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Harald Leupold-Löwenthal لذكرى

اسمحوا يل أن أترشف
بتعريفكم عىل “نور“ الذي ملا يطفئ بعد
شمعة عقده األول .طفل جميل صبور يعاين
من قصور كلوي.

ميكنك أن تتخيل املعاناة املرافقة لهذا املرض من التعب
اإلجهاد الرسيع مقارنة بأصدقائه ،مام مينعه من اللعب
معهم

ولحسن الحظ فقد حظي.
“نور“ باملساعدة الالزمة لحالته ،وهذا يعني
عملية زراعة كلية بإرشاف فريق طبي مختص ،مام
سيساعده عىل العيش لفرتة أطول

هذا جيد! لكن عليه أن يقوم بزيارات دورية للطبيب وما.
يرتتب عليها من إقامة يف املشفى .بالنسبة لـ“نور“ فإن
عائلته وإخوته كانوا وما زالوا العون األكرب له

NierenKinder e.V.
(الجمعية املختصة بأمراض الكىل وغسيلها
ومقرها برلني) تعترب املعنية بالعائالت التي تعاين من
أمراض الكىل املزمنة لدى األطفال والشباب ،وتهدف إىل
إعطاء الدعم الالزم للمصابني بأي مرحلة من مراحل مرضهم.

هدفنا الرئييس يتمثل يف مساعدة األطفال عىل الحصول.
عىل حياة طبيعية وسعيدة رغم قساوة املرض ،وعودة
الطبيعية يف حياتهم

من أهدافنا أيضا رفع مستوى.
املعيشة لالطفال سواء يف االقامة يف املشفى
أو يف حياتهم اليومية ،واألهم تعزيز التواصل بني
أهايل املصابني

مبعنى أدق فإننا نقوم بتنظيم فعاليات لتبادل
املعلومات حول هذا املرض وحول التربع باألعضاء.

ونقوم أيضا بتسلية األطفال
الذين يخضعون اآلن لغسيل الكىل أو
أثناء انتظارهم للبدء بالغسيل الكلوي.

نحن نلتقي بـ“نور“ وعائلته أسبوعيا يف أيام العطلة عندما
يأيت برفقة إخوته للقسم الخاص بغسيل الكىل .وعند
بلوغه لسن السادسة عرش سيتم نقله إىل
القسم الخاص باليافعني

ومن الجدير بالذكر أن “نور“
استطاع قهر شبح الوحدة عن طريق التعرف
عىل أصدقاء جدد يشاطرونه نفس األمل واألمل
بحياة سعيدة.

هل تعاين من مرض مزمن؟ أو ترغب مبساعدتنا سواء بفكرة
أو مبساعدة مادية؟ بإمكانك التواصل معنا مبارشة.

