
 

     

    

 

 

 

قصة سلمى
قصص ا�ر�

اسمي سلمى*، عمري ٣٢ عاماً ومصابة بداء كرون. أعمل كموظفة بنك يف 
د� وعشت يف اإلمارات معظم حيا�.

*تم تغي� االسم.

حيا� قبل مرض كرون

كيف شعرت

 

 

عندما أخرب� الطبيب أنني مصابة �رض كرون، وليس 
الرسطان ، شعرت باالرتياح ألنه £ت إزالة أسوأ شكو�. 

ولكن بعد ذلك تب® يل أنني أعيش بحالة خط�ة 
ومزمنة ال يوجد عالج لها. سألت نفيس "ملاذا أنا؟"

قبل أن أصاب بهذا املرض كنت من األشخاص الذين يعيشون بسعادة وبدون أي قلق 

فقط بعد أن واجهت التحديات يف الفرتة التي يكون 
فيها املرض نشطًا (يُطلق عليها أيًضا فرتة النوبات)، 

£كنت من فهم معنى العيش مع مرض التهاب 
األمعاء £اًما. بالنسبة يل، كان قيئاً مستمراً وإسهال 

وتشنجات شديدة.
ال يريد الناس سÒعك تتحدث عن األعراض املؤملة واملحرجة ملرض التهاب 

األمعاء، وهذا ممكن أن يجعلك تشعر بالوحدة الشديدة. لقد فقدت الكث� من 
ثقتي بنفيس وبرسعة كب�ة.

لقد تم تشخييص بشكل خاطئ يف 
البداية، كÒ أن مرض التهاب األمعاء 

هو حالة مربكة للتعايش معه، 
وحتى األطباء عانوا إلعطاÙ إجابة 

دقيقة عن مريض

 التشخيص

الشعور بالعار

ال يسعني إال أن أشعر أنه إذا 
كنت قد تلقيت تشخيًصا دقيًقا 

من البداية، ملا اضطررت أن 
أعا� لفرتة طويلة.

نصيحة لنف� 
ا�صغر سناً

أود أن أعود بالزمن وأخرب 
 Òنفيس األصغر سًنا أنه مه

بدا األمر صعبًا ومؤملًا يف 
بعض األحيان، ابقي قوية 
وال تشعري أبًدا بالحزن 

وال تفقدي  األمل.

شبكة الدعم الخاصة �

أحاول أن أحيط نفيس باألشخاص 
الداعم® واملتعاطف®. أنا 

محظوظة للغاية ألن لدي عدد ال 
يحىص من هؤالء األشخاص، 

والذين بدونهم ستكون رحلتي 
غ� مكتملة.

الع�ج والجراحة

كانت األدوية يف البداية قادرة 
عىل التحكم يف األعراض، لكنني 

عانيت من آثار جانبية. وعىل 
مر السن®، جربت جميع 

العالجات املتاحة.

كانت الجراحة خياري 
الوحيد الستعادة نوعية 

حياة الئقة وتحريري من 
األã الذي ال يطاق. 

 ا�ستقبل

لقد كانت رحلة صعبة ومليئة 
بالتحديات، ولكنني سعيدة منذ 

أن وجدت مجموعة الدعم 
املناسبة، والتي ساعدتني يف 
إرشادي طوال هذه الرحلة


