• تا جایی کِ هوکي است تایذ اص استشسْای ػاطفی
ٍ جسوی پشّیض کٌیذ .
تا جایی کِ هیتَاًیذ رّي ٍ فکشتاى سا ٍسصشتذّیذ :تاصیْای فکشی ،حل کشدى جذٍل ،ضطشًج،
حفظ ضؼش ،جوالت اًگلیسی ،ضشبالوثلّا ،جَکْا

پیشگیزی اس پیشزفت ام اس :
اکثش افشاد هثتال تِ  MSصًذگی طثیؼی  ،کاهل ٍ
فؼالی تا کوك سٍضْای دسهاًی ٍ حوایتْای
اجتواػی ٍ خاًَادگی خَاٌّذ داضت .ضٌاسایی ٍ
کٌتشل تِ هَلغ ػالئن تیواسی اص ضذت ٍ سشػت

جْت کٌتشل یثَست :سطین غزایی پشفیثش هاًٌذ

پیطشفت آًْا هیکاّذ .دس ضوي حوایتْای اجتواػی

سثضی ٍ هیَُ هػشف کٌیذ ٍ سٍصاًِ حذالل  2لیتش

ٍ خاًَادگی غحیح ٍ هٌاسة اص تیواس  MSدس

هایؼات استفادُ ًواییذ .

تخفیف ػالئن ٍ ػَاسؼ ًاضی اص تیواسی ٍ حفظ

رصیم غذایی در بیماری ام اس :
 اص خَسدى غزا لزت تثشیذ.
 سٍغي آفتاتگشاى ٍ سٍغي گل پاهچال ٍ
هاّیّا تسیاس تشای تْثَدی هَثشًذ.
 اص« غزاّای تسیاس ضیشیي ،کیك ،تیسکَیت،

تَاًاییْای فشد دس سطح هطلَب تسیاس هَثش ّستٌذ ٍ

تیص اص حذ  ،تَاًایی اٍ ساهحذٍدًخَاّذکشد .

فیشیوتزاپی در بیماران ام اس:

کَالّا ،سَسیسّ ،وثشگش ،کالثاس ،پیتضا،

توشیي ّای لذستی ٍ توشیي ّای َّاصی تاػث

چیپس ،پفك ،الکل ،چای اجتٌاب کٌیذ

افضایص تَاًایی دس ساُ سفتي  ،ایستادى ٍ کاّص

گیاّی استفادُ کٌیذ.
 هػشف اًَاع هغضّا هاًٌذ گشدٍ  ،فٌذق ،تادام ٍ

بيمارستان شهيد آيت ا ...مدني خوي

تسلین  MSضَد ،دس ػیي حال تا تَجِ ٍ حوایت

ضیشیٌی ،آتٌثات ،سس هایًَض پشچشب ،اًَاع

ٍ داسای چشتیْای غیش اضثاع ٍ سٍغيّای

معاونت امور درمان

یك خاًَادُ خَب ّشگض اجاصُ ًویدّذ تیواسش

فیضیَتشاپی هی تَاًذ دس تیواساى ام اس هفیذ تاضذ .

 تْتش است اص سطین غزایی تا چشتی حیَاًی کن

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آ.غ

خستگی ٍ تی سهمی هی ضَد  .اًجام فیضیَتشاپی تایذ
پیَستِ ٍ تلٌذ هذت تاضذ تا تْتشیي ًتیجِ سا تذّذ.
آهَصش جلَگیشی اص صخن تستش :

پستِ ٍ داًِ ّای سٍغٌی هاًٌذ کٌجذ ،تخن

ّش  2-3ساػت تغییش ٍضؼیت دّیذ .

کتاى دستشًاهِ غزایی تَغیِ هی ضَد .

حوام سٍصاًِ تَغیِ هی ضَد
فؼالیتْای کِ کطص ػضالًی ایجاد هی کٌذ اًجام
دّیذ .

گشٍُ ّذف :
ػوَم هشدم
پوفلت آهَصضی ضواسُ 91
ٍاحذ آهَصش تیواسستاى ضْیذ هذًی
تلفي تواس 33223222

خستگی تِ خػَظ دس َّای گشم

بيماري ام اس چيست ؟

 گشفتگی ػضالت اختالل دس تؼادل تذى -فلجی

ٍسصش :اگش ام.اس .خفیف تا هتَسط داضتِ تاضیذ
ٍسصضْای اسٍتیك هٌظن هوکي است همذاسی
کوکتاى کٌذ.فَایذ ضاهل تْثَد لذست،تَى

 -هطکالت ضٌاختی ضاهل اختالل دس حافظِ ٍ اختالل

ػضالًی،تؼادلّ ،واٌّگی ٍ،تْثَد افسشدگی هی

هَلتیپل اسکلشٍصیس ) (Multiple sclerosisیا MS

دس توشکض فکش

تاضذ.ضٌا یك اًتخاب خَب تشای تیواساى ام.اس.

ًَ ،ػی تیوااسی هاضهي ٍ اغلاة پیطاشًٍذُ دساتگاُ

 -افسشدگی

است کِ تاگشها اریت هی ضًَذ

 -تغییشات خلك ٍ حاالت پشخاضگشاًِ

هشالة گشها تاضیذ.گشهای صیاد هی تَاًذ ضؼف

ػػثی هشکضی است کِ تا اص تیي سفتي غطای هیلایي
دس تشخی اص اػػاب هغض ٍ ًخااع تػاَست تکاِّاای

ػضالًی ضذیذ ایجاد کٌذ ٍاسد ٍاى داؽ یا سًَا

کَچك هطخع هی ضَد .اص تیي سفتي غاالف هیلایي

ًطَیذ هگش کسی ًضدیك ضوا تاضذ کِ دس غَست

تاػت اختالل دس اًتماال پیاهْاای ػػاثی اسات .دس

ًیاص ضوا سا تیشٍى تکطذ.اگش هتَجِ تذتش ضذى

تالغیي جَاى تیي  22تا  22سال ضایؼتش تَدُ ٍ هیاضاى
اتتال دس صًاى دٍ تشاتش هاشداى اسات .گشچاِ اهاشٍصُ

ػالئن ٍ ًطاًِ ّا تش اثش گشها ضذیذ،تٌْا چٌذ ساػت

پضضااکاى سٍضااْای هتؼااذد ٍ لاتاال اطویٌاااًی تااشای

خٌك ضذى ضوا سا تِ حالت طثیؼی تش هیگشداًذ .

تطخیع تیواسی ام اس دس اختیاس داسًاذ ،اهاا ٌّاَص

هْاستْای صًذگی:

کسی ًوی داًذ کاِ ػلات ایجااد ایاي تیوااسی چاِ

فؼالیتْای طثیؼی سٍصاًِ سا تِ تْتشیي ضکل هوکي

چیضی است.

حفظ کٌیذ .
تا دٍستاى ٍ خاًَادُ دس تواس تاضیذ .

بعضی از عالئم اولیه خاص بیماران ام اس عبارتند از:
 اختالالت تیٌایی ضاهل کَسی ،دیذ دٍگاًِ ٍاختالل دس تٌظین دیذ

تِ سشگشهی ّایی کِ لزت هی تشیذ ٍ لادس تِ

آنچه که بیمار ام اس باید بداند :

 -دسد دس لسوتْای هختلف تذى

اًجاهطاى ّستیذ اداهِ دّیذ.
گش اسکلشٍص هَلتیپل تَاًایی ضوا سا تشای اًجام

 -تی اختیاسی ادساسی

داضتي استشاحت کافی(.خستگی یك ػالهت ضایغ

چیضّایی کِ لزت هی تشیذ هختل هی کٌذ،تا

 -ضؼف ٍ تی حسی

ام.اس .است ) استشاحت کشدى هوکي است کوك

پضضکتاى دس هَسد ساّْای احتوالی کٌاس صدى

 لشصش تذى -سشگیجِ

کٌذ احساس خستگی کوتشی تکٌیذ.

هَاًغ غحثت کٌیذ.

