الحصول عىل مساعدة

من خالل التجربة ،نحن نعلم أ ّن القابلة ميكنها أن تكون وسيلة جيدة
.ملتابعة الحالة حيث ميكنكم طلب يد العون منها

بصمة قدمي الطفل ناهوم ،طفل مصاب
مبرض إنعدام الدماغ
يف حال تلقيتم نبأ إصابة طفلكم الجنني
مبرض (إنعدام الدماغ) ،خرب كهذا هو
بالفعل خرب صادم ومؤمل و حزين جداً و
تبدأ كل اآلمال و األمنيات و التوقعات
التي بنيتموها حول حياة سعيدة مع
طفلكم املنتظر تتالىش شيئاً فشيئاً .يف وقت
كهذا تبدأ الكثري من التساؤالت والشكوك
ترتاود إىل أذهانكم وال يستمر الحال عىل
ما كان عليه قبل ذلك.

للحصول عىل معلومات إضافية عىل التشوه ،من صور رسيرية
وتشخيصية و صور ألطفال مصابني مبرض إنعدام الدماغ ،سري ذاتية
لذوي األطفال املصابني ،وغريها من مراجع اإلتصال واملعلومات
 :والروابط املساعدة ،ميكنكم زيارة الرابط
www.anencephaly.info

األمل ليس هو التوقع بأن األمور ستسري بصورة جيدة"،
إمنا هو بذل اقىص جهد مع اليقني أن هنالك يشء ما
".يستحق العمل من أجله برصف عن النتائج
فاسالف هافل
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كودي ،طفل مصاب مبرض إنعدام الدماغ.

اإلرشاف العلمي
أ.د .هارالد كول
أ.د .جوزيف روميلت
.تم تصميم هذا املنشور من قبل أهايل ذوي األطفال املصابني مبرض انعدام الدماغ
تم التصوير من قبل آمي ماك دانيل و ميشيل كاترين فيرب0.

بصمة قدمي الطفل آنوك ،طفل مصاب مبرض إنعدام الدماغ

كادي طفل مصاب مبرض إنعدام الدماغ

ملاذا أصيب طفيل
مبرض إنعدام الدماغ؟

إن نسبة اإلصابة بهذا املرض  ،١٠٠٠/١أي حالة إصابة واحدة لكل ١٠٠٠
حالة والدة ،حيث أن الجهاز العصبي املركزي للجنني ال يتكون بطريقة
صحيحة ويحدث ذلك ما بني األسبوع الثالث و الرابع من الحمل.
و بالرغم من ظهور عدة فرضيات لتوضيح أو كشف سبب اإلصابة
(كعوامل جينية وبيئية) ،فإن جميعها مل تفلح بإعطاء جواب مقنع لهذا
السؤال .ومع هذا ،فإنه أيتها األم ليس خطأك ،أنت مل تقرتيف أي ذنب
.أو خطأ و مل تفشيل بالقيام بأي عمل أدى إىل إصابة طفلك بهذا املرض

ماذا ستفعلون اآلن؟

ماهو مرض إنعدام الدماغ؟

الكلمة تعني حرفياً (عدم وجود دماغ) مع أنها ال متثل واقع الحال مع
طفلكم .الطفل املصاب بهذا التشخيص يعاين من نقص يف بعض أجزاء
الدماغ و قلنسوة الجمجمة و لكن الجذع الدماغي يكون موجودا ً .الجبني
العظمي عند الجنني املصاب يتوقف عند منطقة ما فوق الحاجبني ،مع
وجود فتحة يف الجمجمة يتباين حجمها من طفل آلخر .وبالرغم من ذلك
ً.فإن النمو الجسدي للجنني املصاب يكون طبيعيا
خالل فرتة الحمل يتغذى الجنني من أمه بشكل طبيعي ،والحمل يبقى
مستمرا ً وصحة األم بصورة عامة تكون مشابهة للمرأة الحامل بطفل
سليم .يف بعض الحاالت يكون هناك زيادة السائل األمينويس (استسقاء
سلوي) للجنني .ممكن للطفل املصاب بإنعدام الدماغ أن يولد بصورة
طبيعية ،لكن الوظائف الحيوية و وظائف الجسم لن تقاوم لفرتة طويلة
بعد الوالدة .تقريبا فإن نسبة  ٤/١أو ربع األطفال املصابني مبرض إنعدام
الدماغ ميوتون قبل او أثناء الوالدة ،أما األطفال املولدون و هم مصابون
قد يعيشوا لفرتة ترتاوح ما بني بضعة دقائق أو بضعة أيام ،ويف حاالت
.نادرة بضعة أسابيع .ومع األسف ال يوجد أي عالج ملرض إنعدام الدماغ

عىل األرجح قد تكونوا يف حالة صدمة يف هذه اللحظة التي من
املستحيل خاللها إتخاذ قرار حازم ووجودي ،ويف نفس الوقت يُقرتح
عليكم إتخاذ قرار خالل فرتة قصرية ،حيث أن املشكلة هي كاآليت :ال
يهم كيف ستقررون ،فإن وقتكم مع طفلكم سيكون قصريا ً جدا ً .ونود
منكم أن تعلموا جيدا ً بأن لديكم كامل الحق بأخذ الوقت الالزم ملثل
ً.هذا القرار ،أو حتى تركه مفتوحا
يف حالة إصابة جنينكم مبرض إنعدام الدماغ فإن إنهاء الحمل يف أي
.مرحلة من مراحله مسموح قانونياً يف الغرب
ميكنكم االستمرار بالحمل ،حيث أننا كآباء و أمهات وجدنا الطريق
األمثل واألصلح يف مثل هذه الحالة هو إمتام الحمل و لهذا وددنا
أن نشارككم به ،ألننا قد اخرتناه مسبقاً و وجدنا أنه قرارا ً صائباً يف
مثل هذا املوقف الصعب الذي ال ميكن تخيله .أحياناً مل يكن هذا
القرار هو نفس القرار الذي اتخذناه يف لحظة معرفتنا بتشخيص حالة
.جنيننا ،و إمنا هو تطور لشعورنا بعدم مقدورنا تخيل إنهاء الحمل

تصور كيفية قضاء الوقت مع
الطفل

بعد الفرتة األوىل املليئة بالخوف والرتدد ،يوما بعد يوم ميكن أن
تتحول إىل عالقة عميقة بينكم وبني طفلكم .عيشوا هذه الفرتة عىل

أكمل وجه ،واعطوا طفلكم إسامً ،فإنها قد ساعدتنا بصورة ممتازة يف هذه
.املرحلة
إن فرتة الحمل ستمرون بها كوالدين مع طفلكم ،الذي يعيش وينمو يف
أحشاء أمه بصورة جيدة .تأكدوا أن كل ما يبهجكم ويجعلكم سعداء
سيؤثر يف طفلكم ويبهجه .فعىل سبيل املثال :ميكنكم السفر ،القراءة
...للجنني واالستامع إىل املوسيقى
لقد وجد العديد منا أن القيام بعمل األشياء التي كنا سنود القيام بها مع
.طفلنا بعد والدته ،أثناء فرتة الحمل هو أمر مساعد ومحفز جدا
العديد من املشاعر املتناقضة (حداد ،أمل ،فرح )...قد متر معكم يف هذه
الفرتة من حياتكم .فمن الطبيعي جدا ً أن تحزنوا ،حتى عندما يكون
الحمل يف ثلثه األول أو الثاين .الشعور بالحداد يعتمد عىل املدة التي
سوف يعيشها طفلكم وهو شعور ال ميكن تجنبه ،و لكن من املهم جدا ً
.محاولة التعايش مع ما تشعرون به

الوالدة والوداع

نحن نود تشجيعكم .حيث أن العديد من األباء و األمهات يعيشون
.لحظات اللقاء مع طفلهم كوقت مثني و مميز جدا
أعطوا أنفسكم وقتاُ كافياُ ملحاولة التحضري لوالدة ومفارقة طفلكم معاً،
ذلك ألنه يستحق أن ترحبوا به بكل حب وأن تودعوه بكل احرتام .بإمكان
طفلكم أن يكون محبوباُ ويحظى بكامل اإلهتامم بانه إستثنايئ برصف
النظرعن الجرح املوجود يف رأسه  .إن طفلكم هو مخلوق طبيعي له كل
.كرامة األنسان عىل الرغم من إعاقته التي لن تسمح له بحياة مستقلة
ميكنكم أن تحملوه بني ذراعيكم بعد الوالدة (حتى لو كان قد فارق
الحياة) وتشعروه باملحبة و تفرحوا به .تستطيعون مداعبة طفلكم
وإحتضانه بحضنكم الدافئ .وميكنكم وضع قبعة صغرية فوق رأسه
.وبالتايل ستعريون كامل تركيزكم عىل طفلكم
ميكنكم أن تلتقطوا صورا ً لطفلكم وأن تأخذوا له بصامت يديه وقدميه،
حيث ستكون ذكرى ال تقدر بثمن وال ميكنكم نسيانها وستحتفظون بها إىل
.األبد .ومن املمكن أحيانا أن يتم الوداع يف حالة إنتهاء الحمل قبل أوانه

