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 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 بیماری رونداپیدمیولوژیکی  بررسی
 MS  7777 سال پایان تا رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت منطقه در 

 
 *2 توتویی رنجبر اصغر علی، MD  1احمدی مقدم امیر

 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیوت عضو و اعصاب و مغز متخصص-1
2-:MD- MPH   رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه خاص بیماریهای 
 

 و شتخص  عتاطفی  ،روحی نیازهای به توجه با MS جمله از خاص و العالجصعب بیماران امروزه : مقدمه
 بته  روMSشتیوع  میزان. دارند ویوه توجه به نیاز بیماران، این درمان باالی هزینه دیگر طرف از و خانواده

 به و دارد بیشتری شیوع سال 52 ات22 سنین در .باشدمی زیاد آن موربیدیتی و مورتالیتی .است افزایش

 که بیماران داروهای بودن گران و کمیاب. نمایدمی درگیر را خانواده و شخص بیماری بودن مزمن  دلیل

 بته  نیتاز  سالمتشتان  ارتقتاء  امتر  در یمتاران . ب کنتد متی  دوچنتدان  را مشکل هستند نیز وارداتی بیشتر 

  موجتود  وضتعیت  شناستایی  لتذا ..دارنتد ( وتتوانی ن) ثالثیته  پیشتگیری  و ( درمتان ) ثانویته  پیشتگیری 

 پتیش  و پیشتگیری  و  درمتان  امر در ریزی برنامه و مداخله و کمک برای منطقه در بیماری اپیدمیولوژی

 .رسدمی نظر به ضروری تمهیدات، بینی

 معرفتی  دانشتگاه  ختاص  بیماریهتای  وبه شده شناسایی1370سال از که بیماران کلیه :ها روش و مواد

 و بیمتاران  بته  دسترستی  امکان به توجه با طرفی از . است شده داده تشکیل پرونده آنها برای اند،گردیده
 درایتن .گردیتد  آنتالیز  19spss و  Excel افزارهتای  نترم  بتا  و گردید تکمیل اطالعات آنها های خانواده

 تا  بالینی لاشکا و سکونت، محل ، ،تحصیالت سن ، جنس نظر از بیماری اپیدمیولوژیک وضعیت مطالعه

 .گردید بررسی1303 سال پایان

 مترد (%15.6) نفتر  28 و زن نفتر  (%84.4)151شتده  شناسائی بیمار نفر 179 کل تعداد از :هایافته
 تعتداد  .بتود  ستاله  12 بزرگترین و ساله 18 فرد کوچکترین که سال 30/4 بیماران سنی میانگین .بودند

 حصتیالت ت نظر ز. ابودند زن ه  افراد این %85 که .بودند ساله 52 تا 22 سنین در بیماران %01 نفر120

 بیستواد  افتراد (%4.5)8 و دیتپل   زیتر  نفر(%30.5)55دیپل ،(%32)57 نفردانشگاهی(33%) 59

 CIS، 129(32.1%) RRMS،31(17.3%) بتته میتتتال (%1.1)2 بتتالینی نظتتر از.بودنتتد
PRMS،13(7.3%) SPPMS(%2.2)4وPPMS بیمه پوشش تحت فرادا %99.4 بیمه نظر از. بودند 

 شتده  بیمته  موارد بیشترین %36.9با سالمت بیمه و موارد %55.9 با اجنماعی تامین بیمه که.هستند

 .باشندمی
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 و هستتند  آینده  و حال مادران و جوان هایخان  بیشتر که افراد باالی صد در به توجه با : گیرینتیجه
 و درمتان  و پیشتگیری  جهتت  آمتوزش  طریق از لذا .نددار باالتر و دیپل  تحصیالت موارد %04  طرفی از

  .گیرند قرار عنایت مورد است الزم انها وکاری علمی نیروی از استفاده همچنین
 RRMS-SPMS- PPMS-PRMS  پیشگیری  MS:  کلمات کلیدی

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

