
GNE Hasta Kaydına katılmak için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.gnem-dmp.com 
GNEM-DMP hakkında daha fazla bilgi için: GNEM@treat-nmd.eu  

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: 
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GNEM-DMP Haber Bülteni

Dokuzuncu GNE Miyopati Hastalık İzleme Programı (GNEM-DMP) haber bültenine hoş geldiniz ve GNEM-
DMP'ye göstermekte olduğunuz destek ve katılım için sizlere teşekkür ederiz. Haber bültenimiz size 

GNEM-DMP hakkında düzenli güncellemeler sağlama ve sizi GNE miyopatisiyle ilgili bilimsel 
güncellemelerden haberdar etme amacını taşımaktadır. Bu haber bülteniyle ilgili yorum ve önerilerinizi 

bekliyoruz. 

GNEM-DMP Haber Bülteninin bu 9. Sürümünde: 

 UX001-CL301 Klinik araştırmasının bulguları

 2017 Neuromuscular Disease Foundation GNE Miyopatisi
Sempozyumu'nun öne çıkan yönleri

 National Associazione Gli Equilibristi tarafından ev sahipliği yapılan
İtalyan GNEM hastası

 Bakıcıların gözünden GNE miyopatisi
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MRCC-UX001-00072 

Sevgili GNE Miyopatisi Hasta Topluluğu, 

GNE miyopatisi tedavisinde etkinlik gösteremeyen UX001 (Ace-ER) Faz 3 çalışmamızdan oldukça üzücü haberler 
duyurduk. Faz 2 çalışmamızdan beklediğimiz üzere Ace-ER ile tedavi edilen gönüllülerin kol gücünün 
korunmasında faydayı onaylamadık. Herhangi bir etki vardıysa bile küçüktü ve diğer sonlanma noktaları etkinlik 
konusunda herhangi bir destekleyici kanıt sağlamadı. Güvenlik, daha önce de gözlendiği üzere kabul edilebilirdi. 
Hastaların ilacı serum sialik asit düzeylerine göre alıyor olduklarını söyleyebiliriz. Ultragenyx klinik ekibinin yüksek 
kalitede bir çalışma tasarlayıp yürüttüğünü, ancak tedavinin etkisinin ne yazık ki onaylanmadığını düşünüyorum.  

Neyin işe yaramadığını inceliyoruz ve kusursuz bir yanıt bulunmuyor. Bu çalışmada yer alan hastaların başlangıçta 
daha güçlü oldukları açık, ancak Faz 2 verilerimize göre kaybedecek daha fazla kası olan kişilere yer vermeye 
yönelik dâhil edilme ölçütlerimiz ile planladığımız da buydu. Bu Faz 3 hastaları beklendiği kadar hızlı gerileme 
göstermedi, ancak yine de kol gücü olarak gerileme gösterdiler ve Ace-ER'nin anlamlı bir etkisi olmadı. Çalışmalar 
arasında daha küçük nitelikte başka farklar olabilir, ancak bu farklar hastaların stabilize edilmesi konusunda etkin 
olmamasını tek başlarına tam olarak açıklayamaz. Faz 2 çalışması küçüktü ve Faz 3 ise çok daha büyük. Bu nedenle 
çıkarıma varmak için daha iyi bir veri kümesi söz konusu. Ürünün onaya doğru gidebilmesi için ileriye dönük bir 
yol ve pozitif sonuçlar olmadığı için, programı sonlandırmak ve şirkette başka konulara yoğunlaşmak durumunda 
kaldık.  

Çalışmalarımızdaki ya da insani amaçlı ilaca erken erişim durumundaki hastalar için mütevazı bir tedavi dahi 
sunamadığımızdan ve bu noktadan sonra geleceklerinin devam etmekte olan diğer araştırma çalışmalarına bağlı 
olmasından dolayı büyük bir üzüntü duymaktayız. Ani bir kesintinin önüne geçmek için, bu geçişi zarif bir şekilde 
yöneteceğiz. Bunun çalışmalarımızdaki hastalar ve ilacın kendilerine yardımcı olduğunu düşünenler için şok edici 
bir an olduğunu biliyoruz. Hâlihazırda Ace-ER kullanmayan hastalar için yeni tedavi başlatamayız. Ace-ER ile olsun 
ya da olmasın, GNE miyopatisi hasta topluluğunun araştırmalara olan inancını kaybetmemesi ve etkili bir tedaviyi 
onaylatabilmek için diğer klinik çalışmalara katılması gerekmektedir. Hastaların diğer klinik çalışmalara katılmak 
için muhtemelen Ace-ER'yi bırakması gerekecektir.  

Ace-ER'i onay aşamasına getirememiş olsak da, alana katkıda bulunduk ve bu, bir tedavinin geliştirilmesi açısından 
büyük bir önem taşıyor. GNE miyopatisi artık doktor ve hastalar dışındaki kişiler arasında da daha yaygın olarak 
tanınan bir hastalıktır. Desteklediğimiz tanı programıyla birlikte artık tanısı daha sık olarak konmaktadır. Kas gücü 
ve GNE miyopatisi hastasında işlev ölçümü için yeni yöntemler ve sonlanma noktaları oluşturarak kullanıma 
sunduk ve ayrıca düzenleyici açısından bu sonlanma noktalarının kabul görmesini sağladık. FDA ve EMA artık 
hastalığı tanıyor ve düzenleyici yolu da artık mevcut. DMP doğal öykü çalışma verilerimiz oldukça değerli ve 
planlandığı üzere, tüm verilerimiz, TREAT-NMD ile olan ilişkimiz aracılığıyla hastalık konusunda araştırma 
yapmakta olan başkalarının kullanımına açık olacak. Son olarak, sialik asit ön ilaç programımızda daha iyi bir 
replasman tedavisi geliştirmek için araştırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayvan modellerinde önemli düzeyde 
etkinliğe sahip olduğunu gösterebilirse, belki de gelecekteki bir noktada klinik ortama dönüş yapabiliriz. Bunun ne 
zaman olacağını bilmiyoruz, ancak çalışmalar sürüyor. Bu arada, hastaların diğer klinik programlara katıldığını ve 
bir çözüm bulunana dek her zaman, her gün, her yerde bu hastalıkla savaştığını görmeyi umuyoruz.  

Tüm yaptıklarınız için size teşekkür ederiz. 

Emil 

Ultragenyx'in resmî basın bültenini (22 Ağustos 2017) okumak için, lütfen buraya tıklayın
http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951 

UX001-CL301 Klinik 
Araştırmasının bulguları

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


 

 

2017 Neuromuscular Disease Foundation 
Sempozyumu – Öne Çıkanlar 

4. Geleneksel GNE Miyopatisi Sempozyumu (HIBM), 24-25 Ağustos'ta ABD'deki University 
of California, Los Angeles bünyesinde gerçekleşen iki günlük bir etkinlikti.  

Buluşmada sunumlar, panel tartışmaları ve hastalar ile bakıcılar için bireyselleştirilmiş 
gruplar yer alıyordu ve izleyiciler arasında bilim insanları, hekimler ve sektörün 
profesyonelleri bulunuyordu. Çok geniş bir ölçekteki önemli fikir liderleri tarafından GNE 
miyopatisi topluluğunu ilgilendiren sayısız konuda sunumlar yapıldı (ayrıntılar aşağıda). 
NDF, Facebook üzerinden etkinliği çevrimiçi olarak canlı yayımlayabildi ve sunumlar şu anda 
kurumun herkese açık Facebook sayfasında herkesin görebileceği şekilde kullanıma 
sunulmuş durumda: www.facebook.com/NDF.HIBM  

 Dr. Nishino, Ulusal Sinirbilim Enstitüsü, Tokyo, Japonya - GNE miyopatisi genetiği ve potansiyel terapötik stratejiler  

 Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, Birleşik Krallık - Doğal Öykü-Hastalık İzleme Programı- DMP  

 Dr. Stella Rosenbaum, Hadassah Tıp Merkezi, Kudüs, İsrail - GNE fare modeli ve GNE enzimi biyokimyası  

 Dr. Marjan Huizing, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) - GNE Miyopatisinde NIIH Faz 2 ManNAc çalışmasına ilişkin güncelleme  

 Dr. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia - GNE Miyopatisi testleri - genetik testlerdeki yeni eğilimler  

 Dr. Siavash Kurdistani, UCLA, Dr Hossein Khademian, İran - İran'ın Yahudi nüfusunda hIBM'nin genetik mimarisi  

 Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr Marjan Huizing, Dr Tahseen Mozaffar GNE miyopatisi 
araştırmalarını konuşmak için interaktif bir tartışma gerçekleştirdi.  

 Dr. Jerry Mendell, Ulusal Çocuk Hastanesi, Columbus, Ohio - Gen Terapisi  

Sempozyumun 2. gününde paralel interaktif oturumlar gerçekleşti. Hastalar ve bakıcılar egzersiz, beslenme, meditasyon ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanma araçları gibi konuları kapsayan atölyelere katılırken, bilim insanları, klinisyenler ve NDF yönetim kurulu üyeleri de 
terapötik araştırmaların gelecekteki yönü ve farklı GNE miyopatisi araştırma grupları arasında nasıl daha iyi veri paylaşımının sağlanabileceği 
konularında verimli tartışmalar gerçekleştirdiler. Farklı terapötik seçenekler ile temel ve dönüşümsel araştırmaların tüm paydaşların işbirliğiyle 
yürüteceği çalışmalar yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda tam bir mutabakat söz konusuydu. Buna, hasta alımı ve diğer “çalışmaya 
hazırlık etkinlikleri” için gelecekteki klinik araştırmaların desteklenmesine yönelik süregelen sicil çalışmaları da dâhil.  

Bu etkinlikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da kurumla bağlantıya geçmek istiyorsanız, iletişim için lütfen web 
sitelerini (www.curehibm.org/contact-us.html) ziyaret edin.  

Gli Equilibristi HIBM 
GNE miyopatisi hastaları için Birinci Ulusal Buluşma 
– Bilgilendir, Bil ve Paylaş  

16 Eylül Cumartesi İtalya, Sicilya, Catania'da 

“Gli Equilibristi HIBM”, ONLUS Dernekler sicilinde (D. Lgs. n. 460, 4.12.1997) kayıtlı olan, hâlen hiçbir tedavi ve şifası bulunmayan nadir bir kas 
hastalığı olan GNE miyopatisi hakkındaki bilgileri yaymayı temel hedef olarak belirleyen ve kâr amacı gütmeyen bir dernektir. Dernek, 20 Nisan 
2012'de kuruldu ve misyonu, bu hastalığın çalışılmasını hedefiyle tıbbi ve bilimsel araştırmaları tanıtmak ve desteklemek, GNE miyopatisinden 
etkilenenler arasında bir ağ oluşturmak ve onlara hastalık hakkında sürekli ve anlık güncel bilgiler vermek ve karşılıklı destek ve işlevsel 
münazara toplantılarına olanak sağlayan bir iletişim olanağı hâline gelmek için için para toplamaktır.  

Yasal merkezi San Giovanni La Punta, via Sottotenente Scalia 19, 95037 Catania adresinde bulunan “Gli Equilibristi HIBM” Hasta Derneği'nin 
yasal temsilcisi olan Valeria Pace, şu etkinliği düzenliyor: “GNE miyopatisi hastaları için Birinci Ulusal Buluşma – Bilgilendir, Bil ve Paylaş”. 
Etkinlik, 16 Eylül 2017 tarihinde Catania'daki Nettuno Hotel'de gerçekleştirilecek.  

Buluşma bir gün sürecek ve bilimsel ve uzman konuşmalarıyla canlı ifadelere şahitlik edecek. Bilimsel toplantılar ve münazaraların yer aldığı ilk 
yarıda, doktorlar GNE miyopatisi hakkında elde edilmiş olan gerçek bilgiler ile hâlihazırda düzenlenmekte olan çalışmalar ve deneyler hakkında 
bilgiler verecek ve son durumu netleştirerek şüpheleri çözüme kavuşturmak, aynı zamanda da bazı korkuları ve hatalı veya temelsiz hükümleri 
silmek için hastaların tüm sorularına yanıt verecek.  

Münazaranın ikinci yarısında, münazarayı yönetecek olan bir moderatörünün girişimleriyle desteklenen hastalar, bilinç ve umut vermeye 
yönelik bir tartışma oluşturma hedefiyle, (isterlerse) katılımcılarla kendi öykü ve deneyimlerini paylaşacak. Hastaların sorumlu hissetmesini ve 
kendi yaşamlarının kahramanı olmasını, böylelikle de hastalıkları hakkında insanları bilinçlendirmelerini ve sadece seyirci olarak kalmamalarını 
sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer hastalarla ve toplumun bütünüyle her şeye rağmen, her şeyden yararlanarak bir 
bağlantı kurmak.  

Ek olarak, Fransa'nın Paris şehrinden Dr. Behin de sempozyuma katılacak ve GNEM konusunda İtalyanca olarak klinik bilgiler verecek!  

Bu etkinlik hakkında ek bilgiler için, lütfen kurumun web sitesini (www.gliequilibristi-hibm.org/) ziyaret edin 

 

Cuma sunumu sırasında panelin fotoğrafı 

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


 

 

Otuzlu yıllarımın başlarında karşılaştığım güçlükler benzer bir yaşta olanlarinkine oldukça benzerdi 

ve dört küçük çocuğumu büyütürken hayatın farklı yönlerine yetişmeye çalışıyordum.  

Kocam ve ben çok çalışıyoruz. Shai orduda ve ben de emniyet teşkilatındayım. Hayatı çok seviyoruz. 

Ardından tanı kondu: Shai'de Müsküler Distrofi, GNE Miyopatisi vardı.  

Başlangıçta Huntington Hastalığından şüphelendik, zira Shai'nin ailesinde öyküsü vardı. Yine de 

Shai'nin çektiği ağrıların bir sırt veya diz yaralanmasından dolayı olması için dua ediyorduk. Tanı 

bize mantıklı gelmiyor. Shai bir tür Süpermen gibi. İnsanların yardım için ilk aradığı, insanlara ilk 

yardım teklif eden o. Operasyonlara ve savaşlara katılmış bir asker. Hem de hiç mantıklı gelmiyor.  

Acı haber bize verildiğinde, Doktor bunun bir tedavisinin olmadığını açıkladı. Doktor konuştu ve biz 

dinlemeyi bıraktık. Kendime ağlamak ve gerçeği anlamak için biraz zaman verdim. Hâlen bu haberi 

kabul edebilmiş değilim. Shai mi? Eve dönüş yolunda hiç konuşmadı ve ben de canım kocama güç 

verecek veya yardım edecek sözcükleri bulamadım.  

Aniden, hayatın tam ortasında, her şey iyi gidiyormuş gibi görünürken, dünyamız yıkıldı. Bir 

zamanlar hayal ettiğim geleceğimin değişeceğini anladım ve zihnim sorularla doldu. Durumu 

çocuklarıma nasıl açıklayacağım? İki yaşındaki çocuğumuza yüzmeyi kim öğretecek? Yapmamız 

gereken doğru şey nedir? Tedaviyi denemeli miyiz? Shai'de değişiklik olacak mı? Mutluluğumuz 

kaybolup gidecek mi?  

İki yıl boyunca bu (Shai'nin deyimiyle) bu ‘canavar’ ile böyle mücadele ettik. İçten içe kırgın ve 

sinirliyim. Tanrıya “neden o?” diye haykırıyorum. Askerim, güçlü yakışıklı erkeğim. Shai ve 

çocuklarım için güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ne de olsa hasta olan ve 

değişiklikler baş eden ben değilim.  

Kızgınım ama sessizim, çünkü ben hasta değilim. Okuduğunuz için teşekkürler - Avishag. 

GNE Tanısı - Seven 

birinin bakış 

açısından  

Avishag'ın eşi Shai'ye iki yıl 

önce GNE miyopatisi tanısı 

kondu. İsrail'in Kudüs şehrinde 

yaşıyorlar. Bu yazı, Avishag'ın 

eşinde GNE miyopatisi 

olduğunu duymanın nasıl bir 

şey olduğuna ilişkin öyküsünü 

anlatıyor. Avishag ve Shai'ye en 

iyi dileklerimizi gönderiyor ve 

GNE miyopatisinin tedavisinde 

olumlu değişiklikler umut 

ediyoruz.                                                                       
Avishag'ın deneyimleri kendisine ait ve 

GNE Miyopatisi hastası olan herkesi 

temsil etmiyor. 
Avishag, Shai ve ailelerinin fotoğrafları 



Hasta öyküsü - Bakıcının bakış açısı 

Başta Mona Patel ve Tara Voogel olmak üzere, hasta organizasyon gruplarından 
aldığımız geribildirim için teşekkür etmek istiyoruz. Bu geribildirim sayesinde, sizinle Lonni 

Trykowski tarafından yazılan bir yazıyı paylaşmak isterim. Lonni, 20 yıldan uzun bir 
süredir Tara Voogel'ın bakıcısı. Aşağıda, yalnızca bakıcı olmanın pratik yönleri açısından 
değil, aynı zamanda bunun yol açtığı duygusal yolculuk açısından da bunun kendisi için 

anlamı hakkında yazısını bulacaksınız. 

 

Arkadaşım Tara onun bakıcısı olma deneyimim 

konusunda kısa bir yazı yazmamı istediğinde, kızı veya 

kocasının bunu yapmasının daha iyi olup olmayacağını 

sordum, çünkü onlar her gün onun yanındalar. Ancak hastalık 

ilk olarak 24 yıl önce kendini gösterdiğinden beri, yani 

hastalığın bir ada kavuşmasından dahi önceden bu yana 

Tara'yı tanıyorum. Tara ile klinik ilaç çalışmaları ve GNE 

Miyopatisi (GNEM) etkinlikleri için Güney Kaliforniya'ya 

araba yolculuğu yaptığımız (bizim tabirimizle) “harika yol 

maceralarımızda” Tara'yla uzun süreler geçirdim. 

Ev sağlığı fiziksel terapisti olarak çalışma programım esnek, 

bu sayede araba kullanma ve ekipman, malzeme ve lojistik 

yönetimi gerçekleştirme şansına sahibim. Bakıcılığım bu 

şekilde gerçekleşiyor. Bu klinik randevu ve etkinlikler için 

yılda üç veya dört kez Tara'ya eşlik ediyorum. Onu arabayla 

götüremediğimde, Tara'nın toplu taşımayla oldukça yorucu 

olan 11 saatlik bir yolculuk yapması gerekiyor.  

Bir klinik çalışmaya katılmak büyük bir zaman ayrılmasını 

gerektiyor ve aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve duygusal 

enerji istiyor. Olumlu bir sonuç garantisi de bulunmuyor. 

Ancak bu, Tara'nın doktor ve bilim insanlarının hastalığı 

anlayabilmesine ve gelecek nesillerin bu güçlükleri 

yaşamaması için geçerli bir tedavi bulabilmesine yardımcı 

olmak için yapmak istediği bir şey. 

Fark ettiklerim: 

Tara'nın yolculuklardaki sürücüsü, arkadaşı ve bakıcısı olarak 

bazı şaşırtıcı şeyler fark ettim: 

İlk olarak, ilişkimizde ve özellikle bu yolculuklarda Tara'nın da 

bana bakıcılık yapmasından dolayı minnettarım. O benim 

duygusal bakıcım ve moral artırıcım. Minnettar ve olumlu bir 

yaklaşımı var ve bu da beni sarıp sarmalıyor. Benim işimi 

kolaylaştırmak için her zaman elinden gelenin en fazlasını 

kendi başına yapıyor. Bana göz kulak oluyor, iyi olmam için 

çabalıyor ve yeterli su içip yemek yediğimden emin oluyor. 

Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı ile yolculuk etmenin 

benzersiz lojistik ayrıntılarını organize etmeme ve görevleri 

hatırlamama yardımcı oluyor. “Ben bedenim, o da beyin, 

böylelikle ikimiz tam bir kişi ediyoruz” diye şakalaşıyoruz. 

 

Los Angeles'a yapılan yedi saatlik yolculuklardan önce, büyük 

bir endişe yaşıyorum, çünkü güvenliğimizden benim sorumlu 

olduğumu biliyorum. Trafik, hava durumu, yoldaki tehlikeler 

gibi birçok şey benim kontrolümde değil. Yine de, 

prosedürlerin ayrıntılarını hatırlama konusunda Tara'nın 

zihinsel kıvraklığına ve dikkatine güvenebileceğimi biliyorum. 

(Bir keresinde çok acelem vardı ve minibüsü çalıştırmadan 

önce sürgülü kapıyı kapatmayı unuttum. Sakin bir hatırlatma 

yapılması iyi oldu!). Potansiyel trafik tehlikelerini takip etme 

konusunda o da ikinci bir çift göz oluyor. Aynı zamanda 

yolları o buluyor. Tara, tüm bunları iyi bir espri anlayışı ve 

sabırla yapıyor. Elbette onunla birlikte olmaktan keyif 

alıyorum ve bu kaçamaklar sırasında konuşacak çok şeyimiz 

oluyor. Ayrıca koruma ve güvenlik için minibüsü sevdiğimiz 

dini simgelerle de dolduruyoruz. Her yolculuktan önce 

kutsanmayı diliyor ve evimize güvenle her döndüğümüzde 

şükran duyuyoruz.  

Fark ettiğim başka bir şey de, karşılaştığımız Engelli 

Amerikalılar Yasası (ADA) uyumunun olmayışı. Bir tesis veya 

bina teknik olarak uyumlu olsa da, çoğu zaman işlevsel olarak 

uyumlu olmuyor. Kapılar çok ağır ve sert olabiliyor, ben bile 

zorluk yaşıyorum. Tek başına yolculuk eden engelli bir kişinin 

oturup yardım beklemesi gerekir. Bunun uygunsuzluğu bir 

yana, aynı zamanda alçaltıcı olması da cabası. Kaldırımların 

köşeleri rampalı olabiliyor, ancak yine de büyük tümsekli 

kenarları oluyor. Bu da tekerlekli sandalyeyi üzerine 

çıkarmayı güç ya da imkansız hâle getiriyor ve engeli olmayan 

bir bakıcı olmasına rağmen bu durum değişmiyor. Herkese 

açık “engelli erişimine açık” tuvaletlerde ulaşılamayan havlu 

kağıtlar ve tuvalet kağıtları, ekstra kavrama gücü gerektiren 

musluklar, erişilebilir otel odalarında çok yüksek yataklar ve 

mağazalarda sınırlı koridor alanları gördük. Artık savunmaya 

geçmek yerine yetersiz koşulların fotoğraflarını çekmeye ve 

bu konuda doğru insanlarla irtibata geçmeye karar verdim. 

Tara ile seyahatlerim sırasında, çeşitli yaşlardan, hastalığın 

çeşitli evrelerinden başka hastalarla tanıştım. En içten 

korkularını ve yoğun güçlüklerini birbirleriyle ve bir yabancı 

olan benimle paylaşırken ne kadar açık ve korunmasız 

olduklarını görmek beni etkiliyor. 



 

 

GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

Muscular Dystrophy UK – (UK) 
www.musculardystrophyuk.org 

The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org 

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org 

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

Distal Muscular Dystrophy Patients Association - (Japonya) 

www.enigata.com 

Neuromuscular Disease Foundation – (ABD) 
www.curehibm.org 

Hasta Örgütleri GNE miyopati ve Kas Distrofisi ile ilgili uluslararası hasta örgütleri ve destek gruplarının bir listesini 
aşağıda bulabilirsiniz. 

Loni (sol) ve Tara'nın (sağ) yakın zamanlı bir fotoğrafı. 

Cesaretleri ve espri anlayışlarından ve hastalığa rağmen 
işlevlerini artırmanın yollarını bulmaya çalışmalarından çok 
etkileniyorum. Bazen onlara fiziksel terapist olarak 
deneyimlerime dayanan önerilerde bulunuyorum. Bazen 
ihtiyaç duydukları bir kapının açılması, bir tabak yemeğin 
masaya taşınması veya saçlarının atkuyruğu yapılması kadar 
basit bir şey ve ben de yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyuyorum.  
 
Diğer zamanlarda, nefsime çok düşkün olduğum için suçlu 
hissediyorum. Örneğin Tara'ya hazırlanması için yardım 
etmem gereken zamanlarda hazırlanmam uzun sürebiliyor. 
Her zaman olmam gerektiği kadar ilgili değilim ve daha fazla 
şükretmem gerektiğini düşünüyorum. GNEM hastalarıyla 
birlikte yaşayan, her gün kendini adayan ve ilgi gösteren 
eşleri gördüğümde, büyük güçlükler karşısında doğruluk ve 
sebat ile hareket etmelerinden çok etkileniyor ve hayrete 
düşüyorum. Yalnızca aralıklarla bakıcılık yapmamın ne kadar 
farklı olduğunu düşünüyorum. Bunu sürekli olarak kibar, 
hayırsever bir tutumla yapabilir miyim bilmiyorum. 

 

Kendim hakkında öğrendiklerim: 

Tara ile arkadaşı, yardımcısı ve arkadaşı olarak yolculuk 
ederken kendim hakkında çok şey öğrendim: Güçlü ve zayıf 
yönlerim. Tara ile birlikteyken kesin olarak öğrendiğim bir 
şey varsa, o da bakıcılığın çift taraflı olduğu. 

Öykümü okuduğunuz için teşekkür 
ederim Lonni Trykowski 


