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كاركر

�أن ي�صيب  �لنادر هي  معادلة �ملر�ض 
من  �أل��ف   200 كل  من  و�ح��د�ً  �إن�صاناً 
�ل�صكان، و�مل�صكلة تكمن يف عدم  معرفة 
ما  �أ�صابه،  �ل��ذي  �ملر�ض  ملاهية  �مل�صاب 
�لكثري  وتعاين  له،  طبية  حلول  �إيجاد  يوؤخر 
و�ملنطقة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �لأ���ص��ر  م��ن 
�لنادرة �لتي قد يحتاج  �لعربية من �لأمر��ض 
يف  دره���م  مليون  �إل���ى  منها  �ل��و�ح��د  ع��اج 
�أو جل�صات عاجية متو��صلة ورحات  �لعام، 

من الطبيعي أن يمرض اإلنسان وأن يصبح مرضه مزمنًا 
ولكن المؤلم أن يمرض وال يعرف ماهية أو سبب مرضه

�لأمر��ض.  هذه  �أ�صباب  ملعرفة  جينية  بحث 
�لنادرة  �لأم��ر����ض  من  �لكثري  هناك  �أن  كما 
�لعاج  �إل��ى  �لآن  حتى  �لتو�صل  يتم  مل  �لتي 
�ملنا�صب لها، ويف حالة �لتو�صل �إلى عاجها 
�ملر�ض  ن��درة  ت�صتغل  �لأدوي��ة  �صركات  ف��اإن 
تكون  ل  قد  باهظة  باأثمان  �لأدوي���ة  لتبيع 
يف متناول يد �مل�صابني بها، فما هي هذه 
يتم  وكيف  �صحاياه،  ه��م  وم��ن  �لأم��ر����ض؟ 

�لتعامل معهم وتوفري �صبل �لرعاية لهم؟

�لأطفال  طب  ��صت�صاري   ب�صتكي،  فاطمة  �لدكتورة 
لطيفة،  م�صت�صفى  يف  �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة   و�ل���ور�ث���ة 
�أم��ر����ض  ع��ن وج���ود  �لإع���ان م��وؤخ��ر�ً  �أن���ه مت  ت�صري 

ويو�جه مر�صى �لأمر��ض �لنادرة م�صاكل �صائعة 
منها:

ت�صخي�ض  �إل��ى  �لو�صول  على  �ل��ق��درة  ع��دم   .1
�صحيح

2. �لتاأخر يف �لت�صخي�ض
3. �صح �ملعلومات �ملفيدة عن �ملر�ض

4. �صح �ملعرفة �لعلمية باملر�ض
يو�جها  �لتي  �لوخيمة  �لجتماعية  �لعو�ئق   .5

�ملر�صى

مشاكل شائعة

�ل�صادر  للتقرير  ووف��ًق��ا  �ل��ع��رب،  ل��دى  ن��ادرة  ور�ث��ي��ة 
مر�كز  �أح��د  �جلينية،  للدر��صات  �لعربي  �ملركز  عن 
للعلوم  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  جائزة 
�لتي  �ملبدئية  �لدر��صة  نتائج  �إلى  و��صتناد�ً  �لطبية، 
�لور�ثية  �لأمر��ض  بيانات  قاعدة  على  �أخ��ري�ً  �أجريت 
�ل�صادرة عن �ملركز. وقد �أ�صار �لتقرير �إلى �أنه برغم 
�لنادرة، فاإن عدد  وجود تعريفات متعددة لاأمر��ض 
�صتة  بني  ما  ي��ر�وح  �لعامل  ح��ول  �ل��ن��ادرة  �لأم��ر����ض 
 %6 حتى   %4 من  ت�صيب  مر�ض  �آلف  وثمانية  �آلف 
مليون   350 حو�يل  �أي  �لعامل  يف  �ل�صكان  عدد  من 
�صريعة  مزمنة  �أم��ر����ص��اً  ت��ك��ون  م��ا  وغ��ال��ب��اً  ن�صمة 

�لتطور ول �صفاء منها.
للركيز  �ل�صنة  يف  ي��وم  تخ�صي�ض  يعترب  لذلك، 
لن�صر  جيدة  فر�صة  �ملر�صى  م��ن  �لفئة  ه��ذه  على 
وحث  �لأم��ر����ض،  ه��ذه  ح��ول  و�لكامل  �لكايف  �لوعي 
�ملهتمني باتباع �لو�صائل �لكفيلة للحد منها وجتنب 

�لإ�صابة بها. 

أصول جينية 
�أن �أهم خ�صائ�ض �لأمر��ض �لنادرة  تو�صح  �لب�صتكي 
ويف  ومعيقة،  ومت�صاعدة  مزمنة  ع��ادة  تكون  �أنها 
على  وتوؤثر  �لإعاقة،  وت�صبب  �حلياة  على  توؤثر  �لعادة 

و�ملعاناة  �لأمل  م��ن  �لكثري  وت�صبب  �ل�صتقالية، 
حيث  فعال  عاج  وجود  وعدم  وعو�ئلهم،  للمر�صى 
�إلى 8000 مر�ض نادر ت�صيب 75  يوجد بني 6000 
% من هذه �لأمر��ض فئة �لأطفال، و30% من مر�صى 
�لنادرة ميوتون قبل �صن �خلام�صة، و%80  �لأمر��ض 
من �لأمر��ض �لنادرة ثبت �أن لها �أ�صوًل ور�ثية و�لبقية 
�أو  �حل�صا�صية  حالت  �أو  عدوى  �أو  �إ�صابات  عن  ناجمة 

لأ�صباب بيئية

المرض اللغز
تو�صح �لدكتورة مرمي م�صبح، �أخ�صائية �لأطفال يف 
م�صت�صفى لطيفة، �أن �أهم �أنو�ع �لأمر��ض �لنادرة �لتي 
�كت�صفت موؤخر�ً مثل متازمة طيبي �ل�صالح ح�صون، 
�لذي مت ت�صخي�صه يف طفلة كويتية لو�لدين �أقارب، 
ج�صدها  برغم  وذل��ك  ج��د�ً  �صغرية  بعيون  وول���دت 
ت�صخي�صه  مت  �لذي  بركات،  متازمة  ومر�ض  �لكبري. 
ل��دى ع��دد م��ن �ل��ع��ائ��ات ب��دول��ة �لإم�����ار�ت، ويعاين 
�مل�صابون به من ق�صور يف �لغدة �لدرقية و�ل�صمم، 
بالإ�صافة �إلى حدوث خلل يف �لن�صيج �لكلوي. ومر�ض 
�مليانيني  و�ل��ورم  �لربوبيونيكي،  �لدم  �حم�صا�ض 
وخلل  ك��ان��اف��ان،  ود�ء  �جل��ل��د،  ي�صيب  �ل��ذي  �خلبيث 

�حلركة �لهدبي �لأويل ومتازمة بولند.  
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حكاية �صعاد فهد �لفريح، مع �ملر�ض 
تختلف عن غريها من �حلكايات، فلم 
و�ألفت  ح��اورت��ه  بل  �ملر�ض  بهزمية  تكتف 
كتاباً عنه، ويبد�أ �لتحدي مع �إ�صابتها مبر�ض 
حت�ص�ض  عن  عبارة  وهو  �ل�صلياك،  وهو  نادر 
يف  �ملوجود  �جللوتني  بروتني  من  �جل�صم 
�أن  ك��اد  و�ل���ذي  و�جل����اودر،  و�ل�صعري  �لقمح 
مع  �لتعامل  يف  فطنتها  لول  بحياتها  يودي 
وقلت  بخطورته  ولإح�صا�صها  �ملر�ض،  هذ� 
�لعربية  باللغة  خ�صو�صاً  عنه  �ملعلومات 
�أوردت يف كتابها معلومات قيمة عن كيفية 
مزمن  مر�ض  لأنه  معه،  و�لتعاي�ض  حماربته 
ي�صاهم  �لكتاب  لكن  عليه،  �لق�صاء  ي�صعب 
يف تقليل �أخطاره حتى ل يتحول �إلى �صرطان 

يودي بحياة �مل�صاب.

قصة نادرة 
 27 يف  ب���د�أت  �ل��ن��ادر  �مل��ر���ض  ه��ذ�  م��ع  �صعاد  ق�صة 
�صنني  وبعد  �لطبيب  �صخ�ض  عندما   2008 �صبتمرب 
تلك  كانت  �ل�صلياك.  مبر�ض  �إ�صابتها  �ملعاناة  من 
�ملرة �لأولى �لتي ت�صمع فيها عن هذ� �ملر�ض، حيث 
كانت تعاين من عو�ر�ض جانبية كفقر �لدم وت�صنجات 
�ملعدة،  و�آلم  و�لإ�صهال  �لبطن  ونفخة  �لع�صات 
�صنو�ت  ع�صر  �صببها  �أخرى  م�صاعفات  �إلى  بالإ�صافة 

من �لت�صخي�ض �خلاطئ.

فقر معلوماتي 
كتاب  يف  ق�صتها  لإير�د  �ملبا�صر  �ل�صبب  �صعاد  ترجع 
يروي معاناتها، قائلًة: »بو�صفي ��صت�صارية يف حتليل 
ومع  �لإنرنت،  �صبكة  عرب  �مل��و�رد  يل  توفرت  �لنظم 
طبية  معلومات  على  �ل��ع��ث��ور  م��ن  �أمت��ك��ن  مل  ه��ذ� 
�إل  �أعرث  مل  �أين  و�لأ�صو�أ  �أخ�صائيني،  �أيدي  على  كتبت 

سعاد الفريح..
قاهرة السلياك

ن�صرت  حيث  �لثالث،  عامها  يف  �خلليجي  �لتعاون 
من  مزيد�ً  لإعطائها  �مل�صابقة  موقع  عرب  ق�صتها 

�لزخم �لإعامي و�ن�صم لها �لكثري من �لد�عمني.

تواصل إلكتروني 
من  ك��ب��رية  ك��ان��ت  ده�صتها  �أن  �إل���ى  �ل��ف��ري��ح  ت�صري 
قامت  عندما  معها،  �لكبري  و�لتو��صل  �لأفعال  ردود 
خا�صة  ب���وك  �لفي�ض  يف  ت��و����ص��ل  �صفحة  ب��اإن�����ص��اء 
http://www.facebook.com/ وهي  باملر�ض 
و��صتقطاب  �لتوعية  ن�صر  بهدف   SuadAlFeraih
هذ�  ع��ن  معلومات  لتقدمي  �جل��م��ه��ور  م��ن  �مل��زي��د 
معها  �لتو��صل  ب��د�ي��ة  كانت  حيث  �ل��ن��ادر،  �مل��ر���ض 
�إلى  �ن�صمو�  �لذين  وعائلتها  �أ�صدقائها  قبل  من 
جمموعة  تاأ�صي�ض  ع��ل��ى  �صجعها  مم��ا  �صفحتها، 
موقعها  و�إط��اق  �لكويت  يف  �ل�صلياك  مر�صى  دعم 
 www.Q8celiacpatients.com �لإل��ك��روين 

ب��الأع��ر����ض  �ملتعلقة  �ملعلومات  �آخ���ر  ي��ق��دم  �ل���ذي 
�آخر  لتو�كب  و�لدر��صات  و�لأبحاث  و�حلمية  و�لعاج 

�لتطور�ت.

خطأ شائع 
هناك  ف��اإن  �لفريح  �كت�صبتها  �لتي  �خل��ربة  ح�صب 
�لقمح،  �صد  و�حل�صا�صية  �ل�صلياك  مر�ض  بني  خلطا 
بني  �صا�صع  فرقا  هناك  �أن  �لدر��صات  �أثبتت  وق��د 
مري�ض  ي�صتطيع  حيث  و�ل�صلياك،  �لقمح  ح�صا�صية 
�ملحتوية  �لأخ��رى  �حلبوب  تناول  �لقمح  ح�صا�صية 
�أكل  من  ومينع  و�جل��ودر،  كال�صعري  �جللوتني  على 
�ل�صلياك  لأن  �ل�صلياك،  مري�ض  بعك�ض  فقط  �لقمح 
وتظهره  جيني  هو  وكذلك  ذ�ت��ي،  مناعي  مر�ض 
�لبيئة، وهو عبارة عن حت�ص�ض �جل�صم من بروتني 
و�ل�صعري  �لقمح  من  كل  يف  موجود  وهو  �جللوتني 
�لقمح  بح�صا�صية  �لإ�صابة  ن�صبة  وتزد�د  و�جلاودر، 

�لبلوغ. مرحلة  قبل  �لأطفال  لدى 

نجاح عائلي وعملي 
تن�صب �لفريح ق�صة جناحها يف مكافحة مر�ض �ل�صلياك 
معها  �أ�صرتها  وقفة  �إل��ى  ناجح،  كتاب  يف  و�صياغتها 
و�أبنائها �لذين �صربو� عليها يف بد�ية رحلة �كت�صافها 
للمر�ض، حيث عانت من �صوء �لت�صخي�ض �لذي كاد �أن 
يودي بحياتها، �إ�صافًة �إلى �لآثار �لنف�صية للمر�ض �لتي 
ت�صبب �لكتئاب، لكن وقفة �أ�صرتها معها ودعم زوجها 

�أحمد �لفيلكاوي جعلها تتخطى �لكثري من �لعقبات.
�إلى ق�صة جناحها، وهو  �آخر  ت�صيف �لفريج �صريك 
جنحت  بف�صله  �لذي  عملها،  يف  �ملبا�صر  م�صوؤولها 
باملر�ض،  �لتوعوية  حما�صر�تها  رقعة  تو�صيع  يف 
مماثلة  حما�صر�ت  حما�صرة،   29 �إل��ى  و�صلت  و�لتي 
يف دولة �لإمار�ت، خ�صو�صاً مع وجود جمعية مر�صى 

�ل�صلياك يف �أبوظبي.  

�لعربية،  باللغة  ج��د�ً  و�صئيلة  عامة  معلومات  على 
وكان هذ� ما دفعني �إلى تاأليف كتابي �لأول حول هذ� 
و�لكتاب  �ل�صلياك.  مع  ق�صتي  عنو�ن  حتت  �ملر�ض 
�لبقاء  �أمكنني  وكيف  �ملر�ض،  هذ�  مع  لرحلتي  موجز 
معلومات  كتابي  �صمنت  وقد  جيدة.  �صحية  بحالة 
�إن مل ي�صخ�ض يف  وحقائق عن �ملر�ض وم�صاعفاته 
هذه  مع  �لتعاي�ض  و�أ�صاليب  وط��رق  مبكرة،  مرحلة 
�إلى  �أن يتطور �ملر�ض  بالطعام بدون  و�لتمتع  �حلالة 

�صرطان �أو عدم قدرة على حتمل �لغلوتني«.

دليل حياة
��صتقبلت  حيث  كبري،  وتاأثري  وقع  �لكتاب  لن�صر  كان 
�ملرحبة،  �لأفعال  وردود  �لتعليقات  من  �لكثري  �صعاد 
للكتاب  ن�صري  من  ق�صرية  مدة  »خال  �لفريح:  تقول 
كدليل  كتابي  بو�صف  �ملر�صى  تعليقات  و�صلتني 
فهماً  �أعطاين  وكم  ذلك،  �صماع  �صرفني  وكم  حياة، 
حياتي  تكري�ض  خ��ال  من  �حلياة  يف  لهديف  عميقاً 
�ل�صلياك.  حول  �لعربي  �لعامل  وتثقيف  �لتوعية  لن�صر 
وت��ع��ّم��ق��ي يف �ل��ب��ح��ث ل�����ص��د �ل��ن��ق�����ض �ل��ه��ائ��ل يف 
�ملعلومات، حتى بني �لأطباء �ملمار�صني و�أخ�صائيي 
�لتغذية و�ل�صيادلة، وغني عن �لقول كم هم كرث من 
�لعربي،  �لعامل  يف  جمهولة  ��صطر�بات  من  يعانون 
�إي�صال  �لتحدي ورغبتي يف  وهذ� ما رفع قدرتي على 
ر�صالتي �إلى �أكرب عدد ممكن من �ملر�صى، �إذ يحتاج 
يتم  مل  �إذ�  �ل�صلياك  خطورة  مدى  معرفة  �إلى  �لنا�ض 
حمية  نتبع  مل  و�إذ�  مبكرة،  مرحلة  يف  ت�صخي�صه 
غذ�ئية خالية من �لغلوتني. ولهذ� قررت �أن �أكون �أول 
فردية  ومببادرة  �لنا�ض  بني  �ملعرفة  هذه  ين�صر  من 
ويف ظل غياب �ملو�رد و�لدعم«. هذه �جلهود �لقوية 
�لتي بذلتها �صعاد �صجعتها على �مل�صاركة يف حملة 
�لتي  فيادلفيا  كرمي  جبنة  مع  �لدنيا«  مياأ  »�إلهامك 
جمل�ض  دول  يف  �إلهاماً  �لن�صاء  باأكرث  وحتتفل  تكرم 

• االسم: سعاد الفريح 
• العمر: 4 سنوات من 

المعاناة مع السلياك
• الحالة االجتماعية: متزوجة 

من أحمد الفيلكاوي 
• رحلتها مع المرض:

بدأت في أواخر سبتمبر 
2008  وعانت كثيرًا إلى أن 

اكتشفت المرض وأصبحت 
متخصصة فيه، ونجحت 

في إعداد وصفات وخلطات 
غذائية خاصة بالمرض مع 

بناتها
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مها الربيعي..
ابتسامة تتحدى المرض

�لأيام  من  يوم  يف  نف�صي  �أتخيل  »مل 
�ل�صعب،  �لمتحان  لهذ�  �أتعر�ض  �أن 
متكنت  وبحمده  وجل،  عز  �هلل  �إر�دة  لكنها 
من �لتاأقلم مع هذ� �لبتاء وتعاي�صت معه، 
�أمام  تهون  فاإنها  �أم��و�ل  من  دفعت  ومهما 
مها«  من  د�فئة  وم�صاعر  �صافية  �بت�صامة 
بهذه �لعبار�ت �لد�فئة ��صتهل فهد عبد�هلل 
مبر�ض  مها  كرميته  �إ�صابة  ق�صة  �لربيعي 
يكلف  وعاجه  دزي��ز«،  »كو�صري  ب�  يعرف  نادر 

مليون درهم يف �لعام.

بداية المعاناة 
حيث  نادر،  مبر�ض  �بنته  �إ�صابة  �إلى  مها  �أبو  ي�صري 
ثاث  �لم����ار�ت  دول��ة  يف  ب��ه  �مل�صابني  ع��دد  يبلغ 
رغ��م  �ل��ع��اج  ي��رف��ع تكاليف  م��ا  ف��ق��ط، وه��و  ح���الت 
نادر�ً  �ل��دو�ء  من  جتعل  �ملر�صى  ندرة  لكن  توفره، 
�صعر  يبلغ  حيث  �لنفي�صة،  �ملعادن  ي��و�زي  و�صعره 
�جلرعة �لو�حدة مبلغ 35 �ألف درهم، و�إجمايل �ملبلغ 
ميز�نية  وه��ي  دره��م،  مليون  هو  �لو�حد  �لعام  يف 
�صبيل  يف  تهون  لكنها  تعجيزية،  ومبالغ  �صخمة 

�بنته. �صعادة 
 

إنزيم غذائي 
�أنزميات  على  يوؤثر  وهو  دزيز«  »كو�صري  ب�  �ملر�ض  يعرف 
يف �ملعدة، وي�صبب نق�صاً يف �إنزمي �لتمثيل �لغذ�ئي، ما 
ي�صبب ت�صخماً يف �لطحال ونزيف متو��صل، و�مل�صكلة 
�لأكرب يف �صعوبة ت�صخي�ض هذ� �ملر�ض، ويف حالة مها 
ي�صيف  مبكرة،  �صن  يف  �كت�صافه  �هلل  وبف�صل  مت  فقد 
�آنذ�ك كان عاماً  �لأمر، وعمر مها  �أبو مها: »�صككت يف 
م�صت�صفى  يف  بال�صونار  فح�صاً  لها  فاأجريت  و�ح���د�ً، 
�لو�صل،  ومت ت�صخي�ض �ملر�ض يف عام 2004، ومن ثم 

بد�أت رحلة �لبحث عن �لعاج �ملنا�صب لها«.

دفء أسري 
�حلالة  ل�صتقر�ر  �لرئي�صي  �ل�صبب  �لربيعي  يرجع 
بطريقة  حياتها  وعي�ض  ملها،  و�ملعنوية  �لنف�صية 
يف  �أق��ر�ن��ه��ا  جت��اه  بنق�ض  حت�ض  �أن  دون  طبيعية، 
يعانون  ظلو�  وو�لدتها  �أنه  هو  و�ملجتمع،  �ملدر�صة 
معاناة  كانت  ومهما  �بنتهم،  عن  بعيد�ً  �صمت  يف 
عاجها  ن��ظ��ري  ���ص��ن��وي��اً  دره���م  م��ل��ي��ون  مبلغ  ت��وف��ري 
يقدمون  بل  �ملعاناة  بهذه  ي�صعرونها  ل  و�صحتها، 
دفاق.  �أ�صري  بحنان  يحيطونها  و�صخاء،  �صمت  يف 
و�أحمد،  �هلل  عبد  �أ�صقائها  على  ينطبق  �لأم��ر  وذ�ت 

فهي �أمرية متوجة على قلوبهم �ل�صغرية.

حيرة وشكر 
�ل��ن��ادرة  بنته  مر�ض  حالة  لأن  رب��ه  �لربيعي  ي�صكر 
ما  وه��و  بخري،  �أطفاله  وجميع  �أ�صرته  يف  تتكرر  مل 
ن��ادر وغري ور�ث��ي، لأن��ه بحث  �أن هذ� �ملر�ض  له  �أك��د 

مطوًل يف تاريخ �لأ�صرة ومل يجد حالة م�صابهة، مما 
تعاون  ي�صكر  وهو  �ملر�ض،  هذ�  عن  �أكرث  يقر�أ  جعله 
�لدكتورة فاطمة �لب�صتكي يف م�صت�صفى لطيفة يف 
�لأمر��ض  جميع  �كت�صاف  �أجل  من  تنا�صل  �لتي  دبي، 
خال  من  عليها،  �ل�صوء  وت�صليط  وعاجها  �لنادرة 
يتثنى  حتى  �لأمر��ض،  هذه  حلاملي  �أ�صرية  جتمعات 
لها،  و�لرعاية  �لدعم  وتقدمي  متابعتها  للم�صوؤولني 
وقد �أ�صفرت هذه �جلهود عن تبني �لفريق �أول �صمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ 

عاج مها.

سعادة مها 
برغم �أن مر�صها خطري وعاجه مكلف، ل ت�صعر مها 
مبعاناتها وتقول �إنها ل تعرف �صيئاً عن كو�صري دزيز، 
لطيفة  مل�صت�صفى  �لتوجه  عليها  �أن  تعرفه  ما  وكل 
لتلقي جرعات عاجية ب�صفة دورية، وتتمنى مها �أن 
تو��صل م�صريتها �لتعليمية بنجاح و�أن ت�صبح طبيبة 
�إنه  وتقول  و�لدها  وحتب  �ملر�صى،  لتعالج  م�صهورة 
�أ�صقاءها  حتب  كما  قلبها،  وحبيب  �ملف�صل  بطلها 
�لعمر  من  ولها  �لعنقود،  �آخر  �صجى  �أختها  خ�صو�صاً 
�ملنزل  روح  وهي  ومرحة،  ذكية  لكنها  �أ�صهر،  ت�صعة 

على حد تعبري مها.

مراكز متخصصة 
مر�كز  توفري  �لربيعي،  فهد  يتمنى  حديثه  ختام  يف 
�لأم��ر����ض  م��ر���ص��ى  وت��اأه��ي��ل  للبحوث  متخ�ص�صة 
�لنادرة، وزيادة �لكو�در �لعاملة يف هذ� �ملجال، فهو 
�صاحبة  �لب�صتكي  فاطمة  �لدكتورة  مبعاناة  ي�صعر 
م�صت�صفى  يف  ور�ث��ي��ة(  )�أم��ر����ض  �ل��ن��ادر  �لتخ�ص�ض 
ما  وه��و  وطبيبة،  و�إد�ري���ة  ��صت�صارية  فهي  لطيفة، 
يوؤثر �صلباً عليها، وبالتايل فاإن هذ� �لنق�ض يوؤثر على 
�نتظار�ً  تعاين  حيث  منهم،  و�ح��دًة  و�بنته  �ملر�صى، 

طويًا و�أحياناً �إهماًل يف تلقي جرعاتها �لعاجية.

عالج أوروبي 
بعد �أن عرف �لربيعي مر�ض �بنته وعرف �لعاج، �رتاح 
وم�صاريف  مبالغ  توفري  معاناة  من  ينتظره  ما  برغم 
�لعاج �لطائلة، و�صعادته يف �أن مها تخطت �ملرحلة 
�صرطان  يف  لها  تت�صبب  �أن  ميكن  كان  �لتي  �حلرجة 
تر�جع  وبالتايل  تركيزها،  وتفقدها  خلقية،  و�إع��اق��ة 
توفري  يف  �لأم��ل  بارقة  وكانت  �لدر��صي،  حت�صيلها 
وهي  �أوروب���ا،  يف  ي�صنع  �ل��ذي  ل��ل��دو�ء  �خلليج  �صركة 
�لأك��رب  و�مل�صكلة  �ل��دول��ة،  يف  له  �حل�صري  �لوكيل 
�جلرعة  �إع��ط��اء  م��ن  لب��د  حيث  �ل����دو�ء،  تعاطي  يف 
متخ�ص�ض،  طبي  �إ���ص��ر�ف  وحت��ت  �مل�صت�صفى،  يف 
للبنت،  مرهقاً  يجعله  ما  وهو  طويًا  وقتاً  وي�صتغرق 
وعليها �أن تتحمل هذ� �لأمر طو�ل حياتها، وكلما ز�د 
م�صاريف  زي��ادة  وبالتايل  �جلرعة،  ز�دت  كلما  عمرها 

ونفقات �لعاج.  

• االسم: مها فهد عبد اهلل 
الربيعي 

• العمر: 8 سنوات 
• رحلتها مع المرض:

بدأت فور والدتها لكن 
قوة مالحظة والديها 

واهتمامهما الكبير بها 
قاداها إلى بر األمان بعد 
اكتشاف أسباب المرض 

والحصول على العالج 
وسعادته به رغم ارتفاع 
سعره وتعقيدات تناوله

درهم تبلغ التكلفة 
الكلية لعالج مها في 

السنة
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ميرة ومايد ومنصور
ثالثية الوجع واأللم

»ك����ان ���ص��ع��ور�ً ك��ئ��ي��ب��اً وح��زي��ن��اً ج��د�ً 
�لأط��ب��اء  �أخ��ربن��ا  عندما  لنا  بالن�صبة 
�ل�صهر  يف  للحمل  �ل���دوري  �لفح�ض  �أث��ن��اء 
�أح�صائي  يف  �أحمله  �لذي  �جلنني  �أن  �لثامن 
وجود  ب�صبب  ما،  مبر�ض  م�صاباً  يكون  قد 
�إلى  ي��وؤدي  �ملخ،  من  قريب  جتويف  يف  ماء 
�لر�أ�ض �لذي ينمو ب�صرعة  �صخامة يف حجم 
ون��وب��ات  تهيج  ح���دوث  م��ع  طبيعية،  غ��ري 
و��صطر�ب  �لأط��ر�ف  يف  وت�صلب  ت�صنجية 
حممد،  ح�صن  ف��وزي��ة  ت�صرح  �مل�����ص��ي«  يف 
ومايد  »م��رية  �لثاثة  �أطفالها  مع  ق�صتها 
حركية  �إع��اق��ات  يعانون  �ل��ذي��ن  ومن�صور« 
�أو  ت�صخي�صه  يتم  مل  ن��ادر  م��ر���ض  ب�صبب 

�إيجاد �لعاج له حتى �ليوم.

ب�صدمة  �لعائلة  �أ�صيبت  �لت�صخي�ض  ه��ذ�  �إث��ر  على 
كبرية، لذ� ز�رو� �أكرث من 5 �أطباء يف يوم و�حد؛ فقط 
مت�صابهة..  �ل��ردود  وكانت  �جلنني  حالة  من  للتاأكد 
�هلل  بق�صاء  �لر�صا  من  بد  ل  كان  �ملطاف  نهاية  ويف 

وقدره، وتقبل �مل�صاب �جللل. 

والدة طبيعية 
لفوزية  و�حل��دي��ث  م��رية«  مع  كانت  �ملاأ�صاة  »ب��د�ي��ة   
ح�صن �أم مرية وت�صيف: »�أجنبت مرية يف عام 1997 
ملدة  �لأطباء  ماحظة  حتت  وبقيت  طبيعية،  بولدة 
�صنة كاملة، حيث كانت كثرية �لبكاء وقليلة �حلركة، 
طفلتنا  ع��ل��ى  تغيري  �أي  �ل��ب��د�ي��ة  يف  ن��اح��ظ  مل  �إذ 
�ل�صغرية �لتي كانت تنمو طبيعياً �إل مع بد�ية �ل�صهر 

�صليم  ب�صكل  تركز  ول  تنتبه  ل  كانت  حيث  �لثالث، 
على �لأ�صياء، وكانت ل ت�صمع وتاأخرت كثري�ً يف �حلبو 
ت�صتطيع  ل  �لطفلة  �أن  �ل�صدمة  وكانت  و�جللو�ض، 
مع  �لتعامل  يف  �أخ��رى  معاناة  لنا  �صكل  مما  �مل�صي 
�صكلت  حيث  �أق���ارب،  من  بنا  �ملحيط  وم��ع  �لطفلة 
ومعاناة  �آخر  عائقا  �حلركية  �لطفلة  لإعاقة  نظرتهم 
�لامربر،  و�لتدخل  �ملحرجة  �لأ�صئلة  حيث  �صعبة، 
توجه  منطقية  وغ���ري  و�ه��ي��ة  ت��ف�����ص��ري�ت  وت��ق��دمي 
وما  �لنتيجة  هذه  يف  �ل�صبب  وكاأننا  لنا،  �تهاماتهم 
�آلت �إليه �لطفلة. مل ناأبه لذلك، وو�صعنا هدفاً �أمامنا 
مرية  تكون  �أن  �أج��ل  من  و�لنفي�ض  �لغايل  بذل  وهو 
بخري، قمنا بعر�صها على خمتلف م�صت�صفيات �لدولة، 
�إل �أننا مل نتو�صل �إلى �صبب تلك �حلالة �ملر�صية، كما 
�آنذ�ك، دون جدوى  مت عر�صها على �لأطباء �لز�ئرين 

تذكر«.

موت خاليا األعصاب
�ملعاناة  ف�صول  من  �آخ��ر  ف�صل  �إل��ى  م��رية  �أم  تنتقل 
عامها  مرية   بلوغ  بعد  بلوغ  فبعد  �بنتها،  مر�ض  مع 
 2003 ع��ام  يف  �أملانيا  �إل��ى  �ل�صفر  لها  ُق���ِدَر  �لثالث 
�لفحو�صات  حينها  ومتت  �لدولة،  نفقة  على  للعاج 
�لطبية �لازمة لتوؤكد وجود ماء يف جتويف قريب من 
�مل�صوؤولة  و�لأع�صاب  �خلايا  موت  يف  ت�صبب  �ملخ 
�أما  �لي�صرى.  �لأذن  من  و�ل�صمع  و�لنظر  �مل�صي،  عن 
�لأطباء  وو�صع  معروفة،  غري  فهي  �حلالة  تلك  �صبب 
�أثناء  �لأم  �أ�صاب  قد  فريو�صاً  �أن  منها  �حتمالت  عدة 
�إلى  �أو مرد ذلك  �لطفل،  �أثناء ولدة  �أو تع�صر  �حلمل، 

زو�ج �لأقارب كون وجود عاقة قربى بني �لأم و�لأب.
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�جلر�حية  �لعمليات  �أولى  �إج��ر�ء  مت   2004 عام  يف 
خ�صوعها  ج��ان��ب  �إل���ى  عينها،  يف  �حل���ول  لت�صحيح 
على  تعذر  وق��د  �ملكثف،  �لطبيعي  �لعاج  جلل�صات 
يف  لذلك  متخ�ص�ض  مركز  على  �حل�صول  �لعائلة 
�لدولة، وب�صكل متو��صل نظر�ً لل�صغط �لكبري على 
�آنذ�ك  �لو�صل  م�صت�صفى  يف  �لطبيعي  �لعاج  ق�صم 
�إياماً  �أكرث  �آخر  ف�صل  بد�أ  هنا  ومن   .) حالياً  )لطيفة 
يف �حلكاية، خا�صًة يف حماولتنا �لبحث عن مدر�صة 
�أن  حيث  ملرية،  �ل�صحية  �حلالة  تنا�صب  متخ�ص�صة 
�لفرة  تلك  يف  موؤهلة  تكن  مل  �حلكومية  �ملد�ر�ض 
�إلى  �لطفلة  فاأدخلت  �حل��الت.  تلك  مثل  ل�صتقبال 
مركز دبي للرعاية �خلا�صة للعاج �ملهني و�لطبيعي 
وكانت   2004  –  2003 �صنتني  مل��دة  و�لأك��ادمي��ي 
مرية  دم��ج  ميكن  عادية  مدر�صة  باإيجاد  �لتو�صية 
�لأك��ادمي��ي  مل�صتو�ها  ن��ظ��ر�ً  �لأ���ص��ح��اء؛  �أق��ر�ن��ه��ا  م��ع 

وتفاعلها �لإيجابي. 
مدر�صة  ع��ن  �ل��ب��ح��ث  »ب���د�أن���ا  م���رية:  �أم  ت�صيف 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  م��ع  وتو��صلنا  منا�صبة، 
وكانت  �لإم��ارة،  يف  متعددة  خا�صة  مد�ر�ض  وزي��ارة 
موؤهلة  غري  �ملد�ر�ض  فمر�فق  �صلبية.  �لردود  �أغلب 
�إل��ى  �لتو�صل  مت  �أن  �إل��ى  �حل���الت.  تلك  ل�صتقبال 
وج��ود  وه��ي:  ب�صروط  م��رية  بحالة  تقبل  مدر�صة 
يف  �لطفلة  ت�صجيل  و�إع�����ادة  معها  د�ئ���م  م��ر�ف��ق 

در�صتهم  �لتي  �ل�صنتني  �حت�صاب  وع��دم  �لرو�صة، 
م��رية  لنف�صية  وم���ر�ع���اة  دب���ي،  م��رك��ز  يف  ���ص��اب��ق��اً 
�أطفال  مع  در��صتها  عند  معنوية  دفعة  و�إعطائها 
مهار�ت  متلك  كونها  مرة،  لأول  �لرو�صة  يدخلون 
قبول  مت  �ل�صابق.  �ملركز  من  تعلمتها  ومعلومات 
�لتجربة،  ه��ذه  خلو�ض  �لطفلة  وتهيئة  �ل�����ص��روط 

و�ملهم �أن تلتحق مبدر�صة عادية«.

معاناة نفسية وعالجية 
�لأهل  عن  و�لتغرب  �لدولة  خارج  �لعاج  رحلة  تتو�لى 
كانت  �لوقت  ذ�ك  وحتى   ،2007 عام  حتى  و�لأولد 
قد �أجرت �لطفلة �أكرث من 5 عمليات جر�حية لتطويل 
�لأوتار وعاج �خللع يف �حلو�ض، وبعدها مكثت مرية 
5 �أ�صهر متو��صلة يف �مل�صت�صفى، وعانت نف�صياً من 
بدء  ومع  �لعمليات،  تلك  بعد  لها  و�صع  �لذي  �جلب�ض 
يف  �خلري  ب�صائر  �أول��ى  ب��د�أت  �لتاأهيل.  �إع��ادة  جل�صات 
�ل�صابع،  عامها  مرية  �أكملت  حيث   2007 �أغ�صط�ض 
غري  خطو�تها  �أول��ى  تخطو  ب��د�أت  �هلل  من  وبف�صل 
�ملتزنة. كطفلة �أكملت عامها �لأول للتو. فرحت بها 

�لعائلة فرحة عجزت �أم مرية عن و�صفها.
للم�صت�صفيات،  د�ئ��م��ة  �صديقة  �لطفلة  غ��دت 
مر�كز  وج���ود  مري�ض  ك��ل  وح��اج��ة  حاجتها  وبقيت 
متخ�ص�صة للتاأهيل حاملي �لأمر��ض �لنادرة لت�صاعد 

�ملر�ض  مع  معاناتها  رغ��م  حممد،  علي  م��رية 
على  عزيزة  �أمنية  ولها  طبيعيًة،  حياًة  تعي�ض 
�ل�صمو  �لعرب �صاحب  باأن تقابل فار�ض  نف�صها 
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ 
)رعاه  دبي  حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة 

�هلل(. 

أمنية ميرة 

من خال �لتجربة تو�صلنا �إلى �حلقائق �لتالية: 
م��ت��خ�����ص�����ص��ة،  ت���اأه���ي���ل  م���ر�ك���ز  ت���وج���د  ل   •
و�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات �حل��ك��وم��ي��ة غ��ري م��وؤه��ل��ة 
تعني  �لتي  و�لب�صرية  �مل��ادي��ة  بالإمكانات 

على �لت�صخي�ض �ملبكر وتد�رك �لأخطاء. 
�ملد�ر�ض  يف  �ملر�صى  �لأطفال  قبول  عدم   •
�أي  دون  ب��ال��دم��ج  �ل���ب���دء  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة، 

��صتعد�د�ت.
م�صايقات  م��ن  �ملر�صى  �لأط��ف��ال  معاناة   •

�أقر�نهم �لأ�صحاء.

دروس وعبر

• االسم: ميرة علي محمد
• العمر: من مواليد 1997م

• رحلتها مع المرض:
بدأت منذ والدتها ويتسبب لها  
المرض في إعاقة حركية لكن 
رغم ذلك تصر على أن تعيش 
حياتها طبيعية وفي المدرسة 
تشكر دعم صديقتيها روضة 

مجرن  وعبير الصفار.

• االسم: مايد علي محمد
• العمر: من مواليد 2004

• رحلتها مع المرض:
كشقيقته ميرة بدأت 

مشكلته فور والدته وأجريت 
له 8 عمليات جراحية داخل 

وخارج  الدولة ليتمكن بعدها 
من المشي لكن بصعوبة 

ويتأرجح في حركاته.

• االسم: منصور علي محمد
• العمر:  من مواليد 2008 

• رحلتها مع المرض:
يعتبر منصور آخر العنقود 

وبعد والدته أجرى والداه أربع 
فحصوات جينية لمعرفة سر 
المرض وفي انتظار تكملة 

الفحوصات لتشخيص مرضه.

ذلك  م��ن  �لأه���م  ويبقى  �ل��ع��اج،  ف��و�ئ��د  حتقيق  يف 
�لت�صخي�ض �ل�صحيح و�ملبكر للمر�ض. تقول �أم مرية 
»بتنا نتخوف من ولدة طفل جديد قد تكون م�صكلته 
نف�ض �أخته، وكنا نتعلق بالأمل، وباأن �لقادم �صيكون 
وهلل  جاء  و�ل��ذي  �لثالث  باملولود  �هلل  ورزقنا  �أف�صل. 

�حلمد �صليماً طبيعياً«.
 

معاناة مايد ومنصور
�خلوف بات ي�صيطر على �لأبوين يف كل مرة يفكر�ن 
فيها بالإجناب، وعندما يح�صل �حلمل يت�صرعون �إلى 
ي�صكو  ول  طبيعياً،  �لقادم  �ملولود  يكون  لكي  �هلل 
�لطفل  »جاءنا  مرية:  �أم  تقول  �إعاقات،  �أو  �أعر��ض  �أية 
�لر�بع »مايد« يف عام 2004 وكان كاأي طفل طبيعي 
�أعر��ض  نف�ض  من  يعاين  ب��د�أ  �أن��ه  لحظنا  حتى  �آخ��ر، 
�أخته، حيث تاأخر يف �حلبو و�جللو�ض و�مل�صي. وبد�أنا 
و�لأطباء  �مل�صت�صفيات  مع  �لتجو�ل  رحلة  �أي�صاً  معه 
�أكرث من  �إجر�ء  �لز�ئرين لإيجاد �لعاج �ملنا�صب، ومت 
 5 عمر  يف  �مل�صي  على  �صاعدته  جر�حية  عمليات   8
�صنو�ت �إل �أنها �صببت له �صعفاً ووهناً �صديد�ً، وبد�أت 
نف�صياً،  عبئاً  ذلك  لنا  �صبب  وقد  عليه،  �لعمليات  �آثار 
�لأم��ل،  عيونهم  يف  نرى  لأننا  �أنف�صنا  ن�صرب  �أننا  �إل 
نزرعه  ما  طريق  عن  �لإعاقة  هذه  قهر  على  و�لقدرة 

يف نفو�صهم من �لت�صجيع و�لتحدي«. 

�لطفل  ق���دوم  عند  �لعائلة  م��ع��ان��اة  ف�صول  �آخ���ر 
كل  يف  طبيعياً  وك��ان   ،2008 يف  »من�صور«  �جلديد 
�صيء، �إل �أنه حمل نف�ض �أعر��ض »مرية ومايد«، فهو ل 
ي�صتطيع �مل�صي حتى �لآن برغم بلوغه �لعام �لثالث. 
ورحمته  ب��اهلل  و�أم���ل  كبري  »ب�صرب  م��رية:  �أم  ت�صيف 
�أطفال يعانون من  �لو��صعة نتابع رحلة كفاحنا مع 3 

�لإعاقة �حلركية«. 

خالصة التجربة 
مع  ق�صتها  م��رية«  »�أم  حممد  ح�صن  ف��وزي��ة  تختم   
لدينا  تر�صخت  »لقد  قولها:  يف  و�مل��ر���ض  �لب��ت��اء 
تقبل  وباأهمية  و�لط���اع  �ل��وع��ي  باأهمية  قناعات 
هو  �ل�صرب  و�أن  مبتلى  �لإن�صان  باأن  و�لإمي��ان  �لقدر 
�لفي�صل، دون �لركون و�لت�صليم �ملطلق، حيث ل بد 
من �ل�صعي و�لبذل و�لجتهاد من �أجل فرحتهم �لتي 
هي فرحتنا«. ت�صري �أم مرية �إلى �أن بارقة �لأمل لحت 
تلك  �صبب  لتحديد  �جلينات  فح�ض  طريق  عن  �أخري�ً 
فح�ض  باإجر�ء  قامو�  حيث  لها،  حد  وو�صع  �ملعاناة 
�مل�صكلة  لكن  ���ص��ن��و�ت،  ث��اث  خ��ال  جينات  لأرب���ع 
خارج  يكون  وف�صحها  �جلينات  زر�ع��ة  �أن  يف  تكمن 
�لدولة، وهو ما يطيل �أمد معاناة �لعائلة مع �ملر�ض، 
�إلى  للتو�صل  جيان   14 فح�ض  عليهم  يتوجب  لأنه 

عاج للمر�ض.   
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