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ان  ى. ك ة طوارئ إىل المستشف قل بحال ن فقط عندما نُ ا يوم�ي ن ن ان عمر اب “ك

ة  ان قد أصبح عىل طاول ز. قبل أن نعرف، ك ت�ب ى ولم يستطع ال ي من حم
يعا�ن

ي (.”  ه فغرة كولون )ستوما / كولوستوم يات وأصبح لدي العمل

النسبة لكث�ي من الناس معجزة عظيمة. إذا كان الطفل  والدة طفل حدث مث�ي وب

ة بالطبع. لكن  ي مكانه ، فإن الراحة تكون كب�ي
ء �ف ي

يتمتع بصحة جيدة وكان كل �ش

ف بعد بضعة أيام أن الطفل ليس عىل ما يرام. يكون الطفل  ي بعض االأحيان يتب�ي
�ف

ب وبطنه منتفخة.  فاقد للشهية، ال ي�ش

ونغ هو  ش�ب ي هولندا. مرض ه�ي
ف بالمرض �ف كل عام يولد حوايلي 40 طفالً مصاب�ي

ا العصبية  ي ، حيث يتم فقدان الخالي
ي بعض الحاالت ورا�ش

مرض معوي نادر و�ف

از ع�ب االأمعاء. فتصبح االأمعاء مسدودة ولهذا السبب  المسؤولة عن نقل ال�ب

يمرض االأطفال مرضاً شديداً. يحتاج االأطفال المصابون بهذا المرض دائماً لعملية 

جراحية.

التهاب  ون، هناك أشياء سيئة قد تصيبهم بسبب هذا المرض ك وأيضاً عندما يك�ب

االأمعاء أو االضطرار لغسيل االأمعاء.

ي الجمعية وتستطيع بذلك أيضاً أن تشارك 
نا من خالل أن تصبح عضواً �ف يمكنك دعم عمل

النشاطات والفعاليات المختلفة. وتستفيد ب

يتلقى كل عضو جديد حزمة ترحيب وكتاب معلومات عن هذا المرض.

ونغ ش�ب جمعية مرض ه�ي
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اء عن العالجات الجديدة. ولكن من  “من المفيد جًدا أن تسمع من األأطب

تعرف عىل مضاعفات المرض.  ة ال في تعلم كي أم أو أب أن ت ًضا ك المهم أي

ى.” لمستشف ارتك ل اء زي ن ها أث توفر لديك الوقت ل ي أل ي
ة ال�ت ل ويمكنك طرح األأسئ

ن  ًدا أشخاًصا مصاب�ي ادر بهذا الشكل، لم أصادف أب ونغ مرض ن ش�ب “ألأن مرض ه�ي

ة. جميل جداً كيف  ي اجتماعات الجمعي
ة. عىل العكس �ن يومي اة ال ي الحي

ه مثىلي �ن ب

ي نفس المرض.”
ا نعا�ن ن ا ألأن تعاطف وفهم مشاكل بعضن أرى ال

اً وأفراد  اً وكب�ي ، صغ�ي ونغ جميع جهودها لصالح المر�ف ش�ب تكّرس جمعية مرض ه�ي

ا  ًم ي هذه االأيام يوجد دائ
ي السنة. �ف

عائالتهم. هناك اجتماعات لالأعضاء عدة مرات �ف

. كما هناك  ف ف الطبي�ي هم من المتخصص�ي ف وغ�ي مجال للتحدث مع االأطباء، والممرض�ي

العديد من االأنشطة الخاصة بشباب وأطفال الجمعية خالل العام.

ن الي لأون ه ة؟ج ي ع م ج ل ام ل م ض اذا األن م ل

نت حيث  ن�ت ضافة إيل هذه االأنشطة، تريد الجمعية أيًضا تقديم منصة ع�ب االإ باالإ

ونغ واالأطراف المهتمة االأخرى طرح  ش�ب ف بمرض ه�ي اء االأطفال المصاب�ي يمكن الآب

انتظام  ات. وبهذا نحن نشيطون عىل فيسبوك كما نن�ش ب االأسئلة وتبادل الخ�ب

ضافة  أيام االأعضاء عىل اليوتيوب. باالإ اء ومقاطع فيديو خاصة ب مقابالت مع الخ�ب

جابة عىل أسئلة االأعضاء أو  ف من الجمعية يمكنهم االإ إيل ذلك، هناك أشخاص معين�ي

مجرد تقديم أذن منصتة لهم. 

ف بالعام مجلة ورقية تحوي أخبار طبية وقصص ومقابالت مع  تن�ش الجمعية مرت�ي

االأعضاء.

تهدف جميع االأنشطة لربط أعضاء الجمعية ببعضهم، لدعم بعضهم البعض 

ونغ. ش�ب ون�ش آخر التطورات المتعلقة بمرض ه�ي

تبذل الجمعية جهودها منذ عام 1989 لزيادة المعرفة عن هذا المرض المزمن. مازال 

، والقابالت، وممرضات الوالدة، وأطباء  ف عند االأطباء العام�ي هناك لالأسف جهل كث�ي

االأطفال. لهذا السبب من المهم أن يكون هناك شهرة ومعرفة أك�ش بالمرض ح�ت يتم 

التعرف عليه بشكل أرسع. 

ي من هذا المرض، فأنت ال تشعر باالأمان والثقة 
لتو أن طفلك يعا�ف إذا كنت قد سمعت ل

ي عىل 
ي أو ابن�ت

ء؟ لماذا يحصل اب�ف ي
ء باالأسئلة. هل يمكن لطفىلي أن يأكل أي �ش ومىلي

ي غضون سنوات قليلة عندما 
فغرالقولون )ستوما / كولوستومي(؟ وكيف سيكون الحال �ف

ي بحثهم عن إجابات.
يذهب طفىلي إيل المدرسة؟ تريد الجمعية دعم االآباء �ف

ي من االألم الأك�ش من ثالث سنوات. يجب أن يكون هذا المرض معروفاً 
ا يعا�ف ن ن “كان اب

ء.” ي
ي االأطفال االآخرين وأهلهم بنفس ال�ش

بشكل أك�ب ليكي ال يعا�ف


