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 ) پوستر(                                                                           ایران MSدوازدهمین کنگره مقاالت خالصه 

 4931آبان  -ساری

 

 MS به مبتال بیماران در جنسی اختالالت درمان و تشخیص به روانشناختی رویکرد

 
 ادژن هدایت محمود

 

 متغییرمییاشتد،  %14 تا %24 از بیماری نوع به بسته و بوده شایع بسیار  Msبیماران در جنسی اختالالت

 بیمتاران  توستط  مشتکل  بعنوان کمتر امعهج عرف و فرهنگ بعلت باال بسیار شیوع علیرغ  مشکالت این

 .میشود گرفته نادیده معموال حیا و حجب بواسطه مقوله این آموزش طرفی از و میشود مطرح

 شتکل  بته  متردان  در و دردنتاک  لذت،مقاربت جنسی،کاهش تمایل کاهش شکل به اختالل این زنان در

 .میگردد نمودار خستگی احساس و جنسی میل نعو ،کاهش اختالل

 داشتته  نشتاطی  بتا  زناشتوئی  رابطته  توانند نمی دارند Ms اینکه بعلت میکنند احساس بیماران اینگونه  

 و همراه مشکالت درمان آن کنار در و اختصاصی درمان شامل میتال افراد در اختالالت این درمان .باشند
 .باشد یم ... و ومثانه ای روده اختالالت و خستگی،درد خلقی،احساس اختالالت نظیر موثر

 راه و روانپزشتکی  و روانتدرمانگری  حمتایتی  اقدامات داد نشان آن نتایج و توصیفی مطالعه و بررسی این 

  .باشد می توانیخشی برنامه مه  بخش یک Ms بیماران ویوه جنسی مشاوره مراکز اندازی

 وبتین  تخصصتی  ومشتاوره  میشتود  محسوب بحران در مداخله نوع یک  Msبهداشتی، مراقیت تی  برای

 جهتت  MSبالینی،متخصص شناسان روان و اعصاب،اورولوژیستها،روانپزشکان مغزو متخصصین ای رشته

 سیب طیعا که است جدی ضرورت یک ... و شغلی،مددکاراجتماعی پزشکی،مشاوره های برنامه مدیریت

 میگتردد  اننش خاطر پایان در .گردید خواهد بیماران این اجتماعی و زیستی،روانی زندگی کیفیت ارتقاء

 بته  و نگریستت   (  HOLISTIC APPROCH )جتامع  رویکتردی  بتا  او نیازهتای  و انسان به بایستی که

 تتدارک  و نمتود  توجه ( SOCIAL  - PYSCHO – BIO )  مختل  ابعاد با موجودی بعنوان او رفتارهای

 گانته  سه عوامل فتنگر نظر در با MS به میتال بیماران در ویوه به درمانی آمیز موفقیت جامع برنامه یک

 .بود خواهد پذیر امکان فوق
 MS بیماری – جنسی اختالالت کلمات کلیدی :
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