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المرضى األعزاء، المحتويات

تم تشخيص إصابتك "بداء كرون."

ربما تتساءل عّما يعنيه لك هذا المرض، وما إذا كانت حياتك ستتغير نتيجة له وما هي 
أوجه التغيير.

حتى إذا كان داء كرون قد يصاحبك طوال حياتك، ال تدع المرض يقيد حياتك! يمكنك أنت 
وفريق عالجك وباستخدام العالج المناسب لك تقليل األعراض إلى الحد الذي يجعلك تتعايش 

مع مرضك، وتجعله جزء من حياتك اليومية الشخصية والمهنية، وبالتالي يمكن أن تؤثر 
إيجابيًا على مسار المرض.

وبهذا الكتيب، نود أن نقدم لك لمحة عامة عن المرض، وخيارات العالج وتأثير داء كرون 
على شراكتك ومهنتك، والتي قد تكون أساًسا لمناقشة المزيد من األسئلة الحسية مع فريقك 

الطبي المعالج.

األستاذ الدكتور الرس كونوبكا
طبيب باطني/أخصائي أمراض الجهاز الهضمي

يحتوي المسرد على مصطلحات طبية مهمة تتعلق بداء كرون. وهي مكتوبة بخط غامق في النص.
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ما هو داء كرون؟

يُعّد داء كرون أحد األمراض المعوية االلتهابية المزمنة، ويُختصر باسم IBD، ويمكن أن يحدث في أي 
عمر. يُسّمى توقف المرض الهدأة. يُطلق على الظهور المتجدد للمرض نوبة االحتدام.

األعراض الرئيسية لداء كرون هي:
•  االلتهاب: يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي بأكمله، ولكنه يحدث بصفة رئيسية في الجزء السفلي 

من األمعاء الدقيقة و/أو في الجزء العلوي من األمعاء الغليظة

•  خلل وظيفي محتمل في األمعاء: تبرز مائي، دموي جزئيًا، مزمن

العواقب المحتملة هي:
•  ألم وتشنجات في المعدة أو أسفل البطن

•  اإلسهال
•  التعب واإلرهاق )التعب المزمن(

•  التوعك العام
•  فقدان الشهية وفقدان الوزن

•  الحّمى

 من غير الواضح حتى اآلن كيف يتطور داء كرون.
ومع ذلك، يبدو أن هناك عوامل مختلفة تؤدي دوًرا:

من الجيد أن تعرف: جهاز المناعة يمثّل نظام الدفاع الخاص بجسمنا. فهو يحمي الجسم من 
األجسام الغريبة، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات، التي يمكن أن تسبب 
األمراض. عادةً ما يحدث الدفاع المناعي وفقًا لعملية محددة )االستجابة المناعية(. تعاني آلية 

الدفاع هذه من ضعف لدى المرضى المصابين بداء كرون. يزيد جهاز المناعة النشط للغاية 
اآلن من رد الفعل االلتهابي وتظهر أعراض داء كرون النموذجية.

النظام الغذائي العقاقير

الميكروبيوم

النظافة الصحية

االستعداد الجيني التدخين

استئصال الزائدة الدوِديّة
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في مرض كرون، يمكن أن تحدث القرح وااللتهابات في الجهاز الهضمي بأكمله. ويمكن أن توجد في 
مناطق مختلفة:

المعي اللفائفي، الجزء السفلي من األمعاء الدقيقة   

المستقيم، الجزء األخير من األمعاء الغليظة   

القولون، الجزء العلوي من األمعاء الغليظة   

كيف يتجّسد داء كرون؟
يتجّسد داء كرون بصورة مختلفة في جميع المصابين به. يعتمد نوع األعراض غالبًا على مكان انتشار 

المرض في الجهاز الهضمي. كما يمكن أن تختلف شدة المرض )مثل وتيرة الذهاب إلى المرحاض( 
من مريض آلخر. يمكن أن تتكرر األعراض طوال الحياة، ولكنها قد تختفي أيًضا مرة أخرى. يمكن أن 

تساعدك خيارات العالج المختلفة على تخفيف األعراض.

استخدم االستبيان الموجود في نهاية الكتيب، ودّون قبل إجراء زيارة لطبيبك األعراض 
التي تعاني منها ومدى شّدتها. سيسمح ذلك لطبيبك بدعمك بصورة أفضل في اختيار 

العالج المناسب.

1

2
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ما هي مظاهر تجّسد المرض خارج األمعاء )EIM(؟
يمكن أن يسبّب داء كرون أيًضا أعراًضا مختلفة خارج جهازك الهضمي. تُسّمى هذه األعراض مظاهر 

تجّسد المرض خارج األمعاء )EIM(. وقد تشمل:

•  التهاب المفاصل: مفاصل ملتهبة ومتورمة ومؤلمة
•  مشكالت في الجلد: بثور أو احمرار أو أي تورم آخر في الجلد

•  التهاب العينين
•  التهاب الكبد والصفراء، والذي قد يؤثر على وظائف الكبد والصفراء

ما الذي أحتاج إلى معرفته؟
ناقش أيًضا موضوع فحص سرطان القولون مع أطبائك، 

حيث قد يزداد خطر اإلصابة بسرطان القولون لدى 
مرضى كرون. تساعد الفحوص  المنتظمة لألمعاء 

)تنظير القولون المحّسن( على مراقبة الخطر.
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خيارات العالج المتاحة لي

يمكن أن يتقّدم داء كرون بشكل مختلف لدى جميع المرضى. تحدث إلى طبيبك حول العالج األفضل لك.

يكمن الهدف من العالج في تحقيق هدأة طويلة المدى، وتخفيف أعراضك، وتقليل عدد االنتكاسات 
الحادة. تتوفر العديد من العقاقير لهذا الغرض. باإلضافة إلى العالج باألدوية، يمكن أن تساهم أيًضا 

التغييرات الصغيرة في نظامك الغذائي أو نمط حياتك أو كليهما في التخفيف من أعراضك.

كما يمكن للعالج الذي يناسبك أن يساعدك على عيش حياتك اليومية المعتادة، ومواصلة ممارسة حياتك 
المهنية، ومتابعة أنشطتك الترفيهية.

باإلضافة إلى أشياء أخرى، يعتمد عالجك على األسئلة التالية:
•  أي جزء من أمعائك مصاب بالمرض؟

•  هل تعاني من أعراض خارج الجهاز الهضمي )EIM(؟
•  ما مدى شدة األعراض التي تعاني منها؟
 •  هل يزداد مرضك سوًءا بوتيرة منتظمة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، فكم مرة تعاني من انتكاسات؟
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العقاقير المضادة لاللتهابات
غالبًا ما تكون العقاقير المضادة لاللتهابات )تسّمى مستحضرات ASA-5-( هي الخطوة األولى في 

عالج داء كرون. يمكنها أن تقلل من االلتهاب في أمعائك وتؤخذ عن طريق الفم، ولكنها متوفرة أيًضا 
في شكل حقن شرجية أو رغوة أو تحاميل. يعتمد االستخدام على المنطقة المصابة في أمعائك.

هناك خيار آخر وهو ما يسّمى الستيرويدات أو الكورتيكوستيرويدات. فهي تخفّف االلتهاب عن طريق 
مة. وتُستخدم عادةً على مدى فترة زمنية قصيرة، ألنها ال  التدخل في عمليات جهاز المناعة بطريقة منّظِ

تحافظ على هدأة المرض.

مثبطات المناعة/أدوية التعديل المناعي
كما تنظم مثبطات المناعة/أدوية التعديل المناعي االستجابة المناعية وتعيدها لوضعها الطبيعي. 

وبالتالي، فإنها تمنع ردود الفعل المناعية المفرطة من إتالف الغشاء المخاطي المعوي. وهي تُستخدم إذا 
تفاقم المرض، أو إذا لم تعد الستيرويدات تعمل أو لم يعد من المفترض استخدامها.

األدوية الحيوية/البدائل الحيوية
هناك خيار عالجي آخر وهو العقاقير التي يتم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الحيوية، والتي تسّمى 
األدوية الحيوية/البدائل الحيوية. ومن بين هذه األنواع، توجد فئات مختلفة من المواد الفعالة التي 

تثبط رد الفعل المفرط لجهاز المناعة من خالل التدخل في إحدى العمليات المختلفة لالستجابة المناعية 
للجسم. وبالتالي يمكن أن تقلل من االلتهاب. كقاعدة عامة، يُعالَج بهذه األدوية األشخاص الذين يعانون 

من داء كرون الحاد أو الذين ال يستجيبون ألدوية أخرى أو ال يتحملونها.

أحيانًا تُستخدم أدوية مختلفة في نفس الوقت. في بعض المرضى، يؤدي هذا إلى فعالية أفضل من 
استخدام العقاقير الفردية.
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 التكيف مع حياة متعددة الجوانب على الرغم من 
اإلصابة بداء كرون

"يجب أن تؤّدي المهام التي 
ألقتها الحياة على كاهلك."

- جونار، سنة الميالد: 1974

 تعرف على المزيد عن جونار
والمزيد من النصائح الثمينة حول كيفية التعامل مع المرض في الحياة 

www.hexal.de/patienten/feelnx اليومية على
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النظام الغذائي
ال يوجد نظام غذائي خاص، ألّن داء كرون يتقدم بشكل مختلف جداَ لدى جميع المصابين به. اآلن 

حان الوقت للحصول على قدر الطهي الخاص بك ومعرفة ما تحبه وما هو جيد بالنسبة لك. تناول أكبر 
عدد ممكن من األطعمة والعناصر الغذائية المختلفة حتى يحصل جسمك على القدر الكافي من الطاقة 

وتحافظ على وزنك، أي مع وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة. لقد جمعنا لك 
بعض النصائح البسيطة.

التكيف بصورة جيدة مع داء كرون

 تناول ما يقرب من 6 إلى 7 وجبات صغيرة موزعة على 
مدار اليوم.

ستكون بحال أفضل إذا لم تتناول: األصناف المقلية والدسمة مثل 
رقائق البطاطس، أو أصناف اللحوم المدخنة أو المخبوزة مثل 

شنيتزل فيينا. األطعمة المتبلة جًدا والساخنة جًدا والباردة جًدا ال 
يمكن تحملها عادةً على نحو جيد.

هل يعّد ذلك حار جًدا؟ يعّد الكراث أكثر اعتدااًل وقابلية للهضم من 
البصل؛ استخدم الثوم المطهو بداًل من النيء.

خذ وقتك في تناول الطعام وامضغ كل شيء جيًدا؛ مّما يعني تقليل العمل 
ألمعائك، وإمكانية امتصاص العناصر الغذائية بسهولة أكبر.

يمكن أن يسبب النظام الغذائي الغني باأللياف انتفاخ البطن وألم 
بالبطن. سيكون من األفضل: تناول المنتجات اللينة سهلة الهضم 

مثل الخبز المحمص والخبز مختلط الحبوب واللفائف الخفيفة 
والخبز الفاخر الخالي من الحبوب والكومبوت/الفاكهة المهروسة 

والحساء. عندما يتعلق األمر بالفاكهة، قم بتغيير وتجربة أنواع 
الفاكهة التي تفضلها بشكل أكبر.

اكتب مفكرة عن األطعمة التي تتحّملها جيًدا وتلك التي ال تتحّملها.

هل يعّد ذلك دسًما جًدا؟ تناول الكريمة الحامضة أو الحليب إذا كنت 
ال تتحمل الكريمة الحلوة.

ما عليك سوى التجربة: تناول األطعمة التي تعتقد أنها ال تناسبك 
واحدةً تلو اآلخرى. إذا ظهرت األعراض في غضون يوم واحد، 

فيجب ترك هذه األطعمة.

ليس عليك أن تتجنب الموسلي تماًما؛ فغالبًا ال يجري تحمل أنواع 
الحبوب الفردية. أو جّرب بدائل مثل الكينوا أو العصيدة.



www.hexal.de

النظام الغذائي
ما الذي يمكنني شربه؟

وتأّكد أيًضا من شرب كمية كافية. يحتاج البالغون األصحاء إلى 1.5 إلى 2 لتر يوميًا. ناقش مع طبيبك 
الكمية التي يجب أن تشربها.

عادةً ما يتم تحمل ما يلي بصورة جيدة:
•  المياه غير الغازية

•  أنواع شاي األعشاب غير المحالة مثل البابونج والشمر والنعناع وشاي بلسم الليمون

 •  عصير الفواكه ذات األحماض المنخفضة أو شراب عصير التفاح أو الموز أو الخوخ أو الكمثرى 
أو العنب

•  عصير الخضروات

اشرب القليل من:
•  القهوة أو اإلسبريسو

•  الشاي األسود

وبوجه عام، يجب عليك تجنب اإلفراط في شرب الكحول. يجب 
أن تتجنب تماًما شرب نسبة عالية من الكحول ألنه قد يهيّج 

الغشاء المخاطي المعوي بشدة.
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ما الذي يجب أن أكون على دراية به أثناء نوبة االحتدام؟
يمكن أن تؤدي نوبات االحتدام الحادة إلى إسهال شديد. واآلن من المهم بصفة خاصة أن تستهلك ما 

يكفي من السوائل والعناصر الغذائية.

أثناء نوبة االحتدام، أو إذا كنت تعاني من نقص شديد في الوزن، فقد يكون من المنطقي التغذية 
 باألطعمة السائلة، على سبيل المثال عبر أنبوب المعدة

)التغذية المعوية(.

في حاالت الشكوى الشديدة للغاية أو سوء التغذية الملحوظ، هناك أيًضا إمكانية توفير محاليل غذائية 
مناسبة عبر مجرى الدم )التغذية الوريدية(. وهذا يؤدي إلى تجنب استخدام الجهاز الهضمي وحمايته.

من الجيد أن تعرف:
ناقش مع أطبائك ما يمكنك فعله باإلضافة إلى ذلك. يمكن أن تدعمك أيًضا المشورة الغذائية 
أو العالج الغذائي إذا لزم األمر. عادةً ما تدفع شركات التأمين الصحي جزًءا من التكاليف.
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الحمل
يُعّد إنجاب األطفال هو واحد من أجمل األشياء في العالم ويمكن أن يحدث ذلك بالرغم من اإلصابة بداء 

كرون. إذا كنِت ترغبين في اإلنجاب، فتحدثي إلى طبيبِك في وقت مبكر حتى تتمكني من إعداد كل 
شيء لحملِك. إذا أمكن، خططي لحملِك في مرحلة ال يكون فيها المرض نشًطا. إن احتمالية والدة طفل 

سليم أثناء الهدأة تكون مرتفعة تماًما كما هو الحال بالنسبة لألشخاص األصحاء.

وإذا لم يكن هناك التهاب في منطقة الشرج أو العجان، يمكن لمعظم النساء الحوامل الوالدة بشكل 
طبيعي، ما لم تكن هناك أسباب أخرى إلجراء عملية قيصرية.

هل يمكنني االستمرار في أخذ دوائي؟
أبلغي طبيبِك بأنِّك حامل أو ترغبين في الحمل. ويمكنه بعد ذلك تعديل عالجِك إذا لزم األمر. تذكري 

أيًضا مناقشة عالج الرضاعة الطبيعية مع أطبائِك. إذا حدثت انتكاسات أثناء الحمل، فمن المهم عالجها 
لتجنّب المضاعفات.

من الجيد أن تعرف:
ال تختلف خصوبة المرضى المصابين بداء كرون عموًما عن خصوبة األشخاص األصحاء. 

ومع ذلك، قد يحدث انخفاض مؤقت في الخصوبة بعد إجراء عملية موّسعة في األمعاء الدقيقة 
أو الغليظة.

بالنسبة للرجال، قد يقلّل العالج بدواء سلفاساالزين من الخصوبة مؤقتًا، لذا يجب تغيير العالج 
في وقت مبكر بما يكفي. وينطبق األمر ذاته على المادة الفعالة ميثوتريكسات.
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الشراكة
يمكنك إقامة شراكة سعيدة وحياة جنسية مرضية بالرغم من اإلصابة بداء كرون. بالنسبة لبعض 

المرضى، يكون المرض مجهًدا للغاية: يمكن أن يسبب اإلحساس بالحرج وعدم اليقين تجاه الشريك، 
وأيًضا المخاوف المتعلقة بانتكاس المرض أو السعي للحفاظ على الوظيفة تأثير سلبي على الثقة 

بالنفس والشراكة.

من المفيد أن تتحدث بصراحة عن مرضك مع شريكك - حول ما يسبّب لك التوتر، أو ما تحتاج إليه 
ورغباتك.

الحياة المهنية
غالبًا ما تكون الحياة المهنية الطبيعية ممكنة. يمكن أن تكون التغييرات الصغيرة بمثابة مساعدة كبيرة، 

مثل العمل من المنزل أو العمل في مكان يتاح فيه المرحاض بسهولة في مكان قريب. عندما يتعلق 
األمر باختيار المهنة، فإّن المهن التي يتاح فيها تنسيق ساعات العمل وأوقات الراحة بمرونة تكون هي 

األنسب بوجه عام.

العمل البدني الشاق أو المهام التي تتطلب حضوًرا دون انقطاع تُعّد أقل مالئمة بوجه عام. من األسئلة 
المهمة ما إذا كنت ستُخبر أصحاب العمل والزمالء بصراحة عن مرضك. قد يكون لهذا بعض المزايا، 

مثل قلة حاالت سوء الفهم بسبب الغياب أو تكرار الذهاب إلى المرحاض أو الزيارات المنتظمة 
للطبيب، وقلة تقديم األعذار. ومع ذلك، يُرجى األخذ في االعتبار أنه ليس جميع أصحاب العمل 

يستوعبون بصورة كافية ما يعنيه وجود موظفين يعانون من مرض مزمن.

إذا كنت مقيًدا بشدة، يمكنك التقّدم إلى مكتب المعاشات بسبب اإلعاقة الشديدة. ستتلقّى أنواًعا معينة 
من المساعدة أو التعويض عن العوائق، مثل الحماية الخاصة من الفصل من العمل أو المساعدة في 

إيقاف السيارة. من الجيد أن تعرف:
يمكن أن يكون تأثير حبوب منع الحمل 

محدوًدا أثناء انتكاس المرض نظًرا النخفاض 
امتصاص المادة الفعالة في األمعاء. لذلك، 

قد يكون من المفيد التحول إلى وسائل أخرى 
لمنع الحمل مثل استخدام اللولب أو العازل 

األنثوي أو الواقي الذكري.
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المصطلحاتعناوين مفيدة مسرد 

Kompetenznetz Darmerkrankungen 
)شبكة معارف ألمراض األمعاء(

 ستجد هنا معلومات حول المرض والعالج
واألطباء المتخّصصين.

www.kompetenznetz-darmerkrankungen.de

 Selbsthilfe Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung )DCCV e. V.) 
]الجمعية األلمانية للمساعدة الذاتية لداء كرون/التهاب القولون التقرحي[

Inselstraße 1, 10179 Berlin، ألمانيا
االستشارات الهاتفية: 2000392-11 030

beratung@dccv.de
www.dccv.de

Bundesverband Deutsche ILCO e. V. 
]الجمعية الفيدرالية لـ ILCO األلمانية[

Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn، ألمانيا
الهاتف: 338894-50 0228

)من اإلثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباًحا إلى 3:00 مساًء(
info@ilco.de
www.ilco.de

 Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. )DGE( يمكنك العثور على عناوين ألخصائيي التغذية في
)الجمعية األلمانية للتغذية( أو )VDOE( .BerufsVerband Oecotrophologie e.V )المنظمة المهنية 

لعلم التغذية(.

فقر الدم: يُعرف أيًضا باسم نقص الدم؛ ويشير إلى نقص صبغة الدم الحمراء الهيموجلوبين في الدم.

العقاقير المضادة لاللتهابات: األدوية المضادة لاللتهابات. يمكن أن تؤثر على عملية االلتهاب وبالتالي تسيطر على االلتهاب أو تحّسنه.

التهاب المفاصل: عبارة عن مرض تكون فيه المفاصل ملتهبة، وغالبًا ما يصاحبه ألم وتورم.

البكتيريا: الكائنات الحية الدقيقة )الميكروبات(، التي تنتمي إلى الكائنات الحية. وهي صغيرة جًدا: يمكن لمئات اآلالف من البكتيريا أن تتناسب 
مع مساحة بحجم النقطة الموجودة بنهاية الجملة. تعيش أنواع كثيرة من البكتيريا على سبيل المثال في أمعاءك وعلى جلدك، وتضمن لك أن 

تبقى بصحة جيدة. يمكن أن تسبّب أنواع أخرى من البكتيريا أمراًضا مثل الكوليرا أو السل.

األدوية الحيوية: األدوية الحيوية عبارة عن عقاقير ذات بنية معقدة ووزن جزيئي مرتفع تُنتج بالتكنولوجيا الحيوية، أي باستخدام الكائنات 
الحية الحيوية.

البديل الحيوي: البدائل الحيوية عبارة عن أدوية حيوية يمكن مقارنتها مع الدواء المتاح بالفعل من المورد األول من حيث الجودة والسالمة 
والفعالية. لهذا الغرض، يتم اختبار البديل الحيوي عبر وسيلة اعتماد صارمة.

القولون: يُعرف أيًضا بـ: األمعاء الغليظة؛ جزء من األمعاء التي يتكون فيها البراز. في هذا المكان، يتم امتصاص الماء والعناصر الغذائية 
التي يحتاجها الجسم وإطالقها في مجرى الدم. وهذا ما يشّكل البراز.

منظار القولون )المنظار الداخلي(: أنبوب طويل ومرن مزّود بكاميرا.

تنظير القولون: فحص طبي يُدَخل فيه منظار القولون في المستقيم. بمساعدة تنظير القولون، يمكن لألطباء معرفة أي أجزاء من األمعاء 
مصابة بالمرض.

التنظير الداخلي: فحص طبي يُدَخل فيه منظار داخلي )انظر منظار القولون/تنظير القولون( في الفم. باستخدام المنظار الداخلي، يمكن لألطباء 
معرفة أي أجزاء من األمعاء مصابة بالمرض.

الحقنة الشرجية: إدخال سائل عبر فتحة الشرج إلى األمعاء.

مظاهر تجّسد المرض خارج األمعاء )EIM(: المظاهر التي تحدث خارج األمعاء.

الفطريات: كائن حي يمكن أن يسبّب أمراًضا في الجسم.

 االستجابة المناعية: عمليات يؤديها جهاز المناعة لمنع األجسام الغريبة )البكتيريا والفيروسات والفطريات، والطفيليات( التي يمكن أن 
تسبّب األمراض.

الجهاز المناعي: نظام الدفاع في الجسم ضد مسبّبات األمراض واألجسام الغريبة. وهو يشمل العديد من األعضاء والخاليا المناعية المختلفة، 
والتي بدورها تصدر إشارات للتواصل مع بعضها البعض.

أدوية التعديل المناعي: األدوية التي تؤثر على االستجابة المناعية للجسم. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد في منع جهاز المناعة من 
مهاجمة األمعاء في داء كرون.

مثبطات المناعة: أدوية تعمل على تثبيط الجهاز المناعي.

االلتهاب: رد الفعل الطبيعي للجسم على اإلصابات أو حاالت العدوى أو التهيج. عادةً ما تصاب منطقة الجسم المصابة بالتوّرم واالحمرار 
والسخونة وتصبح مؤلمة. تختفي هذه األعراض عندما يزول خطر اإلصابة بالعدوى. إذا كان االلتهاب خارج نطاق السيطرة أو يستغرق وقتًا 

طوياًل جًدا، فقد يتسبب أيًضا في تلف األجزاء السليمة من الجسم.
ال يمكن أن يحل هذا الكتيب محل النصيحة المهنية من أطبائك. لمزيد من المعلومات حول 

مرضك، يُرجى التواصل معهم.
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 أكمل هذا االستبيان القصير من أجل موعدك التالي مع طبيبك.
يمكن إلجاباتك أن تساعد في ضبط عالجك على النحو األمثل.

األمعاء: عبارة عن عضو؛ جزء من الجسم مسؤول عن توفير العناصر الغذائية الحيوية للجسم من الطعام.

 الطفيل: كائن يقتات على كائنات حية أخرى ويزيل الماء والعناصر الغذائية األخرى من مضيفه. على سبيل المثال، تُعّد الدودة 
الشريطية طفياًل.

االنثقاب: انثقاب جدار عضو ّما مثل األمعاء.

المستقيم: آخر جزء من األمعاء الغليظة ويبرز من فتحة الشرج. وفي هذا المكان يتم إفراز البراز.

االنتكاس أو نوبة االحتدام: الفترة التي يكون فيها المرض نشًطا بعد مرحلة الخمول.

الهدأة: الفترة الزمنية التي يكون فيها المرض خاماًل.

األمعاء الدقيقة: جزء من األمعاء يقع بين المعدة والقولون أو األمعاء الغليظة. يجري امتصاص معظم الطعام في هذا الجزء من األمعاء.

الستيرويدات أو الكورتيكوستيرويدات: األدوية المضادة لاللتهابات.

التحاميل: إمكانية إعطاء الدواء بطرق أخرى غير الفم. عادةً ما تكون كبسولة مستديرة صغيرة تُدَخل في المستقيم.

قرحة )أو تقّرح في األمعاء(: تمزق أو انثقاب في جدار األمعاء يؤّدي إلى جرح مفتوح. وغالبًا ما يستغرق وقتًا طوياًل قبل أن يلتئم.

الفيروس: مسبّب مرض صغير ال يمكنه التكاثر على نحو مستقل، إاّل إذا تمّكن من الوصول إلى خلية مضيفة. يمكن أن تسبب العديد من 
 الفيروسات األمراض. فعلى سبيل المثال، تحدث األنفلونزا، والتهاب الكبد، ومرض اإليدز نتيجة للفيروسات. تُعّد الفيروسات أصغر حتى 

من البكتيريا.

1.  متى تعّرضت آلخر نوبة احتدام؟
 

هل تعاني من أعراض جديدة؟  .2
   نعم   ال

وّضح األعراض:   

3.  ما هو عدد مرات التبرز في اليوم؟
  أقل من 4    4 – 6    أكثر من 6

 

التبرز المصحوب بدم:   نعم   ال  

4.  هل زادت حاجتك للتبرز؟
  نعم   ال

 

5.  هل تعاني أو عانيت من آالم أو تقلصات في البطن؟
  نعم   ال

 

6.  هل أنت مقيد بسبب مرضك، وإذا كان األمر كذلك، في أي مجاالت؟
  في الحياة المهنية

 

  في الحياة اليومية
 

  بالنسبة لألنشطة الترفيهية
 

  في شراكتك
 

7.  هل تعاني من حاالت مزاجية اكتئابية أو مخاوف؟
  نعم   ال

 

8.  هل لديك مشاكل في أخذ دوائك؟
  نعم   ال

 

9.  يرجى تحديد ما تشعر به اليوم على المقياس.

توعك/مرض

صحة
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مالحظاتك



www.hexal.dewww.hexal.de

Hexal AG
Industriestraße 25

D-83607 Holzkirchen

 يمكنك العثور على مزيد من األفكار للتعامل مع مرضك
بصورة يومية هنا:

www.hexal.de/patienten/feelinx

كيفية التواصل معنا:
 هل لديك أسئلة مهمة حول أدويتنا

 أو ترغب في طلب لوازم؟ اتصل بنا على الرقم المجاني
!0800 439 25 23

 يمكنك التواصل معنا من االثنين إلى الجمعة
من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 6:00 مساًء.

 يُرجى التواصل مع طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة
حول عالجك.

المادة رقم: 49043198؛ اعتباًرا من: 11/2021


