
 ام اس پایان زندگی نیست

گذارد، ّ ًیش ًجْد ػالج قطؼی ثزای آى، ثبػث شذٍ اطت،   ای ثز سًذگی ثیوبراى ثَ جبی هی کٌٌذٍ اص ّ اثزات ًبراحت ام  شیْع ثیوبری

 .اهب ایي ثبّر درطت ًیظت. دچبرشذى ثَ ایي ثیوبری ثَ هؼٌبی پبیبى سًذگی فزد هجتال تلقی کٌٌذ

ثزًذٍ هشهي دطتگبٍ ػصجی هزکشی اطت کَ در آى تخزیت تذریجی غالف هیلیي  اص یب اطکلزّس هتؼذد ، یک ثیوبری تحلیل  ثیوبری ام 

ُبی را هختل  تخزیت هیلیي اًتقبل پیبم. دُذ ُبیی در طزاطز هغش، طٌبة ًخبػی ّ یب ُزدّی آًِب رخ هی ُبی ػصجی در ثخش پْشبًٌذٍ طلْل

 .شْد ػضالًی، اس دطت دادى ُوبٌُگی حزکتی ّ اختالل در حزف سدى یب ثیٌبیی هی کٌذ ّ ثبػث ضؼف هی

دُذ کَ هوکي اطت هٌشبیی ّیزّطی یب  کٌٌذ ّ ثَ ػلت اختاللی در دطتگبٍ ایوٌی رّی هی ایي ثیوبری ثیش اس ُوَ جْاًبى را درگیز هی

 .ژًتیکی داشتَ ثبشذ

طیجی در دطتگبٍ ػصجی هزکشی ّجْد دارد، در حبلی کَ ایي چٌیي ًیظت، ّ التِبثی کَ در آى کٌذ آ دطتگبٍ ایوٌی در ایي ثیوبری فکز هی

 .رطبًذ آیذ ثَ هیلیي آطیت هی هحل ثَ ّجْد هی

. پْشبًذ، ّ اس چزثی ّ پزّتئیي طبختَ شذٍ اطت ُبی ػصجی در دطتگبٍ ػصجی هزکشی هی هیلیي یک پْشش ًزم طفیذرًگ اطت کَ رشتَ

ثیٌذ، ُذایت  اص آطیت هی ٌُگبهی کَ در ام. کٌذ ُبی ػصجی کوک هی کٌذ ّ ثَ ُذایت کبرآهذ پیبم ک هبدٍ ػبیق ػول هیهیلیي ثَ ػٌْاى ی

ُبیی کَ  در ًتیجَ اختالل کبرکزدُبی ثذًی یب اختالل در حض. شْد شْد یب ثَ کلی هتْقف هی ُبی ػصجی دچبر اشکبل هی ُب در رشتَ  پیبم

 .کٌذ اص را در جبُبی گًْبگْى ثذى ثزّس هی ّػالئن ام  شًْذ شذٍ ایجبد هی سدایی ُبی ػصجی هیلیي ثَ ایي رشتَ

ُبی ػصجی  کٌذ ّ ثَ فزطتبدٍ شذى پیبم هیلیي اس اػصبة حوبیت هی. کٌذ جبیگشیي هی( اطکبر)دیذٍ را ثب ثبفت جْشگبُی  ثذى هیلیي آطیت

ُبی  ُب، اختالل اص ثَ صْرت تبر شذى دیذ، هشکالت تؼبدل ّ فلج  امُبی  شًْذ؛ ًشبًَ ُبی ػصجی قطغ هی ٌُگبهی پیبم. رطبًذ کوک هی

 .کٌذ شٌبختی ّ طزگیجَ ثزّس هی

 : اص ّجْد دارد چِبر ردٍ یب ًْع ام 

ای فزّکش  شْد ّ ثؼذ دّرٍ ثیوبر دچبر حوالت گبُگبُی هی. گیزًذ قزار هی "کٌٌذٍ فزّکش -ػْدکٌٌذٍ" درصذ اس هْارد ام اص در ردٍ 58 -   1

 .کٌذ دى ػالئن را تجزثَ هیکز

ػالئن هوکي اطت ثَ تذریج ثزّس کٌذ، اهب ّضؼیت ثیوبر ثب . ثیوبری ُظتٌذ" اّلیَ –پیشزًّذٍ "اص دچبر ًْع  درصذ هجتالیبى ثَ ام 11 -   2

 .شْد طزػتی هذاّم ثذتز هی

 "ثبًْیَ -پیشزًّذٍ"اص  ام -   3

ثیوبر دچبر ػالئن هذاّهی اطت ّ دّرٍ ُبی . اًذ، ثزّس کٌذ کٌٌذٍ قزار گزفتَ فزّکش -ٍهوکي اطت در ثیوبراًی کَ در اثتذا در ردٍ ػْدکٌٌذ

 .گبُگبُی ثیوبری دیگز ّجْد ًذارد  فزّکش

در ایي ثیوبراى ّضؼیت ثَ طْر هذاّم در حبل ثذتزشذى . کٌٌذ ثیوبری را تجزثَ هی "ػْدکٌٌذٍ -پیشزًّذٍ" اص ًْع درصذ ثیوبراى ام 8  -   4

 .دُذ کَ ثیوبر هوکي اطت اس آًِب ثِجْد پیذا کٌذ یب ًکٌذ ي حبل ػْدُبی شذیذ ثیوبری رخ هیاطت، در ػی

اص خصْصیبت هٌحصز ثَ  ُز هْرد ام. کٌٌذ اص کوک هی در حبل حبضز دارُّبی جذیذ فزاّاًی در دطتزص ُظتٌذ کَ ثَ کٌتزل ثظیبر خْة ام

 .کٌذ، ثَ کبر ثظتَ شْد ُب تجْیش هی َ پششک ثز حظت ایي ّیژگیُبیی ک فزدی دارد ّ ثٌبثزایي ثظیبر هِن اطت کَ درهبى

ػْاهل دیگز هبًٌذ ًژاد، جٌظیت، ػالئن اّلیَ ّ طي ًیش در ایي طیز . اص ثَ ًْع ثیوبری ثظتگی دارد آیٌذٍ طیز ثیوبری ثزای شخص دچبر ام 

 .بر آیٌذٍ اس آى ُن ًقش داردػالئن اّلیَ ثیوبری در در هْرد چگًْگی درهبى ثیوبری ّ اًتظ. ثیوبری هْثزًذ

ُبی جذیذ اکٌْى تقزیجب ثَ اًذاسٍ افزاد غیز هجتال  اص ثب ّچْد درهبى خجز خْة ایي اطت کَ اهیذ ثَ سًذگی یب هیبًگیي طْل ػوز افزاد هجتال ثَ ام

تْاًٌذ سًذگی هؼٌبداری را  ، هیاص ثَ هؼٌبی حکن هزگ ًیظت، ّ هجتالیبى ثَ اى در صْرتی کَ ثَ طْر هٌبطت درهبى شًْذ ام. رطیذٍ اطت

 .اداهَ دٌُذ

 

http://saeednt125.persianblog.ir/post/104/%20http:/saeednt125.persianblog.ir/post/104/
http://saeednt125.persianblog.ir/post/104/%20http:/saeednt125.persianblog.ir/post/104/

