
مرکز پشتیبانی بیامر

گیرندگان پیوند )از سمت چپ(: کیل، اینس، بریانا، بکی و باب

راهنامی شام در زمینه 
BMT منابع و پشتیبانی



®BE THE MATCH مرکز پشتیبانی بیامر

ماموران بیامر BMT: مددکاران مجاز و مربیان بهداشتی هستند که می توانند در موارد زیر به شام کمک کنند:

کسب اطالعات درباره فرآیند پیوند  •

آشنایی با فرآیند جستجوی اهدا کننده  •

یافنت مرکز پیوند  •

یافنت پاسخ برای پرسش های شام در زمینه امور مالی یا بیمه  •

کسب آمادگی و سازگار شدن با رشایط زندگی پس از پیوند  •

برای کسب اطالعات بیشرت به BeTheMatch.org/navigate مراجعه کنید.

وظیفه ما کمک کردن به شام در زمینه دریافت اطالعات 

ساده و روان از مرحله تشخیص تا بهبود است. برای 

دریافت خدمات پشتیبانی محرمانه و فرد به فرد از 

کارشناسان دلسوز با ما متاس بگیرید. ما به گفته های شام 

گوش می کنیم و به شام در یافنت پاسخ کمک می کنیم. 

 همه برنامه ها و منابع ما رایگان است. 

 برای کسب اطالعات بیشرت به 

 BeTheMatch.org/one-on-one
مراجعه کنید.

پشتیبانی فرد به فرد

BMT مامور بیامر ،)Leah( لیا

ما می توانیم فرصت الزم برای 
آشنا شدن بیامران و پرستاران 
با سفر پیوند را فراهم کنیم. 

پرسش های خود را با ما در میان 
بگذارید. اگر پاسخ شام را نداشته باشیم، 

آن را برای شام خواهیم یافت.
 -ماریا، 
BMT مامور دو-زبانه بیامر
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»برنامه های پشتیبانی از پرستاران« به شام کمک می 

کند تا با مشکالتی در که در روند مراقبت از عزیزان در 

سفر پیوند برای شام پیش می آید مبارزه کنید. برای شام 

یک »مامور بیامر BMT« تعیین می شود. وظیفه این 

مامور گوش کردن به گفته های شام، رساندن اطالعات به 

شام، کمک کردن به شام برای برطرف کردن مشکالت و 

 حامیت از شام در زمینه مراقبت از خودتان است. 

 برای کسب اطالعات بیشرت به 

 BeTheMatch.org/Caregiver
مراجعه کنید.

جاستین، بیامر گیرنده پیوند، به همراه کری، مادرش و پرستارش

مرکز حامیت از بیامران
ما قبل از انجام عمل ترنسپلنت، حین آن و پس از آن در کنارتان هستیم تا به شام خدمت رسانی کنیم.

 شامره متاس:  999-6743 (888) 1

.CT دوشنبه تا جمعه، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت

pacienteinfo@nmdp.org :ایمیل

خدمات ترجمه شفاهی در زبان موردنظرتان قابل ارائه است. هنگام برقراری متاس، زبان موردنظرتان 

را به پرسنل ما اعالم کنید.

ما به بیامران، پرستاران، بستگان بیامر و بازماندگان خدمات مشاوره تلفنی رایگان، 
 محرمانه و فرد به فرد ارائه می کنیم. این خدمات برای مقابله با مشکالت مربوط 

به روند پیوند مغز استخوان )BMT( و بهبود، ارائه می شود.

 برای کسب اطالعات بیشرت با نشانی الکرتونیکی 

patientinfo@nmdp.org 
یا شامره 6743-999 (888) 1 متاس بگیرید.



®BE THE MATCH مرکز پشتیبانی بیامر

برنامه هایی برای ایجاد ارتباط با دیگر افرادی که در آنجا بوده اند

برنامه آزمایش های بالینی مرکز جیسون: به بیامران دچار اختالالت خونی و بستگان 

آنها کمک می کند تا مراکز آزمایش های بالینی را راحت تر بیابند. این برنامه 

خدمات زیر را ارائه می کند:

پشتیبانی محرمانه فرد به فرد از »کارشناس آموزش بیامران آزمایش بالینی«   • 

برای پاسخ دادن به پرسش ها و یافنت مراکز آزمایش های بالینی

ابزار آنالین ساده برای یافنت مراکز آزمایش های بالینی   •

منابع آموزشی برای کسب اطالعات درباره آزمایش های بالینی و روش های   •

درمانی جدید 

 ClinicalTrials@jcctp.org برای کسب اطالعات بیشرت با نشانی الکرتونیکی

متاس بگیرید یا به JCCTP.org مراجعه کنید.

در فیسبوک به جامعه بیامران و پرستاران بپیوندید

Be The Match بیامرانی که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند

Facebook.com/BeTheMatchPatient
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برنامه PEER CONNECT به شام یا پرستار 

شام کمک می کند تا با افرادی که سفر پیوند را تجربه 

کرده اند ارتباط برقرار کنید. داوطلبان آموزش دیده ما 

 برای ارائه مشاوره تلفنی یا پستی آمادگی دارند. 

 برای ارائه درخواست ارتباط به 

 BeTheMatch.org/PeerConnect
مراجعه کنید.

دانیله، داوطلب Peer Connect و گیرنده پیوند

ما هر ماه گروه های پشتیبانی حرفه ای تلفنی را در زمینه های مختلف مرتبط با 
پیوند تشکیل می دهیم. با پیوسنت به گروه پشتیبانی می توانید با دیگران ارتباط 

برقرار کنید، نکات کاربردی را بیاموزید و اسرتس خود را کاهش دهید. به کمک گروه 

های پشتیبانی می توانید ترسها، خوشی ها و درماندگی های خود را بدون ترس از قضاوت 

شدن مطرح کنید. 

برای کسب اطالعات بیشرت درباره موضوعات آینده یا برای ثبت نام با نشانی 

 patientinfo@nmdp.org الکرتونیکی 

یا شامره 6743-999 (888) 1 متاس بگیرید. 



®BE THE MATCH مرکز پشتیبانی بیامر

به کمک راهنامی مراکز پیوند می توانید درباره مراکز پیوند در ایاالت متحده 

اطالعات کسب کنید.

به BeTheMatch.org/Access مراجعه کنید.

پیش و پس از پیوند کمک های مالی به بیامران ارائه می کنیم. این کمک ها ویژه 

بیامران واجد رشایطی است که منی توانند هزینه های نقدی پزشکی و دیگر هزینه 

های زندگی پس از پیوند را بپردازند. 

مددکار اجتامعی مرکز پیوند می تواند به شام کمک کند که:

 Be The Match بفهمید که آیا واجد رشایط استفاده از کمک های  •

هستید یا خیر

برای استفاده از کمک های Be The Match درخواست بدهید  •

با دیگر برنامه های کمک رسانی مالی که در بیامرستان یا محله شام اجرا می   •

شود ارتباط برقرار کنید

 برای کسب اطالعات بیشرت به 

BeTheMatch.org/PatientAssistance مراجعه کنید

کمک های مالی

منابع آموزشی

 منابع آموزشی رایگان ما ابزاری برای پشتیبانی از شام در فرآیند پیوند و پیش و پس از این فرآیند است. 

با مراجعه به BeTheMatch.org/request می توانید مطالب آموزشی را سفارش دهید.

 ما منابع ترجمه شده را به 11 زبان و خدمات پشتیبانی تلفنی را به بیش از 100 زبان ارائه می کنیم. 
برای کسب اطالعات بیشرت به BeTheMatch.org/translations مراجعه کنید.
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 به صورت رایگان به کارگاه های تلفنی بپیوندید. 

در زمینه موضوعات زیر اطالعات کسب کنید:

• مبانی پیوند خون و مغز استخوان

• پزشک چگونه فرد اهداکننده را می یابد

• خود-مراقبت ویژه پرستاران

 با مراجعه به نشانی 
BeTheMatch.org/Patient-

Workshops می توانید در کارگاه های آینده 
ثبت نام کنید.

اتان )Ethan(، گیرنده پیوند

• ویدئوهای »مبانی پیوند خون و مغز استخوان« فرآیند پیوند 
را از زبان افرادی مانند شام که این فرآیند را طی کرده اند، 

 رشح می دهد. ویدئوهای کوتاه را می توانید در 

BeTheMatch.org/
LearnTheBasics ببینید.

• برای استفاده از نکات زندگی سامل پس از پیوند و 
شنیدن داستان ها و تجربیات افراد دیگری که وضعیتی 

مشابه با شام دارند، مشرتک خربنامه الکرتونیکی زندگی 

 اکنون شوید. برای مشرتک شدن به نشانی 

 BeTheMatch.org/Patient-Enews
مراجعه کنید.

منابع آموزشی )ادامه(



وضعیت پزشکی، تجربه پیوند و فرآیند بهبود در هر شخصی 

منحرص به فرد است. در مورد وضعیت خود حتامً با گروه پیوند 

یا پزشک خانوادگی خود مشورت کنید. این اطالعات جایگزین 
تشخیص پزشکی یا توصیه پزشک نیست و با این هدف نیز تهیه 

نشده است.

NP20581; SEP 2017; Farsi

در هر قدمی که بر می دارید، برای کمک رسانی به شام حضور داریم.

در مسیر پیوند، شام تنها نیستید. ®Be The Match برای ارائه کمک آماده است. ما برنامه های رایگان بسیاری 

را پیش و پس از عمل پیوند و در جریان آن برای حامیت از شام، پرستاران و اعضای خانواده تان اجرا می کنیم.

BeTheMatch.org/patient :کسب اطالعات

BeTheMatch.org/request :درخواست اطالعات

patientinfo@nmdp.org :ایمیل

شامره متاس: 999-6743 (888) 1
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