قصص املرىض

ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻤﻰ
اﺳﻤﻲ ﺳﻠﻤﻰ* ،ﻋﻤﺮي  ٣٢ﻋﺎﻣﺎً وﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺪاء ﻛﺮون .أﻋﻤﻞ ﻛﻤﻮﻇﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﰲ
ديب وﻋﺸﺖ ﰲ اﻹﻣﺎرات ﻣﻌﻈﻢ ﺣﻴﺎيت.
*ﺗﻢ ﺗﻐﻴري اﻻﺳﻢ.

حيايت قبل مرض كرون

التشخيص

ﻗﺒﻞ أن أﺻﺎب ﺑﻬﺬا اﳌﺮض ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺴﻌﺎدة وﺑﺪون أي ﻗﻠﻖ

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﴢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﰲ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻛام أن ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺑﻜﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﻪ،
وﺣﺘﻰ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﺎﻧﻮا ﻹﻋﻄﺎيئ إﺟﺎﺑﺔ
دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﴈ

ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﱪين اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻧﻨﻲ ﻣﺼﺎﺑﺔ مبﺮض ﻛﺮون ،وﻟﻴﺲ
اﻟﴪﻃﺎن  ،ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح ﻷﻧﻪ متﺖ إزاﻟﺔ أﺳﻮأ ﺷﻜﻮيك.
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺒني ﱄ أﻧﻨﻲ أﻋﻴﺶ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺧﻄرية
وﻣﺰﻣﻨﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼج ﻟﻬﺎ .ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﴘ "ﳌﺎذا أﻧﺎ؟"

ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ إﻻ أن أﺷﻌﺮ أﻧﻪ إذا
ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ دﻗﻴﻘًﺎ
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﺖ
ً
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﳌﺎ اﺿﻄﺮرت أن
أﻋﺎين ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

الشعور بالعار
ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﺳامﻋﻚ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﻋﺮاض اﳌﺆﳌﺔ واﳌﺤﺮﺟﺔ ﳌﺮض اﻟﺘﻬﺎب
اﻷﻣﻌﺎء ،وﻫﺬا ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﺪﻳﺪة .ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﻜﺜري ﻣﻦ
ﺛﻘﺘﻲ ﺑﻨﻔﴘ وﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒرية.

العالج والجراحة
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﺧﻴﺎري
اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺣﻴﺎة ﻻﺋﻘﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮي ﻣﻦ
اﻷمل اﻟﺬي ﻻ ﻳﻄﺎق.

ﻛﺎﻧﺖ اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺎدرة
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﻋﺮاض ،ﻟﻜﻨﻨﻲ
ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ .وﻋﲆ
ﻣﺮ اﻟﺴﻨني ،ﺟﺮﺑﺖ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ.

املستقبل
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،وﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻨﺬ
أن وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻨﻲ ﰲ
إرﺷﺎدي ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ

كيف شعرت
ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ أن واﺟﻬﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮض ﻧﺸﻄًﺎ )ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀً ﺎ ﻓﱰة اﻟﻨﻮﺑﺎت(،
متﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب
اﻷﻣﻌﺎء متﺎ ًﻣﺎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ ،ﻛﺎن ﻗﻴﺌﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮا ً وإﺳﻬﺎل
وﺗﺸﻨﺠﺎت ﺷﺪﻳﺪة.

نصيحة لنفيس
األصغر سناً
أود أن أﻋﻮد ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ وأﺧﱪ
ﻧﻔﴘ اﻷﺻﻐﺮ ﺳ ًﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻬام
ﺑﺪا اﻷﻣﺮ ﺻﻌ ًﺒﺎ وﻣﺆﳌًﺎ ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،اﺑﻘﻲ ﻗﻮﻳﺔ
وﻻ ﺗﺸﻌﺮي أﺑ ًﺪا ﺑﺎﻟﺤﺰن
وﻻ ﺗﻔﻘﺪي اﻷﻣﻞ.
شبكة الدعم الخاصة يب
أﺣﺎول أن أﺣﻴﻂ ﻧﻔﴘ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺪاﻋﻤني واﳌﺘﻌﺎﻃﻔني .أﻧﺎ
ﻣﺤﻈﻮﻇﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷن ﻟﺪي ﻋﺪد ﻻ
ﻳﺤﴡ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص،
واﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪوﻧﻬﻢ ﺳﺘﻜﻮن رﺣﻠﺘﻲ
ﻏري ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ.

