سالم پرنده هاي زيبا ،کودکان مهربانم
مي خواستم به شما بگويم که من هم مثل شماها متفاوت هستم .تفاوت من هم داشتن بيماري ديستروفي
عضالني است .وقتي که فهميدم که دچار اين بيماري هستم با خود و خداي خودم عهد کردم که
هيچوقت اين مشکل جسمي من باعث ضعف روحي من نشود .سعي کردم که روحيه ام را تقويت کنم
و در اين راه توانستم به هرچيزي که مي خواهم برسم .حاال که فکرش را مي کنم مي بينم که اگر من
اين بيماري را نداشتم چه کار مي کردم؟ فقط يک زندگي کامال عادي داشتم که در آن هيچ اتفاقي نمي
افتاد و اصال نمي توانستم با شما دوستان عزيزم آشنا شوم...
مي خواهم به شما عزيزانم بگويم که همين تفاوت شما مي تواند باعث پيشرفت شما بشود و اگر
روحتان را تقويت کنيد مي توانيد به آرزوهاي دست نيافتني و رويايي برسيد .کافي است از خداي
خودتان بخواهيد.

دوست کوچک شما
رامک حيدری
(مدیر عامل انجمن دیستروفی)

همه با هم فرق داريم و هيچ کس کامل نيست .به اطرافتان نگاه کنيد
يکی چاق است و يکی الغر ،يکی قد کوتاهی دارد و يکی بلند قد است.
ممکن است اقوام و دوستان شما حتی مشکل بينايی داشته باشند و برای
بهتر ديدن از عينک استفاده کنند.

حتی ممکن است بعضی ها بعد از خوردن غذا هايی خاص جوش بزنند
(که اسم اين بيماری آلرژی است) و حتما تا به حال افرادی را ديده ايد
که از صندلی چرخدار و وسايل مشابه برای جابه جا شدن و حرکت
کردن استفاده می کنند.

چه تفاوتی نسبت به افراد اطراف خود دارید؟

ما می دانيم که تعدادی از بچه ها نمی توانند مانند ساير
همساالنشان سريع بدوند اما در هر صورت به مقصدشان
می رسند اما کمی دير تر .پاهای اين بچه ها به اندازه
کافی قوی نيستند و پريدن ،دويدن و از پله ها باال رفتن
برای آنها مشکل است و نمی توانند برای مدت طوالنی با
دوستان خود بازی کنند.

اين حالت به علت داشتن عضله های ضعيف پيش می آيد
که تعدادی از بيماری ها باعث آن می شوند .بعضی از
اين بيماری ها ديستروفی عضالنی ناميده می شوند.

از دیستروفی عضالنی چه می دانیم؟

می دانيم که ديستروفی عضالنی بر روی کودکان
تاثير می گذارد.
می دانيم که ديستروفی عضالنی ماهيچه های آنها را
ضعيف می کند .می دانيم که داشتن اين بيماری
تقصير آنها نيست و دانشمندان در حال پيدا کردن
راهی برای درمانش هستند.
همچنين می دانيم که ديستروفی عضالنی بر روی
توانايی های ديگر تاثير نمی گذارد .شما می توانيد
مانند دوستانتان غذا بخوريد ،ببينيد ،بشنويد ،بچشيد و
حرف بزنيد .می دانستيد که خيلی از بچه های باهوش
اين بيماری را دارند؟
درسته است که نمی توانيد مانند ساير دوستانتان سريع
بدويد ولی می توانيد همانند آنها خيلی از کار ها را به
خوبی انجام دهيد.

چه کارهایی را می توانید انجام دهید؟

به کارهای مختلف فکر کنيد به کارهايی که به جای استفاده
از پاها از دست ها می توان برای انجامشان استفاده کرد
فکر کنيد.

به کارهايی مثل خواندن ،نقاشی کشيدن و يا هر چيزی که
در حالت نشسته می توانيد انجامش دهيد فکر کنيد.

سرگرمی هايی مانند خانه سازی ،ساختن مدل ها و پازل
بازی های خوبی هستند و همچنين می توانيد بازی های
کامپيوتری و ويديويی را با دوستانتان بازی کنيد.

می دانشستيد شاگرد خوبی بودن در مدرسه به پاهای قوی
داشتن نياز ندارد؟
شما می توانيد برای دوستان خود دوست خوبی باشيد.

در چه چیز هایی می توانید بهترین باشید؟

خب تا به اينجا متوجه شديم که همه آدم ها با هم فرق دارند و
هيچ کس کامل نيست .چون که ما بعضی کارها را خوب
انجام می دهيم و بعضی کارها را هم نمی توانيم خوب انجام
دهيم.

همه همین طور هستند و شما هم همین طوری هستید

شايد باور نکنيد که بچه هايی که ديستروفی دارند هم می
توانند در ورزش شرکت کنند .من حداقل يکی را می شناسم.
بازيکن ها تنها آدم هايی نيستند که در ورزش فعال هستند.
در ورزش مدير و مربی هم داريم .من حداقل يکی را می
شناسم که مربی و مدير يک تيم فوتبال است و همه جا با تيم
می رود و نقش مهمی در تيم دارد و بازيکن ها بدون او نمی
توانند بازی کنند .و همچنين دختر بچه ای را می شناسم که
در مدرسه خود مسئول روزنامه های ديواری است و پسری
را می شناسم که آهنگ ساز است و آهنگ های مختلفی را
می تواند بسازد و اين سه نفر از ويلچر استفاده می کنند.

به نکات زیر توجه کنیم
هميشه پاهای خود را تا جايی که امکان دارد دراز
کنيد( فيزيوتراپيست و يا پدر و مادرتان ميتوانند برای انجام
اين کار به شما کمک کنند) و تا زمانی که خسته نشده ايد به
راه رفتن ادامه بدهيد .اين کار باعث می شود که بتوانيد
بيشتر بر روی پاهای خود بايستيد و به جای گفتن " :آه چرا
بايد راه برم و فايده اين کار چيست؟" راه برويد.
فراموش نکنيد که شما آدم توانمندی هستيد و بايد به خودتان
به خاطر کارهايی که می توانيد انجام دهيد افتخار کنيد .حتی
اگر الزم است برای به دست آوردنش سخت تالش کنيد.
حتما موفق خواهيد شد.
باید راه بروید؟
حتی اگه راه رفتن برای شما واقعا سخت شده است .راه
هايی وجود دارد تا اين قدم های مهم را که برای سالمتی
شما مفيد هستند برداريد .برای اين کار بهتر است با توصيه
پزشک از اسپلينت استفاده کنيد .
اسپلينت مثل ماهيچه ای اضافه است با اين فرق که شما
آنرا می پوشيد که بسيار راحت و سبک هستند و پوشيدن و
در آوردن آنها خيلی راحت است و حتی وقتی از آن در
زير شلوار استفاده می کنيد ديده نمی شود.
وقتی از اسپلينت استفاده می کنيد به ماهيچه شما فشار
کمتری وارد می شود و ماهيچه های شما دير تر خسته می
شوند .با استفاده از اسپلينت ها می توانيد بايستيد و راه
برويد و خيلی از کار ها را انجام دهيد.

از چه کسانی کمک بگيريم؟
وقتی ديستروفی عضالنی داريد راه های ديگری هم برای حفظ سالمتی وجود دارد .دکتر
ها می توانند به حفظ سالمتی شما کمک کنند ،حتی اگر ماهيچه های شما ضعيف باشند.
فيزيوتراپيست ها می توانند کمک کنند تا تمرين هايتان را برای کشش عضالت انجام
دهيد.
کاردرمان ها هم می توانند به شما کمک کنند و به شما ياد بدهند که چه طور لباستان را
بپوشيد وغذا بخوريد و بازی کنيد و تکاليفتان را انجام دهيد.
مددکاران اجتماعی می توانند به شما و خانوداه کمک کنند تا بيشتر با اين موضوع که
همه آدم ها متفاوت هستند و هيچکس کامل نيست آشنا شويد.
درست است که تفاوت زياد داشتن با ساير افراد جالب نيست و نمی توانيد همان طور که
می خواهيد بازی کنيد و بدويد .اما بازی کردن تنها دويدن نيست .کارهای زيادی هست
که می توانيد آنها را به بهترين شکل ممکن انجام بدهيد.
طبيعی است به خاطر تفاوت هايی که داريد حس بدی هم داشته باشيد .چون که همه افراد
تفاوت هايی با ديگران دارند و آنها هم اين حس را تجربه می کنند.
در مورد اح ساسات خود با افرادی که به شما نزديک هستند صحبت کنيد .هميشه صحبت
کردن در مورد اين احساسات بهترين و ساده ترين راه برای از بين بردنشان است .با
افرادی مثل پدر و مادر و حتی دوستان نزديک می توانيد صحبت کنيد و احساسات خود
را به آنها بگوييد.
شما تنها نيستيد و افراد زيادی هستند که در کنارتان هستند و شما را دوست دارند چون
که شما هم مثل آنها تفاوت هايی داريد.

درباره اين کتابچه:
اين کتابچه با هدف آشنايی کودک مبتال به ديستروفی عضالنی و جواب دادن به برخی از سئوال هايی
که ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد تهيه شده است که شامل راهنمايی هايی برای مديريت
بهتر بيماری با زبانی کودکانه به خود فرد مبتالست که باعث همکاری بيشتر او با فيزيوتراپيست و
کار درمان و مددکار اجتماعی می شود که در نتيجه باعث کاهش روند پيشرفت بيماری وتاخير در
بروز نشانه های بيماری می شود .در واقع اين کتابچه به فرد مبتال جايگزين هايی برای کارهايی که
در انجام آنها ناتوان است پيشنهاد می شود و او خواهد آموخت که چه طور تفاوت ها را ببيند و به
سراغ کارهايی که توان انجامش را دارد برود و حتی با آگاهی هايی که از شرايطش بدست آورده،
دست به تفکر بزند تا بازی های جديد و راه های جديدی را برای دور زدن موانع پيدا کند .او ياد
خواهد گرفت که همه افراد با هم تفاوت هايی دارند و هيچ کس کامل نيست و هر فردی توان انجام
کار خاصی را دارد و ممکن است نتواند کارهای ديگر را انجام دهد.

مترجم  :سعيد ضروري
کپی برداری از اين مطلب با ذکر نام انجمن حمايت از مبتاليان به ديستروفی و نام
مترجم محترم بالمانع است.

