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Tulis sebuah cerita yang berkaitan dengan gambar di bawah ini:  

 

 

Dengan tiba-tiba, aku mengalami kesakitan otot diseluruh tubuh ku.  Ibu dan bapa 
membawa aku untuk diperiksa oleh doktor keluarga kami.  Namun doktor menasihati 
bahawa kesakitan otot-otot ku adalah symptom-simptom  jangkitan virus selesema.  
Tiga hari selepas itu, aku mengalami demam tinggi bersuhu 40 darjah Celsius.  
Doktor merawat ku dan simptom-simptom ku hilang dengan serta-merta selepas dua 
hari.  Aku berasa sihat seperti biasa.  Aku sangat gembira sebab aku dan keluarga 
telah berancang untuk bercuti di Pulau Langkawi, Malaysia semasa cuti sekolah Jun 
yang akan datang.   

 Seminggu selepas kejadian itu, cuti sekolah Jun pun tiba.  Aku dan keluarga 
ku bercuti di Pulau Langkawi, Malaysia.   Ketika kami sedang bermandi-manda 
dengan seronok di pantai Langkawi, dengan mengejut, aku jatuh sakit dengan 
demam tinggi bersuhu 40 darjah Celsius.  Aku mengerang kesakitan.  Dengan 
perasaan yang cemas, ibu dan bapa ku bergegas membawa ku ke Hospital Daerah 
Langkawi. 

 Doktor Sharifah yang bertugas di hospital itu mengarahkan jururawat 
mengambil darah ku untuk diuji.  Hati ku sangat berdebar-debar ketika menunggu 
keputusan ujian darah ku.  Aku terus menangis apabila Dr Sharifah memberitahu 
bahawa keputusan ujian darah ku menunjukkan berlebihan sel putih didalam darah 
ku.  Ibu dan bapa ku membuat keputusan untuk membawa ku pulang ke Singapura 
untuk di periksa dan dirawat oleh doktor pakar disana. 
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 Malam itu aku dan keluarga pulang ke Singapura menaiki pesawat 
Penerbangan Singapura.  Aku menangis teresak-esak ketakutan di dalam hati ku.  
Apa akan terjadi kepada ku jika doktor memberitahu bahawa aku menghidap 
penyakit yang membawa maut?  Mengapakah ini terjadi kepada ku?  

 Setiba kami di lapangan terbang Changi Singapura, kami menuju terus ke 
Hospital Universiti Nasional Singapura untuk berkonsaltasi dengan doktor pakar di 
hospital itu.  Degupan hatiku bertambah kuat.  Aku meramas-ramas tangan ku yang 
dibasahi peluh sejuk.  Apakah penyakit ku ini akan berakhir dengan kematian?  
Kecemasan ini bermain didalam hati dan fikiran ku.  Hatiku memanjatkan dua 
kepada Allah untuk menyelamatkan nyawa ku.  Akhirnya namaku dipanggil oleh 
jururawat untuk bertemu dengan doktor.  Selepas berkonsaltasi dengan Doktor Aziz, 
pakar barah di hospital itu, aku didaftarkan untuk menginap di dalam hospital supaya 
dapat melalui berbagai ujian perubatan untuk mengenal pasti penyakit ku.   

 Sehari selepas itu, kesemua keputusan ujian perubatan sudah sedia untuk 
diberitahu kepada ku dan ibu-bapa ku.  Dunia ku berubah dengan sekelip mata.  
Kelopak mataku mula bergenang dengan air mata apabila Doktor Aziz memberitahu 
kami bahawa aku mengidap penyakit leukemia – sejenis barah sel darah.  

 Seminggu selepas itu, aku menjalani pembedahan dan kimoterapi intensif. 
Kemoterapi yang memakan masa tujuh bulan membuat aku cemas, mengerang 
kesakitan dan kurus kering.  Kesan sampingan kemoterapi yang aku hadapi 
termasuk: geletaran, kemuntahan, perubahan emosi secara tiba-tiba, ulser mulut, 
kesakitan otot, kejangkitan, demam panas, dan keguguran rambut.  

 Alhamdulillah, dengan berkat kasih-sayang keluarga ku, selepas tujuh bulan 
aku terlantar didalam hospital, keadaaan ku bertambah sembuh dan aku dibenarkan 
pulang ke rumah.  Aku dan keluarga berasa sangat bersyukur dan gembira!  Aku 
telah selesai rawatan kimoterapi intensif dan sekarang aku sedang melalui rawatan 
penyelenggaraan.  Aku masih mengalami kesan sampingan kimoterapi seperti sakit 
otot, ruam dan ulser mulut.  Namun aku berasa syukur kepada Allah sebab Dia telah 
memberikan aku kesihatan ku semula supaya aku boleh kembali ke sekolah dan 
kekelas tarian balet dan berenang yang aku cintai.  Perjalanan rawatan ku masih 
panjang tetapi aku berazam untuk melakukan apa sahaja supaya aku kembali 
sembuh 100%. 

 Walaupun aku bertambah pulih, aku tetap merasa sedih apabila teringat akan 
puluhan nama-nama kanak-kanak yang mengidap penyakit leukemia yang tertulis 
diatas papan kenyataan di luar wad leukemia di hospital.  Alhamdulillah!  Allah telah 
memberi aku inspirasi untuk menolong kanak-kanak yang mengidap penyakit 
leukemia seperti aku.  Dengan galakan keluarga ku, aku telah bertekad untuk 
mengumpul dana untuk penyelidikan penyakit leukemia.  Semoga dana ini akan 
menyelamatkan setiap kanak-kanak yang menderita penyakit leukemia di masa 
hadapan, dari mengalami penderitaan rawatan yang aku rasakan.  Aku berdua suatu 
hari nanti, tidak ada nama kanak-kanak akan tertulis diatas papan keyataan di 
hospital sedunia. In sha Allah!  Ameen!   
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