
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                

 

     

 

 

 

 

 

اس گفته می شودیک  ام آن به اختصاربه که بیماری مولتیپل اسکلروزیس 

 ..میباشد( مغزونخاع) بیماری مزمن دستگاه عصب مرکزی

 :عالئم

 :اس عبارتنداز بعضی ازعالئم اولیه خاص بیماران ام

 -اختالالت بینایی شامل کوری،دیددوگانه واختالل درتنظیم دید -

 ضعف وبیحسی -بی اختیاری ادراری -درددرقسمتهای مختلف بدن

 -گرفتگی عضالت. -خستگی به خصوص درهوای گرمو  -لرزش بدن -

مشکالت شناختی شامل  -فلج. -بدن و اختالل درتعادل -ه و سرگیجو

خلق  تغییرات و-افسردگی -واختالل درحافظه واختالل درتمرکزفکر

 .وحاالت پرخاشگرانه

آن است که پزشک ازبیمارش شرح س ا اولین گام  درروندتشخیص بیمارام

ی درسایرافرادخانواده حال کامل بگیردوبفهمدکه چه بیماریهای

. ن که اولین عالئم بیماری ازچه موقع شروع شده استوجودداردوای

رای بیماردرخواست آزمایش خون می همچنین پزشک ب

کندتاوجودبیماریهایی مثل دیابت ویابیماری تیروئیدراردنمایدزیراعالئم 

سپس . اس باشد عصبی این بیماریهانیزمیتواندشبیه بیماری ام

 ازبیمارنوارقلب گرفته می شودوآزمایشهایی نیزبرای بررسی حافظه وقدرت

همین که پزشک . ل نمایدتفکربیمارانجام می شودتاتشخیص رابیشترمسج

تقریباًمطمئن شدکه مشکل بیماردرسیستم عصبی مرکزی اش می 

 .باشد،بااستفاده ازام آرآی میتوان تشخیص راقطعی نمود

گرچه امروزه پزشکان روشهای متعددوقابل اطمینان  برای تشخیص 

ایجاداین اس دراختیاردارند،اماهنوزکسی نمیداندکه علت  بیماری ام

بیشترتحقیقات دانشمندان نشان می دهدکه . بیماری چه چیزی است

 چندین 

 

 :عامل باهمکاری  یکدیگرموجب بروزاین بیماری می شوندکه عبارتنداز

اختالل درسیستم ایمنی بدن،وراثت وبعضی ازعوامل محیطی مثل 

 .ابتالءقبلی به عفونتهای ویروسی

موقعیت محل جغرافیایی که افراددرآن زندگی می کنندواثرات بعضی 

توانندباعث بروزبیماری ازهورمون هادربدن نیزبعنوان عواملی که می 

 .شوندموردبررسی وتحقیق قرارگرفته اند

اس  گرچه درحال  حاضر هیچگونه درمان قطعی برای بیمار ان ام

شدن داروهاودرمان هایی ،اماتحقیقات دانشمندان باعث پیدا وجودندارد

بیماری میشودوبه بیمارکمک  موجب کندشدن روند شده است که

 .میکندکه باعالئم ومشکالت بیماری اش بهترکناربیاید

اس  داروهایی که برای درمان عالئم وجلوگیری ازپیشرفت بیماری ام

و به  درمان ان موردنیازنمی باشنددرم هااستفاده می شونددراکثرمواردتن

 های دیگر و همچنین توانبخشی و اقدامات حمایتی نیز نیاز دارند.

بسیاری ازبیماران همچنین به فیزیوتراپی،کاردرمانی،گفتاردرمانی 

 .ومشاوره روانپزشکی نیازدارند

اس ازفیزیوتراپی برای به دست  ام بعدازیک حمله حاد: فیزیوتراپی -

انجام بعضی تمرینات . عضالت استفاده میشود هولیآوردن عملکردا

ورزشی واستفاده ازتحریکات الکتریکی برای افزایش قدرت وتوانایی 

 .حرکات دراین مواردتوصیه میگردد

درکاردرمانی به بیمارکمک می شودکه مشکالت : کاردرمانی -

به . مناسبی اصالح نماید موجوددرانجام کارهای روزمره اش رابه نحو

مثل  استفاده نماید  مثال به بیمارتوصیه میشودکه ازوسایل خاصی عنوان

همچنین گاهی اوقات درمانگربه خانواده . مخصوصکمک از برس های 

بیمارتوصیه میکندکه باایجادتغییراتی درخانه یامحل کاربیماربه وی 

 .زندگی کندر ت کمک کنندتاراحت

 58 عنوان

 ام اس نکات آموزشی برای بیماران

 اهلل کاشانیمرکز آموزشی درمانی آیت

 واحد آموزش بیمار
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اس که دچارسرگیجه ویاضعف هستندنیازبه  بسیاری ازبیماران مبتالبه ام

های  های مخصوص،میله های مخصوص گرفتن وریل استفاده ازتوالت

 .دارندمحافظ درحمام 

اس نیازبه گفتاردرمانی  بسیاری ازبیماران مبتالبه ام: گفتاردرمانی-

تی کردن طبیعی آنهاباعث می شودکه کلما دارندزیرااختالل درصحبت

فاصله بین کلمات  که بکارمیبردندنامفهوم بوده و با توجه به این که 

 .بریده بریده حرف بزننددر نتیجه  طوالنی شده 

ارزیابی نموده    ابتدا   ی مشکل خاص هربیماررامتخصصین گفتاردرمان

طوری حرف بزندکه فهمیدن آن که  دبگیر وبه اوکمک مینمایندتایاد

همچنین برخی ازتمرینات گفتاردرمانی برای بیمارانی . باشد تر راحت

 .که مشکل بلع دارندنیزسودمنداست

 ساام کال درکنارآمدن بابیماریهایی مثل اش: مشاوره روانپزشکی -

بنابراین بیمارنیازبه . منجربه بروزافسردگی وسایراختالالت روانی میشود

برای رفع این  مشاوره باروانپزشک ودرصورت لزوم استفاده ازدارو

 .مشکالت خواهدداشت

دیتهای حرکتی که خاطرمحدوه به غیرازاحتمال ازدست دادن شغل ب

اس مجبورهستندکه  دراین بیماری وجوددارد،بیماران مبتالبه ام

بسیاری ازافرادوقتی . تغییرات زیادی رادرنحوه زندگی خودایجادکنند

اس هستند،دست ازفعالیتهای روزمره  تشخیص داده شده که مبتالبه ام

وطبیعی خودبرمی دارنددرحالی که متخصصین معتقدندکه ایجادروحیه 

ثبت،انجام فعالیتهای ورزشی منظم درهوای خنک وتقویت ارتباطات م

شخصی بیمارباافرادخانواده ودوستانش میتوانندعوامل مهمی 

 .درکنارآمدن بابیماری وسبب ایجادوضعیت بهتردرزندگی بیمارباشند

 


