قصص املرىض

ﻗﺼﺔ ﺳﺎرة
اﺳﻤﻲ ﺳﺎرة ﺳﺠﻮاين ،ﻋﻤﺮي  ٢٧ﻋﺎﻣﺎً وأﻋﻴﺶ ﰲ ديب .أﻧﺎ راﺋﺪة أﻋامل
وﻛﻨﺖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ أﻋﻤﻞ ﻛﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌامرﻳﺔ .أﻋﺎين ﻣﻦ داء ﻛﺮون اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﲆ اﻟﺪﻗﺎق اﻟﻨﻬﺎيئ.
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﲆ ﻟﻘﺐ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻏﻴﻨﻴﺲ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ! أﻧﺎ ﺷﻐﻮﻓﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﰲ
ﻋﺎم  ، ٢٠١٨ﺻﻤﻤﺖ ﺻﻮرة ﻟﻠﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﰲ ﺗﻘﺎﻃﻊ زﻋﺒﻴﻞ وﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﳼ.

حيايت قبل مرض كرون

التشخيص
إﻧﻪ ﻟﺸﻌﻮر ﻟﻴﺲ
ﺑﺠﻴﺪ أﺑﺪا ً أن متﴚ ﰲ
أروﻗﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ،
واﻷﻃﺒﺎء ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻚ ﺑﺎﻻﺳﻢ!

ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﱪين ﻃﺒﻴﺒﻲ ﻷول ﻣﺮة أﻧﻨﻲ
ﻣﺼﺎﺑﺔ مبﺮض ﻣﺰﻣﻦ ،ﻛﻨﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺻﺪﻣﺔ ﻣﺤﺎوﻟ ًﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﱄ.

ﺷﻌﺮت ﰲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻠﺤﻈﺔ أن ﺣﻴﺎيت ﻗﺪ
اﻧﺘﻬﺖ .وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
إﱃ اﻟﻮراء ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺪأت ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎيت
ﻟﻘﺪ اﺗﺨﺬت ﻗﺮا ًرا
ﺑﺄﻻ أدع اﳌﺮض
ميﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ
أي ﳾء أرﻳﺪ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
إن ﻧﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﻫﻮ أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ .ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺤﻴﺎة أﺳﻬﻞ
ﺑﻜﺜري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﱄ إذا ﻛﻨﺖ أﻋﺮف
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء.

ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﳌﻌﺪة ودﺧﻠﺖ
وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
وأﻣﻀﻴﺖ ﻓﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ .مل ﻳﺘﻢ ذﻛﺮ
ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء ﻛﺴﺒﺐ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،وﰲ
ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﻢ إدﺧﺎﱄ ﺑﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ.
ﺗﻠﻘﻴﺖ
ً

كيف شعرت

التطلع لألمام
أرى ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ أن داء ﻛﺮون
ﻧﻌﻤﺔ .ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻴﻚ؛
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺪع ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮض
اﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث.

تحسني حياة اآلخرين املصابني
مبرض التهاب األمعاء

املستقبل
إن ﺳﺄﻟﺘﻤﻮين ﻋام إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
ﻳﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﳾء ﺑﻌﻴ ًﺪا  ،ﻛﻞ اﻷمل واﻷدوﻳﺔ،
وﻛﻞ ﻓﱰات اﻟﻌﻼج واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﺑﺪون أن أﻋﻠﻢ ﻣﺎ أﻋﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﴘ اﻵن -
ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺧﺘﺎر داء ﻛﺮون ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة.

ﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻛﻞ ﳾء .وﻟﻜﻦ
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺷﺨﺺ وﺣﻴﺪ مل أﻛﻦ
ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي
ﻗﺎم ﺑﺘﺸﺨﻴﴢ .ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر راﺑﻂ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﻮر.

نصيحة لنفيس
األصغر سناً
ﺗﻌﻠﻤﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻘﺒﻠني
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻧﻈﺮي
إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ
الصحة النفسية
مهمة ايضاً
ميﻜﻦ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﻋﺘﻨﺎء مبﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻦ اﳌﺮض،
ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺤﺘﺎج أﻳﻀً ﺎ إﱃ اﻻﻫﺘامم
ﺑﺼﺤﺘﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺠﻴﺪة ﻫﻲ أﻣﺮ أﺳﺎﳼ.

