
مركز دعم المرضى

متلّقو الزروع )من اليمين(: كايل، وإيناس، وبريانا، وبيكي، وبوب

دليلك إلى 
 دعم زرع الدم أو 

النخاع العظمي وموارده
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مّلحو مرضى زرع الدم أو النخاع العظمي: هم عاملون اجتماعيون ومثّقفون صّحيون معتمدون 
بإمكانهم مساعدتك على ما يلي:

معرفة المزيد عن الزرع 	•

فهم عملية البحث عن متبّرع 	•

العثور على مركز زرع 	•

الحصول على إجابات ألسئلتك المتعلقة بالوضع المالي أو التأمين 	•

االستعداد للحياة ما بعد الزرع والتكّيف معها 	•

.			BeTheMatch.org/navigate لتعلّم المزيد، تفضل بزيارة

نحن هنا لمساعدتك على تلّقي معلومات موثوقة 
وسهلة القراءة منذ لحظة التشخيص وحتى انتهاء 
التعافي. اتصل بنا أو راسلنا إلكترونياً لتلّقي دعٍم 
شخصيٍّ مباشر وسري من اختصاصّيين يهتمون 

لصّحتك. سنصغي إليك ونساعدك على إيجاد 
	اإلجابات. كل برامجنا ومواردنا مجانية. 

	لمزيٍد من المعلومات، تفضل بزيارة 
.	BeTheMatch.org/one-on-one

الدعم الشخصي المباشر

ليا، مّلح مرضى زرع الدم أو النخاع العظمي

ميكننا أن نخصص كل الوقت 
الالزم ملساعدة املرىض ومقدمي 

الرعاية عىل استكشاف رحلة 
الزرع. اتصل بنا لطرح أّي 

أسئلة. إذا مل تكن لدينا إجابة عن 
سؤالك، فسوف نجدها لك.

 -ماريا، 
مّلحة ثنائية اللغة لمرضى زرع الدم أو النخاع العظمي
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تساعدك برامج دعم مقدمي الرعاية التي نقدمها 
على التكّيف مع التحديات التي تنشأ عن الرعاية 
لمن تحب خلل رحلة الزرع. سيتم إقرانك مع 

أحد مّلحي مرضى زرع الدم أو النخاع العظمي 
الذي سيصغي إليك، ويشارك النصائح معك، 

ويساعدك على تخطي التحديات التي تواجهك، 
ويدعمك في رعاية نفسك. لمزيٍد من المعلومات، 

	تفضل بزيارة 
.				BeTheMatch.org/Caregiver

جاستن، متلّقي زرع، مع كاري، والدته ومقدمة الرعاية له

	مركز	دعم	المرضى
	نحن	متواجدون	لمساعدتك	قبل	عملية	الزرع،	وفي	خللها،	وبعدها.

 اتصل على الرقم: 999-6743 (888) 1 
		من	اإلثنين	إلى	الجمعة،	من	الساعة	8	صباحاً	حتى	الساعة	5	عصراً	

بالتوقيت	المركزي.		

patientinfo@nmdp.org :البريد اإللكتروني

يتوّفر	مترجمون	شفهيون	يتحدثون	لغتك	المفضلة.	أخبر	عضو	فريق	عملنا	بلغتك	
المفضلة	عندما	تّتصل	بنا.

نحن نقدم خدمات استشارية شخصية مباشرة وسرية مجانية عبر الهاتف 
لمساعدة المرضى، ومقدمي الرعاية، وأفراد العائلة، والناجين على التكّيف 

مع زرع الدم أو النخاع العظمي، والتعافي.

	لمزيٍد من المعلومات، راسلنا إلكترونياً على العنوان التالي: 
		patientinfo@nmdp.org 

أو اتصل بنا على الرقم 999-6743 (888) 1  .
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برامج للتواصل مع األخرين الذين مّروا بما تمّر به

برنامج جيسون كارتر للتجارب السريرية: يساعد المرضى المصابين 
	باضطرابات الدم وعائلتهم على إيجاد تجارب سريرية بشكل أسهل. 

يشمل هذا البرنامج ما يلي:

دعم شخصي مباشر وسّري من اختصاصّي تثقيف مرضى التجارب  	•
	السريرية القادر على اإلجابة عن األسئلة ومساعدتك على إيجاد 

تجارب سريرية

أداة إلكترونية سهلة االستعمال للبحث عن التجارب السريرية  	•

موارد تثقيفية لتعلّم المزيد عن التجارب السريرية والعلجات الجديدة  	•

	لتعلّم المزيد، راسلنا إلكترونياً على العنوان التالي: 	
 ClinicalTrials@jcctp.org	 أو تفضل بزيارة الموقع 	

.	JCCTP.org

انضّم إلى مجتمع من المرضى ومقدمي الرعاية على موقع 
		Facebook

		Be The Match تواُصل مرضى	
		Facebook.com/BeTheMatchPatient
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 	  PEER CONNECT بإمكان برنامجنا	
أن يضعك أنت أو مقدم الرعاية لك على اتصال 

بشخص قد عاش رحلة الزرع. متطوعونا 
	النظراء المدربون متواجدون للتحدث عبر 

	الهاتف أو البريد اإللكتروني. 
	لطلب التواصل معهم تفضل بزيارة صفحة 

.				BeTheMatch.org/PeerConnect

دانيال، متطّوعة في برنامج Peer Connect		 ومتلّقية زرع

نحن نقدم مجموعات دعم يقدمها متخصصون عبر الهاتف تتناول 
موضوعات مختلفة كل شهر تتعلّق بالزرع. قد يساعدك االنضمام إلى 

إحدى مجموعات الدعم على التواصل مع آخرين، واالستفادة من نصائح 
عملية، والحّد من الضغط النفسي. ُتعّد مجموعات الدعم مساحات آمنة 
	لمشاركة ما يخيفك، وما ُيفِرُحك، وما ُيحِبطك من دون أن تشعر بأن 

أحدهم يحكم عليك. 

	لمزيٍد من المعلومات عن موضوعات النقاش المقبلة أو للتسجيل، 
 			patientinfo@nmdp.org :راسلنا إلكترونياً على العنوان التالي	

أو اتصل بنا على الرقم التالي: 999-6743 (888) 1  .



 ®BE THE MATCH  مركز دعم المرضى

بإمكان دليلنا لمراكز الزرع مساعدتك على إيجاد معلومات عن مراكز 
الزرع في الواليات المتحدة.

.		BeTheMatch.org/Access :تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني التالي

نحن نقدم أيضاً منحاً مالية للمرضى قبل عملية الزرع وبعدها. تتوفر 
	المنح للمرضى المؤهلين الذين يعانون لدفع التكاليف الطبية وغيرها 

من نفقات العيش بعد الزرع من جيبهم الخاص. 

بإمكان العامل االجتماعي في مركز الزرع مساعدتك على ما يلي:

		Be The Match معرفة إذا كنت مؤهلً للحصول على إحدى منح 	•

		Be The Match التقدم بطلب للحصول على إحدى منح 	•

وضعك على اتصال ببرامج مساعدة مالية أخرى متوفرة من خلل  	•
مستشفاك أو مجتمعك المحلي

	لمزيٍد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 
		BeTheMatch.org/PatientAssistance

المنح المالية

الموارد التثقيفية
تدعمك مواردنا التثقيفية المجانية قبل عملية الزرع، وخللها، وبعدها. اطلب هذه الموارد من	خلل 

.		BeTheMatch.org/request :الموقع التالي

	نحن نقدم موارد مترجمة في 11 لغة ودعماً هاتفياً في أكثر من 100 لغة. لمزيٍد من المعلومات، 
.		BeTheMatch.org/translations :تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني التالي
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انضم إلينا مجاناً في ورش العمل الهاتفية الحية. 
تعلّم عن موضوعات مثل:

• أساسيات زرع الدم أو النخاع العظمي

• طريقة بحث الطبيب عن متبّرع

• الرعاية الذاتية لمقدمي الرعاية

	سّجل في ورش العمل المقبلة على الموقع التالي:
	BeTheMatch.org/

.	Patient-Workshops

إيثان، متلّقي زرع

• تشرح سلسلة أفلم أساسيات زرع الدم أو 
النخاع العظمي الزرع من خلل تجارب أشخاص 

مثلك مّروا بهذه العملية. بإمكانك مشاهدة األفلم 
	الموجزة على الموقع التالي: 
	BeTheMatch.org/

.LearnTheBasics

• سّجل في رسالة NOWLIVING اإلخبارية 
 اإللكترونية الستلم نصائح العيش الصّحي 

	بعد الزرع وسماع قصص اآلخرين وتجاربهم 
	التي يشاركونها. 

	سّجل على الموقع التالي: 	
.	BeTheMatch.org/Patient-Enews

الموارد التثقيفية )تتمة(



	لكل وضع طّبي، وتجربة زرع، وتعاٍف طابٌع فريد. 
يجب عليك دائماً استشارة الفريق القائم بعملية الزرع لك 
أو طبيب عائلتك بشأن وضعك. ال تهدف هذه المعلومات 

إلى أن تحل محل حكم الطبيب أو مشورته الطبية، ويجب 
أاّل تحل محلها.
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نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة
لست وحدك في رحلة الزرع. 		®Be The Match	 على أهبة االستعداد للمساعدة. نحن نقدم برامج 

وموارد مجانية عدة لدعم المرضى، ومقدمي الرعاية، والعائلت قبل الزرع، وخلله، وبعده.

  BeTheMatch.org/patient :تعّلم

  BeTheMatch.org/request :اطلب المعلومات

  patientinfo@nmdp.org :أرسل رسالة إلكترونية
اتصل على الرقم: 999-6743 (888) 1  
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