MITT BLOD ÄR
INTE SOM DITT
När blodet är sjukt kan det göra ont

Information om sicklecellsjukdom
till barn

JAG ÄR SJUK
Jag har sicklecellsjukdom. Det är en
sjukdom som finns i mitt blod, men den
syns inte. Det finns stunder som jag
inte känner någonting, men vissa dagar
mår jag dåligt och kan få väldigt ont
även om det inte syns. Jag föddes med
sjukdomen och jag kan inte smitta
någon med den.

VARFÖR ÄR JAG SJUK?
I blodet finns pyttesmå saker som
kallas blodkroppar. Dom syns inte, men
dom finns där. Vissa är vita och vissa
röda. Dom röda ska se ut som en munk.
Men några av mina ser istället ut som
en banan. Dom som ser ut som bananer
fastnar i varandra och det är det som
gör att jag är sjuk.

IBLAND GÖR DET ONT
Det kan göra väldigt ont att ha
sicklecellsjukdom. Det gör ont på
olika ställen i kroppen, och när det
gör så ont måste jag vara hemma från
skolan. När det gör jätteont måste jag
åka till sjukhuset och stanna där så
att jag kan bli frisk.

Jag måste äta mediciner varje dag och
när jag åker in till sjukhuset så får
jag dropp och blod när min kropp
behöver det. När jag får blod får jag
en nål i min arm och så får jag en
påse med blod som går in i armen. Då
får jag mindre ont, men vissa gånger
kan jag få ont ändå och det är
jättejobbigt.

FÅR JAG GÖRA ALLT DE
ANDRA BARNEN FÅR?
Jag får göra precis som dom andra
barnen! Men ibland får jag ont efter
att vi har badat eller varit ute i
snön. Då är det skönt att vila. I min
skola så vet min fröken och alla andra
pedagoger som har hand om mig att jag
är sjuk.
Jag behöver alltid ha med mig en
vattenflaska, det är viktigt för mig
att dricka mycket vatten. Varje dag
måste jag gå och lägga mig tidigt så
jag får många timmar sömn.
Vill du veta mer, eller ha
stöd? Kontakta oss!
Kronisk Blodsjukdom KBS
www.blodsjukdom.se
@kronisk_blodsjukdom
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