
  
  بررسي وضعيت بيماران صرعي در جمعيت تحت پوشش 

  درماني روستايي استان فارسـ مراكز بهداشتي 
  

  *محمد علي عسكري

  
هـاي متنـوع     صرع يك بيماري مزمن و داراي نشانه      

هـاي   تـه خغير طبيعي ياالكتريكي است كه در اثر تخليه  
اين بيماري نياز به درمـان دراز       . دهد عصبي مغز رخ مي   

. تواند از ميزان فعاليتهـاي فـرد بكاهـد         د و مي  مدت دار 
 فـرد مبـتال بـه صـرع     1500طي يك بررسي توصـيفي      

هـاي بهداشـت     كـه در خانـه    ) مرد% 7/55زن،  % 2/44(
شهرستانهاي استان فارس به جـز شهرسـتانهاي فـسا و           
جهرم پرونده داشتند، به كمك يك پرسشنامه اطالعات        

. رار گرفتندو جمعيت شناختي و مصاحبه مورد بررسي ق
 ميزان شيوع بيماري صرع را در مردان بيشتر         ررسياين ب 

در %) 3/29( نفـر    439).  برابـر  3/1(از زنان نـشان داد      
آنـان  % 1/35 سالگي بودنـد، شـغل       11-20گروه سني   

. آمــوز بــود دانــش% 4/11بيكــار و % 3/29داري،  خانــه
افراد مـورد   % 3/78. متأهل بودند % 5/38مجرد،  % 4/51

 زمينه چگونگي برخورد با بيمار صـرعي در         بررسي در 
در زمينــه طــول مــدت درمــان % 3/57هنگــام حملــه، 

در رابطه با مصرف به موقـع داروهـا،         %  8/82بيماري،  
. اند در زمينه عوارض داروها، آگاهي كمي داشته      % 8/27

در زمينه علت ابتالء به اين بيماري بيشترين درصد افراد    
شـي از تـب و كمتـرين        آنـرا نا  %) 9/27(مورد بررسي   

آنرا ناشي از مسموميت بـا سـموم دفـع          %) 2/0(درصد  
افراد مورد بررسي بر اين     % 6/76. اند آفات نباتي دانسته  

تواننـد ازدواج    اند كه افراد مبتال به صرع مـي        باور بوده 

يـن  اند كه افـراد مبـتال بـه ا       اظهار نموده % 6/75كنند و   
  .بيماري توانايي اداره كردن شغل را دارند

بيماران پيش از آنكه توسط بهورز شناسايي        % 5/66
افـراد  % 1/18در خـانواده    . اند شوند، تحت درمان بوده   

% 1/50. مورد بررسي سابقه صرع گزارش شـده اسـت        
. انـد  بيماران سابقه مراجعه به دعانويس را يادآور شـده        

ـ    % 2/27 ان بـه پزشـك خـصوصي       افراد براي ادامه درم
بيماران مورد بررسي نوار مغزي     % 61. اند مراجعه نموده 

آنــان نــوار مغــزي را نــزد خــود % 4/33انــد و  گرفتــه
بيماران داروهاي تجـويز    % 1/91همچنين  . اند نگهداشته

داد اين بررسي نـشان     . اند شده را به موقع مصرف كرده     
كه از آنجا   . كه بهترين شيوه درماني روش تركيبي است      

هاي بيماران اعتقـادي بـه       درصد چشمگيري از خانواده   
ادامه درمان توسط پزشـك نداشـته و بـه دعـا نـويس              

ريزي براي آموزش و توجيه      مراجعه نموده بودند، برنامه   
  .رسد آنان ضروري به نظر مي

در پايان از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي        
ـ            الي و  استان فارس به دليل فـراهم نمـودن امكانـات م

اداري، و از خانمها دكتر مهـين فرهمنـد بيگـي، دكتـر             
ــان   ــت و آقاي ــهين امان ــازروني، ش ــسر ك ــروين اف : پ

عبدالرسول عسكري نژاد و محمـد فرارويـي بـه دليـل            
  .گردد همكاري در اجراي طرح قدرداني مي
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