
 بیماری ام اس چیست؟

بیماری ام اس یک بیماری عصبی شایع      می باشد.         

ام اس در هر سنی می تواند ایجاد شود، اما عمدتا در          

ساا  بار          52تا     52بزرگساالن جوان مابین سنین     

 کرده    نان را بیش ا  مردان مبتال می سا د.

 عالئم بیماری :

شایع ترین عالئم در شر ع بیماری ضعف حرکتی           

عدم تعاد  بدن ، لکنت  بان ، مشکاال  حااها ا ،              

خستگی بیش ا  حد ، اختال  در دید ، کااهاش یاا                

تاری ناگهانی در یک چشم  ، د  بینی ، بی حسی                

حتی هلج قسمتی ا  اندام  تحتانی ، احساس گرهتگی          

  گزگز در اندام ، اختال  عملکرد مثان  ب  صاور             

 هوریت یا تاخیر در شر ع ادرار

 تشخیص:

بیماری ام اس به آسانی تشخیص داده نمممی دم د              

بسیاری از آزمایشات برای تشخیص وج د دارد مانند :         

 ام  آر  آی و گرفتن مایع نخاع

 درمان : 

در مرحله وق ع عالئم حاد و ددید: دامل ضدالتهما            

روز که بهب د حمالت حاد       5تا3های تزریقی به مدت     

بیماری را تسریع می کند  درمان پیشگیری کننده از           

بروز حمالت:تج یز داروهای تق یت کننده سیمسمتمم          

 ایمنی و تع یض پالسما می بادد 

 درمان عالمتی: 

هدف از درمان های عالمتی کاهش عمالئمم نماتم ان             

 کننده بیماری به منظ ر زندگی بهتر بیماران است 

 درموارد پیشرونده:

داروهای سرک   کننده سیستم ایمنی ممکن اسمت         

 م جب کاهش سرعت پیشرفت بیماری د د 

 

 رژیم غذایی :

رژیم غذایی کم چربی سرشار ا  هیبر مانند مایاوه                

سبزیجا  تا ه، کم نمک، کم قند   پار پاتااسایام                 

مناسب ، برای بیمارانی ک  در د ره عود کاناناده                 

 بهبود یابنده قرار دارند توصی  می شود.  

 ورزش و فیزیوتراپی:

 ر ش   هیزیوتراپی در درمان این بایامااران نا اش              

مهمی دارناد. تاحارس جسامای    ر ش هاای                    

هماهنگ ب  ت ویت نیر ی عضاالنای در بایامااران               

کمک می کند. ا  آنجا ک  خستگی ساباب شادیاد               

شدن حمال    عالئم بیماری می شاود، باناابارایان              

بایستی  ر ش های سبکتر انتخاب شود   ا  ماحایا          

 گرم اجتناب گردد.



 حمایت های ر حی در بیماران ام اس :
این بیماران نیا  ب  حمایت های ر حی   ر انی ا       

 طرف همسر ، خانواده ، د ستان   اجتماع دارند.

هرد مبتال باید بداند ک  با  انطباق باا بایامااری                  

سا گاری با شرای  جسمی می تواند همچنان هرد        

موثر   کارآمدی باشد. ا  آنجا ک  استرس هاای            

ر حی در شر ع   تشدید عالئم ن ش بسیار قوی          

دارند ، خود بیمار   خانواده ا  بایستی ا  این ن ار     

پیشگیری های ال م راتا آنجا ک  ممکن است با            

 عمل آ رند.

 

 کاستن ا  خستگی :
%08ا  عوارض شایع ام اس ، خستگی است ک  تا            

موارد گزارش شده است. خستگای ایان اهاراد ا               

ابتدای ر   ب  طرف انتها بدتر می شود   در غر ب          

ب  ا ج می رسد. گرما   هعالیت بدنای   اساتارس                

خستگی را شد  می دهند، لذا بایاد اساتارس هاا            

 کاست  شود.

 : منابع 
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جراحی بر نر   سودارث مغز   اعصااب ، تارجاما  :                  

 مشتاق ، م ، تهران ، جامع  نگر
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 بیمار ، تهران ،  حیدری 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکا  قابل توج  برای شما مددجوی محترم :

1-  

5-  

5- 

 بسم  تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی   خدما  بهداشتی   درمانی گیالن

 الهیجان بیمارستان دکتر پیر  

 

 بیماری ام اس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به مددجو

  بیمارستان دکتر پیروزکمیته آموزشی 
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