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اىتأثيش اىْفسي ىَشض تٍ٘ة .
ٍ٘ىىلو ىىنولىىك و ىىس و ٘ ىىك ووأ وهنىىك و
شى غور ىىيويه لى هو ى وهنىىك وومىىكو مكىىعولم ى و
ٕل ى وم ىىٍلسرو مىىي وننمىىم.وقىىسو كلىىكرو هىىيو
صىىكنٍ وأوو صىىكنىوشىىريوقي ىىمومنى ونمىىي و
وررِ و ص مور لضاليووأن وس زدردوسىنغرومى و
ميورور نقًوصسمى.وقسو كن وذ وسىهمو صىكنىو
ر لس سومعور نك ونٙك ىىومىعور رىسرولنىسوسىمكل و
رهي.وٌٍٙىن و٘ك ىىور صىسمىووور رىسرونلىسو ٍىي وو
معور نقىًو ىلوولكصىةىومىعور ملىكليو.و و ٕىكدو
يي قىو ٍأق ومى وهى اور ملىكليوس ىكلس ول ىلو
منرٔ ىىىىىور ٍٙىىىىس كيور ٍىىىى وقىىىىسوٌنرٔ ك ىىىىكوأنىىىىًو
ولكئ ٍ .وٌليٖوه اور نليوور ٍغ يريور لكية ىور ٍ وقىسوٌمىيونو ىكهوول ىوفو مكنى وأ وٌٍقهىرووٌٍك ىفوومى ومىي و
ننمم.و
ور ٍلك شوم ومي وننمموالو لن و قطور ٍلكمروم ورأللير هوو ور ٕنرنمور نررِ ىوأوور ز ىكرريو
و
ر كّ يوو ل كدريور طه ىهو ن و لمروأ ضكومنرٔ ىور ٍٙس كيور ٕ س ىوور نة ىور ٕس سووور ٍلك شومل ك.و كن يوهى رو
ر ٕزغومعور نليوور مصكدرور ٍ وٌ ىكلسور ميىىلووور لىكم عو ى ومٕىك وور يلك ىىور طه ىىول ىلور ٍلكمىرومىو وآِىكرو
ر مي و ور  ٙكوور نم ى.و
ل ىىلور ميىىىلوملي ىىىوأن ى و ىىنرو ن٘ىىسه و.ول ىىلور ىىير ومىىعوأ ومىىي وننمىىمونىىكدرهو الوأ وهنىىك و
مرٍصى عو ى ومٕىىك ور يلك ىىىور طه ىىىو ن ىىيو ورالهٍمىىك وومٕمنلىىكيوميىىىلونلى طىو ى ؤم ى وأنٙىكوغور لىىك و
نكمكىىكن وأ و ىىكلسو ول ىىلور ٍلكمىىروم ى وٌٙىىس كيور ل ى شوم ى وه ى رور مىىي و.وصىىٗ ٙوأ و كىىرومىىي توٌٕينٍ ى و
ر ركصىهو كىعو كمكىعو ط ىمور م ىكلسوومىعور غ ىيوأ و كقىيلونى عور ميىىلوور لىكم عو ى ومٕىك ور يلك ىىور طه ىىو
و لط وؤ كيوننيوؤس سوو٘ن وأوىكعور ميىل.وو
قسوالوٌكن ولرور مقٍي٘كيو ور نلىيوومة ىسوو ٍ ٙى عووىى ور مىي تورك هو كىعوقىسو صىهٗونلضى كوذرو
كئىىسوو ى ووقىىًوال٘ى .وٌى ليوأ وهى رور مىىي ومٍطىىنرهوو ى وسىىٍٍغ يو٘كٔىىكيور مىىي تومى ور نقىىً.وسٍ ىىكلسو
ر ننيوورإل ٕكن ىهووم كرريو٘رور ملكلرور مهٍكيوهوودل ورك ي عو ومٕكن ىور ٍٙس كيور ٍ وسٍن يو مكونلس.و
سؤاه :ىقذ عيَت ىيت٘ أّي ٍصاب تَشض تٍ٘ة ٗ أشعش تغعة شذيذٕ ،و ٕزٓ سدج فعو طثيعيح؟
ج٘اب:ور للنرونك غضموردو لرويه ل ول لومّىروهى رور رهىيور مى ووور مىزلٓهوو كنى و ى ور لىلنرور ى غوو
ر ن٘ سور يوقسوٌلليون .ومعور طه ل وأ ضكوأ وٌلليوأن و كئفهوومٍنٌيهوومٍضك و لس وقسرٌ ول ىلور ىوٍٙك و
نمكو ٙسَومل .و
و
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لنىسمكوٌهىسأوألىير وىىىلفور لضىاليونىك نو نرهوسى كن ول ى ومقكومىىوملىىكليورإلو٘هىك و.وقىسوٌٙىىكو و
ر رىىيوْومىىعوه ى رور نى ى ونلمىىرورٌةىىك وم ى ونة ى وأوو ك ق ى و.وٌكلىىسوه ى اويىىي ويه ل ىىىو ٍلكمىىروم ى ور ر ىىكئيو
ور ٍغ ىىيريور ٍى وٌٙىىسَو ى و٘ كٌى .و ٙى ور ميىىىلور ى عو ىىس وأيةىىك ووأ ورٔ ى ون ى اور ملىىكليوأ ضىىك.ومى و
ر نقًهو صروملن ور نك و لومي٘ ىو كننن و كوم ٍلس عو ٍقهرور مي وو هسأو ونملي ىىور مز ىسولىعول ة ىىو
ر ٍلىىك شومل ى .و ٕىىسور ىىهلتوٌقهىىرور مىىي وأمىىيروصىىلهكولنىىسمكو ٍطىىنروووٌص ىهٗور ٙيلىىىوصىىلهىون ىىهموىىىلفو
ر لضالي.و كن ومعور ضيوريوأ وٌط ىمور م ىكلسوولنىسمكوٌلىٍسوول ى وملىكليور غضىمهوور رىناهوور ىأ و.و
مكىىعو م ٍلىىكرونة ى وأوورو٘ ى وم ىىكلسٌ ول ىىلور ٍلكمىىروم ى وه ى اور ملىىكليوو لىىكدوورألمىىرو ى و.و( مز ىىسومىىعو
ر مل نمكيورقيأؤزغو"أ عو مكنن وملي ىور مز س"ومعور نليو).و
و
سؤاه :ميف يَنْْي ٍساعذج ّفسي عيى اىتعاٍو ٍع اىَشض؟
جوو٘اب:و ٍلكمىىرولىىروشىىريونطي قٍى ور ركصىىىومى ور مىىي هوو ٕىىمول ى وملي ىىىومىىكو صى ٗو ى .وقىىسوٌ ىىكلس و
رإلسىىىٍيرٌ ٕ كيور ٍىى وسىىىكلسيوميىىىىلوآ ىىىي عوٌلك لىىىنرومىى ور مىىىي و.ولنىىىسمكوٌلىىىليونىىىك رناهوورإلسىىىٍ كغهو
ور غضمهووٌز سور ضغنيكيهؤيلوه اور نصكئٗ:وو
 سمز عيى األٍ٘س اىتي تستطيع اىتحنٌ تٖا
ِيومي وننممونلكرومرٍ فول لولروشريهو رو معور صلموٌنق ول فوس ِيول لو٘ كٌ ونك ضهط.وقسو
الو كن ونمقسور ور ٍٙك ونمٕيىور مي وأووشسوورأللير هو كعونإمككنى وولمىرور كّ ىيو ٕلىرو٘ كٌى وأ ضىرو.و
رنسأونك قيرغوووملي ىور مز سولعور مي .وٌنرصرومى ومٕمنلىكيور ميىىلور منٔىندوو ى ؤىزغو"أ ىعو مكوننى و
ى ىهووورنٙىىُولىىعومل نمىىكيول ىىلو
ملي ىىىور مز ىسو"ومىىعوه ى اور نلىىيوهوورقىىيأور نلىىيريورأل ىىيىومىىعوه ى اور
رإلنٍينًهوورلياومكذروٌغط و طىوٌأم ن .وٌن َوم و ىوص ٍٙولعويي ى ومٍكنلىىوأليرىى وور ٍىيو ي ى و
معور رهيرغو ه ورٍ٘ كٔكٌ .و
 أٗجذ طشق ىيتعاٍو ٍع اىَشض في اىحياج اىيٍ٘يح
ممىىكوالوش ى و ى وأ وألىىير ور مىىي ووٌٙس كٌ ى وسٍ ىىهموالومٙك ىىىووٌغ ىىيريول ىىلوروٌ ن ى ور ىىنم وووأس ى نلو
٘ كٌ .و كعوه اور ٍغ يريوالوٌلن ودرئمكوأ ول ور ٍر ولعورسٍقال ٍ وأوولس ور ق ك ونك نلكيكيور ٍ وٌ ىٍمٍ و
ن ك.و ٕمول وٌل ورسٍيرٌ ٕ كيووأسك مؤس سوو ٍك فوم ووىل ور ٕس س.وقسو كن وذ ون ى طكومىّالوٌولىس رو
ر ٍنقلكيو٘ن ومكو مكن ورنٕىك او ى و ىن وور٘ىسو.ووقىسوٌكىن و ٌغ ىيريولم قىىومّىروٌلىس رومنز ى وومكىك ولم ى و
ٍالغمك وألّيوم و٘كٔكٌ .وو
 اىتزً تشٗتيِوٍْتظٌ
قسو ديور ٍلك شوم ور مي و لوىغطول ىلوونلىكيكٌ ور نم ىىور منٍنمىىهومّىرور ى هكلو مسرسىىهوأوو
ر لمرهووممكرسىور نر كي.وقىسوو ٌٍٙىكْوأل ى ومىعووقىًور سررسىىوأوور لمىرومىعوأٔىرور ى هكلو منرل ىسور طه ىىوأوو
ر رضنعو ٕ كيور لالْورالنز م ور هس رور نصفوأسهنل ى.و ورإل ٍزر ونيوٌ عومنٍن وس ٕل وٌلىليونٍ ٙىعو
ٔ سيوونة .و ٕمول و قطوأ وٌنٔسويي ؤس سووالنٕك ورألش كغوم ولكئ ٍ ووأصسقكئ .
 أّشئ شثنح دعٌ ق٘يح
رسىىمٗو لكئ ٍ ى هووأصىىسقكئ هوؤ يرن ى ونٙمىىرؤىىزغومىىعوم ى و كٌ ووم ىىكلسٌ ول ىىلور ق ىىك ونك م ىىك هو
ور نرٔهكيور منز ىهوور لنك ىونكأليةك وور يهكومعور م ك ور نم ى.وقى ونٍني ىفويك ىمؤىكمل وأووشىريو س ىىو
ٌي يو ٍقس ور لنك ىور طه ىو قن ونٍن وأمىنر ور طه ىىووٌوقىسو ور لنك ىىور ٕو ىس ىوووٌىن يوور قىىوو ى و.ومىعور م ى و
أ ضكوأ وٌط مور سل ور نة .وٌقن وم س كيور ميىلونٍلي فولىكئاليوور ميىىلونهلضى و ٍهىكد نرور نصىكئٗو
ور رهيري.وهنك ويكي وأ يىو ٕم ور لكئاليومّرور كٌفهوورإل م ىرهوأوومىعو ىال ومٕمنلىىور ىوسل و كٍيون ىىو
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مّرو.GSDNetوقسوٌيرمونٙضنرو قكغوم ٙوأوودو و٘ن ومي وننممو٘ ُو مكن و قىكغوميىىلوآ ىي عو
أووأهك ووملي ىوآ ىيور ٍطىنرريولىعور مىي ومىعور رهىيرغو.و مز ىسومىعور مل نمىكيولىعوGSDNetو ئىلوو
قيرغوؤزغو"أ عو مكنن وملي ىور مز س"ومعور نليو.و
 اقط تعط اى٘قت ٍع ّفسل
ور ٍلكمروم ؤم وٌٙس كيومي وننمموقسوٌ ٍ
ٌل وأ وٌي تور م ك ور ٍ و ٍط ور ي ور ق ك ون ك.و

ولرودق قىو ى وور ىن وو و ى وٌضى ونلىتور ٙىسودو.و

 قث٘ه اىَساعذج اىخاسجيح
ذرولنىىًوأنىىًوأووأ٘ىىسومىىعوأ٘هٍى ونٙكٔىىىو ىىلولنك ىىىول ىىلومىىسررور ىىكلىهو ل ى وأ وٌكىىن وورقل ىىكو٘ىىن ومىىكو
ٌ ٍط وأنًوأوولكئ ٍ وٌٙم .وقسو ٍٙكْونلتور ميىلو لورلك ىويه ىومٍرصصىوالو ىٍط وأ ىيردولىكئ ٍ و
ٌقس م ك.وقسو كن ومعور صلموقهىن وم ىكلسوومميىىىهوأوومقىسم ووأوو هىيرغور يلك ىىورو منز ىىهو كىعوهى رو كىن و
كروس و ور كّ يومعور ٙكالي.و
و
سؤاهٕ :و ْٕاك أيح ّصائح ىَقذٍي اىشعايح اىطثيح؟
ج٘اب:والو قٍصىيوٌىأِ يوٌٙىس كيومىي وننمىموو ل ىلور ميىىلو قىطهونىرو مٍىسو لىمرولىكئالٌ ولى و.و كصىهٗو
رإللٍمكدول لورألهك هوورأل ورْوور يه وألهيوألدرغورأللمك ور نم ىولنسمكو ٍطنرور مي ووٌصهٗور ٍٙس كيو
ر ٕ س ىوألهي.و ذرولنًوٌقن ونك لنك ىونلريولز زول و لىكن ومىعوومىي وننمىموهو ٕىموأ والوٌن ىلوور لنك ىىو
ننة وأ ضك.و كلسوٌقس ور لنك ىور طه ىولمرومضن ؤ س كوونة ك.وس ىكلس وي ىمور م ىكلسوومىعوأ ىيردور لكئ ىىو
ورألصسقكغول ىلو ٕىكدووقىًو ٍمىيو هوور ق ىك ونك نلىكيكيوور نر ىكيهوأوو ىكرووروألصىسقكغو.و ومٙك نٍى ول ىلو
نلكي وو ٕكدووقًو ق ك ونكإللمك ور ٍ وٌ ٍم ون كوس كلسول لؤلرو٘ كٌ ويه ل ىوقسرورإلمكك .و
و
سؤاهٍ :ارا يجة عيى أُ أخثش عائيتي ٗ أصذقائي عٌ ٍشض تٍ٘ة؟
ج٘اب :هكرورك ي عونإصكنٍ ونمي وننممو ونكألميور ى روول ى وأونىًووأ٘هكئى و.وقىسوالو لىياور ىهلتو
مكذرو قن ن هوقسو كىن ومىعور صىلمول ىلور ىيه ووٌقهكىرورإلصىكنىهوو قىسو ن ىٙموآ ىيو و ى ور نقىًور ى يوٌكىن و
ٌٍنق وأ و كنننرومل و .ومعور مٍنق وأ وٌ م ور لس سومعورألسئ ىو٘ن ور مي وأل ور كّ ىي عو ى و ىملونرولنى و
ش غومعوقهر.ول مكولكنًو س و كيووألهيولعور مي هول مكولك ور ٍٙسَولن وم ورك ي عوأس ر.وقسو كن ومىعو
ى.و
ر ٕ سو لطكغوأ يردولكئ ٍ ووأصسقكئ ونلتور نليريومعوه اور
و
سؤاه :ىقذ شُخصت طفيتي تَشض تٍ٘ةٍ .ا ٕي اىطشيقح اىَُثيى ىيتحذث ٍعٖا عْٔ؟
ج٘اب :ور لنك ىونكأليةك ور مصكن عونمي وننممو ٍط موميرلكوووىل ويه كهووٌ ه ىىورٍ٘ كٔىكٌ ور ٕ ىس ىو
وٌن يودل ونة ى هوولق ى هوورٍٔمىكل وو ى و.ومىوعور م ى وأ وٌكىن وصىكدقكووصىي ٙكووٌكقىس ور ملو نمىكيونطي قىىو
ة م كور طةر.و لٍمسوه رول لولميور طةروومسىونضٕ .و
و
ونقس و وه اور نصكئٗوورإلسٍيرٌ ٕ كيو ٍ كلس و وذ :و
ٌٙ سَوم ويه موية وأوومقس ور لنك ىور طه ىو و٘ن وأ ضرور طي و ليٖومي وننممووٌأِ ياول لو
رأليةك .
ٌ ألسوأ و ة ورأليةك ور صغكروأ ومي

وننممو

ور طىوأ٘س.

 رسأ ورأليةك ورأللهيو ذرولكننرو يرهن ونك ٍٙسَولعوميى وم وأصسقكئ ووياللوصة .
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٘ ك ظول لونلك ورأليةك وورسٍقال ٍ وقىسرورإلمكىك ولىعويي ى و لطىكئ وم ىك هووورٔهىوكيهوو شىغك و
ننلكيكيومنكسهىو لميه وووقسررٌ .
 أ  ٙى ورأليةىىك ونك نلىىكيكيور ي كى ى ىهوور ةن ىىىهوونىىيرمٓور منس ى قلور ٍ ى وٌ ه ى ورٍ٘ كٔىىكٌ ونمىىكو ٍل ى و
نك ٍةكلرورإلٍٔمكل وور نلك ور ٕ سي.
 أق ورهٍمكمكيور طةرووهنر كٌ وم و٘ك ٍ ور ص ٙىور مٍغ يوهووأؤسونلكيكيؤس سوو ٍٙرومٙرور قس مى.
 لعومسر لكولعورٍ٘ كٔكيوية ور ركصى.و
أيِ يَنْْي ٍعشفح اىَزيذ
ٌقس وه اور م س كيور سل وور مل نمكيور ٍ وٌٍٙكٔ كو ٍك فوم ورألِيور نة و مي وننممو
 جَعيح تٍ٘ة اىعاىَيح ) (IPAووه ورٌٙكدو مٕمنلكيوميىلوننمىموو٘ىن ور لىك و.و لّىنورول ىلو
ررنطون س هوق ونز كروومنقل كورإل كٍيون :وwww.worldpompe.org
 األطفاه اىَصاتُ٘ تاألٍشاض اإلستقالتيح  CLIMBلمروه رور ميلزومهكشيوومى ورو لىكئاليو ى و
ى.وو قىن وول ىلو ىكدوو
ر مم كىور مٍٙسوهوو قىن وأ ضىكونإرسىك ومل نمىكيو صشىركبو ى ون ىسر وأ ىي و
ر يورنطون عور ميىلهوورألهك هوور رهيرغومعو ىال ومٕمنلىكيور ىسل هوورإلسٍلىكرريور كٌوة ىىهو
و سمىوصس ونك ميرس ىوور ٍن ون عورأليةك ور عو س ونة ورإلهٍمكمكيهوولقسومى ٌمويووينى و
ور يهىىكومىىعور رىىسمكي.و( لى يور منقى ورإل كٍيونى و ى رور ميلىىزو مىىي وننمىىمول ىىلوأنى ومىىي و
ٌرىىز عور ٕ كىىنٔ عومىىعور نىىنعور ّىىكن و)و مز ىىسومىىعور مل نمىىكيهوق ى ونز ىىكروور منق ى ورإل كٍيونى و:
www.climb.org.uk
 اىذىيو اىعيَي ىينييح األٍشينيح ىيعيً٘ اىطثيح اى٘ساثيح )(ACMGود ىرو درروووٌلىر يومىي و
صىىم وه ى رور ىىس رو كىىن ومصىىسروٌل م ى و صيهىىكغووور ىىيه ومىىعو
ننمىىمو2006ور مٕ ىىس.و8ورق ى و.5و ك
مقسم ور يلك ىور طه ى.
ٍ٘ قع ٍجتَع ٍشظى تٍ٘ة اإلىنتشّٗي اىتاتع ىششمح جْوزايٌ :قىس وهى رور منقى ومل نمىكيوشىكم ىو
ميىلو٘ن ومي وننممهوور مصكدرووسهرور سل و ٍلكمروم ور ٍٙس كيور ٍ و هه ك.و
www.pompe.comو
GSDNet listserv@listserv.icors.org 
ك ٍرس وه رور منق و ٍهكد ور يسكئرورإل كٍيون ىون عوميىلوننممو ؤم وأنٙكغور لك .و ٍ ىٕ رو
ق ونك ٍك :و
-1وألٍمومكو و و كنىو:Toوlistserv@listserv.icors.orgو
-2وأٌي و كنىو CCو كررىو
-3وأٌي و كنىوSubjectو كررىو
-4ورلٍمومكو و ور يسك ى:و Subscribe GSDNetوِ ورسم و
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اىتأثيش اىْفسي ىَشض تٍ٘ة The Emotional Impact of Pompe Disease

ٌ ساوه اور نليوو لوٌقس ومل نمكيولكمىىوٌٍل ى ونك منىىنعور مكوغطىلهووو ىٍ وٌن ل ىكولرسمىىولوكمىىومىعوقهىرو
ر ٕمل ىىىور سو ىىىوو مىىي وننمىىمهومى ور ل ى وأ ور ٕمل ىىىوالوٌقىىس وأيو ىىسمكيويه ىىىوأووم ن ىىى.و لٍهىىيور طىىمول ى و
م ٍميور ٍغ ي.و ور رطأور هلييوور ٍغ يريو ور ممكرسىوٌٕلىرومىعور م ىٍ ٙروٌٙق ى ودقىىومٍنكه ىىولنىسوٌقىس و
منردوملقسوول ا.و رو ٕمور ٍألسومعوه اور مل نمكيومعومصكدروأ يىهو كصىور طه مور ركبونك لري.و
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