعية؟ وكيف يمكن التصرف حيالها؟

معرفــة األهــل أن طفلهــم مصــاب بالســرطان قــد يشــكل صدمــة شــديدة. قــد ال يُصــدق األهــل يف البدايــة أو 
قــد يأملــون أن يكــون التشــخيص خاطــئ، بالرغــم مــن ذلــك فــإن التغييــرات التــي حتــدث للطفــل وبــدء الطفــل 

مبراجعــة املستشــفى وبدئــه بالعــالج أمــور ســتؤكد بــدون شــك الوضــع احلقيقــي للطفــل. 

ــم  ــم ل ــب ألنه ــل أو قــد يشــعرون بالذن ــة قــد يشــعرون باملســؤولية عــن مــرض الطف ــر مــن أعضــاء العائل كثي
ــاًل للمالحظــة إال إذا كان يف  يســتطيعوا اكتشــاف املــرض بوقــت أبكــر. تذكــر أن هــذا الوضــع ال يصبــح قاب

ــة متطــورة.  مرحل

باإلضافــة إلــى الصدمــة والشــعور بالذنــب، ســيكون هنــاك شــعور بالغضــب واحلــزن لــدى املريــض وعائلتــه. 
حتــى الصغــار يف العائلــة ســيتأثرون. هــذه املشــاعر تعتبــر طبيعيــة وســيتم التعبيــر هنــا بشــكل مختلــف وبوقــت 
ــاً. احلديــث بصراحــة مــع  ــة. مــن الصعــب حتمــل كل هــذه املشــاعر مع ــكل فــرد مــن أفــراد العائل ــف ل مختل
اآلخريــن عــن املشــاعر وردود األفعــال واألســئلة أمــور ستســاعد كل فــرد مــن أفــراد العائلــة. قــد يجــد األهــل 
بعــض الصعوبــة باحلديــث مــع األصدقــاء، أعضــاء العائلــة، أو الفريــق الطبــي ولكــن اإلعــراب عــن هــذه 
املشــاعر قــد يســاعد يف االســتمرار. الطفــل سيســتفيد إذا اســتمر أفــراد العائلــة بإظهــار اهتمامهــم عــن 

طريــق الدعــم واســتمرار االتصــال فيمــا بينهــم. 
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كيف يستطيع األهل مساعدة الطفل؟ 

كأحــد الوالديــن، ســتالحظ غالبــاً تغييــرات يف الطفــل خــالل فتــرة املعاجلــة. هــذه التغييــرات أو األعــراض 
تكــون نتيجــة للعــالج. هــذه التغييــرات قــد تشــعر األهــل بشــكل أكبــر بأنهــم غيــر قادريــن علــى املســاعدة. مــن 
املهــم جــداً لألهــل دائمــاً التذكــر بأنــه بالرغــم مــن التغيــر بالشــكل اخلارجــي للطفــل ســيبقى الطفــل نفســه مــن 

الداخــل. فقــدان الشــعر أو أي تغييــرات يف مظهــر اجلســم تكــون مؤقتــة. 

هــذه التغييــرات تؤثــر علــى أفــراد العائلــة الكبــار أكثــر مــن الصغــار وأصدقــاء الطفــل. كمــا مــا يحملــه األهــل 
مــن مشــاعر تــاه مــا ميــر بــه الطفــل خــالل فتــرة العــالج يجــب أن تكــون مّتزنــة بتذكــر أن هــذا العــالج يشــّكل 

فرصــة للشــفاء مــن املــرض وميكــن الطفــل مــن عيــش حيــاة كاملــة ذات معنــى. 

ــل  ــار الطفــل مــن قب ــه. إخب ــه أو فعل ــأت نتيجــة لشــيء قال ــم ي ــأن املــرض ل ــد للطفــل ب مــن الضــروري التأكي
الوالديــن أن مشــاعر الغضــب واحلــزن ليســت موجهــة لــه ســيبقي العالقــة بــني الطرفــني قريبــة وصادقــة. 

الطفــل – كالوالديــن متامــاً – ســيكون بحاجــة لشــخص يشــاركه املشــاعر. يجــب أن ال يتــردد األهــل يف ســؤال 
الطفــل بالتعبيــر عــن مشــاعره. ويجــب عــدم اخلــوف مــن إخبــاره عــن مــا يجــري لــه وملــاذا؟ 

بغــض النظــر عــن املــرض ســيبقى الطفــل ينمــو ويتعلــم. كل األطفــال. األصحــاء واملرضــى يحتاجــون احلــب. 
العنايــة. التدريــب. معرفــة احلــدود. وأن مينحــوا الفرصــة لتعلــم مهــارات جديــدة. مــع بــدء الوالديــن بتعلــم 
االحتياجــات اخلاصــة للطفــل املريــض. يجــب أن يبقــوا علــى علــم بــأن هــذا الطفــل ســيحتاج إلــى كل العنايــة 
واحلقــوق التــي يحتاجهــا أي شــخص نامــي ومتطــور. ال تتجنــب اســتخدام توضيحــات مباشــرة للطفــل. 
ســيتقبل األطفــال العــالج بشــكل أفضــل إذا كانــوا علــى علــم مبــا يجــري وأتيحــت لهــم الفرصــة التخــاذ بعــض 

القــرارات إذا كان باإلمــكان ذلــك. كل مــا ســبق ينطبــق علــى الوالديــن أيضــاً. 

هل غذاء الطفل ضروري خالل العالج؟

نعــم. فاألبحــاث أوضحــت أن الطفــل املغــذى جيــداً ســيتقبل العــالج بشــكل أفضــل وســيكون معــرض بشــكل 
ــادات  ــل أن يســتأنف الع ــب بالنســبة للطف ــون مــن الصع ــد يك ــر يف العــالج نتيجــة لألمــراض. ق ــل للتأخي أق

الغذائيــة خــالل فتــرة العــالج. لذلــك يجــب علــى األهــل أن يكونــوا لينــني مــع الطفــل وخالقــني.
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غالبــاً ســيتقبل الطفــل وجبــات صغيــرة متعــددة أكثــر مــن ثــالث وجبــات كبيــرة. األطفــال يف العــادة يرغبــون 
أكثــر يف تنــاول الطعــام إذا شــاركوا بإعــداده. ومــن الضــروري جــداً إشــراك األطفــال يف النشــاط االجتماعــي 

العائلــي لوجبــات الطعــام. وإن لــم يأكلــوا خاللهــا. 

يجــب علــى األهــل دائمــاً تذكــر أن ال أحــد يربــح مبعركــة مــع الطعــام. لذلــك فمــن األفضــل عــدم إجبــار الطفــل 
علــى تنــاول الطعام.

مصــرح  يكــون  أن  يجــب  وجاهــز.  متوفــر  والكربوهيــدرات  بالبروتينــات  الغنــي  الطعــام  أن  دائمــاً  تأكــد 
بالفيتامينــات املصنعــة أو األعشــاب مــن قبــل الطبيــب قبــل أن تعطــى للطفــل ألنهــا قــد تشــكل تفاعــالت مــع 

العــالج الكيمــاوي يف بعــض األحيــان.

أخصائــي التغذيــة اخلبيــر باحتياجــات األطفــال املصابــني بالســرطان مــن الســعرات احلراريــة والطاقــة قــد 
يكــون مبثابــة دليــل لألهــل. الطاقــم الطبــي قــد يتدخــل حــال حصــول مشــكلة غذائيــة.

هل يستطيع الطفل الدوام في المدرسة خالل العالج؟

تعتمــد مقــدرة الطفــل علــى احلضــور للمدرســة علــى قــوة العــالج وعلــى مــدى االســتجابة. بعــض األطفــال 
يتقبلــوا العــالج الكيمــاوي بشــكل أفضــل مــن البعــض اآلخــر. قــد ال يســتطيع الطفــل الــدوام يف املدرســة 
لفتــرات طويلــة خــالل العــالج أو خــالل اإلدخــال للمستشــفى. مــن الضــروري أن يبقــى الطفــل مواكبــاً األعمــال 
املدرســية املطلوبــة. حتــدث مــع مدرســة الطفــل بخصــوص اخلدمــات التــي ميكــن أن تعــد للطفــل ومــن 
ــى البيــت حلــني متكــن الطفــل مــن العــودة للمدرســة. يجــب مناقشــة  املمكــن املســاعدة بإحضــار مــدرس إل
حضــور الطفــل للمدرســة مــع طبيبــه. مستشــفيات األطفــال التــي حتتــوي علــى برامــج مدرســية متكــن الطفــل 
ــه للمستشــفى. املدرســة مهمــة ألنهــا متكــن األطفــال مــن االســتمرار يف عالقاتهــم  ــم خــالل إدخال مــن التعل
االجتماعيــة مــع أقرانهــم. التواصــل مــع األصدقــاء يعتبــر جانــب هــام ملســاعدة الطفــل علــى الشــفاء وكذلــك 
لتســهيل توافــق الطفــل مــع املدرســة حــني عودتــه لهــا. عــودة الطفــل إلــى املدرســة ضروريــة جــداً يف حــال كــون 

الطفــل قــادراً طبيــاُ علــى ذلــك.
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متى تتصل؟

الرجاء االتصال مع أحد أعضاء الفريق الطبي يف حالة حدوث أي مما يلي: 

ارتفــاع درجــة احلــرارة فــوق 38 م○ لقــراءة واحــدة ســواًء أخــذت مــن الفــم أو مــن حتــت اإلبــط )ال  	
تأخــذ احلــرارة مــن الشــرج أبــداً(.

يف حالــة تعــرض الطفــل إلــى جــدري املــاء، احلــزام النــاري، احلصبــة، احلصبــة األملانيــة أو التهــاب  	
الكبد. 

طفح جلدي أو حكة.  	

زيادة يف عدد الكدمات، الشحوب أو النزيف.  	

تقرحات يف الفم.  	

ضيق أو صعوبة يف التنفس.  	

ألم يف األذن، التهاب يف احللق، رشح أو أنفلونزا. غثيان، تقيؤ، نقص يف الوزن.  	

ألم يف الرأس متواصل، غياب عن الوعي، أو صعوبة يف إفاقة املريض.  	

أي تغير واضح يف حالة املريض.  	

سوف يناقش الطبيب أو املمرضة هذه االعراض الهامة معك. 

إذا كان هناك أي استفسار اسأل طبيبك 
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