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انی 3919  سخن

 کی: سیاسکلروز پلیمولت به مبتالخدمات سالمت توسط افراد  افتیانگ عامل مرتبط با در

 یفیمطالعه ک
 یاحمدرضا زمان، کین زدانیاحمدرضا ، یطالقان بایفر *,یشهال ابوالحسنگان(: ) سندهینو

 شهرکرد یدانشگاه علوم پزشکسازمان: 

 abolhasani@skums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

بیماری مولتیپل اسکلروزیس بیماری نورولوژیک مزمن غیرتروماتیک شایع در بین افراد جاوان اسات. حادود دو میلیاون ماورد از : مقدمه

کنناد و بناابراین باه ¬مولتیپل اسکلروزیس نشانه هاای متعاددی را تجرباه مای مبتالبه افراد مولتیپل اسکلروز در تمام جهان وجود دارد.

مولتیپل اسکلروز انجام  مبتالبهبررسی عوامل مرتبط با دریافت خدمات توسط افراد  با هدفخدمات سالمت متنوعی نیاز دارند. این مطالعه 

 .شد

هدفمند انتخاب شادند. مصااحبه نیماه  گیرینمونهکنندگان توسط ¬در این مطالعه که به روش کیفی انجام شد، مشارکتروش تحقیق: 

نفر از ارائه کننادگان خادمات ساالمت انجاام شاد. عاالوه بار  2نفر از اعضای خانواده و  01ام اس،  مبتالبهنفر از افراد  81با  ساختاریافته

هاای  ام اس، ساایت مبتالبهد مطالعه شامل وبالگ افراد مبتال، دوماهنامه پیام ام اس، کتاب یکی از افرا با هدفات مرتبط مصاحبه مستند

 ها توسط روش تحلیل محتوا انجام شد.¬شد. تحلیل داده آوریجمعها  تخصصی گفتگوی افراد مبتال و خبرگزاری

ای کردن اخبار ام اس، نمایش چهاره نامناساب از ام اس در ¬طبقه اصلی شامل تجربه انگ، رسانه 6قالب ی این مطالعه در هایافتهنتایج: 

 اطالعات متناقض در مورد درمان طبقه بندی شدند.رسانه ها و 

ل تجربه انگ بارای دریافات های دولتی و غیر دولتی به دلی ام اس علیرغم ارائه خدمات توسط سازمان مبتالبهافراد  :گیرینتیجهبحث و 

بر روند درمان و پیگیری درماان توساط فارد مباتال تاثیرگاذار باشاد. بناابراین الزم اسات  تواندمیخدمات با مشکالتی مواجه هستند که 

 های دیگر تالش نمایند که انگ بیماری را کاهش دهند.¬کنندگان خدمات سالمت همراه با سازمان سیاستگذاران و ارائه

یفیاسکلروز، ک پلیلتانگ، خدمات سالمت، مو کلمات کلیدی:
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