
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصة سارة
قصص ا�ر�

اسمي سارة سجوا�، عمري ٢٧ عاماً وأعيش يف د�. أنا رائدة أع�ل 
وكنت بالسابق أعمل كمهندسة مع�رية. أعا� من داء كرون الذي يؤثر 

عىل الدقاق النها�.

حاصلة عىل لقب موسوعة غينيس لألرقام القياسية! أنا شغوفة بهندسة املناظر الطبيعية، ويف 
عام ٢٠١٨ ، صممت صورة للشيخ زايد يف تقاطع زعبيل وفعلت ذلك يف وقت قيايس.

حيا� قبل مرض كرون

كيف شعرت

التطلع ل�مام

 التشخيص

لقد عانيت من مشاكل يف املعدة ودخلت 
وخرجت من العديد من املستشفيات 

وأمضيت فرتات طويلة فيها. º يتم ذكر 
مرض التهاب األمعاء كسبب محتمل، ويف 

كل مرة تم إدخايل بها إىل املستشفى، 
تلقيت تشخيًصا مختلًفا.

عندما أخرب� طبيبي ألول مرة أنني 
مصابة Èرض مزمن، كنت يف حالة 

صدمة محاولًة استيعاب كل ما قيل يل.

أرى يف الوقت الحارض أن داء كرون 
نعمة. ما عليك فعله هو أمر عائد إليك؛ 

إذا كنت تريد أن تدع تشخيص مرض 
التهاب األمعاء يحد من األشياء التي 

تقوم بها، فهذا ما سيحدث.

إن نرش الوعي هو أمر يف غاية 
األهمية. ستكون الحياة أسهل 

بكثÔ بالنسبة يل إذا كنت أعرف 
ما هو مرض التهاب األمعاء.

إنه لشعور ليس 
بجيد أبداً أن ×يش يف 

أروقة املستشفى، 
واألطباء جميًعا 

يعرفونك باالسم!

لقد اتخذت قراًرا 
بأال أدع املرض 

Úنعني من فعل 
أي يشء أريد 

القيام به

 Üتعلمي كيف تتقبل
طريقة الحياة 

الجديدة وانظري 
إليها عىل أنها نعمة

كنت أشعر بالغضب من 
الجميع وكل يشء. ولكن 

هنالك شخص وحيد º أكن 
غاضبة منه، وهو الطبيب الذي 
قام بتشخييص. لقد تطور رابط 

التواصل بيننا عىل الفور.

Úكن لألطباء االعتناء Èا يتعلق 
بالجانب الجسدي من املرض، 
لكنك تحتاج أيًضا إىل االهت�م 
بصحتك النفسية. شبكة الدعم 

الجيدة هي أمر أسايس.

نصيحة لنف� 
ا�صغر سناً

الصحة النفسية 
مهمة ايضاً

تحس� حياة ا�خرين ا�صاب� 
�رض التهاب ا�معاء

ا�ستقبل

إن سألتمو� ع� إذا كان من املمكن أن 
يذهب كل يشء بعيًدا ، كل األº واألدوية، 
وكل فرتات العالج واإلقامة يف املستشفى، 
بدون أن أعلم ما أعرفه عن نفيس اآلن - 

كنت سأختار داء كرون يف كل مرة.

شعرت يف تلك 
اللحظة أن حياè قد 
انتهت. ولكن بالنظر 

إىل الوراء، كانت هذه 
يف الواقع اللحظة التي 

èبدأت فيها حيا


