
www.gnem-dmp.com :به نشانی زیر مراجعه کنید ،GNE برای پیوستن به پایگاه ثبت بیماران
GNEM@treat-nmd.eu :با این نشانی تماس بگیرید GNEM-DMP برای کسب اطالعات بیشتر درباره

برای کسب اطالعات بیشتر درباره شرکت دارویی .Ultragenyx Pharmaceutical Inc به نشانی زیر مراجعه کنید: 
www.ultragenyx.com/patients/gnem

www.treat-nmd.eu :به نشانی زیر مراجعه کنید TREAT-NMD برای کسب اطالعات بیشتر درباره

GNEM-DMP خبرنامه
به نهمین خبرنامه برنامه پایش بیماری میوپاتی GNE (GNEM-DMP) خوش آمدید. از حمایت پیوسته و مشارکت شما در 

GNEM-DMP سپاسگزاریم. هدف از خبرنامه ما ارائه آخرین اخبار درباره GNEM-DMP و اطالعات علمی مربوط به میوپاتی 
GNE به شماست. ما از پیشنهادها و انتقادهای شما درباره این خبرنامه استقبال میکنیم.

:GNEM-DMP در شماره 9 ازخبرنامه

UX001-CL301 یافته های آزمایش بالینی 

GNE اخبار مهم سمپوزیوم بنیاد بیماری های عصبی-عضالنی در حوزه میوپاتی 

جلسه بیماران GNEM ایتالیا به میزبانی انجمن ملی  
National Associazione Gli Equilibristi

میوپاتی GNE از نگاه پرستاران 

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/


MRCC-UX001-00065

،GNE جامعه محترم بیماران میوپاتی

متاسفانه اخبار ناخوشایندی از مطالعه فاز سه UX001 (Ace-ER) که بر اساس آن کارآیی این دارو برای درمان میوپاتی GNE ثابت نشد، 
دریافت کردیم. ما نتوانستیم اثربخشی Ace-ER برای حفظ قدرت بازوی سوژه های درمان شده با Ace-ER را که امید آن در مطالعه فاز 2 
ایجاد شده بود، تایید کنیم. اثر احتمالی چشمگیر نبود و دیگر نقاط پایانی شواهد معتبری برای تایید اثربخشی ارائه نکرد. ایمنی همان طور که قبالً 
دیده شده بود، قابل قبول بود. ما می توانیم اعالم کنیم که بیماران این دارو را بر اساس سطح اسید سیالیک سروم خود مصرف می کردند. من بر 

این باورم که گروه بالینی Ultragenyx مطالعه ای باکیفیت طراحی و اجرا کرد ولی اثر درمان متاسفانه تایید نشد.

ما دلیل اثربخش نبودن این دارو را بررسی کردیم و به پاسخ درستی نرسیدیم. مشخص است که بیماران مشمول این مطالعه در خط مبنا قوی تر 
بودند ولی این همان چیزی بود که ما با معیار شمول برای انتخاب افرادی با عضالت از دست رفته بیشتر، بر اساس داده های فاز 2، در نظر 
گرفته بودیم. این بیماران فاز 3 با سرعت مورد انتظار دچار تحلیل نشدند ولی نیروی بازوی آنها رو به کاهش است و Ace-ER اثر چندانی 
نداشته است. ممکن است تفاوت های جزیی دیگری بین مطالعات وجود داشته باشد ولی فقط این تفاوت ها را نمی توان دلیل فقدان اثربخشی در 
تثبیت وضعیت بیماران دانست. مطالعه فاز 2 محدود و مطالعه فاز 3 گسترده بود. از این رو مجموعه داده بهتری برای نتیجه گیری در دسترس 

است. بدون وجود مسیر تایید محصول و نتایج مثبت، ما مجبور به توقف برنامه و تمرکز بر روی دیگر امور شرکت شدیم.

ما با نومیدی با بیماران مشمول مطالعات خود همدردی می کنیم. در این وضعیت حتی امکان ارائه درمان متعادل به این بیماران وجود ندارد و 
وضعیت آینده آنها به نتایج دیگر پژوهش های جاری بستگی دارد. ما این وضعیت را با همدردی مدیریت می کنیم تا از توقف شتاب زده 
جلوگیری کنیم. ما می دانیم که این وضعیت برای بیماران مشمول مطالعات ما و افرادی که به اثربخشی این دارو امیدوار بودند، ناخوشایند است. 
برای بیمارانی که Ace-ER مصرف نکرده اند، نمی توانیم روند درمانی جدیدی آغاز کنیم. اگر تحقیقات درباره Ace-ER ادامه یابد یا نیابد، 
انجمن بیماران میوپاتی GNE نباید باور خود به تحقیقات را از دست بدهد و باید برای کمک رسانی به فرآیند دریافت تاییدیه داروی کارآمد در 

دیگر مطالعات بالینی شرکت کند. بیماران برای شرکت در دیگر مطالعات بالینی احتماالً باید مصرف Ace-ER را متوقف کنند.

با این که نتوانستیم تاییدیه Ace-ER را کسب کنیم، فعالیت خود را در این حوزه ادامه می دهیم و این رویکرد برای یافتن روش های درمانی 
بسیار مهم است. بیماری میوپاتی GNE اکنون غیر از پزشکان و بیماران در بین مردم نیز شناخته شده است. این بیماری اغلب با برنامه 
تشخیص تحت پوشش ما تشخیص داده می شود. ما روش ها و نقاط پایانی جدیدی برای سنجش قدرت عضله و عملکرد بیمار دچار میوپاتی 
GNE طراحی کردیم و موافقت مراجع نظارتی را برای آن نقاط پایانی گرفتیم. FDA و EMA اکنون این بیماری را می شناسند و اکنون یک 
مسیر نظارتی و قانونی درباره این بیماری وجود دارد. سابقه داده های پژوهشی طبیعی DMP بسیار ارزشمند است و طبق برنامه همه داده های 
ما از طریق رابطه ما با TREAT-NMD در دسترس افرادی که به پژوهش درباره این بیماری می پردازند قرار می گیرد. سرانجام، ما کار 
پژوهشی خود را برای یافتن درمان جایگزین بهتر در برنامه پیش-داروی اسید سیالیک ادامه می دهیم. اگر بتوانیم نشان دهیم که این دارو در 
الگوهای حیوانی تاثیر چشمگیری دارد، شاید بتوانیم در آینده آزمایش های بالینی را از سر بگیریم. نمی دانیم چه زمانی آزمایش ها را از سر 
خواهیم گرفت ولی فعالیت ما ادامه دارد. در این میان، امیدواریم که شاهد مشارکت بیماران در دیگر برنامه های بالینی و مبارزه پیوسته و هر 

روزه با این بیماری در نقاط مختلف دنیا باشیم تا راهکاری پیدا شود.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

Emil (امیل)

برای خواندن اطالعیه رسمی Ultragenyx (مورخ 22 آگوست 2017) بر روی این پیوند کلیک کنید:
 http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951
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سمپوزیوم بنیاد بیماری های عصبی-عضالنی 2017 
- اخبار مهم

چهارمین سمپوزیوم ساالنه میوپاتی GNE (HIBM) رویدادی دو-روزه بود که از 24 تا 25 آگوست در 
دانشگاه کالیفرنیا، در لس آنجلس ایاالت متحده، برگزار شد.

این رویداد شامل سخنرانی، بحث و بررسی و گروه های گریز شخصی شامل بیماران؛ پرستاران؛ و 
دانشمندان، پزشکان و فعاالن صنعتی حاضر بود. مجموعه گسترده ای از صاحب نظران درباره موضوعات 
 NDF .(جزییات در ادامه بیان شده است) سخنرانی کردند GNE گوناگون مورد توجه جامعه میوپاتی
توانست این رویداد را به صورت آنالین و زنده از طریق فیسبوک پخش کند و بسیاری از سخنرانی ها اکنون 
در صفحه فیسبوک عمومی سازمان به نشانی www.facebook.com/NDF.HIBM در دسترس همگان 

است

دکتر نیشینو، موسسه ملی علوم اعصاب، توکیو، ژاپن - ژنتیک میوپاتی GNE و راهبردهای درمانی احتمالی 
DMP -دکتر لوخمولر، نیوکسل آپان تاین، بریتانیا -سابقه طبیعی-برنامه پایش بیماری 

 GNE و زیست-شیمی آنزیم GNE دکتر استال روزنباوم، مرکز پزشکی هداسا، اورشلیم، اسراییل - الگوی موش 
GNE در میوپاتی ManNAc درباره NIH به روز رسانی مطالعه فاز دو -(NIH) دکتر مرجان هویزینگ، موسسه ملی بهداشت 

دکتر مادوری هج، پرکین المر، آتالنتا، جورجیا - آزمایش میوپاتی GNE - گرایش های جدید در آزمایش ژنتیک 
دکتر سیاوش کردستانی، UCLA، دکتر حسین خادمیان، ایران - معماری ژنتیکی hIBM در جامعه یهودیان ایران  

دکتر زوهر آرگوف، دکتر لورا روفیباخ، دکتر پری شیه، دکتر هانک مانسباخ، دکتر مرجان هویزینگ، دکتر تحسین مظفر جلسه گفتگوی تعاملی را برای بررسی تحقیقات  
میوپاتی GNE برگزار کردند.

دکتر جری مندل، بیمارستان ملی کودکان، کلمبوس، اوهایو - ژن درمانی  

جلسات تعاملی موازی در روز 2 سمپوزیوم برگزار شد. در حالی که بیماران و پرستاران در کارگاه های مربوط به موضوعاتی مانند ورزش، تغذیه، تفکر و ابزارهای بهداشتی 
شرکت می کردند، دانشمندان، پزشکان و اعضای هیات NDF به بحثهای سودمند درباره مسیر آینده پژوهش های درمانی و روش تبادل بهتر داده بین گروه های پژوهشی 

گوناگون میوپاتی GNE می پرداختند. این اجماع وجود داشت که مسیرهای درمانی مختلف و پژوهش های پایه و انتقالی باید با همکاری همه طرف های ذینفع پیگیری شود. 
این رویکرد شامل فعالیت پیوسته پایگاه ثبت برای حمایت از آزمایش های بالینی آینده در زمینه استخدام و دیگر «فعالیت های آمادگی بالینی» است.

اگر درباره این رویداد پرسشی دارید یا می خواهید با خود سازمان تماس بگیرید، به وب سایت آنها
 (www.curehibm.org/contact-us.html) مراجعه کنید.

Gli Equilibristi HIBM
اولین جلسه ملی بیماران میوپاتی GNE - اطالع رسانی، کسب 

اطالعات و تبادل اطالعات 
شنبه 16 سپتامبر، کاتانیا، سیسیل، ایتالیا

”Gli Equilibristi HIBM“ انجمنی غیر انتفاعی است که در دفتر انجمن ONLUS (به شماره D. Lgs. n. 460, 4.12.1997) ثبت شده است و هدف اصلی آن 
اطالع رسانی درباره میوپاتی GNE است. میوپاتی GNE بیماری عضالنی نادری است که تا کنون درمانی برای آن پیدا نشده است. این انجمن در 20 آوریل 2012 
تاسیس شد و ماموریت آن جمع آوری کمک های مالی برای ترویج و پشتیبانی از پژوهش های پزشکی و علمی درباره این بیماری؛ ایجاد شبکه ای از افراد آسیب دیده از 

میوپاتی GNE و اطالع رسانی پیوسته و فوری به آنها درباره این بیماری؛ ایجاد زمینه ارتباط برای برگزار کردن جلسات پشتیبانی دو-جانبه و بحثهای کاربردی است.

 via Sottotenente Scalia 19, 95037 با داشتن دفتر قانونی در سن جیوانی الپونتا، به نشانی ،Gli Equilibristi HIBM والریا پیس، نماینده قانونی انجمن بیماران
کاتانیا، رویداد زیر را برگزار می کند: «اولین جلسه ملی بیماران میوپاتی GNE - اطالع رسانی، کسب اطالعات و تبادل اطالعات» که در 16 سپتامبر 2017 در هتل 

نتونو (Nettuno) کاتانیا برگزار خواهد شد.

این جلسه طی یک روز برگزار می شود و شامل سخنرانی های علمی و تخصصی و اظهار نظرهای شخصی بیماران خواهد بود. در نیمه نخست، در جریان جلسات و 
نشست های علمی، پزشکان درباره دانش واقعی به دست آمده در زمینه میوپاتی GNE و تحقیقات و آزمایش های جاری اطالع رسانی خواهند کرد و به پرسش های بیماران 

پاسخ خواهند داد تا با رفع شبهات ترسها و باورهای نادرست یا بی پایه را از بین ببرند.

در نیمه دوم جلسه بحث، بیماران به کمک گرداننده جلسه که زمینه بحث را فراهم خواهد کرد، (در صورت تمایل) می توانند داستان و تجربیات خود را با شرکت کنندگان در 
میان بگذارند و زمینه اطالع رسانی و امید دادن را فراهم کنند. به نظر من ایجاد حس مسئولیت در بیماران و تبدیل کردن آنها به قهرمان زندگی خودشان بسیار مهم است تا 
آنها بتوانند درباره شرایط زندگی خود اطالع رسانی کنند و صرفاً تماشاگر نباشند. ایجاد ارتباط با بیماران دیگر و افراد جامعه با همه ابزارها و با وجود همه مشکالت 

موجود.

در ضمن، دکتر بهین از پاریس، فرانسه، در این سمپوزیوم شرکت خواهد کرد و گزارشی بالینی درباره GNEM به زبان ایتالیایی ارائه خواهد کرد!

برای کسب اطالعات بیشتر درباره این رویداد، به وب سایت سازمان (www.gliequilibristi-hibm.org/) مراجعه کنید

عکس هیات مدعوین در جلسه روز جمعه

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


چالش های اوایل دهه چهارم زندگی من بسیار مشابه افراد همسنی بود که با زندگی می جنگیدند. البته من باید چهار فرزند خود را نیز بزرگ می 
کردم.

من و شوهرم به سختی کار می کنیم. شای عضو ارتش و من عضو پلیس هستم. ما زندگی را بسیار دوست داریم. ناگهان مساله تشخیص و دچار 
بودن شای به دیستروفی عضالنی، میوپاتی GNE مطرح شد.

ما ابتدا این بیماری را بیماری هانتینگتون پنداشتیم زیرا سابقه این بیماری در خانواده شای وجود داشت. با وجود این، ما دعا می کردیم که درد 
شای ناشی از مصدومیت کمر یا زانو باشد. این تشخیص برای ما بی معنی بود. شای به نوعی ابر-انسان است. مردم ابتدا از او کمک می خواهند، 
او اولین کسی است که به دیگران کمک می کند. این فرد ارتشی در فعالیت های نظامی و جنگها شرکت کرده است. این تشخیص کامالً بی معنی 

بود. 

وقتی اخبار تلخ به ما رسید، پزشک توضیح داد که این بیماری درمانی ندارد. پزشک صحبت می کرد و ما گوش نمی کردیم. به خودم فرصت دادم 
تا گریه کنم و با واقعیت کنار بیایم. هنوز نتوانسته ام این خبر را باور کنم. و شای؟ وی در مسیر بازگشت به منزل چیزی نگفت و من نتوانستم 

شوهر عزیزم را با صحبت کردن یا روش های دیگر تقویت کنم.

ناگهان، در میانه مسیر زندگی، زمانی که همه چیز مرتب به نظر می رسد، دنیای ما رو به ویرانی گذاشت. من متوجه شدم که آینده ای که آن را 
برای خود ترسیم کرده ام، در حال تغییر کردن است و ذهن من از پرسش های مختلف انباشته شد. چگونه می توانم وضعیت را برای فرزندان خود 
شرح دهم؟ چه کسی قرار است به فرزند دو-ساله من شنا یاد بدهد؟ اکنون چه کاری باید انجام دهیم؟ آیا باید وارد فرآیند درمان شویم؟ آیا شای 

دچار تغییر خواهد شد؟ آیا خوشبختی از ما روی بر می گرداند؟

به مدت دو سال، به این ترتیب با این «هیوال» کنار آمدیم (این نام را شای به این بیماری داده است). از درون افسرده و ناراحت بودم و با فریاد 
از خدا می پرسیدم که چرا شای باید دچار این بیماری شود؟ سرباز من، مرد قوی و خوش-سیمای من. من می کوشم تا برای حمایت از شای و 

فرزندانم قوی بمانم. فرد بیماری که قرار است با تغییرات کنار بیاید، من نیستم.

من عصبانی ولی آرام هستم زیرا بیمار نیستم. از این که این متن را خواندید از شما سپاسگزارم - آویشاگ.

تشخیص GNE - از دیدگاه 
عزیزان 

شای (Shai)، همسر آویشاگ 
(Avishag)، دو سال پیش مبتال به میوپاتی 
تشخیص داده شد. آنها در اورشلیم اسراییل 
زندگی می کنند. این مقاله مبتنی بر گزارش 
آویشاگ درباره احساسی است که از شنیدن 
خبر ابتالی همسر به میوپاتی GNE به 
انسان دست می دهد. ما برای آویشاگ و 
شای بهترین ها را آرزو می کنیم و امیدواریم 
که در روند درمان میوپاتی GNE تحوالت 

مثبتی رخ دهد.

تجربیات آویشاگ مختص خود اوست و نماینده 
تجربیات همه افراد مبتال به میوپاتی GNE نیست.

عکسهای آویشاگ و شای و خانواده آنها.



داستان بیمار - دیدگاه پرستار
مایلیم از بازخورد دریافتی از گروه های سامان دهی بیماران، به ویژه مونا پتل (Mona Patel) و تارا ووگل 
(Tara Voogel) تشکر کنم. این بازخورد به ما امکان داد که مقاله نوشته شده به وسیله لونی تریکوفسکی 
(Lonni Trykowski) را در اختیار شما قرار دهیم. لونی به مدت بیش از 20 سال پرستار تارا ووگل بوده 
است. در ادامه با تجربیات او در زمینه پرستاری و نیز پیامدهای عاطفی پذیرش این مسئولیت آشنا می شوید.

پیش از هر سفر هفت-ساعته به لس آنجلس، این فکر که من باید 
مراقبت ایمنی هر دو نفر باشم، من را مضطرب می کند. بسیاری از 
چیزها مانند ترافیک، وضع هوا، خطرهای جاده ای و... تحت کنترل 
من نیست. با وجود این، من می دانم که برای به خاطر سپردن جزییات 
می توانم به توانایی ذهنی و حضور ذهن تارا اعتماد کنم. (از آنجا که 
من عجول بودم و فراموش می کردم که در کشویی ون را پیش از 
حرکت ببندم. حضور یادآور آرام مایه خوشحالی بود!) او به منزله دو 
چشم اضافی برای پایش خطرهای جاده و نیز مسیریاب ما بود. تارا 
همه این کارها را با شوخ طبعی و شکیبایی انجام می داد. البته، من از 

همراهی او لذت می بردم و

درباره این ماجراجویی ها بسیار صحبت می کردیم. ما ون خود را با 
نمادهای مذهبی مورد عالقه خود که به تاثیر آنها در محافظت و حفظ 
ایمنی باور داشتیم، پر کردیم. ما پیش از هر سفر طلب رحمت می کنیم 

و پس از رسیدن به محوطه منزل خدا را سپاس می گوییم.

ما با این مساله روبرو شدیم که گاهی اوقات «قانون اتباع آمریکایی 
دچار معلولیت» (ADA) به درستی اجرا نمی شود. حتی اگر مرکز یا 
ساختمانی این قانون را از دیدگاه فنی اجرا می کرد، اغلب در 
کارکردهایش آن را رعایت نمی کرد. درها چنان سنگین و فشار دادن 
آنها چنان دشوار بود که برای باز کردن آنها دچار مشکل می شدم. فرد 
معلولی که تنها سفر می کند باید بنشیند و منتظر کمک بماند که این 
وضعیت ناراحت کننده و دشوار است. گوشه های پیاده رو ممکن است 
شیبدار باشد ولی لبه ها ممکن است دارای پستی و بلندی باشد. راندن 
صندلی چرخدار در چنین مسیری، حتی با کمک پرستار توانا، دشوار 
یا غیرممکن است. در دستشویی «ویژه افراد معلول» دستمال کاغذی 
دور از دسترس و شیر آب سفت دیده شده است. تختهای موجود در اتاق 
هتل بلند و گذرگاه فروشگاه ها تنگ بوده است. اکنون، به جای گرفتن 
حالت دفاعی تصمیم گرفتم که از شرایط نامساعد عکس بگیرم و آنها را 

به افراد ذیربط ارائه کنم.

در جریان سفر با تارا، با بیمارانی با سنین مختلف و در مراحل 
گوناگون بیماری آشنا شدم. برای من جالب بود که آنها درونی ترین 
ترسها و دشواری های محرمانه خود را با هم و با من، که غریبه بودم، 

در میان می گذاشتند.

وقتی دوستم، تارا، از من خواست که متن کوتاهی درباره 
تجربه پرستاری بنویسیم، از او پرسیدم که آیا بهتر نیست دختر یا 
شوهر او به دلیل همراهی روزانه با او این کار را انجام دهند؟ هر 
چند، من از زمانی که این بیماری حدود 24 سال قبل (که حتی نامی 
برای آن انتخاب نشده بود) خود را نشان داد، تارا را می شناختم. من 
دوره های زمانی طوالنی مدتی را در «سفرهای ماجراجویانه و 
سودمند جاده ای» در جاده های کالیفرنیا برای آزمایش های بالینی و 

رویدادهای مربوط به میوپاتی GNE (GNEM) همراه تارا بوده ام.
برنامه کاری من، به عنوان متخصص فیزیوتراپی در منزل، منعطف 
است و من از توانایی مصرف و مدیریت دستگاه ها، امکانات و منابع 
برخوردار هستم. خدمات پرستاری من در این قالب ارائه می شود. من 
سه یا چهار بار در سال تارا را در این جلسات یا رویدادهای بالینی 
همراهی می کنم. اگر نتوانم برای تارا رانندگی کنم، وی باید این مسیر 

11 ساعته خسته کننده را با وسایل حمل و نقل عمومی بپیماید.

شرکت در آزمایش بالینی مستلزم صرف وقت فراوان و انرژی جسمی، 
روانی و عاطفی است و در این زمینه تضمینی برای دستیابی به نتیجه 
مطلوب وجود ندارد. هر چند، تارا میل دارد که برای کمک کردن به 
پزشکان و دانشمندان در زمینه شناخت این بیماری و یافتن روش 
درمان کارآمد فداکاری به خرج دهد تا نسلهای بعد با این مشکالت 

روبرو نشوند.

واقعیات:

من، به عنوان راننده، دوست و پرستار تارا در سفرهای جاده ای با 
واقعیات تکان-دهنده ای روبرو شدم:

نخست، من دریافتم که در رابطه ما، و به ویژه در جریان این سفرها، 
تارا نیز از من پرستاری می کند. تارا پرستار عاطفی و تقویت کننده 
روحیه من است. وی قدردان و خوشبین است که این ویژگی ها برای 
من خوشایند است. او برای آسان کردن کار من تا جایی که می توانست 
به خودش کمک می کرد. او مراقب من و نگران سالمت من است و 
دقت می کند که من از نظر خوردن و آشامیدن کمبودی نداشته باشم. او 
به من در زمینه به خاطر سپردن کارها و سامان دهی امور سفر با 
کاربر صندلی چرخدار کمک می کند. ما با هم شوخی می کردیم که 
«من بدن و او مغز است و ما با هم به یک انسان کامل تبدیل می 

شویم».



عکسی تازه از لونی (چپ) و تارا (راست).

میوپاتی GNE بین المللی 
www.gne-myopathy.org

دیستروفی عضالنی بریتانیا – (بریتانیا) 
www.musculardystrophyuk.or

g

سازمان بهداشت سفاردی برای آموزش و ارجاع
www.shoreforlife.org 

پیشبرد تحقیقات میوپاتی 
www.hibm.org 

Associazione Gli Equilibristi HIBM – (ایتالیا) 
www.gliequilibristi-hibm.org

انجمن بیماران دیستروفی عضالنی دیستال - (ژاپن) 
www.enigata.com

بنیاد بیماری های عصبی-عضالنی – (ایاالت متحده آمریکا) 
www.curehibm.org

فهرست برخی از سازمانها مرتبط با بیماران و گروههای پشتیبان که میوپاتی GNE و دیستروفی عضالنی را در سطح جهان پوشش سازمانهای مرتبط با بیماران
میدهند در زیر آمده است:

آنچه درباره خودم آموخته ام:

من خودم را بیشتر شناختم - مسافرت به همراه تارا به عنوان راننده، 
همراه و دوست او، من را با نقاط قوت و ضعف خودم آشنا کرد. من 
یاد گرفتم و قطعاً تارا نیز یاد گرفته است که پرستاری جاده ای دو-

طرفه است.

شجاعت و شوخ طبعی آنها و میل آنها به یافتن راهی برای بهبود 
عملکرد با وجود بیماری برای من جالب بود. گاهی اوقات می توانم 
بر اساس تجربیات خود به عنوان متخصص فیزیوتراپی پیشنهادهایی 
به آنها بدهم. گاهی اوقات نیازهای آنها به سادگی باز کردن یک در، 
گذاشتن بشقاب غذا بر روی میز یا بستن موها به شکل دم اسبی است 

و من خوشحالم که می توانم به آنها کمک کنم 

گاهی اوقات نیز بابت هوسرانی، مثالً کُندی بیش از حد د ر هنگام 
صبح برای کمک کردن به تارا، احساس گناه می کنم. گاهی اوقات 
چنان که باید مالحظه-کار نیستم و بیشتر اوقات فکر می کنم که باید 
بیشتر سپاسگزار باشم. وقتی همسران افراد دچار GNEM را می 
بینم که هر روز با فداکاری و توجه از بیمار خود مراقبت می کنند، 
احساس شرم می کنم و صداقت و پشتکار آنها در مسیر مبارزه با 
مشکالت را می ستایم. به این فکر می کنم که وضعیت من به عنوان 
پرستار موقت چقدر با آنها متفاوت است. نمی دانم که آیا می توانستم 
این کار را به صورت پیوسته با مهربانی، شکیبایی و نگرش 

خیرخواهانه انجام دهم یا خیر.

از این که داستان من را خواندید، از شما 
سپاسگزارم - لونی تریکوفسکی


