
 

 :توضیحات

شماره هر صفحه از متن اصلی، نشده اند و در متن حاضر، صفحات بصورت کامپیوتري شماره گذاري  -1
بصورت انگلیسی در باالي ترجمه مربوط به آن صفحه نوشته شده تا ارجاع متن اصلی به متن ترجمه  

 .به سهولت صورت گیرد

خاصی بوده است، بدلیل امکان تغییر در در بخشهایی از متن که نیاز به ارجاع خواننده به صفحه  -2
شماره صفحه ها، از نوشتن شماره صفحه خودداري شده و از نقطه چین با هایالیت آبی استفاده شده 

صفحه  :مثال.است تا در نهایت و بعد از تنظیم نهایی متن، شماره صفحه مورد نظر مشخص شود
 ..............ص /  ..........

ارجاع داده شده   ”Resaults BY Country“ی، خواننده به بخشهاي متن اصل (33)در صفحه  -3
ترجمه شده و با  "هاکشورحاصل از بررسی نتایج بخش " این عناوین بصورتاست که در این صفحه، 

الزم باتوجه به اینکه این بخش، در قسمت دیگري از کتاب وجود دارد . رنگ سبز هایالیت شده است
اسر کتاب کنترل رمعادل عناوین مورد نظر از لحاظ صحت و استفاده از یک معادل واحد در س است

 .دنشو

ارجاع داده  ”Dissemination of Resaults“متن اصلی، خواننده به بخش  (37)در صفحه  -4
ترجمه شده و با رنگ سبز هایالیت  "نتایج انتشار  " این عنوان بصورتشده است که در این صفحه، 

ن امعادل عنو الزم استباتوجه به اینکه این بخش، در قسمت دیگري از کتاب وجود دارد . شده است
پس از ترجمه کل کتاب اسر کتاب رمورد نظر از لحاظ صحت و استفاده از یک معادل واحد در س

 .کنترل شود

 

 



 
 بیمار 12000 نا گفته هاي

 
تجربیات و انتظارات بیماران مبتال مجموعه 

به بیماري هاي نادر اروپا در مورد تشخیص و 

 ها بیماريگونه از این درمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 بیمار 12000 ناگفته هاي
تجربیات و انتظارات بیماران مبتال به بیماري هاي نادر اروپا در مورد مجموعه 

 ها بیمارياین گونه از تشخیص و درمان 

 

 

بنیاد   3شماره  تحقیق و 2از نتایج تحقیق شماره  گزارشی

 درخصوص مراقبتهاي درمانی بیماریهاي نادر اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرآغاز
 

در این  ثرمؤی تتعامالنیل به  .و مشارکت نمایندهمکاري با یکدیگر دنیا سراسر ر کشورها دهمه  الزم استبراي مقابله با بیماریهاي نادر 
 محققینو دریافت مشترکی است که دستاوردهاي ارزنده  حاوي حاضرکتاب  .استقابل اطمینان کافی و شواهد دسترسی به مستلزم زمینه 

 .دست یافته اندبه آن  اتحادیه ي اروپادر مبتالیان به بیمارهاي نادر نیازها و انتظارات پیرامون تحقیقات خود از نتایج 

 فعالیتدر گذشته،  .میسر نمی شداطالع رسانی وسیع و جامع بدون وجود یک شبکه علمی هاي تحقق چنین دستاورد  ما بر این باوریم که
بیمار  بنیاد .شدمحسوب می یک مانع  آن براي يحد و تا موضوعاهمیت  گویاياز یک سو  ،متعددخدمات درمانی سازمان هاي نهادها و 

در نقش بسیار مهمی  ذیربطموسسات خدمات درمانی و شبکه ها و اتحادیه هاي  ،با دسته بندي سازمان ها) EURORDIS( اروپا ادرنهاي 
مبتالیان  رايبمی تواند  يآگاهی از وجود چنین سازمان تخصصی و قدرتمند .کندایفا می مبتال به بیماري هاي نادر  افراداز حمایت 

 . باشد بخش امیدبیماري هاي نادر 

حمایت جانب کمیسیون اروپا مورد از به انجام رسانده  در سال هاي اخیرگسترده اي که  تحقیقاتراستاي در اروپا نادر بیماریهاي  بنیاد
 .استقرار گرفته 

اتحادیۀ مشترك ارتباطات کمیسیون  در آماده سازينقش تعیین کننده اي اروپا  نادرمرکز مطالعات بیمار هاي  تحقیقاتحاصل از نتایج 
     .شته استدابیماریهاي نادر  رابطه بادر  اروپا

 با هدف، (EurordisCare3) 3 شماره تحقیق شاملدرخصوص مراقبتهاي درمانی اروپا بیماري هاي نادر بنیاد  یحقیقاتبرنامه ت
شماره تحقیق  ؛نوع بیماري 8دیرهنگام  تشخیصعلل  در مورد ، (EurordisCare2)2شماره تحقیق  ؛اروپاراجع علمی حمایت از م

1(EurordisCare1)،  شماره تحقیق ؛کشور 17نوع بیماري در  6در مورد و درمانی  بهداشتیمراقبت هاي  مقایسۀپیرامون 
4(Fourth Eurordis)  ، پایگاه هايتحقیق پیرامون و  ؛مبتالیان به بیماري هاي نادر به دارودسترسی میزان ارزیابی که هدف آن 

کمک به ایجاد استانداردها و رهنمودها در درمان بیماري هاي نادر در سراسر اروپا و است که هدف آن  اطالع رسانی بیماري هاي نادر
به سازمان هاي خدمات درمانی، متخصصین بهداشت و مسئولین ترویج دستیابیِ برابر و مناسب بیمارانِ مبتال به بیماري هاي نادر به 

 .پایی استدر تمام کشورهاي ارو سیاست گذار در امور درمانی

 .دبیانجامنتایج سودمندي به نادر  مقابله با بیماریهايراستاي در و کمیسیون اروپا  بنیاد بیمار هاي نادر اروپا مشارکتتداوم امید است 
 

 

 

 روبرت مادلین

  حمایت مصرف کنندگانو بهداشت سازمان کل مدیر 

 کمیسیون اروپا

 

 

 

 



 

 پیش گفتار
 

 ،یافتهاختصاص  بیمار هاي نادر اروپابنیاد مرکز مطالعات تحقیقات انجام از  حاصلنتایج به انتشار ه ک کتاباین  براي اي مقدمهنگارش 
 .خوشوقتی استمسرت و بسی مایه ي 

و انتظارات  درمانیاطالعات از نیازهاي  گردآوري. از این قبیل هستماقداماتی شاهد به ثمر رسیدن براي من جالب توجه است که اول آنکه 
بسیار بزرگ و  اقدامکشور که توسط انجمن هاي حمایت از بیماران انجام پذیرفته  17زبان مختلف و در  12با  انبیماران و خانواده هاي آن

  .ارزشمندي است

نادر باشد  ونه هايگاز ، در عین حال، هنگامیکه بیماري بسیار سودمند استي متداول مبارزه با بیماري ها  براي ی از این دستاطالعات
از افراد مبتال به توانمندي انجمن هاي حمایت دستیابی به چنین نتایج ارزشمندي  .خواهد بودپیچیدگی مسئله دو چندان دشواري و 

در حمایت  تشویق محققین و سازمان هاي مطالعات پزشکی منجر به این گونه اقدامات .آشکار می سازدبیش از پیش را  نادر ي هايبیمار
تحقیقات بیوپزشکی و  ۀموسس ةکار بر عهدمسئولیت این  .می گردد     عملکرد آنها پیشبرد ایجاد انگیزش در و نیز  برنامه هااین از 

 .تازگی به ریاست آن منصوب شده ام بهاینجانب فرانسه است که  عمومیبهداشت 

افزایش امید  ةشیوپیرامون موضوعاتی همچون مدت ها به انجام تحقیقات که ) چون من(براي جامعه شناسان و اقتصاددانانی از سوي دیگر 
و سپاس مراتب قدردانی از این رو، . بیماران و مراقبین آنها پرداخته اند سودمند استمشکالت و هاي نادر  بیماريبه  یانمبتالدر زندگی به 

  .می کنم    اذعان ارزشمنداطالعات  ارائۀ دراز مساعدت این سازمانها را  خود

 خدماتی و درمانی نظامکه در چندین کشور با زبان و   مرتبطیکسان و پرسشنامه اي  روش شناسی تهیۀ از نقطه نظرشایان ذکر است که 
نادر تهیه شده  ۀبیماري از گون 16و  8، 6پرسشنامه ها در رابطه با این بعالوه،  .است يدشواریی باشد کار بسیار اجراقابل فهم و ، متفاوت

. است سترگیکار کشور  17در تحقیق بطور همزمان اجراي باید اعتراف کنم که . کننداست که با عالئم و نشانه هاي متفاوت بروز می 
 ها به پاسخی یابامکان دست ،ینپیش آموزه هاي تحقیقاز  گیري بهرهبا  )بیمار انجام شد 6000هر یک بر روي ( تحقیق 3این در  سرانجام

 . فراهم گردید بلکه بطور مستقیم از بیمارانانجمن ها  سئولینتنها از طریق مه ن

بیان کننده نیازها و انتظارات این افراد در ارتباط حاصل تجارب بیماران و  تحقیقاتاین بدست آمده از جالب توجه این است که نتایج  نکتۀ
 .بنابراین، تعجبی ندارد اگر این افراد برروي خدمات گوناگون اجتماعی و پزشکی تاکید داشته باشند .استدرمانی با خدمات اجتماعی و 

به آن  ویژه ايمی نماید که الزم است پاسخ مطرح براي بیماران و خانواده هاي آنان را خاصی سواالت ابتال به بیماري نادر در هر صورت، 
در مقابل آن تشخیص به موقع بیماري و مراقبت هاي صحیح و بیماري و دیرهنگام تشخیص  ۀتحلیل موشکافانرویکرد بنابراین،  .دوداده ش

تاسیس مراکز  لزومبر  دیگر، از سوي .اساس کار این تحقیقات را تشکیل می دهدآنان پیامدهاي حاصل از آن براي بیماران و خانواده هاي 
از این رو،  .می انجامده بکار گرفته شددر مواردي ه کناکارآمد درمان  شیوه هايبه شناسایی اکید نموده و خدمات درمانی تتخصصی 

در نظر نتایج حاکی از آن است که . می شودمنجر بیماري تشخیص نادرست مشکالت روانشناختی به تاخیر بیشتر در تشخیص صحیح 
مسافت تا مراکز اطالع رسانی، ارتباط با نهاد هاي محلی و تفاوت هایی که میان کشورها وجود دارد امري مسائلی از جمله گرفتن 

 . ضروریست

مشکالتی که این بیماران با آن مواجه هستند و واکنش هاي مختلف به آن تنها مختص به بیماري هاي نتایج نشان داده است که بعالوه، 
ارزش نتایج تحقیقات افزوده و به درك بهتر و پاسخگویی به  این مسئله بر. نیز مشهود استمتداول امراض بلکه در گونه هاي  نادر نیست

 .نیازها و انتظارات کلیه بیماران در جوامع بشري می انجامد



از آنجا که پزشک ها  اخیراساس تحقیقات  براست که اعالم بیماري  ةنحو استمشکلی که در رابطه با مسائل پزشکی و درمانی مطرح 
 عمومی انپزشکهمچنین  .بهترین گزینه محسوب می شوند منظوربراي این  آن می باشند،درمان  ةنوع بیماري و نحومطلع ترین افراد به 

با مشارکت ند از طریق می توانرند در مورد آن اطالع کافی ندا وبوده مواجه  خواه از نوع نادر و یا غیر آن، ،بیماريمختلف  هاي گونهبا که 
   .دستیابند اجرایی مناسب راهکارهايبه پزشکان عمومی و متخصص دیگر 

و شرایطی در عرصۀ اقتصادي مشکالت بیماران در انجام فعالیت می توان به شده به آن پرداخته این تحقیقات در که  اجتماعیاز پیامدهاي 
چنین  افرادي که از نوعی بیماري مزمن رنج می برندبسیاري از  .اشاره نمود حرفه اي باز می دارد، را از انجام فعالیت انبیمار مراقبینکه 

 . مشکالتی را تجربه کرده اند

هم براي افراد مبتال به گونه اي از بیماري خواه از نوع نادر و یا غیر آن و نیز براي : به دو دلیل استارزش اطالعات بدست آمده از تحقیقات 
 .افرادي که بگونه اي با آن درارتباط بوده و در جهت افزایش مراقبت هاي درمانی و نیز بهبود کیفیت زندگی تالش می کننددیگر 

 

 

 مارتین بانگنر

 جامعه شناس/متخصص بهداشت

تحقیقات بیوپزشکی و  ۀپژوهشگر ارشد و رئیس موسس
 بهداشت عمومی فرانسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیش گفتار
 

بی وقفه در جمع آوري اطالعات مورد نیاز مسئولین و متخصصین بهداشت عمومی و تالش و تحقیق چهار سال  نتیجۀکتاب حاضر 
فصل جدیدي سرآغاز می توان آن را   همچنین  .استبهداشت عمومی  در زمینۀمدبرانه سیاست گذاري راستاي نمایندگان بیماران در 

، به بیماري هاي نادر یانمبتالکمک به در جهت  کارآمد ابزاريبعنوان آمیخته تا در حس همدلی  با آمار تجارب بشر وآن ست که در دان
 . بکار گرفته شوند افراداین بهبود زندگی نیز و  انآن مراقبینو خانواده 

 تاورداین دس .استبنیاد بیماري هاي نادر اروپا مرکز مطالعات گرد آوري شده حاصل تالش از تحقیقات که در این کتاب نتایج بدست آمده 
ام . اف. ايشرکت ، انسهفر عمومیتحقیقات بیوپزشکی و بهداشت  ۀو موسسموسسات خصوصی و دولتی همچون کمیسیون اروپا با حمایت 

تحقق پیدا . ام. آي. جی. و شرکت سرمایه گذاري یو ، شرکت داروسازي سیگما تاوال. تی. داروسازي اکتلیون، شرکت فارما اوشرکت  تلتون،
بیماري  وجود یکزندگی با  ۀ، مهارت هاي زبانی، تجربوقت که مساعدت صدها داوطلب بدون موفقیتیچنین دستیابی به بدیهی است  .کرد

 معیارهايبر خالف  .امکانپذیر نبود، بیمار باشند 12000زبان گویاي را به اشتراك گذاشته تا  از نظام بهداشت عمومیخود و دانسته هاي 
 .در ارتباط بودبا داوطلبین  3و  2 شماره اتتحقیق مراحلکلیۀ انجام در مرکز مطالعات بنیاد بیماري هاي نادر اروپا ، یک تحقیق استاندارد

 شرکت مطالعاتی هاي نمونه به عنوانهمواره بیماران  پذیرفته،انجام بهداشت عمومی  پیرامون تاکنون که یاتدر تحقیق ،آنچه مسلم است
سازمان هاي حمایت از بیماران همچون بنیاد بیماري هاي   .داشته استبه بیماران نگاهی متفاوت  این مطالعات،در  حال آنکه .اند داشته

به عنوان کارشناس تجربی بیماري که به آن هم  انو برخورد با آناجرا تا طراحی از  تحقیقروند پیشرفت در  این افرادمشارکت با نادر اروپا 
وضعیت سالمتی مبتالن  از بتوانداز طریق آن شده اند که  الگوهاي واحديابی به یدستموفق به  ،خود تحقیقمجري نیز و مبتال هستند 

             .دنارائه دهمورد نیاز را به آنان  خدمات بهداشتی و درمانینیز اطالعات کسب نموده و 

به سطحی را بر آن می دارد تا ، در نتیجه ي ماهیت نادر بیماري، این افراد خودفردي از حقوق  به این گونه بیماري ها مبتالیانمحرومیت 
به بیماري هاي نادر و  افراد مبتال .مند شونده بهراعضاي انجمن هاي سالمتی با دیگر  یکسان یاز توانمندي دست یابند تا از توجه و مراقبت

 )اروپادر (فراملی در سطح ملی و نیز اجرایی مناسب ساز و کارهاي  از پیش نقش فعالی در شکل گیري در این زمینه سازمان هاي ذیربط
در این تحقیقات به دو مورد حائز  .علیرغم مشارکت این افراد، مباحث سیاست گذاري فاقد توصیف کمی از تجارب آنها می باشد. داشته اند

دو چالشی : خدمات پزشکی و اجتماعی ۀزمیندر بیماران نیازها و انتظارات . 2بیماري و دیرهنگام تشخیص . 1: اهمیت پرداخته شده است
که به بیماري مبتال نیستند پنهان  رمایه گذارانیسدید متعهد ترین  ازممکن است که مبتالیان به بیماري هاي نادر با آن مواجه بوده و 

  .ماندب

 5000به یکی از مبتال میلیون بیمار  30تجارب  یايد گوخود یک موفقیت محسوب می شود، اما نمی توان ۀاگر چه انتشار این کتاب به نوب
 . باشددر اروپا گونه بیماري نادر شناخته شده  8000تا 

به هدف نهایی خود که گزارشی دقیق و جامع از تجربیات و  تحقیقاتهر چند نتایجی که در این کتاب گردآوري شده حاکی از آنست که 
امیدواریم که انتشار این کتاب باعث . ست نزدیک شده اما بطور کامل به آن دست نیافته استنیازهاي افراد مبتال به بیماري هاي نادر ا

دست یافته و به بهبود زندگی  )اروپا( فراملیتسریع روند پیشرفت این مطالعات شده و به سیاست گذاري هایی در سطح منطقه، ملی و 
 .افراد مبتال به بیماریهاي نادر منجر شود

 

 یان لی کم

 نماینده هیئت مدیره، اجرایی مدیر

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا
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 مقدمه

 اولویت بهداشت عمومی به عنوان یک بیماري هاي نادر شناخت 

 

نشان  این افراد. در زمینه بیماري هاي متابولیک ارائه شدو متخصص اولین بار توسط چند آسیب شناس  "بیماري نادر"مفهوم 
 1تفاوتهایی که با یکدیگر دارند، داراي مشکالت مشترك در زمینه تشخیص و کنترل هستند علیرغمکه بسیاري از بیماري هاي نادر،  دادند

که بر اساس (در ایاالت متحده  در رابطه با بیماري هاي نادر FDA ییِی مرکز ارزیابی دارویدارونظام نامه ، تصویب 1983در سال .  3 ، 2، 
تولید و توسعه  ضرورت) نفر در ایاالت متحده باشد 000/200آن بیماري یا عارضه اي نادر تعریف شده است که تعداد مبتالیان آن کمتر از 

در اروپا هم این  .اشنددسترس نمی ب به سهولت قابل در شرایط عادي بازار نیاز مبرم به آنها،ساخت که با وجود  مطرحترویج داروهایی را 
در این مقررات، بیماري یا اختاللی . به رسمیت شناخته شد ،دررابطه با بیماري هاي نادر اروپااتحادیه ی یمقررات داروضوابط و مسئله در 

به نظر ناچیز می رسد، اما  آمارهرچند این . 4،5دنباش شدهمبتال به آن کمتر از پنج نفر  ،شهروند 000/10نادر تعریف می شود که از هر 
اغلب بیماري هایی  ،بیماري هاي نادر. کشور عضو اتحادیه اروپا است 27 در مجموعِ ،میلیون نفر به بیماري هاي نادر 29نمایانگر ابتالي 

بالینی، علل، جمعیت  تظاهرات اگرچه این بیماریها در. و ناتوان کننده بیمار هستند مهلک، )رو به وخامت(پیشرونده ، حاد شونده مزمن ، 
 .مبتالیان، شدت و سن شروع متفاوت هستند اما در اکثر آنها منشاء ژنتیکی شناسایی شده است

بیماري هاي نادر غیر ژنتیکی هم وجود دارند که ممکن است ناشی از عفونت هاي باکتریایی یا ویروسی، آلرژي و علل زیست 
برخوردارند کمی از شیوع بدلیل آنکه بیماري هاي نادر  غلبا. باشند تکثیري داشته است اساس دژنراتیو یامحیطی باشند، و یا ممکن 

        ی و غفلت واقع توجهو نیز مبتالیان با آن عموما مورد کم ) شهروند یک نفر یا تعداد کمتري فرد مبتال000/100اغلب به ازاي هر (
، و یا کاهش پیرازایشی یا زودرسبیماري، میزان مرگ و میر بل توجه قابه این ترتیب، الزم است براي جلوگیري از شیوع . می شوند

 .اقتصادي فرد تالش هاي هماهنگی صورت پذیرد –چشمگیر کیفیت زندگی یا پتانسیل اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

   1060-1056، ص ص  1978دسامبر   6شماره  62.طب اطفال جلد - 1

2 - D. N. Raine  ،" تدبیر ملی در کنترل بیماري هاي متابولیک وراثتیاتخاذ لزوم" .J Clin Pathol   ضمیمه (R Coll Pathol) ،1974 ؛ 163-156:  8؛ 

3  - - D N Raine ."کنترل بیماري هاي متابولیک وراثتی" .Br Med J  ،1972   ؛ 336-329) : 5809( 6؛2ماه مه ؛ 

 مربوط به بیماریهاي نادرداروهاي در خصوص  مجمع اروپا 141/2000 مقررات -  4

 .از تعاریف محدود کننده تري استفاده می کنند نسخه هابسیاري از  -  5
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 قابل دسترسِ بهره مندي از باالترین استاندارد"ذکر شده است، ) WHO(همانطور که در قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی 
در قانون اساسی . "صرف نظر از نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادي و اجتماعی است فردسالمت، یکی از حقوق اساسی هر 

 تعریف  "فقدان بیماري یا تندرستی سالمت کامل جسمی ، روانی و اجتماعی، و نه صرفاً "این سازمان، سالمت تحت عنوان 
، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی، بیماران و نمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران اتفاق نظر بهداشتیمسئولین . 6شده است

این حق محروم بوده و همه آنها در دسترسی به باالترین استانداردهاي ممکن سالمت با موانع  به بیماري هاي نادر از یاندارند که مبتال
 :جملهمشابهی روبرو می شوند از آن 

فقدان مراقبت هاي ) 4(تاخیر در تشخیص، ) 3(عدم دسترسی به تشخیص صحیح بیماري، ) 2(علمی از بیماري آنها ،  آگاهیفقدان ) 1(
اعی اجتم پیامدهاي) 6(بیماري و نحوه حمایت از بیمار در زمان تشخیص،  ویژگی هايفقدان اطالعات درمورد ) 5(چند رشته اي مناسب، 

اعتماد  سلبنارضایتی از خدمات پزشکی و اجتماعی و ) 8(نابرابري و مشکالت دسترسی به درمان، توانبخشی و مراقبت،  وجود )7(فراوان 
 .عدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی) 9(بیمار به آنها 

، ) The European Organisation for Rare Diseases, EURORDIS(هدف عمده بنیاد بیماري هاي نادر اروپا 
. ست تا انتظارات خود را بصورت متحد ابراز نمایندو ایجاد همبستگی میان این گروه ها بیماران در گروه هاي بیمارانتسهیل مشارکت 

 بهداشت ملی سئولینمتخصصان بیماري هاي نادر و م ی که از جانبو نیز پیشنهادات خواسته هاي مشترك بیماران ا استناد بهبمجمع اروپا 
در . بهداشت و سالمت عمومی به رسمیت شناخته است یک مسئلهمربوط به بیماري هاي نادر را به عنوان  مسائل مشترك، مطرح گردید

مورد ضرورت وجود یک رویکرد چند رشته اي هماهنگ، شامل خدمات تخصصی اجتماعی، براي بهبود سالمت و رفاه بیماران مبتال به 
 .ظر وجود داردبیماري هاي نادر در سراسر اروپا، اتفاق ن

و ابتکارات دیگري که بر اهمیت بیماري هاي نادر به عنوان اولویتی مهم تأکید  چندین قانون در مقررات اروپامجمع اروپا با تصویب 
خدمات ارائه شده از سوي این مجمع عبارت از مقررات . حسن نیت خود را در حمایت از بیماري هاي نادر به اثبات رسانده است ،دارد
، ) 2006( اطفال مختص ، مقررات اتحادیه اروپا درخصوص داروهاي)1999( مربوط به بیماریهاي نادرداروهاي دیه اروپا درخصوص اتحا

 - 2007(، هفتمین برنامه ساختاري اتحادیه اروپا درخصوص تحقیق ) 2013-2007(اجتماعی در زمینه بهداشت عمومی  راهکارهاي
تالش هاي مثبت  چنینبا وجود .  قانون اروپا در خصوص بیماري هاي نادر می باشد زمینهاخیر اطالع رسانی در باالخره برنامه و ) 2013

 بیمارياز در سطح مجمع اروپا و نیز تالش هاي مشابه در سطح ملی، بیماران مبتال به بیماري هاي نادر در دستیابی به تشخیص صحیح 
 .هستندمواجه نی، با مشکل برابر به مراقبت هاي درما و دسترسیِ خود

 

 بیماري هاي نادر تشخیص

چندین سال یا حتی چندین دهه تا ممکن است عدم تشخیص به موقع بیماري است که بیماري هاي نادر،  به مشکل مبتالیاناولین 
جبرانی را می تواند نتایج غیر قابل  این امر و انداختهبه تأخیر را درمان مناسب آغاز دوره تشخیص دیرهنگام، بدیهی است . بطول بیانجامد
از این ، آن بر می آینددرصدد تشخیص  فراد به هنگام ابتال به گونه اي از بیماريا. و حیات آنها را تهدید نمایده دنبال داشته براي بیماران ب

درمان هاي  و در نتیجه ي نادرستتشخیص هابعضا اغلب با پزشکان متعددي مشاوره می کنند، تحت معاینات متعدد قرار می گیرند و رو، 
 بیماري هاي نادري را که عامل بروز این عالئم هستند ممکن است ،شایع ، عالئم نسبتاًبعالوه .را تجربه می کنندناکارآمد و حتی مضر 

،  8 ، 7وخیم تر شدن وضعیت بالینی بیمار: تشخیص نادرست بیماري عبارتند از عواقب فرديِ. نهان کرده و منجر به تشخیص اشتباه شوندپ

 .11اغلب ناشی از انکار بیماري از سوي پزشک به دلیل عدم تشخیص آن، و در برخی موارد مرگ 10، آسیب هاي روانی9

 61توسط نمایندگان  1946ژوئیه  22در تاریخ .  1946،  22-19به تصویب رسید ،نیویورك ، ژوئن مقدمه قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی که در کنفرانس بین المللی بهداشت  -  6
  .به اجرا درآمد 1948آوریل سال  7و در تاریخ ) 100، ص  2اسناد رسمی سازمان بهداشت جهانی ، شماره (کشور امضا شد 

۷ - Accurso FJ  ،Sontag MK  ،Wagener JS ."در نوزادان مبتال به فیبروز کیستیک اي تشخیص نشانه  پیچیدگی هاي" .J Pediatr 2005  ،147 ) ؛ 37-41) 3رجوع شود به 

8  -Guralnick MJ , Bennet FC ." در پنج سال اول زندگی  مداخله درمانیاثربخشی" .Pediatr Clin North Am 1991  28-1513 ):6( 38؛ 
9  - Vogels  ،Fryns JP . ، ویلی-پرادر" و عوارض جسمی در کودکان و بزرگساالن مبتال به سندرم یشاخص توده بدنسن تشخیص" .Genet Couns  2004 )4(15 397-404؛ 
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کرده و دائما خود گناه  احساس نامناسب با فرد مبتال پیش از تشخیص بیماري احتمال برخوردبه دلیل نیز عالوه بر این، خانواده ها 
در صورت عدم تشخیص بیماري، ممکن است به نیازهاي  .در هراسندمبتالي دیگر فرزند امکان تولد از یا را سرزنش و مالمت می کنند و 

معترض قلمداد شود که در نتیجه، تدریجاً اعتماد خود به فرد یک بیمار به مثابه شخصِ و  هپزشکی و یا اجتماعی بیمار کم توجهی شد
نیز همچنین انبوه مشاوره ها، معاینات، آزمایشات و درمان هاي ناکارآمد، بار مالی عمده اي بر خانواده ها و . 12داروها را از دست می دهد

 .تحمیل می نمایدجامعه 

درت مورد مطالعه قرار به نبیماري هاي نادر، علیرغم اهمیت آشکار آن در بهداشت عمومی،  دیرهنگام گونه هاي متعددتشخیص  
آن بسته به نوع بیماري، کشور و سایر عوامل فردي می تواند تا حد زیادي متفاوت  پیامدهاياز آنجا که تاخیر در تشخیص و . گرفته است

 2شماره  تحقیق(دقیقی را  تحقیقاهد کمی درخصوص تاخیر در تشخیص بیماري، باشد،  بنیاد بیماري هاي نادر اروپا به منظور ارائه شو
 . اصلی آن پرداخت للع بررسیِکشور جهان آغاز کرد و به  17در ) بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی

 

 اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی موانع

که بر دستیابی چنین عواملی را . دسترسی به مراقبت هاي درمانی وجود دارد در مسیرموانعی  ،جوامع و در تمام زمینه هاکلیه  در
، موانع علمی آگاهیدر زمینه  موانع: نمودمورد خالصه  چندبه مراقبت هاي درمانی در جامعه بیماري هاي نادر اثر می گذارند می توان در 

بیماریهاي نادر در مقایسه با بیماري هاي شایع تر، پیرامون عمومی  اتتحقیق انجامفقدان انگیزه . سازمانی، موانع مالی و موانع شخصی
 بنیادي مورد نیاز براي فراهم آوردن زمینه هاي درمانی مناسب، چه از طریق دارو درمانی و یا سایر علمی و آگاهیباعث تاخیر در گسترش 

ي نادر به خوبی شناخته نشده اند که این امر منجر به تشخیص ناقص، علل و ساز و کار اکثر بیماري ها. مراقبت هاي پزشکی شده است
به  مبتالافراد د فته باشرصورت نگتشخیص صحیح  مادامیکه. می کند دشوارتر تشخیص اشتباه یا تاخیر در تشخیص شده و درمان را 

 پزشکی مناسب وبهره مندي از مراقبت هاي  زابه بیماري هاي نادر در نظر گرفته نشده و در نتیجه  یانجزء مبتال ،بیماري هاي نادر
عدم آشنایی متخصصان  .تا حدود زیادي محروم خواهند ماندمربوطه،  اجتماعی موجود در سیستم هاي مراقبت هاي بهداشتیِتسهیالت 

خدمات مراکز  معرفییز منجر به عدم نبراي بیمار راهکار مناسب آنها در شناسایی ناتوانی یماري نادر به علت گونه اي از ببهداشتی با 
 .گرددمی مورد نیاز خدمات بالقوه  دسترسی به ازبه بیماران و محرومیت آنها تخصصی 

براي اکثریت قریب به اتفاق آنها  مناسب عملکرد بالینیدرخصوص  کاريهاریا نیز بیماریها گونه این در صورت تشخیص درست 
، عملکرد آنها به دلیل تفاوت در برنامه هاي درسی دانشکده هاي پزشکی، از کشوري به نمودهاصورت وجود این رهدر یا شته و وجود ندا

عالوه بر این، تقسیم بندي تخصص هاي پزشکی، مانعی در مراقبت چند رشته اي از یک بیمار مبتال به بیماري  .کشور دیگر متفاوت است
 .نادر است

 

 

 

 

10  - Merelle ME, Huisman J, Alderden-van der Vecht A, Taat F,Bezemer D, Griffioen RW, et al.  'کودکان مبتال به فیبروز  تاثیر روانی بر والدینِ: تشخیص زود هنگام در مقابل تشخیص دیرهنگام
 50 – 346) :2( 111؛  2003پزشکی اطفال . »کیستیک

11  - Manusov EG  ،Martucci E. "شناختهقاتل بازنَ. سندرم مارفان" .Arch Fam Med 1994  6 - 822) :9( 3؛  
 

12  - Kharrazi M, Kharrazi LD.  "ِخانوادهدورنماي فیبروز کیستیک و  با تأخیرِ تشخیص" .J Pediatr 2005  ،147 ) 3رجوع شود به (S21 - 5. 
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از قبیل روان (ذیربط از سوي سیستم هاي بهداشتی و درمانی از آنجا که هاي نادر،  مورد نیاز بیماران مبتال به بیماري اغلب، خدمات
قرار  بیمارانبه اندازه کافی مناسب و در دسترس پوشش داده نمی شوند، ) درمانی، کار درمانی، مراقبت هاي دندانپزشکی، اپتیک، تغذیه

  یحابیماري هاي شایع طر معموال براي ،نظام هاي تامین اجتماعی. درخصوص خدمات اجتماعی نیز صادق استاین امر به ویژه . ندارند
این وضعیت  نیزدر مورد مسأله بازپرداخت هزینه ها . وشش دهندپرا نیز پذیر نیستند که نیازهاي بهداشتی جدید  تغییرمی شوند و آنقدر 

 .استگونه 

تأثیر می گذارند  آن دسته از بیماران مبتال به بیماري هاي نادرروي ت درمانی و اجتماعی، اغلب بر دسترسی به خدما موانع فیزیکیِ 
مسافت براي دریافت خدمات درمانی، از آنجا که این خدمات فراوان نیستند، بیماران ناچارند . که از ناتوانی جسمی یا ذهنی رنج می برند

در نتیجه مشکالت فوق الذکر در دریافت تشخیص صحیح و یا مراقبت هاي  .بسر برندنتظار به او یا زمانی طوالنی را پیموده هاي طوالنی را 
مناسب، بیماران بطور کلی در زمینه پزشکی مستأصل شده و احساس می کنند از سوي مراقبین بهداشتی خود طرد شده اند و در نهایت 

اغلب باالتر  ،هزینه هاي مالی مراقبت از بیماران مبتال به بیماري هاي نادر. نی را از دست می دهنداعتماد خود به سیستم  بهداشتی و درما
لزوم دست . از هزینه هاي مربوط به بیماري هاي شایع بوده و اساس مراقبت از این بیماران بیشتر بر خدمات مراقبت خانگی استوار است

فشار هاي مالی مضاعفی را تحمیل می  ،بیمار خانواده نیز ي و چه به منظور مراقبت از عضوِکشیدن از اشتغال، چه به دلیل ابتال به بیمار
 .کند

 خواسته هاي  بیماران

دشواري هاي دستیابی به تشخیص صحیح و موانع دسترسی به  درمانی تا حدوديو متخصصان مراقبت هاي  مسئولین بهداشت
بیان شده تا به امروز خواسته هاي بیماران با توصیف کیفی تجارب و انتظارات آنها عالوه بر آن، . 13کرده اند را مطرح مراقبت هاي بهداشتی

این . بنیاد بیماري هاي نادر اروپا این فرصت را به بیماران می دهد که نظرات خود را مستقیماً به شکل کمی ابراز نمایند تحقیق. است
هرچند، نتایج این بررسی ها را تنها  .ها تنها پاسخ آن دسته از بیماران شرکت کننده در تحقیق را مورد سنجش کمی قرار می دهد بررسی

قرار داد، اما این نتایج می  نیز معیارمبتال به بیماري هاي نادر در اروپا  براي سایر بیمارانِدر نظر گرفتن پاره اي مالحظات، می توان با 
هیچ  ،از آنجا که پیش از این. تصویر قابل قبولی از تجارب و انتظارات همه بیماران مبتال به بیماري هاي نادر در اروپا ارائه دهندتوانند 

مقدمه مهمی بر یافته هاي کمی درخصوص مشکالت  تحقیقبیماریهاي نادر نپرداخته است، این بررسی پیرامون تحقیقی در این مقیاس به 
ن یبیماري مورد بررسی خواهد بود و برخی مشکالت بیماران مبتال به سایر بیماري هاي نادر  و مراقب گونه 18مبتال به  پیش روي بیماران

 .آنها را آشکار خواهد ساخت

مشاهده اي واگیرشناختی نیستند از نوع این مطالعات . بررسی هاي ارائه شده در این کتاب را بیماران، براي بیماران انجام داده اند
هدف اصلی بنیاد بیماري هاي نادر اروپا . که توسط اعضاء جامعه مطالعاتی، انجام گرفته است محسوب می شوندمردمی  تحقیقبلکه یک 

 . بیان نمایندخود را مشترك هاي خود را ابراز کرده و خواسته تا آن است که بیماران را قادر سازد 

 

 تحقیقاتی بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی برنامه

غیر قابل مشاهده در خصوص جنبه هاي رفتاري اطالعات به جمع آوري  قینکه محقمطلوب و سودمند است زمانی  یک تحقیق
علیرغم جنبه ها و  چالش هاي مشترك،  ،بیماري هاي نادر .انجام گیردزیادي از افراد نیز بر روي تعداد و مستقیم و دریافت عینی پرداخته 

 .به آنها، با یکدیگر تفاوت دارند یانبه تعداد مبتال

13  -  République Française  ،Avis et Rapport du Conseil Economique et Social’ ،تحقیق ارائه شده توسط  M. Bernard Barataud, ‘Cinq Mille Maladies “Rares’, Le Choc de la Génétique, 

lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000706/0000.pdf, 2001. 
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بنیاد  3شماره  تحقیقو  2شماره  تحقیق، 1شماره  تحقیق ، شاملتحقیقبنیاد بیماري هاي نادر اروپا از سه  برنامه تحقیقاتیِ
تشکیل شده ) EurordisCare3و  EurordisCare1 ،EurordisCare2(بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی 

برابر و مناسب  است و هدف نهایی آن کمک به ایجاد استانداردها و رهنمودها در درمان بیماري هاي نادر در سراسر اروپا و ترویج دستیابیِ
همواره  تحقیق،آموزه هاي حاصل از هر . اروپایی است مبتال به بیماري هاي نادر به تشخیص، مراقبت و درمان در تمام کشورهاي بیمارانِ

 . استموثر بوده بعدي  تحقیقتعیین روش  در

در عین حال که سیاست اقتصادي، . مراقبت هاي بهداشتی بیماري هاي نادر، از یک کشور اروپایی به کشور دیگر متفاوت است
بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص  1شماره  تحقیقت ها هستند، فرهنگی و نظام هاي سیاسی بیانگر برخی از این تفاواولویت هاي 

مراقبتهاي درمانی نیز به این منظور طراحی شد که از طریق پرسشنامه اي متمرکز بر تشخیص، درمان، سطح دانش و ضرورت و تأمین 
در مورد بیماري هاي  آگاهی، فقدان 2شماره  تحقیقدر . خدمات بهداشتی بیماري هاي نادر، به شناسایی و ارزیابی این تفاوت ها بپردازد

به عنوان عاملی موثر در امکان دسترسی و کیفیت نابرابر به مراقبتهاي درمانی توسط  نیز،نادر از سوي عموم مردم و متخصصان بهداشت 
ت، علیرغم آن که درتمامی گروه هاي پیامدهاي ناشی از این فقدان اطالعا. مدنظر قرار گرفته است، بیماران مبتال به بیماري هاي نادر

بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص  2شماره  تحقیقنه چندان مستند این پیامدها،  بیماري هاي نادر شناخته شده اند اما بدلیل ماهیت
 احتمالیِ شیوعالزم،  مراقبتهاي درمانی آغاز شد تا به شناسایی علل اصلی تاخیر در تشخیص، تاخیرهاي متعاقب در ارائه درمان هاي

 .پیشگیري بپردازد بیماري بدلیل عدم درمان، و عواقب شدید و بالقوه قابلِ

رفع موانعی که در  درخصوص تشخیص بیماري خود، و نیزسرمایه گذاران بر این باورند که تنها راهکار برآورده ساختن نیاز بیماران 
ه اند، تأسیس مراکز تخصصی در کشورهاي اروپایی، و هماهنگی این مراکز از طریق دستیابی به مراقبت هاي پزشکی و اجتماعی با آن مواج

سرمایه گذاران در مباحثاتی که درخصوص این موضوع داشته اند تا حد زیادي از توصیف . است اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي ایجاد 
در اینجا، دیدگاه هاي بیماران که تأثیر مهمی در تشکیل مجموعه اي از پیشنهادات براي  .کمی تجارب و نیازهاي بیماران بی بهره بوده اند

بوده است، از طریق جمع آوري داده هاي مربوط به این موضوع در  اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي ایجاد و توسعه مراکز ملی تخصصی و 
 .، ارائه می شود3تحقیق شماره 

 :بر دو قسم است تحقیقبه این ترتیب، هدف این . مشخص می سازدرا مشی  و خطاست که یماران بیان صریح باین در این کتاب، 
 انتظارات مشترك بیماران در طی تحقیقات سود می برند ، دوم، بیماران و سازمان هاي درمانیِ بیاندر نهایت از سرمایه گذاران  اول،

صادفی، تجزیه و تحلیل و مسائل مهم مربوط به سایر بیماران مبتال به بیماري ، فرآیند نمونه گیري تقنحوه اجراي تحقی از ،شرکت کننده
به موقع و دقیق بیماري و خدمات  براي آنکه بتوان به مشکالت رایج در تشخیصِ. می افزایندتجارب خود آگاهی یافته و بر هاي نادر، 

حول محور ترویج طرح هاي ملی بیماري هاي نادر صورت سرمایه گذاران اجتماعی و درمانی در دسترس و با کیفیت پرداخت، مباحثات 
سازماندهی شده  اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي بیماري هاي نادر در اطراف مراکز تخصصی و  مرتبط باسازمان  ،ها گرفته که در این طرح

 .اند
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 اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي و تخصصی  مراکز

بر اهمیت ایجاد مراکز تخصصی در سطح  ،)DG SANCO(مصرف کنندگان مجمع اروپا حمایت از اداره کل بهداشت، درمان و 
هاي ناشی از جابجایی بیماران براي دستیابی به خدمات درمانی،  بدنبال بازتاب. اذعان داشته اند اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي ملی و 

کارگروه مراکز -مصرف کنندگان مجمع اروپا، گروه عالیرتبه خدمات بهداشتی و مراقبت هاي درمانیحمایت از اداره کل بهداشت، درمان و 
این اداره کل همچنین از کار گروه ویژه بیماري هاي نادر درخصوص . را تأسیس کرده است اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي تخصصی و 

اگر چه تعریف مشترکی از .  14این کارگروه دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است. استانداردهاي مراقبتهاي درمانی حمایت می کند
اما بسیاري از این کشورها بیمارستان ها را به عنوان ساختارهاي فیزیکی تخصصی  ارائه نشده است 15مراکز تخصصی سایر کشورهاي عضو

 .ه انددر نظر گرفتبیماران مبتال به بیماري هاي نادر  ی بهبراي خدمات رسان

اطالع شبکه هاي ایجاد  . هدفی غیر قابل دسترسی است ،با این حال ایجاد یک مرکز تخصصی براي هر بیماري در هر کشور اروپایی
را فراهم از آن پتانسیل الزم براي بازدهی مفید حتی در سطح باالتري دانش و تخصص،  و شبکه سازي فیزیکی و یا مجازيِ اروپاییرسانی 
الگوي  مطابق با .می گذاردکشورهاي عضو درمان را بر عهده  ن حال مسئولیت سازماندهی و مدیریت سیستم هاي بهداشت ودر عی آورده و

مراکز تخصصی،  در، چنین شبکه سازي  16پیشگام در اروپا که تحت حمایت مجمع اروپا هستند اطالع رسانیپروژه هاي شبکه هاي 
بهبود دسترسی شهروندان ) 2(فائق آمدن بر تجارب محدود حرفه اي در مواجهه با بیماري هاي بسیار نادر ، ) 1(امکانات بالقوه اي در 

کثر به حدا) 4(ارائه باالترین امکان بهبودي به بیماران از طریق به اشتراك گذاري تخصص ها و منابع، ) 3(اروپایی به درمان و مراقبت، 
عملکرد به ) 6(به اشتراك گذاشتن دانش و ارائه آموزش به متخصصان بهداشتی،  تسهیلِ) 5(رساندن استفاده مقرون به صرفه از منابع، 

فاقد منابع  کمک به کشورهاي کوچک) 7(عنوان معیاري سنجشی به منظور کمک به توسعه و گسترش بهترین شیوه ها در سراسر اروپا و 
 .تمام خدمات تخصصی با کیفیتی باال را  فراهم می آورند کافی براي ارائه

 

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپاروند بازتاب 

در نشست ساالنه اعضاء در برلین  2006روند بازتاب فعالیت خود در این زمینه را در ماه آوریل سال  ،بنیاد بیماري هاي نادر اروپا
ختصاص داده شده ا" بیماري هاي نادر؛ چگونه می توان براي ایجاد این مراکز اقدام کرد؟مراکز مرجع "این نشست به موضوع . آغاز کرد

و بنیاد بیماري هاي نادر اروپا از آن زمان، ائتالف ملی .  تهیه شد"مقاله اي بازتابی درخصوص مراکز تخصصی"بود و بر اساس این مباحث، 
لزوم خدمات بهداشتی چند رشته اي و تخصصی براي بیماران مبتال به  اعضاي آن همکاري گسترده اي را با یکدیگر در جهت ترویج

 17.بیماري هاي نادر و تسهیل گسترش مفاهیم مشترك، زبان مشترك و تدابیر مشترك آغاز کردند

در  اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي مراکز تخصصی و "درخصوص بنیاد بیماري هاي نادر اروپا نتایج این تالش ها در مقاله نظري 
خطاب به بنیاد بیماري هاي نادر اروپا   منعکس شده است و این یکی از چهار موضوع ویژه ایست که در پاسخِ ۱۸"زمینه بیماري هاي نادر

 .رایزنی عمومی مجمع اروپا براي کمیسیون ارتباطات بیماري هاي نادر به آن پرداخته شد

14 - www.rdtf.org 

 خاص  و توصیه هاي گروه ضربت بیماري هاي 2006مطابق آخرین پیشرفت هاي علمی در سال : در اروپا  بیماري هاي نادرمراکز مرجع  -15

ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/docs/contribution_policy.pdf;  

16 -
 ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/rare_8_en.htm#1; 

17 -
 www.rdtf.org 

18 -
 www.rdtf.org 
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بنیاد که به مدد رایزنی گسترده اعضاء  19"شناخت این اولویت بهداشت عمومیبیماري هاي نادر؛ "این سند، همراه با متن بنیانی 

 طرحدر . گذاران منتشر شده است و سیاست سرمایه گذاران کلیهبه تفصیل شرح داده شده، به طور گسترده میان بیماري هاي نادر اروپا 
کارگاه ملی براي جمع  RAPSODY ( ،11( شود میمین مجمع اروپا تأبودجه آن از سوي به بیماري هاي نادر که  یانهمبستگی مبتال

 گذاران مراکز تخصصی و  نماینده بیماران، متخصصین مراقبت هاي بهداشتی و سیاست 270آوري پیشنهادات بیش از 
بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص  3شماره  تحقیقبه موازات این اقدام، بخشی از . سازماندهی شدند اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي 

 ، راه اندازي شد تا داده هاي خام در مورد تجارب و انتظارات بیماران مبتال به بیماري هاي نادر و مراقبتهاي درمانی
براي آگاهی  در لیسبون فرصتی را 2007چهارمین کنفرانس اروپا در زمینه بیماري هاي نادر در نوامبر . خانواده هاي آنها جمع آوري شود

 -گذاران گروه هاي عالیرتبه خدمات بهداشتی، و مراقبت هاي پزشکی دادن و مباحثه با گروه بزرگی از مخاطبان در مقام سیاست
در طی نشست ساالنه اعضاء در  ،در نهایت، در بحثی عمومی و کارگاهی متمرکز. فراهم آورد اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي کارگروههاي 

، که به اصول مهم و ) 1پیوست ( "اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي اصول مشترك مراکز تخصصی و "در کپنهاگ، بیانیه  8200ماه مه 
به  برابر درمانیِارائه  خدمات هدف این بیانیه حصول اطمینان از . اساسی مراکز تخصصی می پردازد به راي گذاشته شد و به تصویب رسید

به تسهیل کنترل چند رشته اي بیماري هاي نادر، ارائه  ،هماهنگ سازي این مراکزِ .استریق مراکز تخصصی بیماران در سراسر اروپا از ط
تشخیص دقیقی از بیماري، تسهیل دسترسی به کمک هاي اجتماعی، هماهنگ سازي فعالیتهاي پژوهشی و زیرساخت ها، به اشتراك 

بیماران و مشارکت دادن آنها در کنترل و ارزیابی  درحس امنیت  ز همه، ایجادمهمتر ااروپا، و در سطح ملی و عرصه گذاري دانش خود در 
 .بیماري خود می پردازند

 

 این کتاب

براي آنکه از اظهارات . به داده هاي کمی نیاز دارندبهداشت عمومی،  خصوصسیاست گذاري در  دربهداشت و درمان  سئولینم
بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي  3و  2شماره  تحقیقاتبه شیوه کمی بررسی شوند،  یو نظرات تجرب بیماران فراتر رفته

) 1(پیرامون بهداشت عمومی از طریق توصیف و مقایسه تجارب و انتظارات بیماران  محورِ-ایجاد سیاست هاي بیمار رویکرد بادرمانی 
این هدف اگر چه . آغاز شددر سراسر اروپا  بیماري نادرِگونه  18دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در رابطه با ) 2(تشخیص و 

الزم است بروز و تشخیص بیماري هاي نادر نمی باشد، اما مجموعه معتبري از نظرات بیماران است که نحوه واگیرشناختی  بررسیتحقیق، 
بیمار مبتال به بیماري هاي نادر می  000/12اطالعات ارائه شده در این کتاب که شامل نظرات مشترك  .پرداخته شود بداندر این بحث 

 .باشد می بایست به عنوان ابزار اطالعاتی و تدافعی مورد استفاده قرار گیرد
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 ها روش

 

 درمانیبنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي تحقیقاتی  برنامه

 

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی 1تحقیق شماره آموزه هاي حاصل از 

و آوریل  2002بین نوامبر  ،1شماره  تحقیقیعنی  ،اولین برنامه تحقیقاتی بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی
بیان تجارب بیماران مبتال به بیماري هاي نادر در دسترسی به خدمات  ،انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که هدف از آن 2003

هاي مطالعاتی در زمان انجام تحقیق بر این باور بودیم که نمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران بهترین نمونه . پزشکی و درمانی بود
کرده و به طور مستقیم نمایانگر زیرا نه تنها اغلب خود آنها جزء بیماران بودند، بلکه می توانستند تجربیات بیماران را یکپارچه  .هستند

 .سایر بیماران مبتال باشند

ی به خدمات، توانمندتر از همچنین اینطور تصور شد که سازمان هاي مرتبط با بیماران در پاسخگویی به سواالتی در مورد دسترس 
 داشته يترگاهی بیشمیزان در دسترس بودن خدمات پزشکی و درمانی آسئولین از این در حالی است که این م. هستند مسئولین بهداشتی

و هزینه  به عنوان مثال زمان هاي طوالنی انتظار(محدودیت هایی از قبیل عدم کیفیت خدمات و موانع دسترسی به آنها به  يزیاد تا حدو 
کشور فرستاده  17سازمان اروپایی مرتبط با بیماران در  50صفحه اي به  16اي  پرسشنامه. کم توجهی می کنند) براي بیماران هاي بسیار
دیستروفی ، )CD(، بیماري کرون ) MFS(، سندرم مارفان ) PWS( "ویلی-رادرپ"سندرم : بیماري نادر می پرداختنوع  6شدکه به 

هر سازمان ). 1جدول ) (CF(و فیبروز کیستیک ) TS( توبروس اسکلروزیس، ) (DMD)آتروفی عضالنی نخاعی( دوشنماهیچه اي 
، تحقیقنمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران پس از شرکت در  .پرسشنامه ها تعیین نمود تکمیلنمایندگانی را براي  ،مرتبط با بیماران

 :ارائه دادند آنطراحی و پیاده سازي درخصوص اطالعات ارزشمندي را 
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خدمات پزشکیِ ارائه شده  کافی در مورداطالعات از آنجا که امکان دسترسی به  ،مایندگان سازمان هاي مرتبط با بیمارانبه تشخیص ن – 1

با توجه به تنوع زیاد  ،عالوه بر این. ممکن بود، پاسخ به برخی از سواالت دشوار و یا حتی غیر وجود نداشت به زیرگروه بیماري مربوطه
 .نبودداروها و میزان مصرف آنها، اطالعاتی در مورد درمان در دست 

به ارائه پاسخ هاي را مشخص نمایند می دسترسی به خدمات قادر نبودند میزان کنمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران از آنجا که  – 2
 .دشوارتر می ساختتنوع پاسخ ها، ارزیابی آنها را . "دسترسی به فیزیوتراپی اغلب دشوار است": جمله از آن. کیفی پرداختند

 .مواجه شدندآنها با مشکل  تکمیل، برخی نمایندگان در نداز آنجا که پرسشنامه ها تنها به شش زبان ارائه شده بود -3

. استبیش از حد خوش بینانه  ،، این انتقاد مطرح شد که نتایجز مخاطبانبعنوان گروه بزرگتري ا ،در بحث و گفتگو با اعضاي سازمان -4
پرسشنامه ها  تکمیلنمایندگان تعیین شده براي از آنجا که عده کثیري از بسیاري از اعضاي عادي سازمان هاي مرتبط با بیماران به اعتقاد 

 اطالعات برخوردار سطح باالتري از در مقایسه با بیماران از  ،از اعضاي هیئت مدیره سازمان هاي متبوع هستند
 .اند توجه کمتري داشته اند شدهو در نتیجه به مشکالتی که بیماران در دستیابی به خدمات با آن روبرو  بوده

 .رفتهاي بعدي مد نظر قرار گ تحقیقپرسش ها ارائه شد و این نظرات در طراحی ماهیت اظهارات مختلفی در مورد  -5

نماینده از هر سازمان مرتبط با بیماران، منجر به فرد بعنوان از تنها یک  تحقیق :مشخص شد 1شماره  تحقیقسایر محدودیت هاي 
سوگیري در نمونه برداري نه تنها از منظر سطح اطالعات در مورد خدمات، بلکه در ارائه زیرگروه هاي هر یک از بیماري هاي مورد مطالعه 

 .بود تردشوار ،داروها ی بهدسترسمیزان در مورد برخی از مفاهیم از جمله  یقتحق. شده بود

گرفته شده، این امکان وجود نداشت که فهرستی از داروها را در اختیار شرکت ی بکار درمانراهکارها و روش هاي  تنوعبا توجه به 
 .قرار داده اند بپردازندکنندگان در تحقیق قرار داد تا آنها به تأیید داروهایی که مورد استفاده 

در نام داروها و تنوع نام هاي تجاري در  می توان به اشتباهاتی ،ماهیت استداللی این پرسشنامهدریافت هاي حاصل از سوء از میان 
برخی از  امکان ارائه نظرات خود درخصوص میزان گوناگونیِ تحقیقبه طور کلی، شرکت کنندگان در . اشاره نمود کشورهاي مختلف

در نهایت، ترجمه این پرسشنامه به شش زبان و ترجمه مجدد پاسخ هاي استداللی به یک زبان مشترك، . تجربیات مورد بحث را نداشتند
 .اجتناب ناپذیر باشدبروز برخی اشتباهات و این احتمال وجود داشت که فرآیندي چالش برانگیز بود 

 

 

بنیاد بیماري هاي نادر  1تحقیق شماره  
 اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی

بنیاد بیماري هاي نادر  2تحقیق شماره 
 اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی

بنیاد بیماري هاي نادر  3تحقیق شماره 
 اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی

 ماه مه 2006ژوئن  -2003سپتامبر  2003آوریل  -2002نوامبر  تاریخ اجرا

 بیماران بیماران سازمان هاي مرتبط با بیماران منبع اطالعات
 صفحه 4 صفحه 4 صفحه 16 حجم پرسشنامه

 16 8 6 تعداد بیماریهاي مورد بررسی
سازمان هاي مرتبط با بیماران 
 که در تحقیق شرکت کرده اند

50 70 130 

 22 16 17 کشور هاي مورد بررسی
 15 12 6 زبان پرسشنامه ها

پرسشنامه توسط  000/18(بیمار  5980 سازمان مرتبط با بیماران 50 هاپاسخ 
 )سازمان هاي مرتبط با بیماران توزیع شد

پرسشنامه توسط  000/20(بیمار  5995
 )سازمان هاي مرتبط با بیماران توزیع شد

 تحقیقمشخصات سه  1جدول 
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  بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی 3و  2تحقیق هاي شماره 

 .کشور اروپایی مورد بررسی قرار داد 16بیماري را در  8اجرا شد و  2006تا ژوئن  2003از سپتامبر   2شماره  تحقیق       

 .انجام شد 2008و آوریل  2006مجمع اروپا، بین ماه مه  سازمان بیماري هاي نادربه عنوان بخشی از پروژه بزرگتر  3شماره  تحقیق

تصمیم  1شماره  تحقیقعلیرغم سهولت کار اجرایی پژوهش با نمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران، بر اساس تجارب و آموخته هاي 
ده از نمونه بزرگتري از شرکت کنندگان استفا. ، بیماران بطور مستقیم مورد پرسش قرار گیرند3و  2هاي شماره  تحقیقبر آن شد که در 

با نمونه اي  .بیمار، امکان تجزیه و تحلیل جمعیت هدف متنوع تري را فراهم نموده و در نتیجه واقعیت دقیق تري را ارائه می دهد
ن به تنوع بیشتري از تحقیقاتی که در ویژگی هایی از قبیل سن، جنسیت، ملیت و موقعیت اجتماعی از تنوع بیشتري برخوردار است می توا

 ).1جدول (پاسخ ها دست یافت و پیوند بالقوه اي را میان تجارب بالینی و ویژگی هاي جمعیتی برقرار ساخت 

 

بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي  3و  2تحقیق هاي شماره رکت سازمان هاي مرتبط با بیماران در اشم

  درمانی

به منظور اظهار منصفانه تر منافع همه بیماران مبتال به بیماري هاي نادر، هیئت مدیره بنیاد بیماري هاي نادر اروپا  به بحث و 
سپس محتواي پرسشنامه ها توسط کارکنان بنیاد بیماري هاي نادر اروپا  و در . ها پرداختند پرسشنامهپیشنهاد در مورد مضامین اصلی 

بسیاري از موضوعات، از . مایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران و در ارتباط با بیماري هاي مورد بررسی، طراحی شدهمکاري نزدیک با ن
 تأخیر در تشخیص و عدم پذیرش بیماران از سوي متخصصان بهداشتی، نمایانگر سهم ارزشمند  جمله عواقب غیر پزشکیِ

 .موضوعات فراهم نمی شد چنینبدون مشارکت این سازمانها، امکان بررسی . سازمان هاي مرتبط با بیماران در این برنامه می باشند

اگرچه نمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران، دیگر منبع مستقیم اطالعات در این مطالعه محسوب نمی شدند، اما باز هم نقش  
مشارکت این نمایندگان نه تنها در انتخاب موضوعات پژوهش به طور مستقیم . ایفا کردند تحقیقجراي هر دو بسیار مهمی در طراحی و ا

، دخالت سازمان هاي مرتبط با ثانیاً. داشتند را نیز بر عهده پرسش هاارزیابی میزان درك شرکت کنندگان از ، بلکه مسئولیت داشتند
پرسشنامه هاي آماده شده توسط کارکنان بنیاد بیماري هاي نادر اروپا،  به سازمان . راهم آوردبیماران، حوزه اي ابتکاري از اطالعات را ف

هاي مرتبط با بیماران فرستاده می شد و این سازمانها با استفاده از فهرست اعضاي بیمار خود، پرسشنامه ها را براي بیماران ارسال می 
دعوت می شدند و در نتیجه تعداد پاسخ  تحقیقبه شرکت در این  ا آنها آشنایی داشتندبصی که اشخابه این ترتیب، بیماران توسط . کردند

بیمارانی که پرسشنامه ها را تکمیل می کردند آن را بدون ذکر نام، مستقیماً به بنیاد بیماري هاي نادر اروپا  . هاي دریافتی افزایش می یافت
هاي مرتبط با بیماران این اطمینان را بوجود می آورد که بدون ضرورت شناسایی فرد  ها از طریق سازمان پرسشنامهتوزیع . بازمی گرداندند

بیمار، آندسته از بیمارانی که مبتال به همان بیماري مورد بررسی بودند جزء پاسخ دهندگان قرار می گرفتند و در نتیجه حریم خصوصی 
 . محفوظ می ماندبیماران 

اي مرتبط با بیماران و مشارکت مستقیم بیماران، باعث شد پاسخ دهندگان به این تحقیق، فراتر ثالثاً ، همکاري نزدیک با سازمان ه
 . یک گروه تحقیقاتی بزرگ محسوب شونداعضاي و بلکه از افراد مورد مطالعه در یک پژوهش بوده 
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آن جمله ترجمه بررسی و پاسخ سواالت استداللی، همکاري داشتند از نیز پروژه تحقیقاتی انبی جسایر فعالیت هاي این سازمانها در 
که منجر به افزایش میزان پاسخ  شده افزودن آرم سازمان هاي مرتبط با بیماران بر روي پرسشنامه ها و ارائه پاکت هاي پیش پرداخت

 .دقیقه زمان براي تکمیل پرسشنامه ها شد 60تا  40دهی و مشارکت خوب، علیرغم نیاز به صرف 

 

 بیماري؟ 18 چرا این

از  تحقیقنخست آنکه، بدلیل اجراي  .را مبناي کار خود قرار دادبنیاد بیماري هاي نادر اروپا در انتخاب بیماري ها روشی ترکیبی 
. با مشارکت داوطلبانه این سازمانها تعیین شدند تحقیقبیماري ها و کشورهاي تحت پوشش این  ،سوي سازمان هاي مرتبط با بیماران

بیماریهاي . شدندفزوده مورد بررسی قرار گرفته بودند ا 1شماره  تحقیقبیماري که در گونه هایی از بیماري ها بطور متوالی به سپس این 
میزان شیوع این ) (CD(بیماري کرون : اضافه شده و دو بیماري از آن حذف گردیدند 2شماره  تحقیقبیشتري به فهرست بیماري هاي 

آتروفی عضالنی بیماري نمایندگان شبکه (و آتروفی عضالنی نخاعی ) بود که در این برنامه به آن پرداخته شود بیماري بسیار باالتر از آن
در تحقیق گنجانده ] ضعف و ناتوانی عصبی عضالنی - MG[دیگري به نام میاستنی گراویس  پیشنهاد کردند که بیماري ناشناخته ترِ

 ).شود

 :نادر به فهرست بیماري ها اضافه شدند، دو بیماري بسیار 3شماره  تحقیقدر 

و شته ملی براي آنها وجود ندا ی در سطح، هیچ سازمان)2جدول (شیوع پایین دلیل و فلج یکطرفه ، که ب 11اختالل حذف کروموزوم 
ی ویژگی هاي براي تحقیق انتخاب شدند که از طریق آنها امکان بررس یدوم آنکه، بیماري های. فقط داراي شبکه هاي اروپایی هستند

 باشد وجود داشته ز نظر علت شناسی، تظاهرات بالینی، اختالالت جسمی یا روانی، سن شروع و شیوع ابیماري مختلف یک 
 ).2جدول (

براي مشارکت دعوت  ،)و یا غیر آناتحادیه اروپا اعضاي اعم از (پا ذیربط در سراسر اروسازمان هاي در هر گونه از بیماري، از کلیه 
 همکاري بادلیل حجم باالي کار و یا عدم عالقه به تعدادي نیز به و  اعالم آمادگی کردندمشارکت براي اکثر این سازمانها . مدبعمل آ

بنیاد بیماري هاي نادر اروپا  مشارکت سازمان هاي مرتبط با بیماران، محدود به سازمان هاي عضوِ .از همکاري سر باز زدنداتحادیه اروپا 
 .نبود

 

 1شکل 

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی  2شماره  تحقیقکشورهاي شرکت کننده در 

 

 2شکل 

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی  3شماره  تحقیقکشورهاي شرکت کننده در 

شکل ( حضور نداشتند 3شماره  تحقیق، لهستان و پرتغال، در 2شماره  تحقیقدو کشور شرکت کننده در 
کرواسی، قبرس، جمهوري چک، یونان، مجارستان، لوکزامبورگ و دیگر از جمله کشور  8با این حال،  ).1

ر به این ترتیب ب). 2شکل ( اضافه شدند  3شماره  تحقیقاسلواکی به فهرست کشورهاي شرکت کننده در 
 .ه شدافزود) کشورهاي اروپاي شرقی( شرکت کنندهکشورهاي  یجغرافیایپراکندگی و ) به عنوان کشورهاي کوچک(تنوع مساحت 
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 .مورد مطالعه قرار گرفته اند 3و شماره  2 تحقیق هاي شمارهمشخصات بیماري هاي نادر که در  2جدول 

 
 

 
 تعداد(شیوع 

در هر بیماران 
 20)ساکن 000/10

اطفال، (سن 
 )بزرگساالن

جنسیت 
 بیمار

 حوزه بالینی
 اصلی

جسمی معلولیت 
احتمالی 

 )خیر/بله(

معلولیت ذهنی 
احتمالی 

 )خیر/بله(

وراثت ژن غالب، مغلوب، 
، جهش خود به خودي، جنسیتی

 21ناشناخته

 )AH(فلج یکطرفه
خانواده 130 تقریباً

 در اروپا
 ناشناخته، احتماالً غالب بله بله عضالنی-عصبی زن، مرد اطفال، بزرگساالن

فقدان مادرزادي -ANR(آنیدریا 
 )عنبیه

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن 17/0
 بینایی
 عصبی

 غالب، مغلوب، جهش خود به خودي 23بله 22بله

 جنسیتیغالب، مغلوب ،  خیر بله قلبی زن، مرد اطفال،بزرگساالن ATX( 22/0( آتاکسی
 

 )CF(فیبروز کیستیک 
 زن، مرد اطفال،بزرگساالن 20/1

 تنفسی
 گوارشی

 مغلوب خیر بله

 چند عاملی خیر بله گوارشی زن، مرد بزرگساالن CD( 9-6(بیماري کرون 
دیستروفی ماهیچه اي دوشن 

 )DMD() آتروفی عضالنی نخاعی(
 جنسیتی خیر بله عضالنی-عصبی 24مرد اطفال،بزرگساالن 5/0

 -EDS( دانلس -اهلرزسندرم 
گروهی از اختالالت ارثی بافت 

 )همبند
 اطفال،بزرگساالن 25/1

زن، 
 25مرد

 رماتیسمی
 قلبی
 بینایی

 جنسیتیغالب، مغلوب،  خیر بله

 غالب، مغلوب خیر بله پوستی زن، مرد اطفال،بزرگساالن EB( 00/1( اپیدرمولیز بولوسا
 جنسیتی بله بله روانی مرد اطفال،بزرگساالن FRX( 42/1(شکننده  Xسندرم 

 زن، مرد بزرگساالن HD( 62/0(بیماري هانتینگتون 
 عصبی
 روانی

 غالب بله بله

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن MFS( 00/3(سندرم مارفان 
 رماتیسمی

 قلبی
 بینایی

 غالب خیر بله

ضعف  - MG[میاستنی گراویس 
 ]و ناتوانی عصبی عضالنی

 جهش خود به خودي خیر بله عضالنی-عصبی زن، مرد بزرگساالن 85/0

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن OI( 65/0(بیماري استخوانهاي شکننده
 رماتیسمی

 قلبی
 بینایی

 غالب، مغلوب خیر بله

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن PWS( 07/1( "ویلی-رادرپ"  سندرم
 درون ریز

 روانی
 جهش خود به خودي بله خیر

فشار خون باالي شریانی ریوي 
)PAH( 

 زن، مرد بزرگساالن 15/0
 قلبی

 تنفسی
 غالب، جهش خود به خودي خیر خیر

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن TS( 88/0( توبروس اسکلروزیس
 عصبی
 روانی

 غالب بله 26بله

 زن، مرد اطفال،بزرگساالن WS( 33/1(ویلیامز   سندرم
 قلبی
 عصبی

 جهش خود به خودي بله بله

 11اختالل حذف کروموزوم 
(Ch11) 

مورد اعالم  150
 شده

 جهش خود به خودي بله بله عصبی زن، مرد اطفال،بزرگساالن

 

 2008مه  --داده هاي کتابشناختی :  بیماري هاي نادر شیوع، Orphanet سایت گزارشات مجموعه از برگرفته -20
orpha.net/orphacom/ cahiers/docs/GB/Prevalence_of_rare_diseases.pdf 

 ;Orphanet, orpha.netاز   برگرفته -۲۱
 بینایی مشکالت - ۲۲
 استکه آنیدریا یکی از ویژگی هاي آن  WAGR براي بیماران مبتال به سندرم -  ۲۳
مبتال به  تعریف شده است ، اما برخی از زنان عالئم یکسانی را نشان داده و به طور مساوي از عضویت در سازمان هاي مرتبط با بیمارانِ جنسیتیاگرچه به عنوان یک بیماري مغلوب  -  ۲٤

 .بهره می برند) DMD( )آتروفی عضالنی نخاعی( دیستروفی ماهیچه اي دوشن
 جنسیتیمعموال به عنوان یک صفت اتوزومال غالب ذکر شده که بر مردان و زنان به یک اندازه تأثیر گذاشته و یا به عنوان صفتی  دانلس -اهلرزسندرم رغم این واقعیت که بیماري  به -  ۲٥

 .که بیشتر بر مردان اثر می کند، شرکت کنندگان در این نظرسنجی اکثراً از زنان بودند
 عقب ماندگی ذهنی و مشکالت بینایی به علت تومور غیر سرطانی در مغز و چشم -  ۲٦
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 تعداد پاسخ دهندگان در هر سازمان مرتبط با بیماران – 3شکل 
 

سازمان هاي مرتبط با بیماران که  بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی، همه اعضاي بیمارِ 2 تحقیق شمارهدر 
عضو  500در سازمان هاي مرتبط با بیمارانی که بیش از . بودند تحقیقشرکت کرده بودند، واجد شرایط الزم جهت شرکت در  تحقیقدر 

 تحقیق شمارهدر . ندنفر به صورت تصادفی انتخاب شد 500داشتند، به منظور اجتناب از بازنمایی بیش از حد، گروه نمونه اي متشکل از 
 اکثرحد به خواسته شد ارسال پرسشنامه ها را  ، به منظور جلوگیري از به هم خوردن توازن بر حسب حجم مشارکت، از گروههاي بزرگتر3

 ).پاسخ دریافت گردد 100تا در نهایت حدود (بیمار که بطور تصادفی انتخاب شده بودند محدود کنند  300

این در حالی بود که این . ردندتعداد بیماران شرکت کننده را محدود ک ،چهار موردغیر از به  ،همه سازمان هاي مرتبط با بیماران
در نهایت، همه سازمان ها، منطق نمونه . ، تمایلی به انجام آن نداشتندمی دانستندبی عدالتی  اقدام راازمانها در آغاز، بدلیل آنکه این س

 . گزینی و انتخاب تصادفی نمونه ها را پذیرفتند

ررسی هاي داخلی خود از آن استفاده برخی از آنها از دستیابی به این ابزار تحلیلی جدید به هیجان آمده و اعالم کردند که در ب
بیشتر به ارائه  3 تحقیق شماره. طیف گسترده پاسخ دهندگان در هر سازمان مرتبط با بیماران را نشان می دهد ،3شکل . خواهند کرد

 .سازمان هاي کوچک مرتبط با بیماران و بیماري هایی با شیوع بسیار پائین پرداخته است
 

 27ها؟ پرسشنامه

 در. ترجمه کردندزبان  15را به  3 تحقیق شمارهزبان و  12به را بنیاد این  2 تحقیق شماره بنیاد بیماري هاي نادر اروپا،داوطلبان 
 4 کاغذيِ پرسشنامهیک . نمودمی را تأیید  داوطلب دوم ترجمهکرده و انگلیسی ترجمه زبان از  ت را داوطلب سواالفرد هر زبان، یک 

کاربران از تحقیقات آنالین که بر اساس آن ) 1: (پرسشنامه شکلاین . ارسال شدراي او هر بیمار، بزبان مادري  سیاه و سفید بهصفحه اي و 
پرسش با اطالعات بیشتري به ها  گروهدیگر اینترنت در مقایسه با از طریق  دسترسی به خدمات و ابزار تشخیصیبدلیل توانایی در اینترنت 
یکی از موانع ) 2(در فرایند تحقیق شود جلوگیري کرد  سوگیريپاسخ خواهند داد و چنین روندي احتمال دارد منجر به  تبطهاي مر

می که پرسش هایی مدیریت آندسته از براي ) 3(و از بین برد ا آن مواجه شده بودند ب 1تحقیق شماره ر طول را که دزبان تحقیق با عنوان 
و تجزیه و تحلیل اگر چه ترجمه، انتشار . آورد اهمفرسبک مناسب را  ،ی را در پی داشته باشندو مشکالت ناخوشایند رباتج ستندوانت

به  هپاسخ دهندبیماران داوطلبان و سازمان بیماري هاي نادر،  کارکنانسنگین  و مسئولیت کارحجم معرف  ،تحقیقی با چنین وسعت
یک  مندنیاز(پرسشنامه یا باینري ي هابخش تمامکه حاصل شد  این اتفاق نظر 2 شمارهتحقیق استثناي دو پرسش در  هباما ، استتحقیق 

 . بودند )یک پاسخ عددي یا تاریخ مندنیاز(ی یا کم) پاسخ بله یا خیر

 .رجوع کنید 3و  2به پیوست  3و  2شماره  تحقیقات پرسشنامه هايبراي نمونه  -۲۷ 
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کژشناخت هاي در مورد اولین عالئم تجربه شده توسط بیماران و استداللی سوال به منظور تحلیل هاي کمی می بایست دو 
 . شدمی اولیه تدوین احتمالی 

یک مند کار فراوان نیاز آنها، پردازش تخصصی بودنداصطالحات غیربا اغلب  افراد و ، فراوان، به زبان مادريمتنوعپاسخ ها  از آنجا که
این موانع وجود به دلیل ود ي که در این زمینه به انجام رسیده بالش هاي ارزشمنداز تی قابل توجهبخش . بود متخصص پزشکی و مترجم

 دریافتبراي  2 تحقیق شمارهدر . نشودگنجانده سوال استداللی هیچ  3 تحقیق شمارهشد که در  بر آنبنابراین تصمیم . بی نتیجه ماند
دیگر  را مشابه پرسش هايآنها ، که ممکن است برخی بیماران جمعیت شناختیپرسش هاي مربوط به اطالعات از پاسخ، تعداد بیشترین 

 3 تحقیق شمارهدر  ین اطالعاتتصمیم بر آن شد که جمع آوري ا، ها پاسخ بدنبال دریافت حجم باالیی از. استفاده نشد، قلمداد کنند
 .صورت گیرد

در  انرب بیمارانشان داد که تجهاي مرتبط با بیماران ، بحث و گفتگو با نمایندگان سازمان 3 تحقیق شمارهطراحی  در زمان
استفاده از شد که  مشخصهمچنین  .ندمطالبه شده تغییر می ک خدمات پزشکی و اجتماعی تا حد زیادي بسته به نوع خدمات بهابی دستی
 تحقیق شماره، بنابراین .این امکان را به بیمار نخواهد داد که به درستی تجارب خود را گزارش دهد ،بیماري 16واحد براي  پرسشنامهیک 

اختصاص داده ی خدماتمورد از  8 درخصوصبه بررسی تجارب بیماران ) 3در پیوست  8تا  1سواالت (بخش اول . دو بخش تقسیم شد به 3
دیگري بود که  شامل سواالت) 3در پیوست  14تا  9سواالت (بخش دوم . آنها را بسیار ضروري می دانستند ها نمایندگان بیماريکه  شد

 28.استمشترك  براي تمام بیماریها

 . منطبق شدندوضعیت اقتصادي در هر کشور استفاده قرار گرفتند با  انواع مختلف گروه هاي درآمدي که مورد، بخشاین در 
 . ندجمع آوري شدنیز سطح درآمد و سطح آموزش  شاملاجتماعی و  اقتصادي ی در زمینه هاي ، داده های2 تحقیق شماره برخالف

 

 اطالعاتسایر جمع آوري 

آغاز شد و این امکان را فراهم آورد که از رویکردي  تحقیقنتایج  ◌ٴ پس از تجزیه و تحلیل اولیه ،هامرحله دوم جمع آوري داده 
اس تمملی وجود دارد  در آنها ائتالفدر کشورهایی که مستقر  نمایندگانبا . نطباق بیشتري داردبا شیوه هاي تحقیقاتی ااستفاده شود که 

سیستم از کلی  يخوانندگان تصویربه این ترتیب به  بپردازند تادر زمینه بیماري هاي نادر  تا به توصیف نوآوري هاي ملیگرفته شد 
رجوع  هاکشورحاصل از بررسی نتایج به بخش (رائه شود ا 3و  2 تحقیق هاي شمارهبررسی در تحت  مراقبت هاي بهداشتی در هر کشورِ

 ). شود

 وجود ندارد براي دستیابی به این اطالعات باملی  ائتالفهیچ ها در آندر اتریش، لهستان، اسلواکی، سوئیس و انگلستان، که 
 . تماس گرفته شد مسئولین بهداشتیو  متخصصین بهداشتی بیماري هاي نادر

ه مرتجربه هاي روز خصوصدرتا اطالعات خود تماس گرفته شد  هم تحقیقشرکت کننده در  مرتبط با بیمارانِسازمان هاي با 
 . را ارائه دهند نتایج هاي خود ازواکنش ها و تفسیر، و نیز شانزندگی با بیماری

 تحقیقوضوعات مورد بررسی در این ان خواسته شد تا بطور ناشناس به تأیید مبیماراز ، مرتبط با بیمارانسازمان هاي دیگر از طریق 
 نادرملی اختالالت  بنیادعبارت از بالینی ات حیشرته در منابع مورد استفاد. بیماران ارائه شود ي ازبپردازند تا به این ترتیب تجارب بیشتر

)NORD(29،   سایتOrphanet30 سازمان نمایندگان به تأیید که بودند  31درمان بیماریهاي نادر موسسات ملی بهداشت وامور و دفتر
 .رسیده بودند نیزهاي مرتبط با بیماران 

، مشاوره تخصصی و اکتشافات درمانیخدمت  50بیش از ی متشکل از لیست درخدمات درمانی خاص بیماري خود را تا د شخواسته  هاي مرتبط با بیماران نمایندگان سازماناز  -  ۲۸

در مورد تی سواالدر هر پرسشنامه به طور خاص . وجود نداشتند به آن بیفزاینددر این فهرست  دیگري را کهخدمات تا شدند  بر آنپاسخ دهندگان . به ترتیب اهمیت مرتب کنند پزشکی
 .شددر نظر گرفته مهم ترین خدمات پزشکی مورد از هشت 

۲۹ - - rarediseases.org 
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 اخالقی  مالحظات

محرمانه ، اقداماتی در جهت تحقیقدر ضمن اجراي این . تحقیق نداشتند شرکت در رايباجباري پاسخ دهندگان به هیچ وجه 
هرگز بطور مستقیم با بنیاد بیماري هاي نادر اروپا در تماس  پرسشنامه هادر تکمیل بیماران . صورت گرفتبیماران نگهداشتن اطالعات 

 به سازمان بدون درج نام افراد ها نظر سنجی از آنجا که . ندمرتبط با بیماران ارتباط داشتسازمان هاي با تنها  نبودند بلکه
حتی و  ناشناس باقی می ماندمرتبط با بیماران سازمان هاي هویت بیماران شرکت کنندگان براي  ،نده می شدعودت دادبیماري هاي نادر 

برخی  حصول اطمینان از محرمانه بودن اطالعات،براي علیرغم تمام تالشها . می گرفتنقرار این سازمان ها  در اختیارنیز  نامه هاپاسخ
 یپیام در کارکنان بنیاد بیماري هاي نادر  اروپا ،ددر این موار .نامه درج می کردندپاسخ دهندگان آدرس خود را در پشت پاکت پاسخ

معدوم پس از ارسال این نامه  ،ییقابل شناسااطالعات شخصیِ که همه می دادند و توضیح تشکر کرده بیماران براي مشارکت آنها از کوتاه، 
علنی بررسی نتایج کلی اگر چه  .ندماندمی باقی  داده ها ناشناختهبه طور کامل حفظ شده و اطالعات  این ترتیب، گمنامی هب. خواهد شد

بیماران، از تمام  .نشد ختهشناهرگز و پاسخ مرتبط به آن ها ه شرکت کنندافراد هویت اما ، همین ترتیب ارائه می شوندبه بودند و همچنان 
 .کسب اجازه شده استنیز کتاب ین مشارکت کننده در ا مسئولین بهداشتیو  سازمان هاي مرتبط با بیماران

 

  تحلیلتجزیه و 

تماس با شرکت کنندگان خاص از آنجا که . شدمی اشتباهات پیش بینی امکان بروز ، ها تحقیقاجرایی این ماهیت خود  بدلیل
 .بود پذیرفتنیتا حد معینی در داده ها  "اختالل" وجود، نیز از صحت پاسخ هاي بیماران می کاست  "حذف اطالعات"و  بودامکان پذیر ن

 ، اما لزوماًصحت نتیجه گیري را کاهش دهدمی تواند  ی که به همراه می آوردکه تنوع پاسخ ها به دلیل اشتباهاتگمان بر این بود 
 دربا این حال . بدون بررسی باقی نماند يهیچ پرسشنامه ا 3 تحقیق شمارهنابراین ، در ب. نخواهد بودپاسخ  در حاکی از وجود تعصب

زمان  هاکه در آنهایی  ، پرسشنامهقرار گرفتتجزیه و تحلیل اي بود که مورد ، که در آن تاخیر در تشخیص متغیر عمده 2 تحقیق شماره
 . مد نظر قرار نگرفتندبودند در تحلیل نهایی بیماري ذکر نشده تشخیص صحیح  زماناولین عالئم و یا  بروز

موسسه ملی بهداشت و تحقیقات  عددياعضاي گروه آمار زیستی و محاسبات توسط  ،2 تحقیق شمارهتجزیه و تحلیل آماري 
یک مقدار کل و نیز به  بعنوان، درونینظم  فاقدبا دو یا چند مقوله اما  ییتغیرهام. انجام شد INSERM- U717)(فرانسه  پزشکی

 مواجه اند، خاصیمشکالت با ها آنتشخیص تحلیل کلی بیماري هاي مختلفی که متخصصین در به منظور . ندمحاسبه شدصورت درصدي 
زمان  تااولین عالئم بروز زمان  از دوره زمانی طوالنی ترین تأخیرها از% 25بعنوان مدت زمانی معادل  ،"دیرهنگامتشخیص "مفهوم 

صورت  هاو کشورها ، بیماري هاي مرتبط با بیمارانسازمان  برحسبتجزیه و تحلیل توصیفی . ف شدتعری تشخیص درست در هر بیماري
 . گرفت

 'کلی' مقادیرهر جا که . انجام شد داده ها جامعمجموعه  از طریق ساماندهی دیرهنگام،هاي عوامل مرتبط با تشخیص  بررسی
شامل  ،همها بیماري بررسی  حاصل ازنتایج . در نظر گرفته شده استتمام پاسخ دهندگان سوي جواب هاي ارائه شده از  مشخص شده،
 هاییکشورتنها براي  هاکشورمیانگین خاص ، نتیجه گیريبروز تردید و جانبداري در براي جلوگیري از . بوده استتحقیق  بههمه پاسخ ها 

ها را  بیش از نیمی از پاسخها بیماري کدام از این هیچ بودند وبیماري  يبیشترتعداد سه یا  د که نمایانگرمحاسبه شپاسخ  60با بیش از 
 .شامل نمی شدند

۳۰  - orpha.net 
۳۱  - rarediseases.info.nih.gov 
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باالترین ، تحصیالتسطح  .انجام شد کارکنان بنیاد بیماري هاي نادر اروپاتوسط ، 3 تحقیق شمارهنتایج هاي تمام تجزیه و تحلیل 
در  مدخلسه . خانواده در هر ماه تعریف شدخالص عنوان درآمد  تحت سطح درآمد. در نظر گرفته شددر خانواده موجود تحصیلی سطح 

و  "باال متوسط"،  "پایین متوسط"، "پائین"ن ویعنا تحت يِ حاصل،درآمد گروهچهار . مشخص شدزمینه وضعیت اقتصادي در هر کشور 
 . مطرح شدند در نتایج "باال"

 

 در انجام تحقیقبه فرد منحصر  مشارکتی

 از بیماران درخصوص چندین بیماري نادر ومستقیم  تحقیقتبادل یک ، تجزیه و تحلیل و اجراطراحی،  به نظر می رسید در نگاه اول
 انبیمارمرتبط با سازمان هدفی دست نیافتنی براي یک  ،تعدادي از کشورهاي اروپاییمنظور انتشار در بسیاري از زبانها به آن به ترجمه 

 2 تحقیق شمارهفقط  و تجزیه و تحلیلِ اجرا، راي طراحیزمان مورد نیاز ب! بود همینطوردر واقع  .بنیاد بیماري هاي نادر اروپا باشد مانند
حمایت بدون  .تر بودبه مراتب بیشکه از توان کاري کارکنان این سازمان ساعت کار محاسبه شد  3630 ،بنیاد بیماري هاي نادر اروپا

 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درداوطلبان و حمایت  ،آماري هاي تحلیل درفرانسه  کارکنان موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی یرونیب
ان و ارسال مراسالت پستی براي آنها از طریق بیمار مرتبط با اعضاي بیمار سازمان هايبا ارتباط برقراري و  انجام کارهاي روزمره و ترجمه،

با توجه . خود بیماران بود از آنِ ،مساعدتکه بزرگترین  کردباید فراموش ن با این حال. ممکن نبود 2 تحقیق شماره انجام ،سازمانهاهمین 
 4485 ه،شرکت کنند 5980، زمان صرف می کردنددقیقه  45به طور متوسط  براي تکمیل پرسشنامهپاسخ دهندگان به اینکه هر یک از 

 .صرف مشارکت در این تحقیق کرده اندي دیگر را ساعت کار

 بدونِ هاي بیرونیو حمایت  مرتبط با بیماران، داوطلبان، بیماران، سازمان هاي بنیاد بیماري هاي نادر اروپا مشارکت کارکنان - 4شکل 

 . ها پرسشنامهتکمیل در نظر گرفتن ) راستسمت (و با ) سمت چپ(

 

 تحقیقي و محدودیت هاچالش ها 

از بیماران مبتال به بیماري هاي نادر  هاي بدست آمدهداده مجموعه بزرگترین ارائه شده، در این گزارش که تحقیق  ازحاصل نتایج 
مرجع را فراهم آورده و به این ترتیب شخیص بیماري و دسترسی به مراقبت هاي موجود آنها در ارتباط با ت تجربیات و نظرات خصوصدر

 .درخصوص این اطالعات وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرندبا این حال، محدودیت هاي متعددي . قیاس محسوب می شودبراي  يمفید
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. وجود داشتاز بیماریهاي نادر ي محدود ه تعدادعامکان مطال ، تنهابنیاد بیماري هاي نادر اروپاکارکنان  يِبا توجه به محدودیت کار
جسمی یا  ت، اختالالبالینیتظاهرات  از نظرطیف وسیعی از ویژگی ها  هایی انتخاب شوند کهبیماري زیادي صورت گرفت تا اگرچه تالش 

 8000 تا 5000 يِان آمارنمایندگ به هیچ وجه ،انتخاب شده براي این بررسیبیماري هاي نادر را دارا باشند اما ، سن شروع و شیوع ذهنی
پاره اي مالحظات تا با  می توانها را  تحقیقاین بدست آمده از و اگر چه نتایج ند اند نمی باش شناسایی شدهي که تا به امروز بیماري نادر

بیماران تجارب و انتظارات ی از تصویر قابل قبولتعمیم داد اما این نتایج می توانند سایر بیماران مبتال به بیماري هاي نادر در اروپا  هبحدي 
 . را ارائه دهند اروپاسراسر ر مبتال به بیماري هاي نادر د

و  تر بودهو توانمندتر آگاه هستند انبیمار و سازمان هاي مرتبط باعض ی کهکه بیماران کرداستدالل چنین به طور کلی، می توان 
 ی باشدبیمارانت مشکالکمتر نمایانگر  ی،دریافتهاي  پاسخممکن است از این رو . نشان می دهندتمایل بیشتري ها  تحقیقشرکت در  رايب

هاي بهداشتی به تشخیص صحیح و مراقبت  دستیابیدرخصوص موجود  به مشکالت توجهبا  بنابراین. عضو این سازمان ها نیستندکه 
در نیامده اند بیشتر با این ان بیمارهاي مرتبط با سازمان  یتوعضبه که ی آندسته از بیمارانکه داشت می توان این استنباط را تنها مناسب، 

 .مواجه اند مشکالتقبیل 

 به آنها ارائه نشده است، تسؤاال توضیحی پیرامونتکمیل شده و  توسط شرکت کنندگان شخصاً پرسشنامه هاکه با توجه به این 
 . باشدی اشتباه به آنها داده شده پاسخ بدلیل عدم برداشت صحیح از برخی پرسش ها،ممکن است 

ارائه  درممکن است نیز فظه حا ضعف، خاطر آورند هیات خود را بجربتپاسخ دهندگان سواالت الزم بود برخی  از آنجا که در پاسخ به
سازمان  نمایندگانِ .شودخوش بینانه در نتایج  مذکور می توانند منجر به سوگیري هر دو محدودیت .مؤثر بوده باشدپاسخ هاي نادرست 
  اتنظرسایر براي  3 تحقیق شمارهدر پرسشنامه هاي چرا در پاسخ به این سؤال که  انبیمارهاي مرتبط با 

) 2 تحقیق شمارهاز  یات حاصلبر اساس تجرب( محاسباتیکه بدالیل  این گونه اظهار داشتند فضایی در نظر گرفته نشدپاسخ دهندگان 
از آنجا که جمع آوري اطالعاتی که درمراحل بعديِ تحقیق مورد  .وجود نداشتمختلف زبان  15چنین اطالعاتی از جمع آوري امکان 

. نشدلحاظ  3 تحقیق شماره طراحی پرسشنامه این گزینه در ،غیر قابل قبول استتجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند، از لجاظ اخالقی 
ان را تشویق کند تا با ارائه اطالعات بیمارنیز و  انبیمارهاي مرتبط با سازمان بنابراین بنیاد بیماري هاي نادر اروپا بطور اخص بر آن شد که 

 سفارشیپرسشنامه 140ارسال ، آناجراي فرایند و  تحقیقطراحی  تسهیلبا وجود تالش براي  .خود در سراسر این کتاب مساعدت نمایند
 که در  ،انبیمارمرتبط با سازمان هاي از بسیاري عالوه بر این، . بود چندین ماه هماهنگی مندنیاز ،بیمارانمرتبط با سازمان  135از طریق 

 .گرفتند در آن شرکت کنند، در نهایت تصمیم نداشتند تحقیقدر ابتدا تمایلی به شرکت 

 

  نتایجانتشار 

هاي نادر مورد  جامعه بیماري ذارانسرمایه گ کلیهاین منظور طراحی شد که بعنوان ابزاري تدافعی براي اگر چه این گزارش به 
 در. را ارائه داده اند که آناست هایی  سازمانبیماران و  رايب تحقیقبر اهمیت انتشار نتایج این عمده ما تاکید اما ، استفاده قرار گیرد

مرتبط با عالوه بر این، سازمان هاي . را دریافت کردندنتایج توصیفی تمامی  انبیمارهاي مرتبط با هر یک از سازمان ، 2 تحقیق شماره
 ه منظور حمایت از اقدامات خودبمقایسه و در نهایت  ه منظورکشور خود را بمرتبط با بیماري و مرتبط با از نتایج  مجموعه اي ،انیمارب

ها از طریق وب و کشورها ، بیماري هانجمن اهمچون نتایج حاصل از بررسی نتایج توصیفی کلی،  تمام، 3 تحقیق شماره در. دریافت کردند
شرکت کننده  سازمان هاي مرتبط با بیمارانِ در اختیار eurordis.org/eurordiscare3سایت محلی بنیاد بیماري هاي نادر اروپا 

 .قرار گرفت

 

 (37) 



ید اسال 66 شاملمجموعه اي  ،کارگاهاین به شبکه هاي ملی و شبکه هاي ویژه بیماري، صرف نظر از شرکت یا عدم شرکت آنها در 
بطور مناسب  مربوط به حمایت از اقداماتشانبرنامه هاي ارائه شد تا در  هاکشوراسالید پاورپوینت ویژه  59و ها  بیماريپاورپوینت ویژه 

 این کارگاه. شرکت کنند "3 تحقیق شمارهکسب بیشترین بهره وري از "در کارگاه  ها دعوت شد تاسازمان از عالوه بر این، . انتخاب شوند
بنیاد بیماري هاي نادر اروپا کارکنان در این نشست . برگزار شد در نشست ساالنه اعضاء بنیاد بیماري هاي نادر اروپا  2008در طول سال 

 ،کشورهاي مربوطهدر گروه هاي بیمار خود درخصوص حقوق یافته هاي  ارائهبراي می توانند که چگونه به شرکت کنندگان آموزش دادند 
 . ثر اسالیدها بپردازندانتخاب موبه 

 تجزیه و تحلیلِبه عالقمند  نیز در دسترس دانشگاهیانِ 3 تحقیق شمارهنتایج حاصل از  با تصویب هیئت مدیره، بانک اطالعاتیِ
بیماري هاي نادر در خصوص اروپا در 2005در کنفرانس سال  2 تحقیق شماره کلی عالوه بر این، نتایج. قرار می گیردداده ها بیشتر 

 اروپاییاطالع رسانی شبکه هاي و  یکز تخصصامر 2007سال در کارگاه آموزشی  3 تحقیق شمارهیافته هاي اصلی  .ارائه شد لوکزامبورگ
بیماریهاي نادر اروپا و نشست  2007، کنفرانس سال مجمع اروپادرمانی و مراقبت هاي پزشکی -خدمات بهداشتی عالیرتبهدر پراگ، گروه 

 . ارائه شدند 2008بنیاد بیماري هاي نادر اروپا در سال اعضاي ساالنه 

 

 اولیه بازتاب هاي

 سازمان بیماران، در باال گفته شد در اختیار  "انتشار نتایج"مناسبت هاي مختلفی که در قسمت  به 3و  2 تحقیق هاي شمارهنتایج 
یک از  از هیچنتایج به دست آمده  ازبه طور کلی، بیماران . قرار گرفت مسئولین بهداشتی، متخصصان بهداشتی و انبیمار هاي مرتبط با

 آشناي کلیشه هاي  با نتایجکه  قرار گرفتندمورد بحث تنها زمانی این یافته ها . ندمطالعه شگفت زده نشددو  این
 . هستند انبیماروضعیت  بهبوددر و مهم  نخستگام  ،"آموزنده"این یافته هاي . بودندهاي بهداشتی در تناقض  مراقبت

فته از نتایج کلی و بر گربالقوه شامل برداشت هاي  گذاران بهداشت از سوي متخصصان و سیاستارائه شده  توضیحاتبه طور کلی، 
حاصل از  اولیههاي  بازتاباز جمله . می باشند بیماري هاي نادر بهداشتیِدر شکل دادن به سیاست هاي  ها استفاده از این نتیجه گیري

در سیاست هاي بهداشت حاصله نتایج کاربرد  بوده واین نظر سنجی ذهنی  هايپرسش شاید که  ودبگرانی ارائه نتایج تحقیق، بروز این ن
گروه هاي بیماران مبتال به بیماري هاي نادر  و پیگیري شناساییکه می توان در آینده به  آن بود ات،یکی از پیشنهاد. باشدعمومی دشوار 

 .بیماران را بررسی کردجارب و انتظارات تایجاد شده در تغییرات داخت تا از این طریق پر

 این تغییرات نمی توان، ی خاص تغییر کنندزماننقطه  از آنجا که ممکن است اعضاي سازمان هاي مرتبط با بیماري هاي نادر در هر
و تمام  پیشنهاداین . به موازات نتایج بررسی ارائه شوند ،شد اطالعات کیفیپیشنهاد  .را نشان دادبیماران جارب و انتظارات تایجاد شده در 

 . مدنظر قرار گرفتندین کتاب در طول انتشار اپیشنهادات دیگر 

 

  در این کتابارائه نتایج 

با  ،ارجحیتتأخیر در تشخیص، درصد بیماران راضی از خدمات و یا ترتیب  هايجمله تعداد روز از اندازه گیري،نتایج قابل همه 
و قرمز  ترندمطلوباست که ی ینشان دهنده موقعیت هااز سبز به قرمز ارائه شده که در آن، به طور کلی، سبز  یرنگ یک طیفاستفاده از 

 .یت کمتري دارندمطلوبکه ی ینشان دهنده موقعیت ها
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 .شده است استفاده آنهابهتر نشان دادن براي مقیاس عددي مناسب از یک هر یک از نتایج،  در ارائه 

به بتوانند خوانندگان  شده تاسبز به قرمز استفاده  رنگیِهمان مقیاس در همه تصاویر از عددي،  هاي با وجود تفاوت بین مقیاس
از یک مثال از  در اینجا. را مشاهده کننداقتصادي -اجتماعی هاي گروهو یا  ها، کشورهابیماري  هاي گروههاي موجود در راحتی تفاوت 

 نیاز به خصوصپاسخ هاي بیماران در  به بحث در مورد استفاده کرده و "بیماريناشی از پیامدهاي  - 3 تحقیق شماره کلینتایج "بخش 
 . سرتاسر این کتاب را نشان دهیمنتایج در می پردازیم تا به این ترتیب نحوه ارائه  بیماري از پیامدهاي یبه عنوان یک محل سکونت تغییر

ارائه نتایج در سراسر نحوه نمونه اي از ( خود هستند محل سکونت تغییری که بدلیل بیماري ناچار به بیماران ددرص - 5شکل 

 )کتاب

می  3 تحقیق شمارهمورد بررسی در بیماري  16 انگرمربع نمای 16، هابیماري هاي گروه  گوناگونی در پاسخ ها دربراي نشان دادن 
ي که بطور معمول براي اختصاردر اینجا از عالئم ). مورد بررسی وجود دارد بیماريِ 8شامل  یمشابه تصویر 2 تحقیق شماره براي(باشند 

ها در سراسر متن مربع این  .مرجع ارائه شده است بیماري در بخشو نام کامل ساده تر شود شکل  تا هاستفاده شدها کاربرد دارند بیماري 
 . مرتب شده اند گروه بیماري سن پاسخ دهندگان در هر به یک شکل بوده و بر اساس میانگین

قرار در ردیف آخر سنی را دارند  الترین میانگینبا هایی که و بیماري هایی که کمترین میانگین سنی را دارند در ردیف اولبیماري 
 )ATX(و آتاکسی  )AH( که مبتال به فلج یکطرفهشرکت کنندگان در نظر سنجی آن دسته از می بینیم که  5در شکل  .گیرندمی 

 ).هر گروه بیماري دراز پاسخ دهندگان  ٪ 25حداقل ( را گزارش داده اند محل سکونت تغییراغلب نیاز به   هستند

را از پاسخ دهندگان این نیاز  ٪ 10، کمتر از )ANR(آنیدریا و ) CF(کیستیک  ، فیبروز) WS( ویلیامز  در سندرمبا این حال 
ها مربع  چرا که(شده است نمشاهده  محل سکونت به تغییردر این شکل ، هیچ رابطه اي بین سن پاسخ دهندگان و نیاز . گزارش داده اند

نقشه و یک با ها کشور گروهدر پاسخ در  گوناگونی .)سبز نیستندی اغلب به رنگ قرمز یا اغلب به رنگ و یا پایین ییباالهایی در ردیف 
 .مقیاس سبز تا قرمز نشان داده شده استهمان 

تعداد کافی  که نشان دهندهپاسخ  60با حداقل هایی تنها براي کشور هاکشور اطالعات مربوط بههمانطور که قبال توضیح داده شده، 
یک از  کدام هیچ هیچدر که ) 3 تحقیق شماره مورد براي و چهار 2 تحقیق شماره نتایجمورد براي  سه(ارائه شده بود است بیماري 

فیبروز به مبتال  ،خاصاکثریت پاسخ دهندگان از یک کشور اگر مثال، به عنوان . بیماریها بیش از نیمی از پاسخ ها را شامل نمی شدند
 داده شدهنشان به رنگ سبز تیره  5بودند، این کشور در شکل ) CF(کیستیک 
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در . بوده اندخود  محل سکونت تغییر مندتعداد کمی از بیماران این کشور نیازممکن است این برداشت اشتباه صورت گیرد که  و
محل  تغییرنتیجه گرفت که نیاز به اینطور می توان . می بینیم ها نسبت به گروه هاي بیماريها کشورهاي  گروهدر را  ي، تنوع کمترشکل

از  غالباً ينیازچنین که شاهد آن هستیم با وجود این روند کلی،  .اقامتمحل کشور وابسته است تا به به بیماري  بسیار بیشتر سکونت
 . استشده  گزارشبیماران فنالندي، دانمارکی و هلندي سوي 

را اقتصادي -گروه هاي جمعیتی و اجتماعیکل توزیع کل پاسخ دهندگان به تحقیق در  ،نمودار میله ايو  نمودار مدور يبخش ها
پاسخ دهندگان با درآمد متوسط تعداد ، استبیشتر هرچه تعداد زنان یعنی ( در تمام اشکال این کتاب یکسان باقی می ماندو نشان داده 

گروه هاي  هاي در پاسخ نوعت). که در کل این بررسی شرکت کرده اند بیشتر است یدانشگاه با تحصیالت باال و نیز تعداد پاسخ دهندگان
 محل سکونت تغییردرآمد و نیاز به  اي را میان در شکل، رابطه. مقیاس سبز تا قرمز نشان داده شده استبا اقتصادي -جمعیتی و اجتماعی

در گروه . درآمد را دارند این نیاز را گزارش کرده اند دو برابر کسانی که باالترین ،پاسخ دهندگان با کمترین درآمد شاهد هستیم که در آن
 .هیچ تغییري مشاهده نمی شودزن و مرد پاسخ دهندگان  میانیا  تحصیالتهاي سطح 
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 تحقیقات یجاتن
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 ............صفحه  بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی                  2 تحقیق شماره کلینتایج 

 ............صفحه  بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی                  3 تحقیق شماره کلینتایج 

 ............صفحه                                                                                            بررسی بیماري هانتایج حاصل از 

 ............صفحه                     بررسی کشورهانتایج حاصل از 



 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی 2تحقیق شماره  نتایج کلی

یک تشخیص دستیابی به ، جستجو براي بودند مبتال به یک بیماري نادرکه بسیاري از شرکت کنندگان در نظر سنجی از منظر 
متعدد  آزمایشات، تحت کردهزیادي مشاوره متخصصان  ، باتشخیصپیش از  این افراد. بشمار می رودطوالنی و قابل توجه  یچالش، صحیح

را  زیانباريواقب و پرهزینه عطوالنی  هايسفردشوار،  مسیراین در . روبرو شده اند تشخیص هاي نادرستبا و اغلب قرار گرفته پزشکی 
با و ، اند که خود جز آن نداشتهبیماران چاره اي در بسیاري از موارد به طور کلی، . به همراه داشته است براي بیماران و خانواده هاي آنان

در صورت دستیابی به جواب، تشخیص ها حتی . ل بپردازندمشکبه حل  ،سیستم هاي مراقبت هاي بهداشتیسوي از اندکی  مکدریافت ک
براي بیماران و خانواده هاي آن  پیامدهايو تشخیص بیماري  اعالمشرایطی که در آن به خطر  اند؛اغلب در شرایط نامناسب اعالم شده 

 . شده است توجهکمتر آنان 

 

 براي تشخیصجستجو 

را به عنوان  بهداشت، وجود یک بیماري نادرست که متخصص نی، منطقی بروز می کنندهنگامی که یک یا مجموعه اي از عالئم 
  احتماالً یک بیماري نادربه همین دلیل، تعجب آور نیست که مدت زمان الزم براي تشخیص . معرفی کندعلت پیشنهادي  اولین

بیماري نوع بستگی به  بیماري،شخیص تهر رویداد بالینی، مدت زمان الزم براي رسیدن به  در. بیماري معمولی باشدطوالنی تر از یک 
شایع بسیار افراد مبتال به بیماري هاي  که پذیرفتن آن براي این تاخیر،. داردي بیمار تشخیص وابسته به پیچیدگی نیازهايمورد نظر و 
مورد  بیماريِ 8 تاخیر در تشخیصِ. مانع براي بیماران مبتال به بیماري هاي نادر استاولین ، تنها )افراد سالمه رسد به چ(دشوار است 

از کمی درصد . متفاوت استتا حد زیادي ، تاخیر در تشخیص ها گروه هاي بیماري میاندر ). 1جدول (است ارائه شده  ذیلدر  ،بررسی
بسیار طوالنی  هايتاخیر ،آنهااز دیگري کوچک  درصدو بیماریشان مواجه شده در تشخیص  یبا تجربه تاخیر بسیار کوتاه ،پاسخ دهندگان

این  دلیلب. در تشخیص بیماري روبرو بوده اندتاخیر با حد متوسطی از با این حال، اکثر بیماران در هر گروه بیماري . را تجربه کرده اند
در هر گروه بیماري و همچنین سه ) ٪50(پاسخ دهندگان از بر اساس پاسخ نیمی بیماري در تشخیص أخیر ت میانگینمحدوده تاخیر، 

فیبروز به عنوان مثال، براي نیمی از پاسخ دهندگان مبتال به . محاسبه شده است در هر گروه بیماري )٪75(پاسخ دهندگان چهارم 
 .صورت گرفته است نشانه هاي بیماريبروز اولیه  ماه پس از 5/1بیماري ، تشخیص )CF(کیستیک 
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این ، را داشته اند هاکه تجربه طوالنی ترین تاخیر) CF(فیبروز کیستیک به مبتال از پاسخ دهندگان  ٪ 25 با درنظر گرفتن 
 .می رسدماه تاخیر پس از ظهور اولین عالئم  15به حداقل ه و به طرز چشمگیري افزایش یافت میانگین

 

 از بیماران ٪ 75ي برا تاخیر در تشخیص  از بیماران ٪ 50تاخیر در تشخیص براي  منبع اطالعات
 ماه 15 ماه CF( 5/1(فیبروز کیستیک 

 سال 3 ماه TS( 4( توبروس اسکلروزیس
آتروفی ( دیستروفی ماهیچه اي دوشن

 (DMD) )عضالنی نخاعی
 سال 3 ماه 12

 سال 8/5 ماه CD( 12(بیماري کرون 
 سال 1/6 ماه PWS( 18( "ویلی-رادرپ"سندرم 

 سال 1/11 ماه MFS( 18(سندرم مارفان 
 سال 3/5 سال FRX( 8/2(شکننده  Xسندرم 
 سال 28 سال EDS( 14( دانلس -اهلرزسندرم 

 بیماريتشخیص صحیح  تاعالئم  بین بروز اولینسپري شده زمان  میانگینِ 1جدول 

 

بیماران  بینبلکه ها بیماري هاي بین گروه تشخیص بیماري نه تنها در تاخیر  بسیاريتفاوت هاي  دهندهنشان ) 1(نتایج جدول 
ماه بین  18حداقل  تاخیرِ، )MFS(سندرم مارفان  بهمبتال از پاسخ دهندگان ) ٪ 50( به عنوان مثال، نیمی. مبتال به همان بیماري است

 گروه بیماري که جزء همان پاسخ دهندگان دیگر از  ٪25. را گزارش داده اند تشخیص صحیحدستیابی به  تاظهور اولین عالئم 
به تشخیص صحیح بیماري خود دست  ،اولین عالئم ظهوربعد از ) سال 11بیش از (ماه  133حداقل  زمانیِ میانگینِ تا گذشت ،بوده اند

 ، بلکه بررسی عواقب و عوامل مرتبط با بیماري نبودهانتقاد از روند تشخیص مطالعه هدف از این از آنجا که بطور کلی  .نیافته اند
 بهبود سالمت و کیفیت زندگی بیمارانِ جهت يراه حل هاي پیشنهادارائه به منظور دیدگاههاي ذیل ، می باشد تاخیر هاي طوالنی تر

 . ارائه شده استمبتال به بیماري هاي نادر 

 

  )تشخیص در طول سه ماه اول زندگی( از تولدپس پیش و هاي تشخیص 

 بهتولد و یا  زماننظام مند در و انجام آن بطور  خاص وجود داشته باشدتست تشخیصی  چنانچه یکبرخی بیماري هاي نادر،  در
دوران بارداري یا بالفاصله  می توان با امکان مشاهده عالئم بالینی در طول ابتال به آن بیماري پیشنهاد شود، قبلیِهایی با سابقه خانواده 

 "ویلی-رادرپ"مبتال به سندرم بیماران  در این بررسی، اغلبِ. بعد از تولد، بصورت واقع بینانه اي به تشخیص زودهنگام دست یافت

)PWS) (32% (فیبروز کیستیک  مبتال بهبیماران  و) از بیمارانCF) (36 %تشخیص زودهنگام را گزارش کرده اند) از بیماران.  

. ی بهره برده اندتشخیص زود هنگامچنین از بیماران از  ٪11، کمتر از قرار گرفتندمورد بررسی دیگري که بیماریهاي  در تمام
بیماران موجب دلگرمی سایر می تواند شده، تشخیص داده  در مراحل اولیهکه بیماریشان  PWو  CFباالي بیماران مبتال به  درصد نسبتاً

ناشی از کاهش خاصیت ارتجاعی  افتادگی ماهیچه( هیپوتونیاما درمورد بیماري رایج ، هستندباال این درصدهادر عین حال، هر چند . باشد
و در فرانسه، بلژیک  که بطور سازمان یافته( CF بیماري ژنتیکی قابل اعتماد برايهاي و وجود تست  PWS مبتال به در نوزادان) آن

ها را گزارش می  این بیماريزودهنگام تشخیص  ی کهبا غربالگري درست، تعداد بیماران. از میزان پایینی برخوردارند ،)دارائه می شون ایتالیا
 .برسد ٪ 100 به می تواند کنند
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ی تاثانتقال ور شکلهیچ  که نبیماري بزرگساالیعنی  CDبه  شانکه اکثریت( اتریشیپاسخ دهندگان بدون درنظر گرفتن حتی 
). 1شکل (بیماري مشاهده شد  هنگامقابل توجهی در تشخیص زود گوناگونی گروه کشورهادر ) هستند مبتالاي ندارد شناخته شده 

، یکمتر توسط پاسخ دهندگان دانمارک و) ٪ 28( ییو ایتالیا) % 41( یبلژیکبیشتر از سوي پاسخ دهندگان اغلب  ،تشخیص زودهنگام
 .گزارش شد )٪9تا  ٪ 7از ( یو یا لهستان ی، سوئیسي، فنالند يسوئد

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که بیماري  - 1شکل 

ماه اول زندگی تشخیص داده  3در طول  هانآ
 . شده است

 

 

دوره هاي  ،نوزادي و شیرخوارگی اندور
 بیمارانهمه  است کهزمانی  دورهاین  .آشکار می شوند اندوردر طول این  فقطبرخی بیماري ها،  خاصهستند، و عالئم  ویژه ايبسیار 

براي تشخیص یک بیماري  یایده آلموقعیت به این ترتیب، این دوره  .در تماس هستندبا متخصصان مراقبت هاي بهداشتی  بطور پیوسته
با این . استشده در طول دوران نوزادي تشخیص داده بیماریشان که داده اند ، گزارش  PWSمبتال به یک سوم از پاسخ دهندگان . است

بیش از ده تا تاخیر دیگر هم   ٪ 25ماه و  18در تشخیص را به طور میانگین تا تاخیر افراد پاسخ دهندگان، نیمی از در مورد سایر حال، 
 تشخیصدر براي به حداقل رساندن تاخیر بسیار خوبی بسیاري از بیماري هاي نادر، غربالگري نوزادان فرصت  در .را گزارش داده اندسال 

عواقب شدت چنین فرصتی براي به حداقل رساندن  از دست دادن). 2جدول (می کند  بیشتري را ایجابو در نتیجه بررسی  بیماري بوده
  .استتلخ و انکار ناپذیري  حقیقت، بیماري

 

از آنهایی که از پاسخ دهندگان به غیر % 50تأخیر در تشخیص براي  از کل پاسخ دهندگان% 50تأخیر در تشخیص براي  بیماري
 بیماریشان در طول دوران نوزادي تشخیص داده شده

CF  5/1 63(ماه  9 ماه(% 
PWS 5/1 66(سال  4 سال(% 
TS 4 90(ماه  6 ماه(% 
MFS 5/1 92(سال  2 سال(% 
DMD 12 95(ماه  16 ماه(% 
EDS 14 96(سال  14 سال(% 
FRX 8/2 97(سال  3 سال(% 
CD 12 100(ماه  12 ماه(% 

یا قبل  طول ودر ی که بیماریشان تشخیص صحیح براي همه بیماران و براي بیماران تاعالئم  بین بروز اولینفاصله زمانی  میانگین 2جدول 
 .شده استاول زندگی تشخیص داده ماه  3از 
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 پزشکی معایناتو ها مشاوره 

که بیمار در  زمانآن تا با تعداد زیادي از متخصصین بهداشتی است  بسیار مشاوره هايشامل  ،تشخیصدستیابی به براي  جستجو
عالئم ی که دیده می شود، بیماران 2همانطور که در شکل . را اعالم می نمایدتشخیص صحیح با متخصصی برخورد می کند که نهایت 

 ،)EDS( دانلس -اهلرزسندرم  مبتال بهدهندگان  پاسختمام  از .ي را گزارش کرده اندپزشکان بیشتربا مشاوره تري دارند متعدد و پیچیده 
 پزشک پیش از دریافت تشخیص صحیح را گزارش  بیستبیش از مشاوره با  ٪ 20و  پزشکبیش از پنج با  مشاوره 58%

از پاسخ دهندگان فرانسوي، سوئیسی و  ٪ 87تا  ٪ 80در حالی که : تر استحتی قابل توجه  هاتفاوت بین گروه هاي کشور. کرده اند
از پاسخ دهندگان لهستانی و دانمارکی  ٪14تا  ٪10، را گزارش کرده اند پس از مشاوره با حداکثر پنج پزشکصحیح هلندي اخذ تشخیص 

دد، شرکت کنندگان هاي متع مشاورهعالوه بر این  .اند نمودهرا عنوان تشخیص صحیح  از دستیابی بهپزشک قبل  بیستمشاوره با بیش از 
معاینات ، )٪67(بیولوژیکی آزمایشات : نیز اشاره داشته اندمختلف و تشخیصی معاینات پزشکی به از موارد  ٪ 90در در این تحقیق 

حداقل دو معاینه تشخیصی را هر شرکت کننده به طور متوسط ). ٪28(ژنتیکی آزمایشات و ) ٪41(، تست عملکرد )٪50(رادیولوژیک 
تا   14توسط انجام این معاینات و بسیار متفاوت است از کشوري به کشور دیگر ژنتیکی آزمایشات که  الزم به ذکر است .کرده استگزارش 

درصد از پاسخ دهندگان ایتالیایی ،  42ی، درصد از پاسخ دهندگان بلژیک 40درصد از پاسخ دهندگان سوئیسی، سوئدي و دانمارکی و  17
مراقبت هاي باالي  از هزینه هاي گذشته. گزارش شده است درصد از پاسخ دهندگان لهستانی 55ان انگلیسی و درصد از پاسخ دهندگ 52

 درك ، بیماري را بدنبال ندارندکه تشخیص صحیح تحقیقی  معاینات زیاد تعدادناشی از این  بهداشتیِ
نمی سازد، از اهمیت نزدیک تر را به شناخت بیماري آنها  ،ایشاتآزماز این که هر یک  تجارب والدین در آن زماناامیدي یک بیمار یا ن

 .برخوردار است

 

 

مشاوره که  یدرصد پاسخ دهندگان - 2شکل 

در طول تالش براي  از پنج پزشک با بیش
 .بیماري خود را گزارش کرده اندتشخیص 

 

 

 اشتباه  تشخیص هاي اولیه

از تعداد کل . است نادرست، تجربه اي مشترك براي بسیاري از بیماران مبتال به بیماري هاي نادر هاي اولیه دریافت تشخیص
. پیش از دستیابی به تشخیص درست، تجربه کرده اندحداقل یک تشخیص اشتباه را بیماران درصد  41، تحقیق شرکت کنندگان در 

 درصد از  25: آغاز شده مشخص تر استدر دوران بزرگسالی  شانبیماری ی کهمیان پاسخ دهندگاندر بیشتر ها پاسخ  گوناگونی
 EDS مبتال بهدرصد از پاسخ دهندگان  56و  CD مبتال بهدرصد از پاسخ دهندگان  51با مقایسه  در MFS مبتال بهپاسخ دهندگان 

تشخیص اشتباه ي را از ارش هاي کمترگز ها،گروه کشوردر میان روند پاسخ ). 3شکل ( را گزارش کرده اندنادرست اولیه دریافت تشخیص 
 ). 46، ص 3شکل (نشان می دهد فرانسه، انگلستان، اسپانیا، هلند و فنالند کشورهاي بیماران در 
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ی که درصد پاسخ دهندگان - 3شکل 

اولیه اشتباه را گزارش کرده تشخیص 
 .اند

 

 

  تشخیص اشتباه و درمان نامناسب

تشخیص هاي ناشی از جراحی گزارش  نیافراو،  4شکل  .به دنبال داشته باشد ی رادرمان نامناسب ،است که تشخیص اشتباه بدیهی
نامناسب  تاین مداخالبیش از بیماران مبتال به بیماري هاي کودکان  ،نبزرگساالمبتال به بیماري هاي بیماران . را نشان می دهدنادرست 

پاسخ درصد از  17 ، وEDS پاسخ دهندگان مبتال به درصد از MFS ،17 پاسخ دهندگان مبتال به درصد از 29  :را گزارش داده اند
 درصد از CF ،7 پاسخ دهندگان مبتال به درصد از DMD ،8 پاسخ دهندگان مبتال به درصد از 10در مقایسه با  CD دهندگان مبتال به

 . TS هندگان مبتال بهپاسخ د درصد از 6و  PWS پاسخ دهندگان مبتال به

 

 

درصد بیمارانی که جراحی ناشی  - 4شکل 

 .از تشخیص اولیه اشتباه را گزارش داده اند

 
 

 

 

 روحی و روانی پس از تشخیص اشتباه هاي درمان 

یک بیماري  یاز تشخیص اشتباه پسروانی درمان هاي روحی و از  يبیماران مبتال به بیماري هاي نادر و خانواده هاي آنها موارد
 گزارش  ،یداروهاي روانمصرف روانی و  هايبستري شدن در بیمارستان تن دادن به یا دوره اي  روانیِ هاي اعم از درمان ،رانادر 

در ما . بدزبانی متهم شده بودندو یا حتی تنش بیش از حد، به داشتن نگرانی  ،بیماري هاي نادربه والدین بسیاري از مبتالیان . کرده اند
ه عنوان بدر نهایت که آنچه  اشتباه پس از تشخیصِرا، که آنها  هاي بیماران یا خانوادهدرمان هاي گزارش شده از سوي ین اتحلیل، ن ای

در اما ، درمانها را پذیرفته اندحتی اگر خانواده ها در ابتدا این . ه اعمال گردیده، گروه بندي کرده ایمیک بیماري نادر تشخیص داده شد
 در نظر گرفته می شوند و در مورد تشخیص هاي اشتباه اولیه تشخیص هاي نادرست به عنوان  این درمان ها ،به گذشتهنگاهی 

 .غیر روانی هم همینطور است که نتیجه آن عواقب شدیدي همچون تأخیر در درمان می باشد
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 در مورد برخی از . کرده اند گزارشی را نامناسبچنین درمان هاي  ،تحقیق از شرکت کنندگان در  ٪7به طور کلی ، 
در مورد  .مند نوعی سازگاري بیمار با درمان بوده استنامناسب نیازهاي ، درمان دارندروانی  عالئمکه  FRXاز قبیل  بیماري هاي نادر

توسط بیمار به شده عالئم تجر توجیه جهتروانی ی روحی یا خیصپزشک از تش، قرار گرفتهبررسی ي که مورد بیماري هاي نادرسایر 
 DMDاز بیماران مبتال به  ٪5و  CFاز بیماران مبتال به  ٪2 :تشخیص نداده استبیماري نادر  استفاد کرده و این عالئم را به عنوان یک

 . دریافت کرده اند براي عالیم خودرا روانی درمانهاي فقط 

 درمان هاياز پاسخ دهندگان لهستانی درصد  15بیش از . اندی را گزارش کرده جارب متنوعتبیماران  ها همکشور میان گروهدر 
 ٪ 5کمتر از ها را این درمان میزان پاسخ دهندگان فنالندي، آلمانی ، دانمارکی و هلندي . را گزارش کرده اندیا روانی  روحینامناسب 

 .نیز در ارتباط است عوامل فرهنگی ابگزارش داده اند و عنوان کرده اند که این مسأله عالوه بر عوامل مرتبط با بیماري 

 

 

 

درمان هاي روحی و روانی در صورت  - 5شکل 

 تشخیص نادرست یک بیماري نادر

 

 

 

 

  تشخیص اشتباه و تالش براي دستیابی به تشخیص صحیح

ممکن است تالش بیمار تشخیص اشتباه بیماريِ بیماران مبتال به بیماري هاي نادر، نه تنها منجر به درمان نامناسب می شود بلکه 
اگر چه نمی توان نتیجه گرفت که تشخیص اشتباه به طور مستقیم باعث توقف تالش براي . دیگر را متوقف سازد هاي براي تشخیص

اظهارات بیماران قویاً نشان . تشخیص دیگر می شود، اما رابطه اي میان نوع تشخیص اشتباه و تاخیر در تشخیص صحیح مشاهده شده است
 .د که تشخیص اشتباه، مانع دیگري را در به دست آوردن تشخیص صحیح ایجاد می کندمی ده

به توصیف درصد کل تشخیص هاي نادرست و درصد تشخیص هاي روحی یا روانی براي هر ) ..........رجوع کنید به ص ( 3جدول 
که شرکت کنندگان در این بررسی آن  است شخیصتأخیر در تنشان دهنده آن نوع این جدول همچنین . بیماريِ مورد بررسی می پردازد

بیمارانی که در ابتدا تشخیص روحی یا روانی نادرستی را دریافت کرده اند  .را ناشی از نوع تشخیص اشتباهی که دریافت کرده اند می دانند
مانع بزرگتري را حتی  وع تشخیصبا تاخیرهاي طوالنی تري در تشخیص بیماري خود روبرو بوده اند و این امر  نشان می دهد که این ن

 .از سرگیري تالش براي تشخیص صحیح ایجاد می کند پیش از امکانِ ،براي بیماران
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 ) *پاسخ دهندگان(% از بیماران % 50تأخیر در تشخیص براي  
 با تشخیص نادرست غیر روحی یا  بدون تشخیص نادرست بیماري ها

 غیر روانی
 روانی با تشخیص نادرست روحی و

TS 3  5(سال  5/3 %)33(ماه  12 %)62(ماه(% 
CF 3  1(ماه  24 %)47(ماه  12 %)52(ماه(% 

DMD 1  9(سال  3 %)22(سال  2 %)69(سال(% 
CD 1  7(سال  6 %)44(سال  2 %)49(سال(% 

MFS 1  2(سال  14 %)24(سال  5/9 %)74(سال(% 
FRX 2  18(سال  6/4 %)24(سال  6/3 %)58(سال(% 
PWS 5/2  4(سال  10 %)30(سال  5 %)66(سال(% 
EDS 16  11(سال  22 %)45(سال 16 %)44(سال(% 

 تشخیص هاي نادرست تشخیص و ارتباط آن با نوعتشخیص هاي نادرست و تأخیر در  3جدول 
 .مستثنی شده اندبیمارانی که بیماریشان پیش از تولد و در طول دوران نوزدي تشخیص داده شده است از این تحلیل *

 

به طور کلی، تشخیص هاي نادرست غیر روحی یا غیر روانی با تاخیري دو برابرِ زمان تأخیر براي کسانی که بیماریشان در ابتدا به 
در صورت تشخیص هاي نادرست روحی یا روانی، تاخیري  ،CFو  TSپاسخ دهندگان مبتال به . درستی تشخیص داده شده همراه است

 در صورت . در شرایط مشابه تاخیري ده برابِر زمان فوق را گزارش کرده اند MFSچهار برابرِ زمان فوق، و بیماران مبتال به 
ا به تشخیص صحیح دست یافته برابر را نسبت به کسانی که در ابتد 14تا  5/2تشخیص هاي اشتباه روحی یا روانی، پاسخ دهندگان تأخیر 

 .اند گزارش کردند
 

 عوامل منجر به تشخیص صحیح

بیمارانِ مبتال، اغلب عوامل  خود در صورت عدم وجود ساختاري مطلوب براي تشخیص بیماري هاي نادر، انگیزه و ابتکارات شخصیِ
این ابتکارات شامل پیشنهاد امکان وجود یک بیماري نادر به پزشکی که درصدد . بسیار مهم در دستیابی به تشخیص صحیح هستند

تشخیص بیماري است، محل یابی آزمایشگاه هاي تشخیصی و سفر به چنین ساختارهاي تشخیصی در خارج از منطقه یا کشور محل 
 .مار می باشدسکونت بی

 

 مطرح کردن احتمال وجود یک بیماري نادر

بیمار، یکی از اعضاي خانواده بیمار و یا  اینکه :بسیار مهم است اقدامیبراي بسیاري از بیماران، رسیدن به تشخیص صحیح مستلزم 
که این پیشنهاد را ارائه دهد یک متخصص پزشکی 

بیماري آنها ممکن است از جمله بیماري هایی که 
 بطور معمول با آن برخورد 
. می کنند نبوده بلکه احتماال یک بیماري نادر باشد

معموالً دستیابی به تشخیص  ،طرح این احتمال
 . صحیح را تسریع می کند

 

 

درصد بیمارانی که گزارش داده اند  - 6شکل 

 .متخصصین مراقبت هاي بهداشتی خود مطرح کرده اند نزداحتمال وجود یک بیماري نادر را 
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منابعی که از آن طریق به احتمال وجود این بیماري . موارد، بیماران گزارش کرده اند که این پیشنهاد را خود ارائه داده اند% 18در 
، EDSدر بین پاسخ دهنده مبتال به . ترنت و غیرهخانواده و دوستانشان، رسانه ها، بیماران دیگر و این: دست یافته اند مختلف بوده است

پاسخ . یک نفر از هر سه نفر ارائه پیشنهاد احتمال وجود بیماري نادر به متخصصان مراقبت هاي بهداشتی خود را گزارش کرده است
، هلندي )٪31(، بریتانیایی )٪ 34(پاسخ دهندگان دانمارکی . هم اغلب از این ابتکار استفاده کرده اند FRXو  DMDدهندگان مبتال به 

 ).6شکل (از این ابتکار بیشتر بهره برده اند %) 21(و اسپانیایی ) ٪ 23(، سوئدي ) ٪ 24(

 

 شناسایی ساختار تشخیصی

حتی زمانی که احتمال وجود یک بیماري نادر مطرح می شود و حتی وجود یک بیماري نادر حدس زده می شود، بیماران باید به 
در اغلب موارد، بیماران گزارش کرده اند که . تشخیصی یا مرکز انجام آزمایشات هدایت شوند تا وجود این بیماري تأیید شود یک آزمایشگاه

 ).٪ 23(ناچار بوده اند براي شناسایی این ساختارها خود اقدام کنند 

 

درصد بیمارانی که ساختار  - 7شکل 

تشخیصی را به کمک یک منبع فاقد تخصص 
 .بهداشت شناسایی کرده اند

 

 

 

تقریباًَ در تمام بیماري هاي مورد بررسی، چنانچه تشخیص یک بیماري نادر و یا شناسایی یک مرکز یا آزمایشگاه تشخیصی از طریق 
 .طوالنی تر گزارش شده است ،تأخیر در تشخیص بیماري مدت زمانِ ،یک منبع فاقد تخصص بهداشت صورت گرفته بود

 

از بیماران هنگام مطرح % 50تأخیر در تشخیص براي  بیماري
 .................. توسطکردن احتمال وجود یک بیماري نادر 

از بیماران هنگام % 50تأخیر در تشخیص براي 
 .................شناسایی ساختار تشخیصی توسط 

 منبع فاقد تخصص بهداشت متخصص بهداشت منبع فاقد تخصص بهداشت بهداشتمتخصص  
TS 6 ماه 8/4 ماه 7 ماه 11 ماه 
CF 9 ماه 6 ماه 11 ماه 17 ماه 
CD 12 ماه 32 ماه 12 ماه 30 ماه 

DMD 15 ماه 24 ماه 14 ماه 18 ماه 
MFS 24 ماه 51 ماه 24 ماه 36 ماه 
FRX 31 ماه 41 ماه 33 ماه 41 ماه 
PWS 48 ماه 57 ماه 50 ماه 108 ماه 
EDS 156 ماه 240 ماه 144 ماه 227 ماه 

طرح احتمال وجود یک بیماري نادر و شناسایی محل ساختار تشخیصی توسط یک متخصص و ارتباط آن با تاخیر در تشخیص  4جدول 
 منبع فاقد تخصص بهداشت توسط یک و یا  بهداشت
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 تشخیصهزینه هاي دستیابی به 

تا حد زیادي اعمال می  ،علیرغم این واقعیت که در سراسر کشورهاي اروپایی دسترسی عمومی و پوششدهی مراقبت هاي بهداشتی
گزارش کرده اند که دستیابی به تشخیص، تنها با پرداخت شخصی ) ٪ 10در مجموع(شود، اما برخی از بیماران مبتال به بیماري هاي نادر 

درصد پاسخ دهندگانی که نیاز به پرداخت شخصی این هزینه ها را گزارش کرده اند در . امکان پذیر است "بسیار باال"یا  "باال"هزینه هاي 
لزوم پرداخت شخصی هزینه هاي  ٪ 12تا  ٪ 10بیماري،  8مورد از  5در . میان گروه بیماري ها و همچنین گروه کشورها متفاوت است

پاسخ هندگان . بیش از همه به این الزام اشاره داشته اند EDSو  PWSدهندگان مبتال به پاسخ . را عنوان کرده اند "بسیار باال"یا  "باال"
. را گزارش کرده اند "باال"ضرورت پرداخت شخصی هزینه هاي ) ٪ 20(و اسپانیایی ) ٪ 21(، ایتالیایی %)29(، بلژیکی )٪ 33(هلندي 

 .را اطالع داده اند "بسیار باال"ه پرداخت شخصی هزینه هاي بیش از همه نیاز ب) ٪ 13(و هلندي %) 18(پاسخ دهندگان بلژیکی 
 

 

درصد بیمارانی که پرداخت  - 8شکل 

 "بسیار باال"یا  "باال"شخصی هزینه هاي 
 .را گزارش داده اند

 

 

 

به از کل موارد خصوصی بوده و این مورد اغلب براي پاسخ دهندگان مبتال % 10گزارش شده است که ساختارهاي تشخیصی در 
 صدق ) ٪ 7تا  ٪ 4از (در مقایسه با بیماري هاي اطفال %) CD  :24 % ،MFS  :18 % ،EDS  :11( 'بزرگساالن'بیماري هاي 

در گروه کشورها، پاسخ دهندگان فرانسوي، اسپانیایی و سوئیسی بیش از همه تالش درجهت تشخیص بیماري در ساختارهاي . می کند
 .خصوصی را گزارش کرده اند

 

 

درصد بیمارانی که در  - 9شکل 

صدد  در ی،ساختارهاي خصوص
 .تشخیص بیماري خود بوده اند

 

 

 

 سفر به محل یک ساختار تشخیصی

بوده مستقر در کشور دیگر  ،از موارد ٪ 2ساختار تشخیصی در منطقه دیگر و در  ،موارد% 26پاسخ دهندگان گزارش دادند که در 
 %). 16(کمترین گزارش را براي سفر به منطقه دیگري براي دستیابی به تشخیص بیماري داشته اند  CDپاسخ دهندگان مبتال به . است
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به دفعات بیشتري سفر به خارج از منطقه به منظور ) ٪ 31( MFSو %) PWS )37(% ،EDS )37پاسخ دهندگان مبتال به 
دانمارکی، هلندي و بلژیکی اغلب بیش از همه به منطقه دیگر سفر  در گروه کشورها، پاسخ دهندگان. تشخیص بیماري را گزارش داده اند

 ). سفر به منطقه دیگر احتماالً مسافت هاي کوتاهی را شامل می شده است ،هر چند در این کشورهاي کوچکتر(کرده اند 
این سفر به احتمال زیاد شامل  نیز غالبا سفر به منطقه دیگري داشته اند، اگرچه) ٪ 48(و لهستانی ) ٪ 47(پاسخ دهندگان فنالندي 

از موارد به منظور دستیابی به تشخیص % 6و % 5پاسخ دهندگان اسپانیایی و ایتالیایی به ترتیب در . فواصل قابل توجه تري بوده است
 .بیماري به کشور دیگر مسافرت کرده اند

 

 

درصد بیمارانی که انجام سفر به  - 10شکل 

بیماري را مناطق دیگر به منظور تشخیص 
 .گزارش کرده اند

 

 

 پیامدهاي تاخیر در تشخیص

در درجه اول به عنوان علت تأخیر در درمان مناسب در نظر گرفته شده که ضرورتاً  ،از دیدگاه پزشکی، تاخیر در تشخیص صحیح
می تواند منجر به پیامدهاي متعددي در زندگی  ،با این حال، این تاخیرها در تشخیص بیماري. وضعیت بیماري نمی شود تشدیدمنجر به 

این پیامدها شامل عواقب پزشکی، همچون عواقب جسمی، . روزمره بیماران و خانواده هاي آنها شود که به همان اندازه زیانبار هستند
شامل تولد یک کودك مبتالي  عواقب غیر پزشکی می تواند. عواقب روانی، پیامدهاي شناختی و مرگ می باشند اما محدود به آنها نیستند

واکنش بیماران در مقابل این عواقب در گروه . و یا از دست دادن اعتماد بیمار به دارو باشدبا فرد بیمار دیگر، رفتار نامناسب خانواده 
یص با تاخیر را پیامدهاي زیانبار ناشی از تشخ DMDاز پاسخ دهندگان مبتال به  ٪ 55: بیماري ها و گروه کشورها بسیار متفاوت است

 .موارد چنین پیامدهاي زیانباري را گزارش کرده اند% 86در  EDSگزارش  داده اند، در حالی که پاسخ دهندگان مبتال به 

بیش از همه عواقب جسمی را عنوان ) .....، ص  11شکل (در میان پیامدهاي پزشکی  EDSو  MFSپاسخ دهندگان مبتال به 
 ). EDSاز بیماران مبتال به  ٪ 2در و  MFSاز بیماران مبتال به  ٪ 6، از جمله مرگ در %64و  ٪ 41به ترتیب (کرده اند 

اغلب در نتیجه عدم تشخیص عالئم یا بیماري آنها در مدت زمان ( از موارد، پیامدهاي روانی  ٪ 38در  EDSپاسخ دهندگان مبتال به 
 .را گزارش کرده اند) بسیار طوالنی توسط متخصصان بهداشتی
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 ٪ 24در ) به عنوان مثال اضافه وزن و کوتاهی قد(عواقب جسمی : چندین پیامد را گزارش داده اند PWSپاسخ دهندگان مبتال به 
موارد و ٪ 14در ) به عنوان مثال معرفیِ با تأخیر به محیط آموزشی مناسب، بازداري از توانایی یادگیري(عواقب در رشد شناختی  از موارد،

 تقصیرایجاد حس  مثالً( هاي روانیپیامد
٪  13در ) در بیمار بدلیل پرخوري

 .موارد

 

 

 

 

 
 

تاخیر در تشخیص، در گروه بیماري ها  ◌ٴ در نتیجه) جسمی، روانی، شناختی، مرگ(درصد تجمعی عواقب پزشکی گزارش شده  - 11شکل 

 .و گروه کشورها

جمع تمام عواقب پزشکی است که احتمال دارد یک بیمار چند مورد از آنها را تجربه کرده باشد،  از آنجا که این درصد نشان دهنده حاصل(
 .)تجاوز کند ٪ 100مجموع آنها ممکن است از 

 
نوع عواقب . را گزارش داده است) پیامد براي هر بیمار 5/1و به طور متوسط (به طور کلی، از هر سه بیمار، یک نفر عواقب زیانبار 

) ٪41(و لهستانی ) ٪ 47(، اسپانیایی )٪ 48(، دانمارکی )٪ 52(پاسخ دهندگان اتریشی . در گروه کشورها بسیار متنوع است تجربه شده
و سوئدي ) ٪42(لهستانی ، )٪ 47(پاسخ دهندگان دانمارکی ). درصد در مجموع 26در مقایسه با (اغلب عواقب جسمی را گزارش داده اند 

، )٪22(لهستانی پاسخ دهندگان ). درصد در مجموع 13در مقایسه با (هاي روانی را گزارش کرده اند در اغلب موارد پیامد) ٪ 33(
 ).درصد در مجموع 8در مقایسه با (در اغلب موارد عواقب ذهنی را عنوان کرده اند ) ٪ 10(و فنالندي %) 13(بریتانیایی 

عواقب غیر  میزانِجامعه پزشکی بازشناخته می شوند به همان که به ندرت توسط  را ، عواقب غیر پزشکیتحقیقشرکت کنندگان در 
این عواقب غیر پزشکی، زمانی که بر اساس نوع در نظر گرفته شوند، اغلب شامل رفتار نامناسب  ).12شکل (پزشکی گزارش داده اند 

در اغلب موارد شامل عدم  ،رفتار نامناسب. بوده اند) ٪ 19(اعتماد به سیستم هاي بهداشت و درمان  و از دست دادن) ٪ 21(خانواده بیمار 
و بازتاب آنها بدنبال عدم تشخیص بیماري از  ي بشمار رفتهاز عالئم بیماري و ،بیمار است که برخی از ویژگیهایی خاصِّ این مسألهدرك 

اغلب  ،عضالنی قلمداد شوند به جاي آنکه فردي مبتال به خستگی، DMDبه عنوان مثال، کودکان مبتال به . سوي پزشکان نمایان می شود
و بیماران مبتال  ،به جاي افراد ناتوان در کنترل اشتها، افرادي حریص محسوب شده PWSافرادي تنبل تلقی می شوند، بیماران مبتال به 

درنظر گرفته ممکن است افرادي بدرفتار  ،بیماریشان می باشد ناشی ازآنها  آزار دهندهبه جاي آنکه تصور شود که رفتارهاي ، FRXبه 
  .است "فقط در سر آنها"، گمان می شود آنها تظاهر به وجود دردي می کنند که  EDSبیماران مبتال به  دو یا در مور ،شوند

پس از تشخیص صحیح بیماري، والدین از احساس گناه زیادي رنج می برند که چرا به طرز ناشایستی عالئم بیماري فرزند خود را به 
 DMD  ،PWS  ،FRXپاسخ دهندگان مبتال به . د او قلمداد کرده  و یا حتی کودکان خود را ناعادالنه تنبیه کرده اندعنوان رفتارهاي ب

 .موارد چنین رفتار نامناسبی را گزارش داده اند ٪ 33و  ٪ 39، ٪ 26، ٪18در  EDSو 
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ممکن است ) از پاسخ دهندگان آن را گزارش کرده اند ٪19که در مجموع (از دست دادن اعتماد به سیستم بهداشت و درمان 
 . بخش نیز نخواهند بودجایگزین درمان هدایت کند که اگر مضر نباشند اثر  روش هايبیماران یا خانواده آنها را به سمت آندسته از 

دلیل تأخیر در تشخیص بیماري فرزندي در مورد بیماري هاي نادر با فرمهاي انتقال ژنتیکی، تولد فرزندان دیگر در خانواده مبتال به 
نمایانگر  ،که زودتر مبتال شده

وضعیت بسیار ناخوشایند، ناعادالنه و 
کامالً اجتناب پذیري است که  از 

 از  ٪19سوي 
% FRX ،6پاسخ دهندگان مبتال به 

و  DMDاز پاسخ دهندگان مبتال به 
 TSاز پاسخ دهندگان مبتالبه  3٪

 .گزارش شده است

 

 

تولد یک (گروه هاي بیماري ها و گروه هاي کشورها گزارش شده  که دربا تأخیر  تشخیص هايِ ناشی از درصد تجمعی عواقب غیر پزشکیِ - 12شکل 
اعتماد به داروهادادن مبتال به بیماري، رفتار نامناسب خانواده، از دست  دیگرِ کودك.( 

ر پزشکی است که احتمال دارد یک بیمار، چند مورد از آنها را تجربه کرده باشد، مجموع از آنجا که این درصد نشان دهنده حاصلجمع تمام عواقب غی(
 .)تجاوز کند ٪ 100آنها ممکن است از 

 

 

 ).5جدول (طوالنی ترین زمان تاخیرها را در تشخیص عنوان کرده اند  کردند،پاسخ دهندگانی که عواقب غیر پزشکی را گزارش 

 )*پاسخ دهندگان(% بیماران از % 50تأخیر در تشخیص براي  
بدون تشخیص  بیماري ها

 اشتباه
داراي عواقب پزشکی 

جسمی، روانی، شناختی، (
 )مرگ

تولد یک کودك دیگر مبتال به (داراي عواقب غیرپزشکی 
بیماري، رفتار نامناسب خانواده، از دست دادن اعتماد به 

 )داروها
CF 9/3 ماه 18 ماه 18 ماه 

PWS 2/7 ماه 22 ماه 12 ماه 
TS 1 سال 5/2 سال 4/2 سال 

MFS 1 سال 3 سال 2 سال 
DMD 2 سال 9/5 سال 6 سال 
EDS 1/1 سال 6 سال 4 سال 
FRX 5/1 سال 3/3 سال 4 سال 
CD 5/2 سال 20 سال 19 سال 

 .غیر پزشکی و ارتباط آن با عواقب پزشکی و پیامدهاي بیماريتاخیر در تشخیص  5جدول 

 .بیماریشان پیش از تولد و در طول دوران نوزادي تشخیص داده شده است از این تحلیل مستثنی شده اندبیمارانی که *
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 تشخیص تأییدي

بنابراین  قابل درك است که . اعالم تشخیص بیماري نادر، نقطه عطف مهمی را در زندگی بیماران و خانواده هاي آنها رقم می زند
بیماران یا  ،در نتیجه. به دنبال تأیید این تشخیص از سوي یک پزشک دوم یا یک ساختار تشخیصی باشند آنها بیماران و خانواده هاي

از آنجا که . در این خصوص دارند تداوم پیگیريانگیزه قویتري براي  ،خانواده هایی که در ابتدا تشخیص هاي نادرست دریافت کرده اند
اشتباه را گزارش کرده اند، تعجب آور نیست که همین پاسخ دهندگان بیش از همه اغلب دریافت یک تشخیص  EDSبیماران مبتال به 

 .جستجو براي دریافت تشخیص تأییدي را هم بیان کرده باشند

توزیع متنوع بیمارانی که در گروه کشورها مطالبه تشخیص تأییدي را گزارش کرده اند نشان می دهد که انگیزه براي جستجوي نظر 
 ).13شکل (فرهنگ تعیین می شود  دوم نیز بر اساس

جستجو براي تشخیص تأییدي را گزارش کرده اند، در حالی که بیشتر از  ،کمتر از یک نفر از هر ده پاسخ دهنده هلندي و انگلیسی
 . یک نفر از هر سه پاسخ دهنده اسپانیایی اقدامی مشابه را گزارش داده اند

 

 

درصد بیمارانی که مطالبه  - 13شکل 

 .تشخیص تأییدي را گزارش کرده اند

 
 

 

 تغییر محل سکونت

از پاسخ دهندگان گزارش شده است که  ٪10، در مجموع توسط استتشخیص یک بیماري نادر هايپیامداز که  تغییر محل سکونتنیاز به 
 ).14شکل ( می باشدتوزیع آنها در گروه بیماري ها از تنوع باالیی برخوردار 

 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 14شکل 

 خود را گزارش  تغییر محل سکونت
 .داده اند
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محدودیت هاي قابل توجهی در تحرك آنها را  ،که پیشرفت بیماریشان%) 15(  EDSو %) DMD  )28پاسخ دهندگان مبتال به  
را گزارش داده اند  سازگار شده با نیازهایشاندر صورت امکان به خانه اي ) عمدتاً در همان منطقه(در بر دارد، بیش از همه نیاز به جابجایی 

 ).15شکل (

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 15شکل 

خارج از منطقه محل مکانی جابجایی به 
 .را گزارش داده اند سکونت خود

 

 

 

 تشخیص بیمارياعالم 

اندازه یک د به نمی شومطلع ادر نوجود بیماري از شرایطی که تحت آن بیماري و اعالم تشخیصِ براي بیماران و خانواده هاي آنها 
هنگامی که از  .و می تواند در کمک به آنها جهت پذیرش این تشخیص و تن دادن به درمان مناسب، حیاتی باشد استاهمیت  حائز

غیر "درصد گزارش دادند که این شرایط  12را به خاطر آورده و  "بدي"درصد از آنها شرایط  23بیماران در مورد تجارب آنها سؤال شد، 
 ).16شکل (بوده است  " قابل قبول

به طور کلی، بیش از یک نفر از هر سه پاسخ دهنده گزارش داده اند که تشخیص بیماریشان در شرایطی پایین تر از حد ایده آل به 
از پاسخ دهندگان مبتال به  ٪ 51: در گروه بیماري ها، شرایط اعالم تشخیص بیماري بطور قابل توجهی متفاوت بود. آنها اعالم شده است 

EDS  از پاسخ دهندگان مبتال به  ٪30، کمتر ازMFS  وCD از پاسخ دهندگان مبتال به  ٪40و  ٪30، و بینDMD  ،CF ،FRX  ،
PWS  وTS  حتی در گروه کشورها. به آنها اعالم شده است "غیر قابل قبول"یا  "بد"گزارش کرده اند که بیماریشان در شرایط، 

پاسخ دهندگان هلندي، ایتالیایی، سوئیسی، لهستانی و فنالندي گزارش کرده اند درصد از  30کمتر از : گوناگونی بیشتري مشاهده می شود
از پاسخ دهندگان دانمارکی دریافت تشخیص  ٪ 50که تشخیص بیماریشان را به شیوه اي نامناسب دریافت کرده اند، در حالی که بیش از 

 .را در شرایطی  پایین تر از حد ایده آل گزارش داده اند

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 16شکل 
در  شانتشخیص بیماری گزارش کرده اند

به آنها  "غیرقابل قبول"یا  "بد"شرایط 
 .اعالم شده است

 

 

 



(56) 

شرایط رضایتبخش براي بیماران و خانواده هاي آنان است؛ که دربرگیرنده زمان  شامل ،شرایط ایده آل براي اعالم یک بیماري نادر
ح ماهیت بیماري، پیامدهاي آن در زندگی روزمره، پیشرفت بیماري و پیش آگهی، و همچنین زمان کافی براي بیماران و کافی براي تشری

مهم هر دو والدین براي اعالم تشخیص بیماري کودکانِ مبتال، حضور . هر گونه سؤال دیگر است ◌ٴ اعضاي خانواده آنها براي پرسش آزادانه
براي دستیابی به این . اي وراثتی که از طریق ژنتیکی از سوي یک یا هر دو والدین منتقل می شونداست، به خصوص در مورد بیماري ه

معیارها، اعالم تشخیص یک بیماري نادر باید در چارچوب یک مشاوره پزشکی که بطور ویژه به مسأله اعالم تشخیص بیماري اختصاص 
 ).17شکل (زارش داده اند که بیماریشان در شرایطی متفاوت اعالم شده است از پاسخ دهندگان گ ٪ 32با این وجود، . صورت گیرد ،دارد

را خارج از چارچوب مشاوره پزشکی گزارش خود  بیش از همه اعالم تشخیص بیماري نادر FRXو  PWSپاسخ دهندگان مبتال به 
از پاسخ دهندگان اسپانیایی، % 25کمتر از : تا حد زیادي بیشتر از گوناگونی در گروه بیماري ها است ،تنوع در گروه کشورها .داده اند
از  ٪ 40اند، در حالی که بیش از  کردهرا گزارش  و هلندي اعالم تشخیص بیماري نادرشان خارج از چارچوب مشاوره پزشکی سوئیسی

 .نامناسب مشابهی را عنوان نموده اندپاسخ دهندگان ایتالیایی، دانمارکی و اتریشی شرایط 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که گزارش  - 17شکل 

بیماري خارج از چارچوب اعالم کرده اند 
 .شده است انجاممشاوره پزشکی 

 

 

مثالٌ در راهرو و (تشخیص یک بیماري خارج از چارچوب مشاوره پزشکی، می تواند در بسیاري از مکان هاي نامناسب  اعالم شفاهیِ
 10در مجموع ، . اعالم کننده را از بین می برد رخ دهد، که امکان محرمانه ماندن مسأله و یا تمرکز پزشک) یا در اتاق بیمار در بیمارستان

  EDSپاسخ دهندگان مبتال به .تشخیص بیماري نادرشان را خارج از چارچوب مشاوره پزشکی گزارش داده انداز پاسخ دهندگان اعالم  ٪
این مسأله را ) ٪ 14(و پاسخ دهندگان آلمانی ) ٪ 17(، پاسخ دهندگان ایتالیایی ) ٪ 18(، پاسخ دهندگان لهستانی %)14( FRXو%) 15(

 ).18شکل (بیش از همه گزارش داده اند 

 
 

درصد پاسخ دهندگانی که گزارش  - 18شکل 

کرده اند اعالم تشخیص بیماري نادرشان بصورت 
شفاهی و خارج از چارچوب مشاوره پزشکی بوده 

 .است
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و ) ٪ 30(درصد از پاسخ دهندگان، و بیشتر از سوي پاسخ دهندگان اتریشی  10اعالم تشخیص از طریق تلفن در مجموع  توسط 
و کمتر از همه توسط پاسخ دهندگان انگلیسی و سوئدي ) ٪ 13تا  ٪ 12(کمتر از سوي پاسخ دهندگان ایتالیایی، آلمانی ، فرانسه و بلژیک 

بیش از همه دریافت تشخیص بیماري %) 18(  CFو %) 22(  CDدر گروه بیماري ها، پاسخ دهندگان مبتال به . گزارش شد) ٪ 4تا  ٪ 3(
 ).19شکل (را گزارش داده اند  از طریق تلفن

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 19شکل 

تشخیص بیماریشان از  اعالمگزارش کرده اند 
 .طریق تلفن بوده است

 

 

 

در برخی . از مجموع پاسخ دهندگان، تشخیص بیماري به صورت کتبی و بدون هیچگونه تماس با شخص اعالم شده بود ٪ 10براي 
این وضعیت . این امر به معناي اعالم بیماري از سوي یک ساختار تشخیصی بدون هیچگونه توضیحی بوده است) در مجموع ٪7(موارد 

در گروه کشورها پاسخ . گزارش شد%) 10(  DMDو %) FRX )19(% ،PWS  )10بیش از همه توسط پاسخ دهندگان مبتال به 
 ).٪ 10(را به این شیوه گزارش داده اند یماري اعالم تشخیص بدهندگان سوئدي، هلندي و بلژیکی اغلب 

 ).20شکل (اعالم تشخیص بیماري به صورت کتبی را گزارش کرده اند  ،بسیار به ندرت) ٪1(پاسخ دهندگان اسپانیایی 
 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 20شکل 

 ،اند تشخیص بیماریشان گزارش کرده
اعالم  یتوضیحهیچ بصورت کتبی و بدون 

 .استشده 

 

 

 12(، اما پاسخ دهندگان دانمارکی ) ٪3(اعالم کتبی تشخیص بیماري همراه با توضیحات، در مجموع کمترین میزان را داشته است 
در مقایسه با سایر گروههاي بیماري ها و کشورها بیشترین میزان گزارش را در این خصوص داشته اند %) 7(  EDSو مبتالیان به ) ٪
 ).21شکل (

 



 

(58) 

 

درصد بیمارانی که  - 21شکل 

گزارش داده اند تشخیص 
بصورت کتبی و  شان،بیماری

شده همراه با توضیحات اعالم 
 .است

 
 

 

 حمایت ها و اطالعات بیشتر توأم با اعالم تشخیص بیماري

 حمایت هاي روانی

که معتقد بودند) در مجموع ٪ 87(، عده زیادي از شرکت کنندگان در این بررسی )٪ 16(به استثناي پاسخ دهندگان لهستانی 
و % 60بین (عمالً اکثریت پاسخ دهندگان ). 22شکل (بیماران می بایست در طول زمان تشخیص از حمایت هاي روانی برخوردار باشند 

ز هر چهار پاسخ دهنده فرانسوي، لهستانی، ایتالیایی و سوئیسی بیش از سه نفر ا. از حمایت هاي روانی برخوردار نبوده اند) در مجموع% 80
در صورت وجود چنین حمایتهایی، این حمایت هاي روانی ). 23شکل (در زمان تشخیص بیماریشان چنین حمایتهایی را دریافت نکرده اند 

 .ارائه شده است) از موارد ٪ 24(ط با بیماران و یا از سوي سازمان مرتب) از موارد ٪ 28(، یک پزشک )از موارد٪ 33(توسط یک روانشناس 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که  - 22شکل 

گزارش کرده اند اعالم تشخیص بیماریشان 
 .با حمایت هاي روانی همراه نبوده است

 
 

 

 اطالعات کامل درباره بیماري

 الزم استبیماري  اعالم به هنگام کهمعتقد بودند ،)در مجموع ٪ 95( تحقیقبه همین ترتیب، تقریبا همه شرکت کنندگان در 
 .شود دادهبه بیمار  آناطالعات بیشتري درباره 
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باالخص، بیش از یک نفر از هر سه پاسخ . را دریافت نکرده اند تکمیلیاز پاسخ دهندگان به تحقیق، اطالعات  ٪25به طور متوسط 
وجه چنین  هیچبه و بیش از یک نفر از هر سه پاسخ دهنده دانمارکی و هلندي  MFSو  PWS  ،TS  ،EDSمبتال به  ◌ٴ دهنده
 ).23شکل (را دریافت نکرده اند  یاطالعات

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که گزارش  - 23شکل 

 ارائهبدون  کرده اند اعالم تشخیص بیماري
 .است صورت گرفته تکمیلیاطالعات 

 

 

 32بیماريماهیت ژنتیکی 

در از کل پاسخ دهندگان گزارش دادند که در زمان اعالم تشخیص بیماري،  ٪ 25، نزدیک به د بررسیمورژنتیکی بیماري  7در 
بیشتر فقدان این  PWSو  EDS  ،TSباالخص پاسخ دهندگان مبتال به . داده نشده بود یبه آنها توضیحمورد ماهیت ژنتیکیِ بیماري 

ی، لهستانی، دانمارکی و فنالندي فقدان تبادل اطالعات درخصوص ماهیت ژنتیکی پاسخ دهندگان سوئیس. اطالعات را گزارش دادند
 ).24شکل (بیش از پاسخ دهندگان دیگر کشورهاي مورد بررسی گزارش کرده اند  ،بیماریشان را

 

 

ارش درصد پاسخ دهندگانی که گز - 24شکل 

بدون اطالعات  کرده اند اعالم تشخیص بیماري
 .ژنتیکی درخصوص بیماري صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در این بخش گنجانده نشده اند ،هستند CDکه در آن پاسخ دهندگان عمدتاً بیماران مبتال به  ،و کشور اتریش ،بیماري کرون، که وضعیت انتقال ژنتیکی ندارد  - ۳۲
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دیگر افراد این اطالع رسانی همچنین بر تصمیم . اعالم یک بیماري ژنتیکی تأثیر مستقیم بر تصمیم بیمار براي بچه دار شدن دارد
 ،تشخیص بیماري یکی از اعضاي خانواده. چراکه آنها نیز ممکن است ناقل این بیماري باشند .تأثیر می گذاردجدید تولد عضو خانواده براي 

 پیش از این مورددر آنها  بیماري عالئمهمچنین می تواند منجر به تشخیص بیماري سایر اعضاي مبتالي خانواده باشد که 
 .است واقع شدهبی توجهی 

آن به طور مؤثر جلوگیري شده و این امکان فراهم  بی وقفهناسانده شود و از انتقال براي آنکه یک بیماري ژنتیکی به یک خانواده ش
یا خانواده هاي آنها مشاوره  مبتالیانمی بایست به  ،شود که بیماريِ اعضاي مبتالي خانواده که تاکنون مشخص نشده تشخیص داده شود

  .صورت گیردتبادل این اطالعات  نیزانواده ن، با سایر اعضاي خآهمچنین الزم است پس از . شودژنتیکی ارائه 

در گروه بیماري ها تفاوت هاي زیادي . مشاوره ژنتیک ارائه شده بود ،از خانواده هاي شرکت کننده در بررسی ٪ 52در مجموع به 
از پاسخ دهندگان مبتال به % 26و تنها  DMDاز پاسخ دهندگان مبتال به % FRX  ،77از پاسخ دهندگان مبتال به ٪ 86: مشاهده شد

EDS در گروه کشورها، ارائه خدمات مشاوره ژنتیک بیش از همه توسط پاسخ دهندگان . از خدمات مشاوره اي برخوردار شده بودند
، دانمارکی )درصد 32(و کمتر از همه از سوي پاسخ دهندگان سوئیسی ) درصد 67(و بلژیکی ) درصد 71(، هلندي )درصد 74(بریتانیایی 

 .گزارش شده بود) درصد 27(و سوئدي ) درصد 35(

 ،آنها عنوان کردند که اطالع رسانی به خانواده هایشان در مورد ماهیت ژنتیکی بیماريِ) درصد 42(کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان 
، )درصد 21(سوئدي خ دهندگان ارائه چنین پیشنهادي بسیار به ندرت توسط پاس. از سوي یک متخصص بهداشت پیشنهاد شده بود

 .گزارش شد) درصد 32(و دانمارکی ) درصد 29(سوئیسی 

را با اعضاي خانواده  آنهااز کل پاسخ دهندگان  ٪87باشد یا خیر،  صورت گرفتهچه توسط یک متخصص بهداشت  اطالعات،این ارائه 
سوئیسی، لهستانی و هلندي عدم اطالع رسانی به خانواده هاي حداقل یک نفر از هر پنج پاسخ دهنده فنالندي، . خود درمیان گذاشته اند

 .خود در خصوص  ماهیت ژنتیکی بیماریشان را گزارش دادند

بسیار کمتر از سایر پاسخ دهندگان، عدم اطالع رسانی به خانواده هاي خود درخصوص ماهیت  PWSپاسخ دهندگان مبتال به 
 ).25شکل (ژنتیکی بیماریشان را گزارش کرده اند 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی که   - 25شکل 

ماهیت ژنتیکی بیماري را به خانواده هاي خود 
 .اطالع رسانی کرده اند

 

 

 

 درصد از مجموع  15تبادل اطالعات درخصوص ماهیت ژنتیکی بیماري، منجر به تشخیص بیماريِ سایر اعضاي خانواده در 
شده است که برخی از آنها ) 27شکل (پاسخ دهندگان مجموع  درصد از 17بیماري در و شناسایی سایر ناقلین ) 26شکل (پاسخ دهندگان 

 .پیش از این عالئم بیماري را تجربه کرده و برخی تجربه نکرده بودند
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کمتر منجر به ) 26شکل (تشخیص بیماري پاسخ دهندگان لهستانی، بلژیکی و هلندي : تفاوت در گروه کشورها بسیار قابل توجه بود
در ). ٪ 5کمتر از (تشخیص بیماري اعضاي خانواده هایشان شده و در میان پاسخ دهندگان ایتالیایی این امر حتی کمتر هم بوده است 

کمتر از پاسخ %) 8-6(  TSو  CF ،DMD،  %)PWS  )1پاسخ دهندگان مبتال به : هایی مشاهده شدگروه بیماري ها هم تفاوت 
درخصوص اطالع رسانی به خانواده هایشان که منجر به تشخیص هاي دیگر ) ٪ EDS )32 ٪ -37و  MFS FRXدهندگان مبتال به 

 .شده است گزارشاتی ارائه داده اند

 

 

 درصد پاسخ دهندگانی که - 26شکل 

 منجر به  ابتالي آنها به بیماريتشخیص 
 .تشخیص هاي دیگري در خانواده شده است

 

 

 

کمترین . در گروه بیماري ها، درصد ناقلین بیماري که در نتیجه تشخیص دیگري در خانواده مشخص شده اند متفاوت است
تعداد بسیار کمی از پاسخ دهندگان . رخ داده است PWSو  MFSشناسایی ناقلین بیماري، در خانواده هاي پاسخ دهندگان مبتال به 

ممکن است این امر بدلیل این . لهستانی و سوئیسی، شناسایی ناقلین در خانواده شان پس از اعالم تشخیص بیماري را گزارش کرده اند
 ).27شکل (ده اند نیز مبتال بو MFSو  PWSواقعیت باشد که بسیاري از شرکت کنندگان لهستانی و سوئیسی به بیماري هاي 

 

 

درصد پاسخ دهندگانی  - 27شکل 

که تشخیص بیماریشان منجر به 
 شناسایی سایر ناقلین بیماري 

 .شده است
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 بنیاد بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبتهاي درمانی 3تحقیق شماره نتایج کلی 

 

 
این تعداد . مورد خدمات پزشکی مختلف بوده اند 9بیش از  به نیازمند ،با توجه به جمعیت کل پاسخ دهندگان، میانگین بیماران 

 بیش از نیمی از . خدمت پزشکی مختلف، متغیر بود 12خدمت پزشکی مختلف تا تقریباً  4بسته به نوع بیماري از حدود 
. خدمات پزشکی ضروري عنوان کردند پاسخ دهندگان، عدم ارجاع بیمار به این خدمات پزشکی را به عنوان بزرگترین مانع در دسترسی به

قابل توجه در عدم دستیابی به این خدمات، در دسترس نبودن آنها و پس از آن زمان انتظار، مسافت و هزینه هاي شخصی  دومین دلیلِ
در . ی بوده اندماه پیش از آغاز بررسی نیازمند کمک یک مددکار اجتماع 12تقریباً یک سوم از پاسخ دهندگان در طول . گزارش شده است

یا به سختی  ،دسترسی آسان یا بسیار آسان به مددکاران را گزارش کرده اند، بیش از یک سوم از بیماران ،حالی که تعداد زیادي از بیماران
 .با مددکاران تماس داشته اند و یا اصالً نتوانسته اند مددکاري را مالقات کنند

در مجموع، یک نفر .آنها همیشه از خدمات پزشکی یا اجتماعی رضایت نداشته اند حتی در صورت دسترسی بیماران به این خدمات،
از هر ده بیمار گزارش کرده است که آندسته خدمات ضروري که به دنبال آن بوده اند، یا انتظارات آنها را در حد کمی برآورده کرده و یا 

. ضایتمندي از خدمات اجتماعی حتی از این حد پایین تر بوده استبه طور کلی، میزان ر. اصالً با انتظارات آنها منطبق نبوده است
 ت اجتماعی مورد بررسی، نیمی از پاسخ دهندگان گزارش داده اند که این خدمات انتظارات آنها را اخدماز  مورد 7درخصوص 

یک پنجم از پاسخ دهندگان، بدلیل بیماریشان ناچار به جابجایی خانه  در حدود. برآورده نکرده است "اصالً"برآورده کرده یا  "تا حدودي"
در حدود . است خود بوده اند و معموالً این اقدام به منظور نقل مکان به خانه اي که با نیازهاي بهداشتی آنها سازگارتر باشد صورت گرفته

ناچار به محدود کردن و یا توقف فعالیت هاي  آنها بدلیل بیماريار در خانواده یک سوم از پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که یک فرد بیم
فرد یک سوم دیگر از پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که یک عضو خانواده مجبور بوده است براي مراقبت از . حرفه اي خود شده است

 .فعالیت هاي حرفه اي خود را محدود یا متوقف کندبیمار 

اگرچه نوع این . هر پنج بیمار، عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشت و درمان را تجربه کرده استبه طور کلی، تقریبا یک نفر از 
طرد شدن ها در گروه بیماري ها و گروه کشورها متفاوت است اما بیشتر بیماران گزارش کرده اند که متخصصین بدلیل پیچیدگی بیماري 

عملکرد مراکز تخصصی و نحوه به اجرا درآوردن وظایف آنها به بهترین  تحقیق،ر شرکت کنندگان د. آنها تمایلی به درمانشان نداشته اند
 .شکل را رتبه بندي کرده اند
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 پزشکی خدمات

 درتدریجی  يمعموال شامل رویکرد هابیماریاین  کنترلبراي اکثر بیماري هاي نادر، واحد  یِختدرمان علت شنا بدلیل فقدان یک
درخصوص مراقبتهاي ي رشته اچند  يرویکردمند نیازبوده و پیچیده  بیماري هاي نادر بیشترِ به این ترتیب،. بیماري است عالئمدرمان 

همانطور دیگر متفاوت است، فرد ه ببیمار فرد از یک  بیماريبسته به شدت رشته اي، چند  هايرویکردمیزان نیاز به چنین . درمانی هستند
بیماران، هر یک از  خدمات پزشکی مورد نیازِمیزان براي تعیین  .دیگر تفاوت داردبیماري به بیماري یک از که بر حسب پیچیدگی بیماري، 

اگر . شد ه پیش از انجام این بررسی آن را مطالبه کرده محاسبههر بیمار در طول دوره دو سال ی کهخدمات پزشکی مختلف تعدادمیانگین 
 را نشان طیف خدمات مورد نیاز در هر گروه بیماري  اما، استفرد بیمار  یک این عدد نشان دهنده میزان نیازچه 

در بنابراین، . شته باشدوجود دادر زمینه خدمات مورد نیاز میان بیماران تفاوتهایی ممکن است  همگروه بیماري  همانحتی در . نمی دهد
مورد استفاده قرار گرفت که مستند به عنوان منبع ده بیمار، از هر مورد نیاز براي حداقل یک نفر  خدمات پزشکیِ ،بررسیمورد  هر بیماريِ

. مورد نظر الزم استبالقوه براي پاسخگویی به نیازهاي گروه بیماري باشد که بطور طیف وسیعی از خدمات پزشکی می تواند نشان دهنده 
به , ازسازمان مراقبت مؤثرترین و مطلوبترین ، یساختار و عملکرد مراکز تخصصزمینه در  نابا انتظارات بیمارهمراه این تجزیه و تحلیل، 

 . را مشخص می کندهر بیماري نادر  ،اخصبه طور ,و  بیماران مبتال به بیماري هاي نادر ،طور کلی

 

 نیازهاي فردي 

این .خدمات مختلف پزشکی است 4/9 شاملپاسخ دهندگان  هاي فرديِنیازمیانگین با توجه به جمعیت کل پاسخ دهندگان، 
آنچه که ممکن است در . نوع خدمات مراقبتی دیگر است 4/2پزشکی و  معاینات، سه نوع مشاورهشامل چهار نوع خدمات به طور خاص 

ه آنها مری روززندگ. براي بیماران مبتال به بیماري هاي نادر یک واقعیت است ،باشدخدمت پزشکی تعداد قابل توجهی  ،نظر افراد سالم
 با کیفیت  هاي درمانیِمراقبت  دریافتو  ها قرار مالقاتحصول اطمینان از ، پزشکی ارائه دهندگان خدماتیابیِ محل  متمرکز بر

قرار گرفته مورد بررسی ی که نیازهاي فردي بیماران مبتال به بیماري هاي مختلف بین، نشان داده شده 1در شکل همانطور که . می باشد
خدمات پزشکی مختلف  3/4 به به طور متوسطگزارش کرده اند که  FRXمبتال به  بیماران. وجود داردتفاوت هاي قابل توجهی 

 .را گزارش داده اندپزشکی مختلف  خدمت 8/11نیاز به میانگین  EDS، در حالی که بیماران مبتال به مندندنیاز

 تحقیقه پیش از انجام دوره دو سالمورد نیاز در طول پزشکی خدمات تعداد  – 1شکل 
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که این امر مشاهده شد  هاي کمتريتفاوت ،)بیماري 4بیش از نمایانگر و  هپاسخ دهند 60ی با حداقل یکشورها در( هاکشور میاندر 
مؤثرتري نسبت به عوامل بیماري نقش خاص نیازهاي در میانگین تعداد خدمات پزشکی مورد نیاز براي هر بیماري،  نشان می دهد

 خدمات پزشکیِ میانگیندر تعداد کمتري اقتصادي تفاوت هاي  -اجتماعیهاي گروه در به طور کلی،  . دارنداقتصادي فرهنگی یا محلی 
 . مشاهده شدهر بیمار  مورد نیازِ

 

 سطح درآمد خانواده 

 2/3(پزشکی  معایناتو ) براي افراد با درآمد باالمشاوره  6/3پایین و درآمد مشاوره براي پاسخ دهندگان با  4/4( به مشاورهنیاز 
در . با افزایش سطح درآمد، کاهش می یابد) باالبا درآمد براي پاسخ دهندگان  معاینه  9/2پاسخ دهندگان با درآمد پایین و  معاینه براي

 . مشاهده شدگروههاي درآمدي، تفاوت کمتري درخصوص سایر خدمات مراقبتی 
 

 صیالت سطح تح

 در مقایسه با یدانشگاهتحصیالت پاسخ دهندگان با تغییر می کرد؛  ،تحصیالتبسته به سطح  ،نیاز به هر سه نوع خدمت پزشکی
 ی داشتنددانشگاه تحصیالتبراي کسانی که  به طور خاص،. نیازمند دریافت خدمات بیشتري بودند ،تحصیالت ابتدایی بای پاسخ دهندگان

معاینه  1/3ی دانشگاهتحصیالت پاسخ دهندگان با  . بود مشاوره مورد نیاز 8/3داشتند  کسانی که تحصیالت ابتداییبراي  و مشاوره  1/4
 5/2نیازمند  یدانشگاهتحصیالت پاسخ دهندگان با معاینه پزشکی را گزارش کردند؛  7/2 تحصیالت ابتداییپاسخ دهندگان با پزشکی و 

  .پزشکی دیگر بودندخدمت  1/2نیازمند  ت ابتداییتحصیالپاسخ دهندگان با خدمت پزشکی و 
 

 سکونتمحل 

براي  مشاوره 9/3مشاوره براي ساکنان پایتخت کشور و  4/4(ها مشاوره میانگین  دراندکی بر حسب محل سکونت، تفاوتهاي 
 معاینه از سوي ساکنین 9/2و  ها پاسخ دهندگان ساکن در پایتخت از سوي معاینه 3/3(پزشکی  معایناتو ) کوچک يساکنان شهرها

 معموال توسط متخصصین محلی ارائه دیگر، که  یمراقبتدر زمینه خدمات این تفاوت ها  .وجود دارد) گزارش شده کوچک يشهرها
 . ین میزان می رسدکمتربه می شوند، 

 

 یتجنس
 براي زنان و  مشاوره 3/4(خواستار مشاوره به دفعات بیشتري  به طور کلی، زنان. مشاهده شدتفاوت هایی بین مردان و زنان نیز 

و خدمات مراقبتی ) نمورد توسط مردا 8/2گزارش شده توسط زنان در مقایسه با  معاینه 3/3(پزشکی  معاینات، )مشاوره براي مردان 6/3
 .بودند )ردانخدمت مورد نیاز م 2/2پاسخ دهندگان زن و ی دیگر مورد نیاز مراقبتخدمت  5/2( دیگر

 

 با توجه به بیماري مشتركنیازهاي 
 تحقیق،در این ، شرکت کنندگان بیمار توضیح داده شدهر فرد براي مورد نیاز  تعداد خدمات پزشکیِ میانگینهمان طور که قبال در 

 یابی  محل. را گزارش کردند تحقیق این ه پیش از انجام دوره دو سالطول در  خدمت پزشکی مختلف 4/9میانگین نیاز به 
به خودي خود  ،مختلفپزشکی  خدمات زیاد این تعداد تأمین کیفیتو ها قرار مالقات حصول اطمینان از ارائه دهندگان خدمات، 

. بستگی داردآنها پیچیدگی بیماري  به ، تا حد زیاديبیماران مبتال به بیماري هاي نادربراي تعداد خدمات پزشکی مورد نیاز . ستیشاهکار
 . را به تصویر می کشد در هر گروه بیماري بیمارده هر حداقل یک نفر از براي ت پزشکی مورد نیاز خدما تعداد 2شکل 
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بیشترین تعداد  PWSو  EDSاست که بیماران مبتال به  در این شکل مشخص

بیماري  براي رفع نیازهاي خاصِّبه طور بالقوه را گزارش کرده اند که خدمات پزشکی 
ی به این نیازها توجه تخصصهنگامی که از منظر مراکز . به آن احتیاج داشته اند ،خود

به ارائه چنین طیف وسیعی از خدمات  امکان پذیر نیست که در یک مرکز، می شود
 . شبکه اي از مراکز متعدد مورد نیاز است بپردازد، بلکه

 

تعداد خدمات پزشکی مورد نیاز براي حداقل یک نفر از هر ده بیمار در هر  – 2شکل 
 گروه بیماري

 

  بستري کردن بیماران

 ناشی از اما زودگذرِمشکالت حاد ( درمان هاي سرپایینه تنها براي  ،بیماران مبتال به بیماري هاي نادرممکن است الزم باشد 
مراقبت هاي و یا  معاینات روزمره) رادیولوژي ، سونوگرافی ، آزمایشهاي بیولوژیک ، و غیره( دیگرانجام امور تشخیصی ، بلکه براي )بیماري
در میان گروه هاي مختلف بیماري هاي نادر، میزان . در بیمارستان بستري شوند ،امکان پذیر استبیمارستان  فقط درکه تخصصی  درمانی

که بستري شدن  CFبراي بیماران مبتال به  ٪ 62تا  FRXبیماران مبتال به  براي ٪21از  این میزان ،بستري شدن بیماران متفاوت بوده
 هاکشور گروهدر ی اندک همچنین تفاوت هاي .)3شکل (را گزارش کرده اند تغییر می کند  تحقیقاز  پیشدو سال طول در  در بیمارستان
بوده  در بیمارستان بیشتراین بیماران بستري شدن میزان  ،رومانیآلمان، ایتالیا، مجارستان و کشورهاي  درنشان می داد  کهمشاهده شد 

  .است

 

 

 

 
 

 

  تحقیق پیش از هدرصد بیماران بستري شده در طول دوره دو سال - 3شکل 

را گزارش ر بیمارستان سپري شده دبلکه تعداد روز هاي شان، بستري شدندفعات نه تنها تعداد  تحقیقشرکت کنندگان در این 
بیشترین تعداد روزهاي سپري شده در بیمارستان را گزارش کرده اند چراکه نیازهاي خاص  HD مبتال بهبیماران ). 4شکل (دادند 

 .تحت مراقبت باشندبیماریشان ایجاب می کند زمان طوالنی تري 

 

 

 

 
 

 

 نظر سنجی  ه پیش ازستري شدن در بیمارستان در طی دوره دو سالب هايتعداد روز -4شکل 
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است که نیازهاي خاص  آن کمترین تعداد روزهاي بستري در بیمارستان را گزارش داده اند و این امر بدلیل PAHبیماران مبتال به 

 کمترینانگلستان، سوئیس و دانمارك کشورهاي  بیماران. مراجعات بیمارستانی کوتاهتر اما به دفعات بیشتري را می طلبد ،آنهابیماري 
 .را گزارش کرده انددر بیمارستان  بودن بستريتعداد روز هاي 

ات مربوط به تعیین حثابم را می بایست دراین داده ها اما شد، نمشاهده  هایا کشورها روند کلی در گروه بیماري هیچ با وجود اینکه 
، خدمات استبیمارستان  مکرر بهمند مراجعه نیاز شانبیماری ی کهبراي بیماران. مدنظر قرار داد ،هاي درمانیمراقبتهاي سازمان خط مشی 

 . د بودنمحلی مناسب تر خواه

تفاوت هایی  حضور آنها در بیمارستانطول مدت در  به بستري شدن و مندر تعداد بیماران نیاز، دجمعیت شناختیدر گروههاي 
که ) ٪ 48(شهرهاي کوچک  درساکن بیماران آن درصد ، )٪ 45(شهرهاي بزرگ و پایتخت در  ساکنبیماران در مقایسه با . مشاهده شد

که نیازمند ) ٪ 51(درآمد  کماز خانواده هاي ی پاسخ دهندگانتعداد  .بودند کمی بیشتري می باشدبستري شدن در بیمارستان مند نیاز
 )روز 18،  ٪ 45(ی با درآمد با یاز خانوارها یپاسخ دهندگان در مقایسه با) روز 24(بودند بیمارستان گذراندن زمان هاي طوالنی تر در 

 . بیشتر بود
 

 از خدمات پزشکی  منديدسترسی و رضایت

خدمت ضروري براي هر بیماري در نظر  8آنچه که  ان در دستیابی بهبر اساس تجارب بیمار ،دسترسی به خدمات پزشکیمیزان 
ارائه شده بود، در خدمت ضروري مختلف  30حداقل پاسخ هاي هر کشور در رابطه با بنابراین،  .مورد ارزیابی قرار گرفت ،ه بودگرفته شد
 خود را  خاصخدمات ضروري  از آنهاهر کدام  بودند که بیماريخاص، مبتال به چندین تعداد کل پاسخ دهندگان یک کشور حالی که 

 .)ندشتتداخل دایکدیگر با این خدمات هر چند گاهی (می طلبند 

و یا غیر ) 5شکل (دشوار، بسیار دشوار  ،ضروريبیماران به خدمات ی در کشورهاي مختلف، دسترسد که نزیر نشان می ده اشکال
 ). 6شکل (است بوده ممکن 

 

 خدماتموانع دسترسی به 

را  دسترسی دشوار یا بسیار دشوارکه در آن از شرایطی ) درصد 10کمتر از ( را گزارش کمترین  يو هلند یآلمان پاسخ دهندگان
یا بسیار  دشواردسترسی مواقع، % 15مورد بررسی، در بیش از بیش از نیمی از کشورهاي  انِدهندگ پاسخ. کرده اند ارائه داده اندتجربه 
از  ٪ 20در بیش از را ضروري  دسترسی به خدمات پزشکیِ فقدان کلی ،يپاسخ دهندگان فنالند. ي به این خدمات داشته انددشوار

 .اندی بوده اند گزارش کرده خدماتچنین که به دنبال اقعی مو

 

 دسترسی دشوار                           – 5شکل                                                       عدم امکان دسترسی  – 6شکل                         
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 از خدماترضایت 
در کشورهایی به طور کلی،  .نارضایتی کرده انددریافت شده ابراز ، برخی از بیماران از خدمات در صورت دستیابی به خدماتحتی 

 ). مقایسه کنید 7شکل را با  6شکل (خدمات پزشکی گزارش شده است  که در آنها دستیابی به خدمات دشوارتر است نارضایتی بیشتري از
از خدمات ، میزان نارضایتی )ته آنهاسبدسترسی عدم امکان  بیشتر از میزان ،که در آن میزان نارضایتی از خدمات(استثناي اسپانیا ه ب

که خدمات  ندپاسخ دهندگان گزارش داده ا ٪ 10 در نیمی از کشورهاي مورد بررسی، کمتر از  می باشد؛دسترسی دشوار  میزانکمتر از 
 آنها انتظاراتجوابگوي  به هیچ وجهاند و یا  برآورده کردهضعیف یا بطور را  آنهاانتظارات  ،شان بوده اندآنها به دنبالکه ضروري  پزشکیِ

 اغلب برآورده خدمات پزشکی ضروري، انتظارات بیماران  نشان می دهد که پس از غلبه بر موانع دسترسی به ها یافته .نبوده است
به عنوان یک و باید کمک می کند انتظارات بیماران به برآورده شدن میزان قابل توجهی  خدمات، به به سترسیدحذف موانع . می شود

 .در نظر گرفته شودلویت او

                    

 درصد افراد ناراضی از خدمات – 7شکل  

 

 اجتماعی  خدمات

  نیازها

 :تفاوت چشمگیري دارداز کشوري به کشور دیگر  ،خدمات اجتماعی بهنیاز 

، در حالی که را گزارش کرده اند تحقیققبل از  ماه 12در  با یک مددکار اجتماعی مالقاتاز پاسخ دهندگان نیاز به  ٪ 11در آلمان 
 مبتال بهاز پاسخ دهندگان  ٪19 .استبه همان اندازه چشمگیر ها بیماري  گروهتفاوت در . ي را ابراز داشته اندنیازچنین  ٪54در دانمارك 

ANR  مبتال به پاسخ دهندگان از % 59، در مقایسه باHD ، 12در با یک مددکار اجتماعی را  مالقاتنیاز به را گزارش  تحقیقاز قبل  ماه
نیازهاي  ◌ٴ به همان اندازهمی توانند  ،کمک هاي اجتماعی خصوصاست که هنجارهاي فرهنگی درتوجه به این نکته حائز اهمیت  .داده اند

شده ترده پذیرفته به طور گس عرفاً و نهکمکهاي اجتماعی  هادر کشورهایی که در آن. گزار باشندتاثیر انپاسخ بیماربر  ،ناشی از بیماري
 .ها، بر انتظارات خود تأکید کمتري دارند پرسشنامهدر پاسخهایشان در  وپرداخته این نیاز به بیان ، بیماران کمتر است

 

 

 

 

 
 

 .را گزارش کرده اند تحقیقماه پیش از  12درصد بیمارانی که نیاز به مالقات با یک مددکار اجتماعی در طول  – 8شکل 

پاسخ دهندگان با درآمد : گروه درآمدي مشاهده شدو باالترین  يبین پاسخ پاسخ دهندگان از پایین ترین گروه درآمد کمیتفاوت 
 ). ٪ 25و  ٪ 34به ترتیب (را گزارش دادند خدمات اجتماعی نیاز به  ،درآمد باال با پاسخ دهندگانکمی بیشتر از  ، پایین
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 دسترسی به خدمات اجتماعی

به استثناي پاسخ دهندگان آلمانی، سوئدي، بلژیکی . تغییر می کند تا حد زیاديبسته به کشور، ، ارائه کمک هاي اجتماعیساختار 
در آلمان و سوئد، خدمات . گزارش داده اند ییاجردر ساختارهاي ارا تامین اجتماعی  ارائه خدماتی، اکثریت پاسخ دهندگان یایو رومان

 هاي جمعی از قبیل سازمان هاي مرتبط با بیمارانخدمات در ساختاراین هاي پزشکی، و در بلژیک و رومانی،  ختاراجتماعی معموال در سا
 .می شوندارائه 

 دسترسی دشوار به خدمات اجتماعی در گروه هاي بیماري ها و کشورها – 9شکل 

در دشواري دسترسی به خدمات ها تفاوت کمی بیماري  گروهدر ، )9شکل ( PAHو  HD مبتال بهپاسخ دهندگان  ياستثنا هب
بیماران دانمارکی و . را گزارش داده اند خدمات اجتماعیبه دسترسی دشوار  ،از پاسخ دهندگان ٪40و  ٪20بین  ؛ اجتماعی گزارش شد

  یو سوئیس يالند، در حالی که پاسخ دهندگان فنرا دشوارتر می داننددسترسی به این خدمات  ،تحقیقدر  هشرکت کنند مجارستانیِ
 به خدماتدشوار  اغلب دسترسی، با پایین ترین سطح درآمد ییپاسخ دهندگان از خانواده ها. در این خصوص مشکالت کمتري داشته اند

 .را گزارش کرده انداجتماعی 

 به خدمات اجتماعی در گروه هاي کشورها و بیماري هاعدم امکانِ دسترسی  – 10شکل 

پاسخ . را عنوان کرده اند خدمات اجتماعیدسترسی به  ، عدم امکانِبیش از دیگران EDS و  MG بهمبتال پاسخ دهندگان  
دسترسی به  بیش از همه فقدان کلیِ در مقایسه با پاسخ دهندگان از سایر کشورهاي مورد بررسی، یو دانمارک یدهندگان مجارستان

دسترسی به خدمات  بیش از همه فقدان کلیِ ،درآمدسطح با کمترین  ییه هاان از خانواددهندگ پاسخ. خدمات اجتماعی را بیان کرده اند
 . را گزارش کرده اند اجتماعی
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 از خدمات اجتماعی منديرضایت



در حد " ، "به طور کامل"را  آنهاانتظارات ، ت اجتماعیاخدم 7این شد که آیا هر یک از  پرسیده تحقیقشرکت کنندگان در از 
 " از این خدمات اجتماعی ی که اظهار داشته اند پاسخ دهندگان تعداد چشمگیر ؟برآورده کرده است " اصالً " یا "تا حدودي"، "خوب
در . بپردازیم  ویژگی هاي پاسخ دهندگانما را بر آن داشت تا به بررسی بیشتر درخصوص  ،)از کل موارد  ٪ 28( راضی نبوده اند "اصالً

که  کردندگزارش ) EDS مبتال بهاز پاسخ دهندگان  ٪ 46و تا (از پاسخ دهندگان  ٪ 30، بیش از هاگروه هاي بیماري  مورد ازشش 
 ی کاملرضایتگزارش کمتري از نا HDو  Ch11   ،ATXمبتال بهبیماران . برآورده نکرده اند " اصالً " را آنهاخدمات اجتماعی انتظارات 

ایی رومانی دهندگان پاسخ. مشاهده شد هاکشور گروهدر  گوناگونیهمین ). 11ل شک) (٪16و  ٪16،  ٪18به ترتیب ( داشته اند خدماتاز
ی ان دانمارکدهندگ پاسخ. داشته اند خدماتاز ی کاملرضایتگزارش کمتري از نا) درصد 18( يو هلند) درصد 16( ی، بلژیک)درصد 14(
 . اندبیشتر این نارضایتی کامل را ابراز کرده ) درصد 48( یو مجارستان) درصد 45(

تحصیالت از پاسخ دهندگان با  ٪ 32از خدمات اجتماعی مشاهده شد،  منديتنوع کمی در رضایتدر گروه هاي سطح تحصیالت، 
 . ستبرآورده کرده ا راآنها اجتماعی  انتظارات  کمک هايکه  کرده اندگزارش ی دانشگاهتحصیالت از پاسخ دهندگان با  ٪ 29و  ابتدایی

برآورده نکرده  " اصالً " راآنها انتظارات   ،اجتماعی کمک هايکه در گروه هاي بیماري ها و کشورها  دهندگانتوزیع پاسخ  - 11شکل 

 .است

که  یپاسخ دهندگان. در آن مطالبه می شوند هم در ارتباط استکه خدمات ي ساختار اب ،خدمات اجتماعی ان ازرضایت بیمار
را دریافت ) ٪ 33(ی تخصصو یا ساختار ) درصد 32( ساختار اجرایی، ) ٪ 31( یک شرکت بیمه وابسته به مددکار اجتماعیِیک خدمات 

بیمارستان ها و یا  ی که این خدمات را ازپاسخ دهندگان. برآورده نشده " اصالً "شان که انتظاراتداده اند در اغلب موارد گزارش کرده اند 
 17و  ٪ 27به ترتیب  (شده بودند بودند، در موارد کمتري نا امید  ان دریافت کردهربیمامرتبط با سازمان هاي  نظیر، جمعیساختار هاي 

از بیمارانی که از طریق تلفن  ٪ 34: داشته استخدمات اجتماعی  از مندينقش مهمی در رضایت ،ابزار ارتباط با مددکار اجتماعی نیز).  ٪
از بیمارانی که با مددکار اجتماعی  ٪ 24و با او مالقات داشتند که در دفتر مددکار اجتماعی  انیبیماراز % 29با مددکاران در تماس بودند، 

 .برآورده نشده است " اصالً "شان که انتظارات کردند گزارش کرده اند در خانه هاي خود ارتباط برقرار می

سازمان یک  داخلبه عنوان مثال در (بوده است نزدیکتر بیماران  هبدر انجام کار خود مددکار اجتماعی هرچه به طور خالصه ،  
 .استشده بیشتر برآورده نیازهاي بیماران  ،)بیمار و یا در خانه خود انبیمارمرتبط با 
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 رضایتمندي از خدمات اجتماعی خاص



 :ذیل را بیان کردنداجتماعی خدمت  7از خود  منديسطح رضایت ،شرکت کنندگان در نظر سنجی

 و مالی  قانونیاطالعات در مورد حقوق اجتماعی،  •
 ) کمک هزینه و غیرهمساعدت در زمینه بازپرداخت یا مشمولیت مالی، ( اداري درخصوص مسائل مالی تشریفاتمساعدت در زمینه  •
 تخصصی  فنی خصوص حمایت هاياطالعات در •
 ) مدرسه، اوقات فراغت، حرفه، و غیره( در جامعهبیماران  وضعیت پذیرشبهبود  •
 صیکمک هاي شخ تسهیل دسترسی به •
 ) ، و غیرهگیحمایت روانی، مراقبت خان(سایر خدمات ارجاع به  •
  خاصمالی  ه دریافت حمایت هايکمک ب •

از آنجا که لزوماً . رضایتی نداشته اند " اصالً "ی است که در مورد هر یک از خدمات دهنده توزیع پاسخ دهندگانتصاویر زیر نشان 
 12ل اشکا( همه بیماران، نیازمند هر یک از این خدمات نبوده اند درصد پاسخ دهندگان مربوطه در قسمت راهنماي تصویر ذکر شده است 

  .نیاز به آنها ارائه شده اند کاهش به ترتیبِ ،خدمات). 18تا 

 مجموع از(رضایت نداشته اند  " اصالً "شان اجتماعی، قانونی و مالی زمینه حقوق ارائه شده درطالعات ی که از اتوزیع بیماران - 12شکل 
 ) مربوطهپاسخ دهندگان کل از  92%

و پاسخ  EDS مبتال بهان دهندگ پاسخ. این نیاز به عنوان خدمتی اجتماعی که بیش از همه مورد نیاز می باشد گزارش شده است
 .راضی نبوده اند " اصالً "زارش داده اند که از این خدمت گ دهندگان دانمارکی و مجارستانی بیش از همه

پاسخ کل از  %78 مجموع از(رضایت ندشته اند  " اصالً "مالی استثنایی  ه دریافت حمایت هايکمک ب توزیع بیمارانی که از  – 13شکل 
 ) مربوطهدهندگان 

در گروه کشورها تنوع . راضی نبوده اند " اصالً "بیش از همه گزارش داده اند  که از این خدمت  PWSو  EDS مبتال بهان دهندگ پاسخ
بیش از همه عنوان کردند که از این انگلیسی، آلمانی، دانمارکی، مجارستانی و رومانیایی  پاسخ دهندگان: بیشتري در پاسخ ها دیده شد

 .نداشتندرضایتی  " اصالً "خدمت 
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 مجموع از(رضایت نداشته اند  " اصالً ") ، و غیرهگیحمایت روانی، مراقبت خان(سایر خدمات توزیع بیمارانی که از ارجاع به  – 14شکل 
 )مربوطهپاسخ دهندگان کل از  75%

بیش از همه گزارش دادند که از این خدمت  EDS مبتال بهپاسخ دهندگان . ها متنوع بودبیماري ها و کشورها در گروه هاي پاسخ 
رضایت  " اصالً "بیش از همه گزارش دادند که از این خدمت اغلب  یو مجارستان یپاسخ دهندگان دانمارک. راضی نبوده اند " اصالً "

 .نداشته اند

 

 
 

 

 

رضایت  " اصالً ") هاي شخصی و غیرهکمک در خانه، مراقبت (صی کمک هاي شخ توزیع بیمارانی که از تسهیل دسترسی به - 15شکل 
 ) مربوطهپاسخ دهندگان کل از  %66 مجموع از(نداشته اند 

و  EDS  ،ANRپاسخ دهندگان مبتال به. شدمشاهده تفاوت هایی  ،همانند گرو هاي اقتصادي ،هاو کشورها بیماري در گروه هاي 
CF  گزارش دادند  یو سوئیسستانی پاسخ دهندگان دانمارکی، مجار. راضی نبوده اند " اصالً "بیش از همه گزارش دادند که از این خدمت

 . را عنوان کردندین نارضایتی ابا کمترین درآمد نیز غالبا هایی از خانواده  یپاسخ دهندگان .رضایت نداشته اند " اصالً "که از این خدمت 

 

 

 

 

 

 

رضایت نداشته  " اصالً " )مدرسه، اوقات فراغت، حرفه، و غیره( در جامعهبیماران  وضعیت پذیرشبهبود توزیع بیمارانی که از  – 16شکل 
 ) مربوطهپاسخ دهندگان کل از  %65 مجموع از(اند 

   EDSو  MGپاسخ دهندگان مبتال به . شدمشاهده تفاوت هایی  ،همانند گرو هاي اقتصادي ،هاو کشورها بیماري در گروه هاي 
 بیش از  یو سوئیسستانی پاسخ دهندگان دانمارکی ، مجار. راضی نبوده اند " اصالً "بیش از همه گزارش دادند که از این خدمت 

با هایی از خانواده  یپاسخ دهندگان .رضایت نداشته اند " اصالً "پاسخ دهندگان هر یک از کشورهاي دیگر گزارش دادند که از این خدمت 
 . را عنوان کردندین نارضایتی از غالبا کمترین درآمد نی
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پاسخ کل از  %65 مجموع از(رضایت نداشته اند  " اصالً " فنی تخصصی خصوص حمایت هاياطالعات درتوزیع بیمارانی که از  – 17شکل 

 ) مربوطهدهندگان 

گزارش چندین کشور ها و پاسخ دهندگان در چندین گروه بیماري اما ، بیماران استکمتر مورد نیاز این خدمت اجتماعی اگر چه 
بیش از سایر گروه هاي با پایین ترین سطح درآمد  ییاز خانواده ها یاندهندگ سخپا. رضایت نداشته اند " اصالً "دادند که از این خدمت 

 .اقتصادي این عدم رضایت را ابراز کرده اند

 %64 مجموع از(رضایت نداشته اند  " اصالً " اداري درخصوص مسائل مالی تشریفاتتوزیع بیمارانی که از مساعدت در زمینه   - 18شکل 

 )مربوطهپاسخ دهندگان کل از 

، هلنديپاسخ دهندگان استثناي  هب .این خدمت اجتماعی به عنوان خدمتی که کمتر از همه مورد نیاز می باشد گزارش شده است
-اجتماعیهاي گروه  در مندياین رضایت. از این خدمت راضی نبودند " اصالً " تحقیق ه در شرکت کننداروپائیان  فنالندي، رومانیایی و
مبتال به در مقایسه با پاسخ دهندگان  ANRو  EDS ،CF  ،TS  ،FRXمبتال به پاسخ دهندگان . کمی تغییر می کرداقتصادي 

 .عدم رضایت از این خدمت را گزارش کرده اند ،بیماري هاي دیگر

آن را  بیماران مبتال به بیماري هاي نادرکوچکتري از درصد هرچه یعنی (است خاص تر دمت اجتماعی هرچه خبه طور کلی، 
 . از آن رضایت ندارند " اصالً "بیشتري گزارش می دهند که پاسخ دهندگان  )مطالبه می کنند
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 هاي خدمات اجتماعی  در سیستم موجودهاي نابرابري 

 

 

، منديمقایسه نیاز – 19شکل 

ي از ددسترسی و رضایتمن
گروه  میانخدمات اجتماعی 

 هاي درآمدي باال و پائین

 

 

با سطح درآمد پائین، علیرغم نیاز بیشتر به خدمات اجتماعی، در مقایسه با پاسخ دهندگان با سطح درآمد باال با پاسخ دهندگان 
حتی بعد از غلبه بر هر مانع در پاسخ دهندگان این عالوه بر این، ). 10و شکل  9شکل ( موانع بیشتري در دستیابی به آنها روبرو بوده اند

همانطور که در شکل . راضی نبوده اند " اصالً "دستیابی به خدمات، در اغلب موارد گزارش داده اند که از دریافت این خدمات اجتماعی 
 30، تنها نفر 34از این . نیاز داشته اند خدمات اجتماعی به نفر 34ه اي که درآمد کمی داشتند پاسخ دهند 100از  ، داده شدهنشان  19

رضایتی از این  " اصالً "نفر  13، بهره مند شوندخدمات اجتماعی  نفري که توانسته اند از 30از . بودند به خدمات یابینفر قادر به دست
پاسخ  100نفر برطرف شده است در حالی که از  17نیازهاي  کم داشتنددرآمد ه اي که پاسخ دهند 100از  نهایت،ر د. نداشتند خدمات

  .نفر برآورده نشده است 7یازهاي ن ، فقطبا در آمد باال هدهند

را از بین نابرابري هاي اجتماعی به جاي آنکه  ،سیستم هاي خدمات اجتماعی نادرست رسد سازماندهی به نظر میبه طور کلی، 
 .ببرد بر آن می افزاید

  
  پزشکیخدمات از خدمات اجتماعی در برابر  منديرضایت

 اجتماعیِخدمات  ، ناکافی بودنگزارش شده استبزرگترین مشکل بیماران آنها که موانع دسترسی به  ،خدمات پزشکی مقایسه بادر 
مورد هفت خدمت اجتماعی  دربه طور کلی، . مطرح شد تحقیقاین ارائه شده به عنوان مهم ترین مشکل پیش روي شرکت کنندگان در 

  " اصالً "یا برآورده کرده و  "تا حدودي" آنها را یا این خدمات انتظارات ،از پاسخ دهندگان ٪ 50به نظرِ  ،) 18 تا 12ل اشکا(بررسی 
 .استپزشکی یشتر از نارضایتی از خدمات پنج برابر ب ،نارضایتیاین میزان برآورده نکرده اند؛ که در مجموع 

 نارضایتی از خدمات اجتماعی در مقایسه با نارضایتی از خدمات پزشکی – 20شکل 
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 عدم پذیرش بیماران

 نمایندگان  مشارکت دادننشان دهنده اهمیت کامالً  بهداشت،متخصصان  از سويعدم پذیرش بیماران در مورد  پرسش
ان که در بیمارسازمان هاي مرتبط با نمایندگان آن دسته از . است هاي تحقیق پرسشنامهآماده سازي در ان بیمارسازمان هاي مرتبط با 

طریق از  روایتی مستدلی بود که آنهابر اساس شواهد این پیشنهاد . را ارائه دادندگنجاندن این سوال  پیشنهادشرکت داشتند فرایند این 
ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتی را از سوي  مکرر بیماران مبتال به بیماري هاي نادر جمع آوري کرده بودند که عدم پذیرش یبیماران

 :نمودندبازگو را ذیل  ان نمونه هايبیمارهاي مرتبط با در طول این مباحثات، نمایندگان سازمان  .عنوان کرده بودند

 .جایی براي خود بیابد پذیرفته نشده بوددر اتاق انتظار که چون بدلیل وزن زیادش نتوانسته بود  PWS مبتال به بیمار •

 . که از آنجا که رفتارش دیگران را آزار می داد از او خواسته شده بود مطب پزشک را ترك کند TS مبتال به بیمار •

اما از آنجا که متخصص گوش و حلق و بینی تمایلی . در او تشخیص داده شده بودالتهاب لوزه که بیمار مبتال به یک اختالل متابولیک  •
  .فرستاده شداعمال درمان به منزل  نداشت درمانی را تجویز کند که شاید با بیماري او تداخل پیدا کند، بدونِ

برخی منتقدان . بحث برانگیز است یموضوع ،متخصصان مراقبت هاي بهداشتییمار از سوي ناشی از عدم پذیرش ب چالش هايدرك 
بسیاري که در این خصوص در میان توضیحات . می دانند ذهنی و در نتیجه غیر قابل اعتماد ،در نتیجه این طرد شدن رااحساسات بیماران 

، با قصد محافظت از احتیاط برايبیماران ممکن است ناخواسته، در عدم پذیرش متخصصان مراقبت هاي بهداشتی عملکرد  ،ارائه شده
بیماران مبتال به بیماري هاي نادر و یا ناشی از ظرفیت محدود پیش روي موانع در مورد بهداشت ص از دانش محدود متخص ناشیبیمار، 
. در عمل متفاوت از نیاز دیگر بیماران است ،بیمارانی که نیازهایشان ؛باشدبیماران در سازگاري با این مراقبت هاي بهداشتی  هايساختار

سیاري از متخصصین مراقبت هاي ب. برانگیخت اذارهسرمایه گمیان تمام  مباحثات زیادي را ،تحقیقنتایج این سوال در این  اولیهارائه 
این  بررسی هدف از. شدندشگفت زده یزان این مشکل بسیار از ماز این مشکل بی اطالع بودند، و یا  مسئولین بهداشتیو هداشت و درمان ب

تعیین  هدف از آن، بلکه نمی باشدعدم پذیرش  ات بیماران در نتیجهاحساستوجیه متخصصان مراقبت هاي بهداشتی و یا انتقاد از  ،مشکل
جهت  ،مراقبت هاي درمانی هايکردو روی هاساختار عدم پذیرش این بیماران است تا امکان تطبیقمشکل و بررسی دالیل  میزان این

 .سازگاري بیشتر با بیماران مبتال به بیماري هاي نادر میسر شود

قابل  رسیدن به باالترین استاندارد درانسان  حق بنیادینِ ◌ٴ بالقوهنقض ، هرگونه 33بهداشت جهانیسازمان با یادآوري قانون اساسی 
متخصصان مراقبت هاي بهداشتی، این امکان سوي اولیه ارائه شده از پاسخ هاي توجه به با . ید مورد پیگیري قرار گیردبا، سالمت حصولِ

در روند ان، بعداً بیمارهاي مرتبط با اهمیت دخالت مستقیم نمایندگان سازمان ود و شندر پرسشنامه گنجانده  یوجود دارد که چنین سوال
 . مورد تأکید قرار گیردطراحی پرسشنامه 

 ،)٪ 18(به تحقیق  هپنج پاسخ دهندهر از  نفر به طور کلی، یک. مقیاس آن است، بیمارانعدم پذیرش  نمودین اولین و برجسته تر
نشان داده شده در ) 21شکل (را گزارش داده است که این مسأله همانطور که در شکل زیر یک پزشک متخصص  عدم پذیرش از سوي

 . ها از تنوع باالیی برخوردار استو کشورها بیماري هاي گروه 
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 .به مقدمه رجوع کنید - ۳۳
                                                             



 WSو کمترین میزان توسط مبتالیان به %) 28( EBو) ٪ EDS )35میزان عدم پذیرش بیماران از سوي مبتالیان به بیشترین 
)9(% ،PAH )9٪ ( وPWS  )8 (%یبلژیکپاسخ دهندگان . گزارش شده است )عدم ) ٪ 25(ی یایو رومان) ٪ 26( یی، اسپانیا)درصد 33

 . گزارش داده اند )٪ 7( یبیماران  آلمان پذیرش را بیشتر از 

  ها و بیماريها کشورهاي  بهداشتی در گروهمتخصصان تعداد دفعات عدم پذیرش بیمار از سوي  فراوانی - 21شکل 

 
  عدم پذیرش بیمارعلت 

و یا درنتیجه ویژگیهاي وابسته به ) پیچیدگی آن(بطور معمول گزارش کرده اند که عدم پذیرش آنها یا بدلیل خود بیماري بیماران 
چند دلیل حتی کرده اند که عدم پذیرش آنها به در بسیاري از موارد، بیماران گزارش . بوده است )ظاهر فیزیکی، ارتباطات، رفتار(بیماري 

از  ،عدم پذیرش بیمارانگزارش شده از  مواردکل که به همین دلیل است بنابراین . قبلی بوده است صص بهداشتدر برخورد با همان متخ
 . تجاوز می کند ٪ 100

بیش از سایر عوامل بدلیل  ،بیماراناین متخصصان بهداشتی براي درمان  موارد گزارش شده است عدم تمایل ٪ 85به طور کلی، در 
با این حال، پاسخ . است روندهم مؤید همین  هابیماري ها و کشور گروه هايجواب هاي ارائه شده در . تبیماري بوده اسپیچیدگی 

همچنین علت عدم پذیرش را ) HD  ،FRX  ،WS  ،PWS  ،Ch11( بودند مشکالت روانییی با بیماري ها ی که مبتال بهدهندگان
عدم پذیرش از سوي همه پاسخ دهندگان دانمارکی، فنالندي و رومانیایی که به نظر  .ظاهري وابسته به بیماري عنوان کرده اندویژگی هاي 

همراه  دالیل دیگر اب این دلیلگاهی  بوده، هرچند شانپیچیدگی بیماریه بودند این امر همیشه بدلیل ردکتجربه متخصصان بهداشت را 
 . بوده است

 بهداشتی بدلیل پیچیدگی بیماريمتخصصان تعداد دفعات عدم پذیرش بیمار از سوي  فراوانی - 22شکل 
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رفتار ، )٪ 11(ظاهر فیزیکی خود بیماران، از جمله ویژگی هاي  ي، عدم پذیرش بیمار را ناشی ازپاسخ دهندگان دیگر با این حال
 . می دانند )٪ 16(در برقراري ارتباط  مشکلو ) ٪11(بیماري ناشی از 

 ...)وزن، قد، ظاهر بیمار و (عدم پذیرش بدلیل جنبه هاي ظاهري  – 23شکل 

 ...)هیجان، رفتارهاي اوتیستیک، (عدم پذیرش بدلیل رفتارهاي ناشی از بیماري  – 24شکل 

 حیروکه عالئم بیماریهاي دوران کودکی  مبتال بهتوسط پاسخ دهندگان  عمدتاً ،عدم پذیرش بیمار بدلیل رفتارهاي ناشی از بیماري
از  هاي ناشیرفتاراز موارد عدم پذیرش بیمار را درنتیجه % 9گزارش شده که در این مورد پاسخ دهندگان در  HDدارند از قبیل یا روانی 
 .عنوان کردندبیماري 

 ...)فهم، زبان،(عدم پذیرش بدلیل مشکل در برقراري ارتباط  – 25شکل 

نگران کننده، و در برخی موارد بسیار اقتصادي مشاهده می شود اغلب -تفاوت هایی که در این خصوص در گروه هاي اجتماعی
 . تعجب آور است
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 و سطح درآمدعدم پذیرش 

 ی با درآمد باالیپاسخ دهندگان از خانواده ها. داردی نزدیک ارتباط گی آنهاسطح درآمد خانواد با ،میزان کل عدم پذیرش بیماران
عدم  ،موارداز  % 25 در ی با سطح درآمد پایینیاز خانواده ها و موارداز  ٪ 16 متوسط در درآمدیی با خانواده هااز ، موارداز  ٪ 10در

عدم در گروه هاي اقتصادي براي هر نوع هاي موجود بررسی تفاوت  دراین تفاوت ها  .پذیرش از سوي متخصصان را گزارش داده اند
با باالترین سطح ی پاسخ دهندگان در مقایسه با ،گان با پایین ترین سطح درآمدپاسخ دهندعدم پذیرش . پذیرش، قابل توجه تر می شوند



 مشکل ◌ٴ مواقع در نتیجه رِبارب 4، در از بیماري هاي ناشیرفتارموارد بعلت  رِبارب 3به دلیل پیچیدگی بیماري، در موارد  برابرِ 2در  ،درآمد
 . استجنبه ظاهري گزارش شده به علت مواقع  برابرِ 10و در  ارتباط در برقراري

در عدم ، نابرابري دیده می شود 26همانطور که در شکل . به یک شکل نیستکشورها در تمام اقتصادي -این نابرابري هاي اجتماعی
در مقایسه با ) سوئد ، دانمارك ، فنالند ، انگلستان و آلمان(و باالترین گروههاي درآمدي در برخی از کشورها  پائین ترینبین پذیرش بیمار 
 . قابل توجه تر است )سوئیس( سایر کشورها

 

 

و  بین پائین ترین ،موارد عدم پذیرش ◌ٴ مقایسه همه – 26شکل 

درصد باالتر نشان دهنده . باالترین گروههاي درآمدي در کشورها
 .نابرابري بیشتر در عدم پذیرش بیماران در گروه هاي اقتصادي است

 
 

 

 عدم پذیرش و سطح تحصیالت

با  یپاسخ دهندگانعدم پذیرش را که  اشت، می توان انتظار دتحصیالتبا توجه به ارتباط مستقیم بین سطح درآمد و سطح 
از عدم پذیرش که به دلیل  يبا این حال، این روند تنها در موارد. تجربه می کنند باالترتحصیالت با  يافراد از بیشتر ،تحصیالت پایین تر

براي پاسخ  موارداز  %14 تحصیالت ابتدایی،براي پاسخ دهندگان با  موارداز  ٪16در  ( بوده مشاهده شده است ظاهر فیزیکی بیمار
موارد عدم پذیرش بدلیل  در، با این حال). یدانشگاه تحصیالتبراي پاسخ دهندگان با  ارداز مو% 8متوسطه و  تحصیالتدهندگان با 

سطح با  یبیمارانبیشتر از سوي بهداشت  عدم پذیرش از سوي متخصصین. شاهده شدماین حالت مخالف  يیچیدگی بیماري، روندپ
با توسط بیماران  رداز موا %15، تحصیالت ابتداییتوسط بیماران با  موارداز  ٪13در عدم پذیرش ( شده استگزارش باالتر تحصیالت 
این واقعیت را می توان بر اساس این تفاوت ها ). گزارش شد یدانشگاه با تحصیالتتوسط بیماران  موارداز % 16متوسطه و  تحصیالت

بیشتر، احتمال به ، یا اینکه دارندحساسیت بیشتري با تحصیالت باالتر نسبت به شرایط عدم پذیرش، که پاسخ دهندگان توضیح داد 
 . توضیح می دهند تحصیل کرده عدم پذیرش را به بیماران یلدال ،متخصصان

 و جنسیت عدم پذیرش 

عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی زن  پاسخ دهندگانِ ازمرد کمتر  پاسخ دهندگانِ در نظر گرفتن تمام انواع عدم پذیرش،با 
 ). ٪ 20و  ٪15به ترتیب (را گزارش داده اند 
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زن در  عدم پذیرش بیمارانِ بیشترِ دفعات، توزیع عین حالدر 
فرهنگی دالیل ه بنشان می دهد که این تفاوت ) 27شکل (کشورها 

مرد  عدم پذیرش بیمارانرابطه میان  با در نظر گرفتن. مربوط می شود
در زن عدم پذیرش بیماران ، روشن است که هاکشوربین و زن در 



در . گزارش شده است ا، رومانی و مجارستاناسپانی در مقایسه باسوئد، فنالند و دانمارك کشورهاي نسبت بیشتري در با  مقابلِ بیماران مرد
شان معموالً به این شهرت و سیستم هاي امنیت اجتماعیعمومی مراقبت هاي بهداشتی  نظام هاي کهسوئد، دانمارك و فنالند، کشورهاي 

در فنالند هفت برابر بیشتر، (زن بسیار باالتر از عدم پذیرش بیماران  چنین میزانِ، برابرنداقتصادي -اجتماعی گروه هاي همهبین که  دارند
را ممکن است براي برخی شگفت آور باشد و مطمئنا تحقیقات بیشتري ) از مرداندر سوئد پنج برابر بیشتر و در دانمارك چهار برابر بیشتر 

 . می طلبد

 

 

عدم پذیرش بیماران زن سه برابر در سوئد، فنالند و دانمارك، . عدم پذیرش بیماران زن در مقابل عدم پذیرش بیماران مرد – 27شکل 

 .بیشتر از عدم پذیرش بیماران مرد است

 

 

  بیماري پیامدهاي

، دو تحقیقدر این . آنها تداخل دارد با تمام ابعاد زندگی روزمرهبوده و  بیماران و خانواده هاي آنها متعدد برر یک بیماري مزمن یاثت
، به به خانه اي سازگارتر با نیاز هاي فرد بیمار(تغییر محل سکونت : ه استیک بیماري نادر مورد بررسی قرار گرفت پیامد ناشی از ابتال به

 ،بیماري یا دیگر بستگان ین آنمتخصصبه مکانی که به ، درمانی که بطور خاص با نیازهاي این بیماران سازگار شدهیک مرکز مراقبت هاي 
 ). فرد بیمارمراقبت از براي خانواده از اعضاي  ییک توسطبیماران و یا خود  توسط(حرفه اي هاي یا کاهش فعالیت توقف و  ،)باشد نزدیکتر

 محل سکونت تغییر

بسته به نوع بیماري خود بوده اند که در این زمینه،  محل سکونت تغییرنیازمند به دالیل مختلف از بیماران درصد  16به طور کلی، 
از % CF  ،26به  یانمبتال WS  ،10%از مبتالیان به % ANR ،8 مبتال بهاز پاسخ دهندگان  ٪4: توجهی مشاهده شدتفاوتهاي قابل 

از پاسخ  ٪ 12درصد از پاسخ دهندگان آلمانی،  10: تفاوت بین کشورها کمتر بود . ATXاز مبتالیان به % 33مبتال و  AHمبتالیان به 
 ).28شکل (از پاسخ دهندگان دانمارکی ، هلندي و فنالندي  ٪23از پاسخ دهندگان ایتالیایی و  ٪ 21، یدهندگان سوئیس

  .خود بوده اند تغییر محل سکونتی که بدلیل بیماریشان ناچار توزیع بیماران - 28شکل 
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 سازگارتر با نیازهاي بیمارنقل مکان به خانه اي 

 می ايخانه  سکونت در، این نقل مکان ازرا خود  انگیزه ،گزارش داده اندخود را که نیاز به تغییر خانه  یاکثریت پاسخ دهندگان

عنوان تی موانع حرکرفع انگیزه خود از این عمل را  ،اغلب ان بزرگسالبیمار .سازگارتر باشدآنها  بیماري ابط بتمر احتیاجاتکه با دانند 
جابجایی  ی کمترین گزارش را ازو انگلیس یی، شرکت کنندگان اسپانیاقرار گرفتند بررسی که تحت یکشورهاي مختلفدر میان . کرده اند

 . )28شکل (داشته اند خانه  

دو برابر  ،)٪ 12(خانه جابجایی به درآمد پایین پاسخ دهندگانی با  نیازِ. ستادرآمد خانواده ها در ارتباط سطح با  مسئلهاین 
 . بود )٪ 6(درآمد باالتر با اسخ دهندگان پ نیازِ باالتر از

 

 

 
 

 

 .درصد بیمارانی که به خانه اي سازگارتر با نیازهایشان نقل مکان کرده اند – 29شکل 

به یک متخصص شدن  تریکی از بستگان، نزدیکشدن به  ترنزدیک: ، عبارتند ازاهمیتبه ترتیب ، بیماران نقل مکاندالیل سایر 
 .یک مرکز تخصصی مراقبت هاي درمانیبه شدن  تربیماري و نزدیک

  شدن به یکی از بستگان ترنزدیک

خود بهره مند  لیعم روانی و یاهاي حمایت  را از که می تواند آنها ییکی از بستگانبه این دلیل که به  ،از پاسخ دهندگان ٪ 3
در  .باالتر باشد درصداین  ،بیمارينوع ترین  شدیداز گونه چهار  در مورد اگری ندارد تعجب .نقل مکان کرده اند سازد نزدیکتر شوند

در این امر : مشاهده شدبیماران، تفاوتهایی  کشور محل سکونتبرحسب یکی از بستگان، منظور نزدیکتر شدن به به  نقل مکان خصوص
حتی  ،اجتماعیتفاوتهاي  در ارتباط با .درصد باالتري را به خود اختصاص داده بود رومانی، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و مجارستانهاي کشور
درآمد هایی با گروه  از ٪ 2درآمد پایین و  هایی با گروهاز بودند  هاز افرادي که نقل مکان کرد ٪ 7: بودیمتري تغییرات قابل توجه شاهد 
به یکی از  تر شدننزدیک براي) ٪3(از دیگران بیش  ،)٪ 5(پایین تر تحصیالت ی با سطح ی، خانواده هاهمین ترتیب به. بودند باالتر

مالی یا  ينیازهاندسته از انگیزه افراد از چنین اقدامی رفع آ حاکی از آن است کهها این تفاوت . کرده بودند نقل مکاناقدام به  بستگان
 .تأمین نشده اند مراقبت بهداشتیهاي ط سیستم توسکه است فرهنگی 

 .نقل مکان کرده اند هاقدام ب به یکی از بستگان تر شدننزدیک که براي یدرصد بیماران - 30شکل 
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 به یک متخصص بیماريشدن  ترنزدیک

دارد اقدام به نقل  شکیتخصص پزفردي که در زمینه بیماري آنها به شدن از بیماران به منظور نزدیک تر  ٪ 2,5، در مجموع
، مورد نیز در این. استگزارش شده  ٪ 5بیشتر از مقدار این  ،Ch11و  AH از قبیلبیماري هاي بسیار نادر  در مورد .مکان کرده اند

بودن  ترباال. مشاهده شد ها تفاوتهاییکشور  گروه، در نقل مکان کرده بودند به یکی از بستگان تر شدننزدیک برايبیمارانی که  همانند
سطح درآمد  .ندواقع شده ادر آنجا خدمات تخصصی اغلب  کهاست ی بزرگشهرهاي از یماران دوري بعلت ب ،فنالند کشور درصد دراین 

است تر از کسانی بیشهفت برابر قرار دارند درآمد هاي کم  ایی که در گروهخانوادهدر ، نقل مکان اي استتعیین کننده  بسیار نیز عامل
 .شدنمشاهده چشمگیري تفاوت تحصیالت سطح رابطه با  در، حال آنکه). ٪ 0,6 برابردر  ٪ 4,7(قرار دارند درآمد هاي پر گروه که در 

 

 

 

 

 

 .کرده اندنقل مکان نزدیکتر شدن به یک متخصص بیماري  به منظوردرصد بیمارانی که  – 31شکل 

 مرکز تخصصی مراقبت هاي درمانیبه یک شدن  ترنزدیک

 مراقبت تخصصیمرکز به مکانی نزدیکتر به یک  اغلب هستندیا روانی /عالئم عصبی ودچار بیماري ابتالء به به علت  که افرادي
  .کرده اندهاي درمانی نقل مکان 

 

 

 

 

 

  .درصد بیمارانی که به یک مرکز تخصصی مراقبت هاي درمانی نقل مکان کرده اند – 32شکل 

 حرفه اي هاي فعالیت  توقفیا کاهش 

فرد این درصد شامل . ستشده امشاهده  فعالیت هاي حرفه اي توقف یاي بیماران کاهش از خانواده ها ٪ 61طور کلی، در به 
  .فعالیت هاي حرفه اي خود را ترك نموده اندناچار خود ببیمار فرزند که براي مراقبت از  می باشدیا یکی از اعضاي خانواده و بیمار 

 فعالیت هاي حرفه اي بیمار 

 باالتر برايدرصد و ) ٪ ANR )15 مبتالیان به براي درصد کمتر–از تمام بیماران بالغ  ٪ 40تا  ٪ 20، بین میانگینه طور ب
 . رده اندکترك خود  حرفه ايهاي  فعالیت –) ٪ 60تا  ٪ EDS )56و  PAH مبتالیان به
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در . ی با درآمد سرانه باالتر رخ می دهدیتر در کشورهابیش این مسألهکه حاکی از آن است  توقف فعالیتهاي حرفه ايتوزیع 
پائین ترین سرانه  مجارستان و رومانیي که کمترین درصد توقف فعالیت هاي حرفه اي را دارند، کشورهاي سه کشوردر میان مقابل، 

 . درآمد را دارا هستند

 

 

 

 

 

داده یا متوقف  کاهشت هاي حرفه اي خود را بدلیل بیماریشان درصد بیمارانی که در گروههاي کشورها و بیماري ها، فعالی – 33شکل 
 .  کرده اند

 در مقایسه با خانواده هایی با) ٪ 21(درآمد  کماز خانواده هاي  یپاسخ دهندگانبیشتر از سوي فعالیت هاي حرفه اي  کاهش
در مقایسه با افرادي با ) ٪ 31( یدانشگاهتحصیالت با  افرادو  ،)٪ 18(مردان  در مقایسه با) ٪ 36(زنان همچنین ، )٪ 40(درآمد باالتر

 . گزارش شده است )٪ 18(تحصیالت ابتدایی 

همچون ثروت کشور و امکان کمک هاي اجتماعی اقتصادي عوامل این ارقام نشان می دهد که عالوه بر مسائل مربوط به بیماري، 
 . دارندي فعالیت هاي حرفه اتوقف یا  کاهشبر تصمیم به  بسزاییتاثیر  نیز

  می کندمراقبت خویشاوندي که از بیمار فعالیت هاي حرفه اي 

 استگزارش شده شان بیمار فرزندبه منظور مراقبت از  و والدیندر مورد  فعالیت هاي حرفه اي کاهش ،اکثر موارددر  معموالً،
 ). می کنندء پیدا بتالبه آن ا کودکان که نادري بیماريِمورد  6براي  ٪ 71تا  54٪(

تعداد پاسخ این مسأله باعث شده احتماالً  ،استزیاد  ،سن قانونی پائین تر از افرادجمعیت از آنجا که در برخی از کشورها، 
را  سال 18یک کودك کمتر از  مثالً اعضاي خانواده خود،یکی از مراقبت از حرفه اي به منظور فعالیت هاي  کاهشکه  یدهندگان

 .بیشتر باشد ،گزارش داده اند

 

 

داده  کاهش به منظور مراقبت از یکی از بستگانفعالیت حرفه اي خود را  از اعضاي آنها ییککه  ییدرصد خانواده ها - 34شکل 
 . ندیا متوقف کرده ا

داده یا متوقف کرده اند در حالی که در گروههاي  کاهشاز بیماران فعالیت حرفه اي خود را % 27در گروههاي کم درآمدتر، 
 .می رسد% 32این رقم به پردرآمدتر 
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بیمار به منظور مراقبت از در زمینه کاهش فعالیت حرفه اي بستگان . مؤثر باشد در این مسأله بیمار نیز  یتبه نظر می رسد جنس
   .مشاهده شدهایی  فاوتت کودك و بزرگسال و همچنین یا زنمرد 

دختران در مقایسه با مراقبت از پسران بیشتر براي اي خود را  بستگان فعالیت هاي حرفه گی،سال 5در مورد کودکان، از سن 
 ). سال 20تا  5 سنی در محدوده ٪ 53در مقابل  ٪ 62(محدود می کنند 

 که با باال رفتن سن به تدریج کاهش  ،)٪ 18در مقابل  ٪ 34(می شود  مشاهدهساله  35 تا 25 گروه سنی در ،بارزترین تفاوت
از  ٪ 23 ،سن دارند سال 20از  براي بیمارانی که بیشبه طور متوسط ). سال 65بیش از  سنینِبراي  ٪ 9 در مقابل ٪ 12(د یابمی 

کرده یا متوقف  دادهکاهش خود را که فعالیت هاي حرفه اي  یکمک یکی از بستگان از ،زنبیماران از  ٪ 13 در مقایسه بابیماران مرد 
 . بهره مندند

 

 

 

 

 

     

  یمراکز تخصص ان ازانتظارات بیمار

 بنیاد  2شماره  تحقیقزه هاي حاصل از ، آموتشریح شددر بخش مربوط به فرایند طراحی پرسشنامه  قبالً همان طور که
و خدمات پزشکی  یدرماننیازهاي  استداللی درخصوصشامل حذف پرسش هاي بیماري هاي نادر اروپا درخصوص مراقبت هاي درمانی، 

ی ایده مراکز تخصص ان از عملکرد و نحوه اجراي فعالیت هايانتظارات بیمار رددر مواطالعاتی  براي جمع آورياین سؤاالت اگر چه  .بود
آندسته از بنابراین، با راهنمایی . ی روبرو خواهیم شدمشابهدر صورت استفاده از آنها با مشکالت پیش بینی شد که  اما، آل بودند

عملکرد  12(  ه تعیین شدندمهم ترین مسائل مربوط ،شتندشرکت داپرسشنامه نمایندگان سازمان هاي مرتبط با بیماران که در طراحی 
نتیجه، تعداد  در). که به تشریح نحوه اجراي آنها می پرداختندتوصیفی  عبارت 9و تخصصی ارائه می شدند توسط مراکز دیگري که 

در نظر گرفته و   "م استفادهک" ،"استفاده الب" به عنوان عملکردهايرا  یپیشنهادي مراکز تخصص عملکردهايکمی از پاسخ دهندگان 
 . مخالفت کردند این عملکردهایا با عبارات توصیفی در خصوص نحوه اجراي 

  یپیشنهادي مراکز تخصص يعملکردها از انانتظارات بیمار

ن اطمینا حصول ،ک بیماري نادر یا گروهی از بیماري هاي نادرمربوط به ی یِمرکز تخصصاصلی یک با توجه به این که ماموریت 
هاي تجهیزات تخصصی و مشاوره  ،وره هاي چند رشته اي، معاینات پزشکیاارائه مش از طریقبیماران وضعیت  از تشخیص و پیگیري

مراکز تخصصی را برحسب نیازهاي  دیگرِ مورد از  عملکردهايِ 12 کیفیتپاسخ دهندگان به تحقیق خواسته شد که از ، استژنتیکی 
 ). رجوع کنید ضمیمهبخش در  'پرسشنامه'به ( نمایندارزیابی  خود خاص

 

 

 فعالیت براي مراقبت از بیماران کاهشنسبت  – 35شکل         یماران زن در مقابل بیماران مرد                                                                    فعالیت ب کاهش – 36شکل 

 مرد در مقایسه با بیماران زن                       
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تعجب آور ، مشارکت داشتند يپیشنهاد ياین عملکردها انتخاباز نزدیک در هاي مرتبط با بیماران نمایندگان سازمان از آنجا که 
 باالي توانِ دهنده این نشان. ارزیابی کردند "ضروري"یا  "مفید"عملکرد را  12 کلیه  ،تحقیقست که اکثریت شرکت کنندگان در نی

 . است بوده شاننیازهاي اعضاي بیمارسازمان هاي مرتبط با بیماران در ارائه 

احثات مبتکمیل پس از . دکمک خواهد کر یمراکز تخصص عملکردهايضروري ترین رتبه بندي به  ،بنابراین، پاسخ به این سوال
. نندکبیان می  یکمرا بصورت ی مراکز تخصصهاي عملکرداز  انت بیمارانتظارا ،، نتیجه گیري هاي زیربازتابی دو سالهفرایند  یکطی 

 عملکردهايرتبه بندي . 2یی به تأیید رسیده اندو شبکه هاي مرجع اروپا یدر اعالمیه اصول مشترك مراکز تخصص رسماً این انتظارات
ها  پاسخبیش از دو سوم یک  هیچکه (ها  و بیماري )توضیح داده شد 64همانطور که در ص ( هاکشوری، برحسب ضروري مراکز تخصص
 حداقل دو سوم از ، 3عملکرد ضروري مراکز تخصصی 12میان  در .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )را شامل نمی شوند

 : ندابعنوان ضروري ترین عملکردها در نظر گرفته  راموارد ذیل پاسخ دهندگان 

تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  ینمار ببی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکیِ هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

بهداشت محلی، به  متخصصانو مربوطه رکز تخصصی م تمام متخصصانبین بیمار  به اشتراك گذاري اطالعات پزشکیِ هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

 براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی وهاي اطالع رسانی متخصصان ط با سایر مراکز تخصصی و شبکه برقراري ارتبا •
 درسطح اروپا

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (فعالیت می کنند این بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه پزشکی بیمار ببه اشتراك گذاري اطالعات  هماهنگیِ"رتبه  – 37شکل 
 مراکز تخصصی ضروريهاي عملکرد در میان "مراقبت هاي درمانی به بیمار می پردازند

از  ٪ 70 که نمایانگر ،هاکشورتمامِ در مورد بررسی تمام بیماریهاي  بیماران مبتال به تقریباً از سوي) 37شکل ( عملکرداین 
پاسخ . )رتبه اول یا دوم( ی در نظر گرفته شدبه عنوان یکی از ضروري ترین وظایف یک مرکز تخصص ،هستندپاسخ دهندگان وع مجم

در مقایسه با ، را هم گزارش کرده اندخدمات پزشکی به نیاز در مجموع کمترین ، که HDو  FRX، ANR مبتال به سندرم دهندگان
از سوي  رتبه پنجم یا ششم(داده اند  عملکرداین ضرورت رتبه پائین تري را به ورد بررسی، بیماران مبتال به سایر بیماري هاي م

 .)HDو  ANRاز سوي مبتالیان به  رتبه سوم یا چهارمو  FRX مبتالیان به سندرم

 

 .به بخش ضمیمه رجوع کنید - 2

 .پرسشنامه رجوع کنید 12به سؤال  -  3
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 متخصصانو  مربوطهرکز تخصصی م تمام متخصصانبین بیمار هماهنگی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی "رتبه  – 38شکل 
 در میان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی "وضعیت بیماربه منظور تسهیل تداوم پیگیري  ،بهداشت محلی

از % 67کشورها، که نمایانگر تمام  دراز سوي بیماران مبتال به تقریباً تمام بیماري هاي مورد بررسی نیز ) 38شکل ( این عملکرد
 .در نظر گرفته شد یمرکز تخصصهاي یک کی از ضروري ترین عملکرد به عنوان ی ،مجموع پاسخ دهندگان هستند

 

 

 

 

 

براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش هاي اطالع رسانی متخصصان برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  "رتبه   - 39شکل 
 در میان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی "در سطوح ملی و اروپایی

گزارش  یمرکز تخصصیک ضروري  ین عملکردبه عنوان سوم، پاسخ دهندگاناز مجموع % 66از سوي ) 39شکل ( عملکرداین 
 یسیو انگل يسوئد دهندگان پاسخنظر  ، به"هاي اطالع رسانی متخصصانبرقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  "عملکرد . شد

ي و سوئد دهندگان پاسخاز سوي  رتبه پنجم یا ششم( خوردار استبرت کمتري ضرور از ،در مقایسه با سایر کشورهاي مورد بررسی
 .)یسیانگلاز سوي پاسخ دهندگان  رتبه هفتم و هشتم

 

در میان  ") مطالعات بالینی برايبه ویژه (فعالیت می کنند این بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی "رتبه  -40شکل 
 عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی

 .ه استضروري گزارش شد ین عملکردبه عنوان چهارماز مجموع پاسخ دهندگان % 64از سوي ) 40شکل ( عملکرداین 
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به مشارکت  کمتري تمایل والدینممکن است زیرا  ،افراد بزرگسال گزارش شدهبیشتر براي  این عملکرداولویت  به طور کلی،
 . داشته باشندخود در مطالعات بالینی کودك 

هاي درمانی بر اهمیت کیفیت مراقبت بیشتر  رش هاي بیماران درخصوص عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی، تأکید آنهادر گزا
 . درمانینوع مراقبت  است تا) متخصصانهاي بهداشتی و  ربین ساختابیشتر ارتباط و همکاري (

 : نده اي عنوان کردی را ضرورمراکز تخصص پیشنهاديِ ، سایر عملکردهاياز پاسخ دهندگان یکمتعداد 

مرحله ، یا از یبزرگسالی تا کودک در سنینهاي درمانی مراقبت از مرحله  بیماران در مراحل مختلف زندگیوضعیت تسهیل پیگیري  •
 يسالمندی تا بزرگسال در سنین مراقبت 

  ها زماندهی قرار مالقاتو سا ،در مرکز تخصصی بطور همزمانبه بیماران امکان آزمایشات یا مشاوره هاي گروهی ارائه  •

، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا جتماعیاخدمات سوي به  این افرادهدایت نیز و  آنها ع رسانی به بیماران در مورد حقوقاطال •
 ی و غیره شغلراهنمایی هاي 

 با آنهاران تماس بیما ی در مورد نحوهاطالعات ارائهو محلی در پاسخ به نیازهاي خاص بیماران  مشاغلآموزش  •

رسانی  اطالع به منظوربیمه و عموم مردم شرکت هاي خدمات اجتماعی، ارائه دهندگان الزم براي معلمان، کارفرمایان،  تهیه اطالعات •
 در جامعهبیماران  وضعیت پذیرشدر مورد نیازهاي بیماران و بهبود  به آنها

 ) زیوتراپی، گفتار درمانی، روان درمانی، و غیرهفی(بیماري  در رابطه با درمانی دایمیمراقبت هاي  ارائه •

 بیماران  مداركبررسی انجام تحقیقات یا یک بیماري نادر از طریق  مبتال به اننظارت بر نیازهاي فعلی جامعه بیمار •

 ) جراحی، پروتز، ارتوپدي، و غیره(درمانی مربوط به بیماري در مواقع خاص ارائه مراقبت هاي  •

ی تا کودک در سنینهاي درمانی مراقبت از مرحله  بیماران در مراحل مختلف زندگیوضعیت تسهیل پیگیري "رتبه  -41شکل 

 در میان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی "يسالمندی تا بزرگسال در سنین مراقبت مرحله ، یا از یبزرگسال

در نظر ضروري بعنوان عملکردي دهندگان پاسخ مجموع از  %57از سوي ) 41شکل (مراکز تخصصی  پیشنهاديِ این عملکرد
 . استگرفته شده 

بیماري ها و کشورهاي  گروه هاي در ،ها ، هر چند پاسخي میداننداولویت بیشترعملکرد را داراي این ، بیمار انکودک ،به طور کلی
 . کامالً ناهمگون بودندمورد بررسی 
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 و سازماندهی قرار مالقات ،در مرکز تخصصی بطور همزمانبه بیماران هاي گروهی امکان آزمایشات یا مشاوره ارائه  "رتبه  – 42شکل 
 در میان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی "ها

 ).42شکل (از مجموع پاسخ دهندگان، ضروري شناخته شده است % 57، از سوي بیمارانامکان قرار مالقات هاي گروهی به ارائه 

جتماعی، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و اخدمات سوي و هدایت آنها به  شانیماران در مورد حقوقاطالع رسانی به ب "رتبه  – 43شکل 
 "ی، و غیرهشغلیا راهنمایی هاي 

، اگر چه بدنبال داشتدر میان کشورهاي مختلف متفاوتی را پاسخ هاي ، )43 شکل(این عملکرد پیشنهادي یک مرکز تخصصی 
به طور کلی، . ی قلمداد می کنندمراکز تخصصیک عملکرد ضروري به عنوان را ائه این اطالعات ار ،بیماران بزرگسالي از کمترتعداد 

 . می دانند ضروري عملکرد رااز پاسخ دهندگان این  55%

در  "با آنهاتماس بیماران  ی در مورد نحوهاطالعات ارائهمحلی در پاسخ به نیازهاي خاص بیماران و  مشاغلآموزش  "رتبه  – 44شکل 
 ان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصیمی

در نظر گرفته  یک اولویت را) 44شکل (محلی در پاسخ به نیازهاي خاص بیماران  مشاغلآموزش ، پاسخ دهندگانمجموع از % 55
ول رتبه ا(عنوان کرده اند عملکرد مراکز تخصصی را این ضرورت  ،پاسخ دهندگان کشورهاي دیگربیش از ، یسیپاسخ دهندگان انگل. ندا

 ).یا دوم
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به بیمه و عموم مردم شرکت هاي خدمات اجتماعی،  ارائه دهندگانالزم براي معلمان، کارفرمایان،  تهیه اطالعات "رتبه  – 45شکل 
 در میان عملکردهاي ضروري مراکز "در جامعه بیماران وضعیت پذیرشدر مورد نیازهاي بیماران و بهبود  رسانی به آنها اطالع منظور

 تخصصی

این عملکرد  اییو رومانی يبیماران فنالند ، امامی داننداین اطالعات را ضروري  هاز پاسخ دهندگان، تهی %50 در مجموعاگر چه 
ارایه  اتنظردر  .هاي مورد بررسی، بعنوان عملکردي ضروري رتبه بندي کرده اندکشورسایر از پاسخ دهندگان را بیشتر  یمراکز تخصص
 CFو  HD، ATXمبتال به، هر چند که بیماران به چشم می خوردوت هاي کمتري اتف بیماریها گروههايان در بیمارشده توسط 

 . آن را ضروري تر می دانندنسبت به سایر بیماران 

 

 

 

 

 

در میان  ")فیزیوتراپی، گفتار درمانی، روان درمانی، و غیره(بیماري  در رابطه با درمانی دایمیمراقبت هاي  ارائه"رتبه  – 46شکل 
 عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی

این در حالی است که  کرده اندضروري عنوان  را) 46شکل ( عملکرد پیشنهادي مراکز تخصصیاین ، پاسخ دهندگانمجموع از  ٪ 50
 . پاسخ هاي گوناگونی را ارائه داده اند بیماري ها و کشورها گروه هاي مختلفبیماران در 

 

 

 

 

 

 "بیماران مداركبررسی انجام تحقیقات یا یک بیماري نادر از طریق  مبتال به اننظارت بر نیازهاي فعلی جامعه بیمار "رتبه  – 47شکل 
 در میان عملکردهاي ضروري مراکز تخصصی

ی کز تخصصااین عملکرد مر ،نیازهاي بیماران ◌ٴ دربارهدر تحقیق شرکت کنندگان بعنوان  ،اکثریت پاسخ دهندگانکه  این مسأله
 ). 47شکل ) (اند در نظر گرفتهآنرا ضروري از پاسخ دهندگان  ٪ 42( تناقض استمتا حدي می دانند ي ت کمترضرور دارايرا 
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قایسه با پاسخ دهندگان سایر کشورهاي مدر هستند کشورهاي جنوب غرب اروپا که ساکن  دهندگانی پاسخبه نظر  این عملکرد
ی یک تواند یکه در حالی که ارائه خدمات پزشکی متصور شود  گونهاینو ممکن است خوردار است بر پائین ترياز اولویت  ،مورد بررسی

 . از این مراکز صورت گیرد خارجباید نظارت و ارزیابی نیازهاي بیماران اما  ،ی باشدمراکز تخصص ضروريهاي عملکرد  از

 

 

 

 

 

 

در میان عملکردهاي  ")جراحی، پروتز، ارتوپدي، و غیره(ر مواقع خاص درمانی مربوط به بیماري دارائه مراقبت هاي  "رتبه  – 48شکل 
 ضروري مراکز تخصصی

عملکرد پیشنهادي مراکز تخصصی،  12در میان  )48شکل (را  عملکرداین  ،ها و گروه هاي بیماري هاکشورتمام  بیمارانِتقریبا 
پروتز و یا  ،ر، مانند جراحیمکرارائه خدمات مراقبتی نا ،دگاناز پاسخ دهن ٪ 37به طور کلی، تنها . داراي کمترین ضرورت می دانند

 . ی در نظر گرفتندمرکز تخصص یکضروري  را بعنوان عملکردارتوپدي 

 یکدر  را دنمی باش مورد نیاز بیمار کهبیماري یک  مختصِ پزشکیِخدمات تمام نمی توان که  استنکته  اینمؤید  ،این یافته
 .پزشکی، مطرح شده بوددمات نیازهاي بالقوه هر گروه بیماري به خطیف وسیع  رابطه با در این مسأله هم قبالً. درمانی ارائه دادساختار 

 رایط تأسیس یک مرکز مرجع تخصصیش

ارائه اظهارات  مورد 9به رتبه بندي ، یمراکز تخصصبالقوه هاي عالوه بر عملکرد تا خواسته شد  تحقیقشرکت کنندگان در از 
 : بپردازندمراکز تخصصی عملکردهاي اجراي بالقوه  خصوص نحوهشده در ذیل در

روزترین تجهیزات را در یک محل -ها و ظرفیتهاي پزشکی و بهمی تواند تمام مهارت واحد ارجحیت دارد، زیرامرکز ملی وجود یک  •
 .جمع آوري کند

ارجحیت داشته و براي مرکز چندین اري آنها بین ، به اشتراك گذواحد به جاي تمرکز تمام تخصصها و ظرفیتها در یک مرکز ملی •
 .در دسترس تر خواهد بودبیماران 

، باید تعداد زیادي از بیماران مبتال به یک بیماري خاص را هاي متخصصین خودحفظ مهارت ها و تجربه  برايیک مرکز تخصصی  •
 .تحت نظر قرار دهد

مشاوره و دریافت که براي  توصیه می شودبنابراین ؛ نیستندبی شناخته شده به خو بهداشتاکثریت متخصصان  برايبیماري هاي نادر  •
 .مراجعه نمایندیک مرکز تخصصی محل به تخصصی ترین مراقبت هاي درمانی 

  .یت داردآزادي انتخاب ارجحوجود محلی به دلیل  متخصصبنابراین، یک . ستاهمیت احائز مهارتها و تواناییها  اندازهکیفیت روابط به  •
  .همراه است داشتنِ یا نیاز به/جابجایی ویک مرکز تخصصی، هزینه محل موانع اصلی سفر به  •
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درد، خستگی و (بیمار  رويِ پیشِ یا مشکالت جسمیِ/و سفربراي زمان مورد نیاز یک مرکز تخصصی، محل موانع اصلی سفر به  •
 .است) صدمات

 .می شوندمربوط نبه بیماري نادر بهداشتی است که شکالت م دسته ازبررسی آن نقش پزشک عمومی عمدتاً •

ان باشد تا از اطالعات آنها درخصوص زندگی روزمره و نیازهاي بیمارمرتبط با هاي سازمان می بایست داراي مرکز تخصصی یک  •
  .مند گرددبیماران بهره 

رابطه فنی در و هم معضالت تدارکاتی معضالت رف مع هم ،قرار گرفته اندمورد بررسی ی که در این تحقیق ینادر بودن بیماري ها
و مهارتها ی تواند پیشرفته ترین واحد م ملیِ یِتخصصیک سو، یک مرکز  از .است بیماريگونه از مربوط به یک  یِعداد مراکز تخصصبا ت

د نآن مرکز فاصله بسیار زیادي دار ی که ازبیمارانآن ممکن است براي بسیاري از ، اما دسترسی به گرد هم آورددر یک مکان را منابع 
در نتیجه  ومهارت ها و منابع پیشرفته ترین منجر به تضعیف تعداد زیادي از مراکز محلی می تواند از سوي دیگر، وجود . دشوار باشد

 . شود بیماران رايکاهش کیفیت خدمات موجود ب

 .می پردازداین معضل  هب در این سوال گنجانده شده بود یمراکز تخصصی که درخصوص عملکردهاي بالقوه اظهارات اولِ موردسه 
و پیشرفته مهارت ها و منابع مرکزیت  مه ،بسیاري از پاسخ دهندگان، نظرات متضادي را ارائه می دهند اما اظهارات اولِ مورددو اگر چه 

حلی ممراکز وجود  %83و واحد مرکز ملی  یک وجوداز پاسخ دهندگان  %50 در مجموع،. را مهم دانسته انددر دسترس بودن مراکز هم 
اندازه ضروري  را به یکهر دو گزینه  ،هر یک از مخاطبان ،می دانند که این امر نشان دهنده آن است که اغلبحائز اهمیت متعدد را 
این حق تقدم ها  ،نشان داده شده 49نطور که در شکل هما. است مدنظر قرار گرفتهبین این دو پاسخ  ارتباطبنابراین، . می دانند

را ترجیح می  مراکز متعددوجود پاسخ دهندگان آلمانی  .تغییر می کننداقتصادي -و گروه هاي اجتماعی ها، کشورها بیماري رحسبب
رومانی  واحد دارند ازقبیل کشورهايمرکز تمایل به وجود یک  ی است کهبرابر بیشتر از پاسخ دهندگان 2,5بیش از  این تمایل آنها، دهند

 . تمایل بیشتري نشان دادند ،واحدیک مرکز ملی وجود  بهکشور دو این ، که پاسخ دهندگان )کمتر از یک(دانمارك و 

  روزترین تجهیزات را -ها و ظرفیتهاي پزشکی و بهمی تواند تمام مهارت واحد ارجحیت دارد، زیرامرکز ملی وجود یک

 . در یک محل جمع آوري کند

  ارجحیت مرکز چندین ، به اشتراك گذاري آنها بین واحد و ظرفیتها در یک مرکز ملیبه جاي تمرکز تمام تخصصها

 .در دسترس تر خواهد بودبیماران داشته و براي 

 یک مرکز ملی واحد، بر طبق گروه هاي بیماري ها و کشورها مراکز محلی متعدد در مقابل وجود ارجحیت  – 49شکل 

و ارجحیت متعدد اکز به وجود مر WSو   CF،PAH مبتال به ارجحیت بیمارانِمل شا ،هاگروه هاي بیماري  هاي میانتفاوت 
 .بود کز ملیامربه وجود  ANRو  OI، TS، EDS MFS، ATXمبتال به بیمارانِ

 



(90) 

ی یک مبتال بهپاسخ دهندگان اما دارد، نوجود ز متعدد کارجحیت یک مرکز واحد یا مرابین شیوع بیماري و  ياگرچه ارتباط آشکار
 از دیگران، وجودکمی بیشتر  (AH, CH11, WS, PWS, FRX) وجود داردذهنی  در آنها احتمال معلولیتبیماري که  5از 

 . رجح دانسته اندارا  مراکز متعدد

و  ترشهرهاي بزرگ داشتند و ساکنینچندگانه وجود مراکز  اولویت برتأکید بیشتري  ،در مناطق روستاییساکن پاسخ دهندگان 
 برحسبتحصیالت هم تفاوتهایی مشاهده شد که درآمد و سطح  در رابطه با سطح. را ارجح دانستند مراکز ملیوجود  هاکشورپایتخت 

 .این تمایل در گروههایی با تحصیالت باالتر نیز مشاهده شد. دارندمراکز متعدد آن، گروههاي کم درآمد تمایل بیشتري به وجود 

  باید تعداد زیادي از بیماران مبتال به یک هاي متخصصین خودتجربه  حفظ مهارت ها و برايیک مرکز تخصصی ،

 .تحت نظر قرار دهدبیماري خاص را 

 بیماران ي ازتعداد بسیار زیادحاصل از اینکه سودمندي  خصوصپاسخ ها در گستره در میان کشورها و بیماري هاي مورد بررسی،
و پاسخ دهندگان  PWS، ANR MFS مبتال بهپاسخ دهندگان . دچندان قابل توجه نبو ،باشندتحت نظر یک مرکز تخصصی 

هر چند هیچ ( ی تأکید داشتندیک مرکز تخصصدر  ویژگیِ چنین وجود اهمیتیشتر از سایرین بر کمی ب  يو سوئد ایی، رومانییدانمارک
درآمد و هاي پر خانواده ). هده نشدمشا مرکز محلی ینمرکز ملی یا چندیک وجود ارجحیت و  ویژگیاین  ررابطه اي بین ارزش نهادن ب

 . ، این ویژگی را مفیدتر می دانندآنها ، صرف نظر از محل اقامتتحصیالت باالتر نی باپاسخ دهندگا

  براي بهترین راهکار بنابراین ؛ نیستشده به خوبی شناخته  بهداشتاکثریت متخصصان  برايبیماري هاي نادر

 .استیک مرکز تخصصی محل به سفر ي درمانی دریافت مشاوره و تخصصی ترین مراقبت ها

  در آزادي انتخاب وجود محلی به دلیل  متخصصیک  ،بنابراین. اهمیت داردمهارتها و تواناییها  اندازهکیفیت روابط به

  .اولویت است

 دارد یاارجحیت  تخصصی در یک مرکز تخصصی فوق آیا مرکزیت خدمات" مربوط می شوند که سوالبه این ، عبارتاین دو 
وان مطالبه درمان از متخصصینی که به آسانی در دسترس هستند و می تحاصل از ) یخارج از مرکز تخصص(روابط شخصی بسیار خوب 
و  TS، CF، MFSبیماران مبتال به  يکمتر و تا حد( OIو  ANR، PAH مبتال بهپاسخ دهندگان  ."؟آنها را آزادانه انتخاب کرد

EDS ( این دارند که به تمایل بسیار بیشتريبیماران . مطالبه کنندیک مرکز تخصصی فقط از متخصصین را تخصصی فوق  خدمات
به طور کلی، . قبال می کنندمحلی در خارج از یک مرکز تخصصی است یِبهداشتاز امکان مالقات با متخصصین به شدت  FRXبتال به م

 . تمایل دارندمحلی  متخصصینخدمات  مراه هستند بههمشکالت احتمالی روانی  که بای یمبتال به بیماري ها افراد

 ارجحیت سفر به مراکز تخصصی در مقابل آزادي انتخابِ متخصصین محلی، بر حسب گروه بیماري ها و کشورها – 50شکل 
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و  درآمد پایین یی باانواده هاتر، بیشتر از سوي خرکز دورحاضر در یک ممتخصصان  مقابل محلی در ارجحیت متخصصین
 ).50شکل ( استگزارش شده پایین تر تحصیالت 

  داشتنِ همراه است یا نیاز به/جابجایی ویک مرکز تخصصی، هزینه محل موانع اصلی سفر به.  

   درد، (یا مشکالت جسمیِ پیشِ رويِ بیمار /و سفربراي یک مرکز تخصصی، زمان مورد نیاز محل موانع اصلی سفر به

 .است) خستگی و صدمات

. موافق بودند به یک اندازه  دو مورد فوقهاي مورد بررسی، با هر و کشور هابیماري گروههاي کلی، پاسخ دهندگان در به طور 
جسمی است موافقت زمان و مشکالت  ،سفر هااصلی این با این واقعیت که موانع   AHو  EDS، EB، MG مبتال بهپاسخ دهندگان 
همراه داشتنِ یا نیاز به /هزینه و ،OIو  WS،CF، ATXمبتال به ه میزان کمتر، بیماران و ب ،ANRبیماران مبتال به . بیشتري داشتند

شدیداً  مورد فوق  ا هر دوب ییو ایتالیا یسی، انگلی، مجارستاناییرومانی دهندگان پاسخ. عنوان کردندسفر این عمده  موانعه عنوان را ب
 . داشتند ينظر چنین ،نیزپایتخت هاي ملی  ننیکدرآمد و سا پري از خانواده های ، همانطور که پاسخ دهندگانبودند موافق

 ًمربوط نیستندبه بیماري نادر بهداشتی است که مشکالت بررسی  نقش پزشک عمومی عمدتا. 

یک پزشک عمومی مشارکت داشته می بایست  در درمان بیماري هاي نادرکه دادند از پاسخ دهندگان گزارش  ٪44 ،در مجموع
و  MFS، HD مبتال بهبیش از نیمی از بیماران : بودند نوبسیار ناهمگپاسخ ها  ،بیماري هاي مورد بررسیبین در حال،  با این .باشد

ATX  بیماران مبتال بهتعداد کمتري از ). ٪53و  ٪53 ،٪59به ترتیب (مشارکت پزشک عمومی در درمان موافق بودند باCF، ANR 
از پاسخ % 72: ها تنوع بیشتري مشاهده شدکشور میاندر حتی ). ٪ 24و  ٪ 34 ،٪ 37یب به ترت(بودند  موافق امربا این  Ch11و 

 . بودند موافق این نظربا  ،از پاسخ دهندگان رومانیایی ٪ 13و  یمجارستانپاسخ دهندگان از  ٪ 10مقایسه با تنها در دهندگان فرانسوي 
 از  ٪ 42: جمعیتی نیز مشاهده شد-میان گروه هاي اجتماعیقابل توجهی در هاي عالوه بر این تفاوت هاي فرهنگی، تفاوت 

از بیش ) ٪47(پاسخ دهندگان با مدرك دانشگاهی . کمترین درآمداز خانواده هایی با  ٪ 27با درمقایسه درآمد یی با باالترین خانواده ها
 .داشتند توافق نظربا این امر  )٪ 31(تحصیالت ابتدایی پاسخ دهندگان با 

  ان باشد تا از اطالعات آنها درخصوص زندگی روزمره بیمارهاي مرتبط با سازمان می بایست داراي صی مرکز تخصیک

  .مند شودو نیازهاي بیماران بهره 

در مدیریت مراکز تخصصی مشارکت باید  انبیمارهاي مرتبط با که سازمان دادند از پاسخ دهندگان گزارش  ٪95، نهایتدر 
 .ص تفاوتهاي کمی در گروههاي بیماري ها یا کشورها مشاهده شدین خصواداشته باشند که در 

 درصد مشارکت پزشکان عمومی برحسب گروههاي بیماري ها و کشورها – 51شکل 
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 نتایج حاصل از بررسی بیماریها

 

 

 ص ...... ........................................................................................................................ ....................  AH –فلج یکطرفه 

 ص ...... .....................................................................................................  ANR –) فقدان مادرزادي عنبیه(آنیدریا 

 ص ...... ................................................................................................................................................   ATX – آتاکسی

 ص ...... ........................................................................................................   CH11 – 11اختالل حذف کروموزوم 

 ص ...... ............................................................................................................................................   CD -بیماري کرون

 ص ...... .....................................................................................................................................   CF –فیبروز کیستیک 

 ص ...... ..........................................................  DMD –) آتروفی عضالنی نخاعی(دیستروفی ماهیچه اي دوشن 

 ص ...... ...............................................   EDS –) از اختالالت ارثی بافت همبند گروهی( دانلس -اهلرزسندرم 
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 ص ...... ....................................................................................................................   PWS – "ویلی-پرادر"  سندرم

 ص ...... .......................................................................................................   PAH –فشار خون باالي شریانی ریوي 

 ص ...... ..............................................................................................................................   TS – توبروس اسکلروزیس

 ص ...... .....................................................................................................................................   WS –ویلیامز   سندرم
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 فلج یکطرفه

سندرم انجمن و  در آلمان انکودکفلج یکطرفه انجمن  ،)ENRAH(فلج یکطرفه درباره انجمن اروپایی تحقیقات این فصل با همکاري 
 .شته شده استنو فلج یکطرفه ایتالیا

 

 

 بالینی  تصویر

نادري است که در آن یک طرف بدن اختالل عصبی ) هم گفته می شود طرفه دوران کودکیکفلج یکه به آن ) (AH( فلج یکطرفه
حالت و از  بروز نموده گیالس 4سن عالئم این بیماري معموال قبل از ). فلج یکطرفه(موقتی از کار می افتد بصورت بدفعات مکرر و 

فلج پاها،  که شاملشدید، تا حالت  رخ می دهدهیچ اختالل عصبی و بدون از کارافتادگی فقط در طول شب  که در آن عود ،خفیف
تشنج و  ،بیش از حد، تغییر در درجه حرارت بدنتعریق و تعادل،  گام برداشتن دراختالل روانی، مشکالت  بازوها و عضالت چشم،

اتوزومال ژن از طریق برخی از موارد هر چند ممکن است ناشناخته است،  AHبیماري علت . است متغیر می باشد الالت حرکتیاخت
  .رسیده باشندغالب به ارث 

این بیماري، سیر شکال خفیف مبتال به اَ کودکانِدر . نیز ناشناخته است AHبیماري  شیوع
مؤثر  کاهش شدت و طول مدت حمالت فلج تواند درمی دارو درمانی . خوب استاحتمالی بیماري 

ی از بیماري هی ضعیفاپیش آگشکال شدیدتر بیماري رنج می برند از اَکه افرادي با این حال، . باشد
تعادل و  همربوط بمشکالت ، و ندادهبه درمان دارویی پاسخ ذهنی فکري و هاي ظرفیت  دارند زیرا

 افزایشو با  همراه شدهمشکالت عصبی نیز ممکن است با  این وضعیت. می یابدادامه قدم برداشتن 
ممکن است اما ، نیستیک بیماري پیشرونده  AHدر حالی که . شدید شودتبطور فزاینده اي  سن

 دشوار  ،کمکبهبود کندتر شود و راه رفتن بدون سیرِ ، رو به فزونی نهادهدر طول زمان ضعف دفعات
 .غیرممکن گردد یا

 

 فلج یکطرفه بیماريزندگی با 

شخص و موقعیتهاي غیر قابل پیش بینی براي بیمار، خانواده و هر  اتتغییر ادائمی ب سازگاريي ابه معن، AH بیماري زندگی با
از (سایر عالئم توأم با آن شدت تشنج هاي عصبی و برحسب رشد کودك از بدو تولد، . درگیر می باشددر زندگی بیمار که  است دیگري

 . ختالل مواجه می گرددا با) قبیل صرع

 

 

 

 

 

 

 



با دسترسی به آموزشِ مناسب در  ،از همان ابتدا "
سه بار مدرسه را عوض تا کنون . مواجه بودیم مشکل
از مقامات درخواست کمک کردیم تا درمورد . کرده ایم

، اما در نهایت نیازهاي دخترمان با ما مساعدت کنند
گان از طریق دوستان و همسای را  ارسمداین بار هر 

اگرچه دختر ما هیچ مشکل شنوایی  .پیدا کردیم
 دارايکودکان اما به مدرسه اي که مختص ، ندارد

کالس این مدرسه  –است می رود  مشکالت شنوایی
  ".ه استدختر ما را پذیرفتی دارد اما هاي کوچک

 .، اتریشAHمبتال به والدین یک کودك 
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نیاز به انرژي زیادي دارد که آن را از فرایندهاي مربوط بیمار بدن در چنین وضعیتی  .می شود رشد و نمو بدنمانع  ،فلج بیماري
می مستقل ورت راه رفتن که کودك آنها را بصمانند ی یمهارت ها ،این بیماريدر نتیجه . کسب می کند یادگیريرشد به رشد از قبیل 

رنج می  نیزمشکالت روانی اغلب از ، باشند مستقلد ننمی توان AH مبتال بهکودکان که از آنجا . دمی شومختل  به طور مداوم ،آموزد
نظارت  مندو نیاز محسوب می گرددبهداشتی تمام مراقبین  در فعالیتهاي مانعی ،پیش بینی شدت و طول مدت حمالتعدم امکان . برند

یا عدم  وجودباید بسته به ي بیمار فعالیت ها. است در وضعیت بیماري با تغییرات ناگهانی نعطاف پذیرو او سازگاري  ،دقیقو  مستمر
انجام کارهاي روزمره زندگی بیمار همچون راه رفتن، جنبه هاي بر نه تنها این بیماري . شود کنترلبصورت متفاوت  فلجوجود حالت 

بر  بلکه، تأثیر می گذارد )به داخل ریه ها اتمواد غذایی یا مایعذرات تصادفی  مکش(طر آسپیراسیون بلع و خ ،خوردن ،، گفتارشخصی
 . مؤثر می باشدنیز ر مدرسه ، آموزش و یادگیري کودك دانند توانایی تمرکز م ويذهنی هاي فعالیت 

ن زندگی روزمره کودکاشرایط روزانه غالبا بسته به  انجام این فعالیت هايتوانایی 
ممکن است . است مراقبان و معلمانزیاد صبر و انعطاف پذیري  مندو نیازنوسان داشته 

آشنا  AHتمام نیازهاي احتمالی یک کودك مبتال به بیماري  براي آنکه با معلمان
براي ارائه شیوه نیز  یبهداشتمتخصصین مراقبتهاي . باشندنیاز داشته زمان به  دونش

خاص دارند به زمان بسیار متنوع و نیازهاي که  ینبیمارا ازمراقبت هاي مناسبِ 
 نیازهاي فردي چنیندرخصوص منبع اطالعات بهترین بیمار اغلب  والدین. نیازمندند

. شرکت کنندگروه هاي حمایتی در بیماران است بهتر ، از اینرو .محسوب می شوند
کان دکه کواز تجربیات خانواده هاي دیگري گروهها امکان بهره مندي شرکت در این 

گاهی اوقات بهترین کارشناسان  که ،والدین. دارند را فراهم می آورد AHمبتال به 
پزشکان، معلمان و  اجتناب ناپذیرشرکاي  ،کودك خود هستندنیازهاي  درخصوص

  .بشمار می روند AH مبتال بهمراقبان بیماران 

 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی

 

 شرکت کنندگان در تحقیق

از شش  AH مبتال به خانواده بیماران 79این تحقیق،  پاسخ هاي  در
 ). 1شکل ( کشور مورد تحلیل قرار گرفت

 ٪ 52به ترتیب، (تقریباً یکسان بود پاسخ دهندگان  زن و مرد تعداد 
 ). %48و 

: سن در زمان تشخیص  میانگین(سال بود  15بیماران سن میانگین 
 ). سال 3,2

 

 .بودند AHبیماري ندگان در تحقیق که مبتال به شرکت کن – 1شکل 
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  نیاز به خدمات پزشکی

بود خود  مربوط به بیماريِ خدمات پزشکیِ انواع مختلف مورد از 9نیازمند به طور متوسط   AH مبتال به هر بیمارِ ،به طور کلی
عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده در شکل ). است مورد بررسی نادرِبیماري  16خدمات مورد نیاز براي تعداد  متوسط که این میزان مشابه(
آزمایشاتی . بودمورد نیاز ز نی) ٪ 29(و ارتوپدي ) ٪ 30(خدمات اورژانس  ،)٪ 30(توانبخشی داروهاي  ،)٪ 39(اطفال  ه ورامشاغلب  ،2

 تصویربرداريو همچنین  ،)٪ 27(و رادیولوژي ) ٪ 47(الکتروسفالوگرام  ،)٪ 56(تست بیولوژیکی که بیش از همه مورد نیاز بودند شامل 
  ،)٪ 51(فیزیوتراپی  ،)٪ 52(دهان و دندان  بهداشتشامل هاي درمانی انواع دیگر مراقبت . دنمی باش )٪ 20(تخصصی 

براي ماران از بی ٪ 49. ندبود) ٪ 27(و مراقبت هاي پرستاري ) ٪ 29(گفتار درمانی  ،)٪32(هاي روانی  درمان ،)٪ 39( چشم پزشکی
 . نیازمند بستري شدن بودند ،روز 15 زمانیِ میانگینِ

 

 

بیماران مبتال  نیاز و دسترسیِ – 2شکل 
 از خدمات پزشکی نمونه 4به  AHبه  

 

 

 

 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 به خدمات پزشکی  AH مبتال به بیماران از ٪ 18بطورکلی  عدم دسترسیِ

روان درمانی  و همچنین) ٪ 24(و گفتار درمانی ) ٪ 63(درخصوص خدمات قلب و عروق  بیشتر ،به خدمات دسترسی عدم امکان
دسترسی به تمام  شایع ترین مانع در ،ارجاع بیمار به متخصصانعدم ). 2شکل (گزارش شده است ) ٪ 2(و مغز و اعصاب ) ٪ 12(

در دسترس نبودن ). ٪ 50(و روان درمانی ) ٪ 71(گفتار درمانی  ،)٪ 80(قلب و عروق  ،)٪ 100(مغز و اعصاب : ه استبودخدمات 
و زمان انتظار ) ٪ 25(هزینه هاي شخصی . بود) ٪ 14(و گفتار درمانی ) ٪ 25(روان درمانی خدمات  در دستیابی به یمانع ،خدمات

 . بودندنیز موانع دسترسی به خدمات روان درمانی ) ٪ 25(

  ه استدشوار بود ردموااز  ٪ 14 در اًمجموع ،دسترسی به خدمات پزشکی

خدمات : دسترسی به آنها را دشوار گزارش کرده اندبیماران  اما اغلباست،  امکان پذیر اگر چهدسترسی به خدمات ذیل 
 ،)٪ 28(روان درمانی براي  مراجعاتتعداد ). ٪ 10(و گفتار درمانی ) ٪ 13(قلب و عروق  ،)٪ 19(مغز و اعصاب  ،)٪ 21(روانشناسی 

بسیار زیاد عنوان شده ) ٪ 44(شخصی روان درمانی هزینه هاي . ناکافی گزارش شده است )٪ 9(و گفتار درمانی ) ٪13(مغز و اعصاب 
از موارد براي  ٪ 17در  ،از موارد براي ارائه خدمات گفتار درمانی ٪29در هاي درمانی سفر به مراکز مراقبت  برايتخصصی کمک . اند

در مقایسه مغز و اعصاب که مشاوره  این در حالی است، ارائه شده استرد براي مشاوره مغز و اعصاب از موا ٪ 13روان درمانی و تنها در 
 .ه استدیگري انجام شداغلب در منطقه با سایر خدمات 

 

 

 



م که مبتال به فلج براي مراقبت از دختر "
 ".کارم را ترك کرده امیکطرفه است 

 ، اتریشAHکودك مبتال به والدین 
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 رضایت از خدمات پزشکی 

به طور کامل و یا تا ن خدمات انتطارات آنها از ای ،خدمات پزشکیدسترسی به  در صورت ،از بیماران ٪ 88 به نظرِ در مجموع،
مشاوره در مقایسه با ) ٪ 87(روان درمانی خدمات و ) ٪ 87(مغز و اعصاب از مشاوره هاي  نبیمارا). 3شکل ( برآورده شده استي ودحد

 . نده اداشتکمتري رضایت  )٪ 100( خدمات گفتار درمانیو ) ٪ 100(قلب و عروق هاي 

 

 

 

 

 

 

 از خدمات پزشکی AHمبتال به  میزان رضایت بیماران – 3شکل 

 خدمات اجتماعی 

به سختی  %21و نشده با یک مددکار اجتماعی موفق به مالقات  ٪3نیازمند به کمکهاي اجتماعی،  از خانواده هايِ %39در میان 
 ٪ 57 در مجموع کمکهاي اجتماعی ازسطح رضایت  در صورت دستیابی به خدمات اجتماعی،. نندالقات کتوانسته اند یک مددکار را م

) ٪ 62( به حمایت هاي مالی خاصین میزان یشترو ب) %22( به حمایت هاي تخصصی فنیین میزان کمتراز آن، که  ه استبود
 ). 4شکل ( ه استاختصاص داشت

 

 

 

 

 

 

 نیاز و رضایت از خدمات اجتماعی – 4شکل 

 عدم پذیرش بیماران

پاسخ مجموع  مشابه میزان عدم پذیرشِ ،)٪ 19( بهداشتیتخصصان ماز سوي  AH مبتال به بیمارانِمیزان عدم پذیرش 
 عدم تمایلی که از سوي متخصصان پذیرفته نشده اند، از بیماران ٪ 100 ). ٪ 18(است مورد بررسی بیماري نادر  16 مبتال بهدهندگان 

ر پاره اي دهمچنین  .کرده اندگزارش  پیچیدگی این بیماريبه پذیرش بیماران را  بهداشتیمتخصصان 
هاي ناشی از و رفتار) ٪ 7(ارتباط در برقراري  ز جمله مشکلاجنبه هاي شخصی آن  دلیلموارد، 
تا به فرد بیمار، باشد عدم پذیرش عمدتاً به خود بیماري مربوط بوده چنانچه . بوده است )٪ 7( بیماري
قلمداد  AHمبتال به  عدم تمایل متخصص بهداشتی براي درمان بیمارانِعمده بیماري دلیل وسعت 

 .شده است

 



(99) 
تعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیماران 
برحسب کشور محل سکونت بیمار تغییر می 

 ). 5شکل (کرد 

عدم پذیرش  دالیلِ فراوانی تجمعیِ – 5شکل 
تعداد کل پاسخ  = n(بیمار برحسب کشور 

از آنجا که ممکن . AHدر بیماري ) دهندگان
ان، بیش از یک بار و است عدم پذیرش بیمار

به بیش از یک دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل عدم پذیرش بیش از تعداد پاسخ دهندگانی است که از سوي متخصصان پذیرفته 
 .نشده اند

 
  عواقب ناشی از بیماري

، تعداددر میان این . اند خود بوده محل سکونتجابجایی  هناچار ببیماري، امدهاي ناشی از یی از پبه عنوان یک ،از بیماران ٪ 26
یک مرکز به تر شدن نزدیک  براي %15ه یکی از بستگان و به منظور نزدیکتر شدن ب %20 ،اي سازگارتر با شرایط بیماربه خانه  ٪ 70

مراقبت از  براي ها از اعضاي خانواده ٪ 71 ،از این بیماري ی از عواقب ناشیبه عنوان یک. نقل مکان کرده اندخاص درمانی مراقبت هاي 
 . شده اندکاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود  ناچار به ،بیماري مبتال به یکی از بستگانِ

  بیماري هاي نادر مربوط به یِمراکز تخصص ازبیماران انتظارات 

صلی ترین مورد از ا 4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  AH مبتال به، پاسخ دهندگان این تحقیقشرکت کنندگان در همانند مجموع 
 :عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اند

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

بهداشت محلی، به  متخصصانو مربوطه  صصیِرکز تخم تمام متخصصانبین بیمار اطالعات پزشکی  به اشتراك گذاريِ هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

ح ملی و پژوهش در سط براي هماهنگ کردن درمان ومتخصصان  هاي اطالع رسانیِبرقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 ااروپدر سطح 

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (لیت می کنند فعااین بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •

ان در تمام طول عمر خود نیازمند توجهات پزشکی ، بیماراستکودکی سنین  معموال در اوایل AHبیماري  شروع از آنجا که
کودك، از جمله  درگیر در زندگی افرادتمام  و دقیقِنظارت مستمر  ،فلجحالت  وجودیا عدم  وجود ناشی از تغییرات ناگهانیِ .هستند
  .را می طلبد معلمان

بودند  AH تحقیق که مبتال بهشرکت کنندگان در که می رسد به نظر  ، چنینبیمارياین  هاي ویژگیدر حقیقت، بواسطه 
مرحله ، یا از یبزرگسالی تا کودک در سنینهاي درمانی مراقبت از مرحله  بیماران در مراحل مختلف زندگیوضعیت تسهیل پیگیري “

 در جهت بهره مندي از این افرادهدایت آنها و  اطالع رسانی به بیماران در مورد حقوق "و  "يسالمندی تا بزرگسال در سنین اقبت مر
 .دندقراردارتبه پنجم و ششم از نظر ضرورت در را   "ی، و غیرهشغلجتماعی، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا راهنمایی هاي اخدمات 
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در مقایسه با جمعیت کلی  ،خدمات اجتماعی به AH بیماران مبتال به خانواده هايبیشترِ نیاز  دهنده نشانها همچنین این یافته 
وانع مطلب را عنوان کرده اند که مدر اغلب موارد این در مقایسه با مجموع پاسخ دهندگان  AH مبتال بهپاسخ دهندگان  .تحقیق است

) خستگی و صدمات ،درد(بیمار  جسمی پیش رويیا مشکالت / و  سفرزمان مورد نیاز براي  ،یک مرکز تخصصیمحل به  سفر اصلی در
به جاي " : داشته اند اذعاناهمیت عبارت زیر درخصوص عملکرد یک مرکز تخصصی بر اغلب  AH مبتال بهدهندگان  پاسخ. است

در بیماران ارجحیت داشته و براي مرکز چندین ا بین ، به اشتراك گذاري آنهواحد تمرکز تمام تخصصها و ظرفیتها در یک مرکز ملی
 ".دسترس تر خواهد بود

 به نتایج  هاواکنش 

 ذهنی-حرکتی دائمی و عالئم فکري-همراه با عالئم اسپاسمی و حسیو بسیار پیچیده  سختیک بیماري  بیماري فلج یکطرفه،
 .است

. باشندمتنوع، یکپارچه، هماهنگ و مستمر ین بیماري می بایست براي انیاز مورد پزشکی و اجتماعی  خدمات مراقبتیِدر نتیجه 
، توانبخشی عصبی، ، عصب چشمفیزیولوژي عصبیعصبی، معاینات به عنوان مثال (برنامه ریزي شده  ◌ٴ نیازمند معاینات روزمرههر بیمار 

در یک  ،ممکن ه اگر تمام معایناتاست کضح او. است )تخصصی فنی و حمایت هاي، ارتوپدي سوخت و ساز، ژنتیک، روانشناسی عصبی
و همچنین براي انجام  آسان تر ،منحصر به فرد صورت گیرد ایجاد هماهنگی براي مراقبت از بیمار در طول معاینات مرکز چند تخصصیِ

درمان و  تشخیص، مراحل. اطالعات زیادي ندارند به طور کلی، پزشکان در مورد این بیماري. ضروري خواهد بودي الزم هماهنگی ها
بیماران . بستگی داردپزشک ارزیابی ه ب ،بیمار به متخصصینارجاع  مواردهر یک از  .این بیماري مشخص نیست مراقبت هاي بهداشتیِ

می تواند با  که با این بیماري آشنا است وتا در نهایت متخصصی را بیابند  "نندمراجعه ک"بسیاري متخصصین به ناچار هستند اغلب 
معموال توسط اعضاي ( ،مبتال به این بیماري می بایست هنگام مطالبه خدماتهمه بیماران  .به مراقبت از آنها بپردازدمناسب  یروش

 زمانی که سن. ستبیشتر در دوران کودکی مهیاخدمات پزشکی ، AH مبتال به براي بیمارانبه طور کلی، . همراهی شوند) خانواده
تقریبا  AH مبتال به بیماري کاهش می یابد که براي بزرگساالنِبه حدي ن خدمات مناسب ، در دسترس بودیش می یابداافزبیماران 

 . نداردوجود  )آموزشی-اجتماعی خدماتتوانبخشی و ویژه به (خدمات مراقبتی هیچ 

ادر بسیار نچراکه این بیماري  استاغلب به خاطر فقدان دانش در مورد بیماري از سوي متخصصین بیماران عدم پذیرش این 
 . رخ می دهد عدم هماهنگی بین خدمات اجتماعی و پزشکیاز سوي متخصصین بیش از همه بدلیل بیماران عدم پذیرش این . است

 چنین) ارائه می شودکه در آن خدمات فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کمک هاي روانی، و غیره، (براي مثال، اغلب مراکز توانبخشی 
بیماري با توأم  ◌ٴ مکرر و غیر منتظرهبیمار در نتیجه بحرانهاي غیبت هاي متعدد و ناگهانی امر به دلیل  را نمی پذیرند و این یبیماران
AH  به این ترتیب این مراکز هزینه هاي زیادي را متحمل می شوندو می باشد.  

برآوردن حداقل ود را به این مددکاران هم اغلب فعالیت هاي خ، کم استمددکاران اجتماعی آنکه بطور معمول تعداد عالوه بر 
، اعضاي خانواده چاره در بسیاري موارد.  محدود می کنندمکرر هاي درخواست معموالً پس از  و AH مبتال به نیازهاي خاص بیماران

 این امکان را ،اجتماعی و پزشکیارائه دهندگان خدمات  میان بیشترهماهنگی . خود ندارند اي جز متوقف کردن فعالیت هاي حرفه اي
 مبتال بهخدمات اجتماعی که بیماران آندسته ارائه و در نتیجه در  شدهدهد که از اطالعات بیشتري برخوردار مددکاران اجتماعی می  به

AH برخورداري از آنها هستند پویاتر باشند محق به . 
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   ANR –) فقدان مادرزادي عنبیه(آنیدریا 

 . نوشته شده است اسپانیاآنیدریاي و انجمن  یتالیاانجمن آنیدریاي ا همکاري بااین فصل 

 

 بالینی  تصویر

شکل گیري آن مشخصه گذارد و  میتاثیر  است که بر بینایی، یک اختالل نادر ژنتیکی "بدون عنبیه"، به معنی )(ANRآنیدریا 
یدریا که در زمان تولد بروز می کند بیماري آن .می باشد )که مردمک سیاه چشم را در بر گرفتهرنگی چشم بخش (ناقص عنبیه چشم 

است که باعث می شود  PAX6ناشی از اختالل عملکرد ژن  این بیماري. می شودبینایی در هر دو چشم  رفتن بینمعموال باعث از 
 ارث  بهمغلوب اتوزومال از طریق ژن غالب و بندرت اتوزومال از طریق ژن این بیماري اغلب  .زودتر از موقع متوقف شودچشم رشد 

ایجاد  WAGR است سندرم  حذف شده PAX6ژن ي که افراد در مکن است باعث شوندمنیز جهش هاي خود بخودي . می رسد
افراد مبتال . شودتناسلی و عقب ماندگی ذهنی -ناهنجاري هاي ادراري ،Wilmsعالوه بر آنیدریا منجر به رشد تومور ، که می تواند شود

 تاحرک(حساسیت به نور، نیستاگموس از قبیل  ثانویه اري هايبیمدچارِ ممکن است  به آنیدریا
، آب مروارید، بیماري قرنیه )افزایش فشار کره چشم(گلوکوم  ،)غیر ارادي کره چشم ثابت

تأثیر  را می پوشانددمک رو مچشم که عنبیه  يجلوشفاف که بر قرنیه، بخش ی شرایط گوناگون(
 کنندهعصب بینایی، عصب متصل  مؤثر بر ایطشر(و بیماري هاي عصب بینایی ) می گذارند

 . شوند )می سازدمکان پذیر که بینایی را امغز  بهچشم 

ن و ر آن بر مرداینه نفر را مبتال کرده و تأثیک تا  ،نفر 000/100بیماري آنیدریا در هر 
 گی نمایان ناهنجاري عنبیه و نیستاگموس معموال از سن شش هفت. ه استندازاک یزنان به 

اغلب در  وبعدها بیماري هاي قرنیه و بیماري هاي عصب بینایی  ،آب مروارید ،گلوکوم. دنشو می

اگر  ،وجود ندارداین بیماري هیچ درمان خاصی براي  ،متاسفانه. بروز می کنند اوایل دوران بلوغ
 . ارائه شده استاین بیماري  درمان بسیاري از عوارضِراهکارهایی جهت چه 

 

 آنیدریا بیماريزندگی با 

کسانی که دچار  بین چالش هااین برخی از . با محیط استهمیشگی و نبرد  سازگاري مندنیازبیماري آنیدریا با  روزمرهزندگی 
 . کردن سفر و ورزش ،در محیطحرکت  ،بینایی ابزار کمکاستفاده از  ،کار ،تحصیل: مشترك است بینایی هستند تاختالال

 

 

 

 

 

 

Lilwenآنیدریا ، 

Guillaume Lancelin 
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ی که مشکل براي کودك یا بزرگسال ،ترین حد دانش و اطالعات از طریق داده هاي بصري انتقال می یابنددر دنیایی که بیش
 شناختهناشی از کم بینایی به طور کامل دقیق علل و عواقب معموالً . بسیار دشوار خواهد بود نیز فعالیت ها ساده ترین انجامِبینایی دارد 

مشکالت  با این حال،. هستند مشترك  استدید تالل افرادي که دچار اخهمه  و ANR تال بهمبافراد بینِ این سرخوردگی ؛ اندنشده 
این تصور را ایجاد دیگران در و ممکن است را مشکل می سازد  یحفظ تماس چشم ،نیستاگموس. است ANR انتص بیمارخمدیگر، 

کودك که  ندمعلمان فکر کنباعث شود ه ممکن است کودکان، این مسئل در مورد. بی توجهی می کنند ANRکند که افراد مبتال به 
فقدان تماس چشمی  ،بزرگساالن در مورد. داشته باشنداز توجه دانش آموز  یارزیابی غلط ، و در نتیجهاستیا بی عالقه سر به هوا 

 با تغییرات سریع درسازگاري ، ANRافراد مبتال به براي . ارتباط را مشکل سازدو برقراري  موزوني گفتگوانجام یک ممکن است 
حساسیت  ،مرطوب سطوح فلزي یا سفید و، آینه پنجرهاز نور به نور شدید و بازتاب  نسبت آنها ممکن است. دشوار است شرایط نوري

 .خود را بر این اساس سازگار نمایند، محل کار و مدرسه خانهمحیط ناچارند و اغلب باشند داشته 
فاقد بیماري  ا افرادرزی همکاران آسان نیستمعلمان و به تشریح چرایی و چگونگی تطبیق شرایط 

ANR،  از ناراحتی حاصل از این وضعیت براي بیماران مبتال بهANR ٴ زننده روشناییِ. آگاه نیستند◌ 
یا باعث ناراحتی هاي داده و  را کاهشجزئیات  مشاهدهبازتاب ها ممکن است توانایی ناشی از این 

، حرکت در روز هاي مه آلود یا کردن چراغداخل به خارج، روشن و خاموش محیط از  رفتن. شود دخشک و سردرهاي عطسه ، بصري
می  در حرکتتزلزل و  دقت دیدکه باعث کاهش ی می شود دردناکگی خیرمنجر به  ي خودروچراغهاي جلواز مقابل ابري، و عبور 

که ممکن است در روزهاي ابري و یا استفاده کنند  بسیار باال افظتداراي مح لنزِ عینک آفتابی باباید از  ANR مبتال بهافراد . گردد
برخی  .باشند و از آنجا که این امر در نظر دیگران عجیب است بیمار احساس ناراحتی می کندبه استفاده از آنها نیاز نیز داخل ساختمان 

می کند استفاده  جلوگیرينور از پخش که ک ثابت مردمو لنزهاي تماسی با عنبیه مصنوعی از ند نمی توا ANR مبتال بهاز افراد 
 . بیشتر است آزادي عملو راحتی احساس ، تصحیح دوربینی یا نزدیک بینی، بدون مانع دید، لنزهاي تماسیاستفاده از مزایاي . نمایند

  اجتماعی پزشکی ودسترسی به خدمات 

 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

خانواده بیماران  145 سوي زهاي ارائه شده ا در این تحقیق پاسخ
 .ندقرار گرفت بررسیاز شش کشور مورد  ANRمبتال به 

سن ) ٪ 58و  ٪ 42به ترتیب ( کمتر از زنان بودمرد  تعداد بیماران
 ). سال 2: سن در زمان تشخیص متوسط (سال بود  25بیماران متوسط 

 

 

 

 .بودند ANR تحقیق که مبتال به شرکت کنندگان در  - 1شکل  

 
 

 

 

، به بزندینک د عنمی خواه دختر من واقعاً"
خاطر این احتماال به ... خصوص عینک آفتابی

  '! که بچه هاي دیگر مجبور به این کار نیستند
 ساله، فرانسه  Lilwen ،5 والدین
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 نیاز به خدمات پزشکی 

که ( بودندمربوط به بیماري خود  پزشکیِ خدمات مختلفمورد از انواعِ بیش از پنج  مندنیازدر مجموع  ،ANRبیماران مبتال به 
 بیماري نادر مورد بررسی 16 مورد نیاز براي خدمت پزشکیِمورد نه  کمتر از متوسطاین میزان 

 مشاوره خواستارِ ،پاسخ دهندگاناز  %19 ،2ذکر شده در شکل  وره هايمشاعالوه بر ). است
سونوگرافی اند شامل  معایناتی که بیش از همه مورد نیاز بوده. بوده انداطفال و ژنتیک نیز 

خدمات در مورد سایر . می باشند) ٪24(و آزمایش ژنتیکی ) ٪31(تست بیولوژیکی  ،)38٪(
گزارش شده بیش از همه ) ٪ 15(بینایی و درمان ) ٪ 17(جراحی  ،)٪ 69( عینک، یمراقبت
 . یازمند بستري شدن بودندن ،روز 13 یِزمان براي میانگینِاز بیماران  ٪ 31. است

 

 دسترسی به خدمات پزشکی 

ژي نفرولو ،)٪ 26(بیناییدرمان  ،)%32(روان درمانی  موارداز  ٪ 7به خدمات پزشکی در  ANRبیماران مبتال به عدم دسترسی 

 ،ارجاع بیمارعدم . اغلب غیر ممکن است ANRن مبتال به اارمی هستند که دسترسی به آنها براي بیخدمات) ٪ 22( و جراحی) ٪ 24(
 ،)٪ 67(مغز و اعصاب  ،)٪ 78(جراحی  ،)٪ 86(روان درمانی  ،)%100( اولتراسونوگرافیبه بیمار دسترسی  عدم امکانشایع ترین علت 

خدمات دسترسی به  در وان یکی دیگر از موانع قابل توجههزینه هاي شخصی به عن. می باشد )٪ 50( عینک و) ٪ 60(بیناییدرمان 
) ٪ 50(زمان انتظار  ،)٪ 50( خدماتدر دسترس نبودن  ،)٪ 100(دشوار  هايسفرهمینطور  ه اند،گزارش شد) ٪ 100(چشم پزشکی 

 ). ٪ 50( مراهه دسترسی به امکانو عدم 

  ه استدشوار بودموارد از  ٪ 9پزشکی در  دسترسی به خدمات

از  ٪ 36در مراجعات  تعداد. است بوده  دشوار) ٪ 27( بینایی و درمان) ٪ 30( چشم پزشکیخدمات دسترسی به  انبیماربراي 
74(عینک  تهیههزینه شخصی . ناکافی بوده است خدمات مغز و اعصاباز  ٪ 25روان درمانی و  از موارد  %27 ،بینایی درمان موارد ٪(، 

یک فرد  کمک. بسیار باال عنوان شده است )٪ 56( پزشکی و چشم) ٪ 60(روان درمانی  ،)٪ 67(بینایی درمان  ،)٪ 73(جراحی 
) ٪ 58(اکثر این خدمات  زیرا، ه استگزارش شد) ٪ 10(دمات جراحی بیش از همه در مورد خسفر به ساختار پزشکی متخصص براي 

 .ري ارائه می شوندیا کشور دیگدر منطقه 

 

 

 

نمونه  8ترسی به نیاز به دس – 2شکل 
از خدمات پزشکی براي بیماران مبتال 

 ANRبه 

 

 

 

 

 

هیچیک از بستگان من مبتال به . است دوره ايبیماري من 
ANR از پزشکان اطالعات کافی در  ها اگر خانواده. نیستند

مورد بیماري کسب نکنند، که در مورد من وضعیت به 
همین صورت بود، اگر بدانید که چه اتفاقی براي چشمان 

افیان و درك شما خواهد افتاد توضیح شرایط براي اطر
 ".اطرافیان از وضعیت شما حتی دشوارتر خواهد بود

YOLANDA  ،42 ساله اسپانیا 
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 رضایت از خدمات پزشکی 

سطح رضایت . برآورده کرده استي ودطور کامل و یا تا حدانتظارات آنها را بخدمات پزشکی  ،از بیماران ٪ 82 به نظر ،در مجموع
براي خدمات روان  ٪ 67 تا ،نفرولوژي و خدمات عینکمعاینات براي  ٪ 86 وبراي سونوگرافی  ٪ 90خدمات پزشکی از نوع سب برح

 . است متغیردرمانی 

 

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  ANRرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  – 3شکل 

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی  %22و نشده موفق به دیدار یک مددکار اجتماعی  %4 ،ماعیبه کمک هاي اجت مندنیاز ياز خانواده ها ٪ 19در میان 
از دشواري کمتري برخوردار ، دسترسی به کمک هاي اجتماعی پزشکیدر مقایسه با خدمات  .ند یک مددکار را مالقات کننده اتوانست

 ). 4شکل ( ه استپایین تر بود هم این کمک هاازهر چند سطح رضایت  ،است بوده

 

 

 

 

 

 از خدمات اجتماعی خاص ANRرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  – 4شکل 

  عدم پذیرش بیماران

 16مبتال به  پاسخ دهندگانِمجموع  به همان میزانِ) ٪ 17( بهداشتی رامتخصصان  عدم پذیرش از سوي ANR مبتال بهبیماران 
عدم تمایل ، بیماران عدم پذیرش اینعلت اصلی . تجربه کرده اند )٪ 18(مورد بررسی  بیماري نادرِ

بیماران همچنین به ). ٪ 88( بوده است شانپیچیدگی بیماریبه دلیل  آنهادرمان  همتخصصان بهداشتی ب
تعداد  ).٪ 13(متخصصان بهداشتی پذیرفته نشده اند از سوي ،ارتباطدر برقراري  مشکلداشتن علت 

 ). 5شکل ( یر استعدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل سکونت بیمار متغو علت  دفعات

 

مراقبت هاي  متخصصانِبرخی از "
آنکه با بیماري من بهداشتی به دلیل 

، هر چند مرا نپذیرفتندبودند نآشنا 
قدر صداقت نداشتند که این موضوع آن

  "را به من بگویند

Yolanda ،42 نیاساله، اسپا   
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فراوانی تجمعی دالیل   - 5شکل 
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور 

)n = تعداد کل پاسخ دهندگان (
از آنجا که ممکن . AHدر بیماري 

است عدم پذیرش بیماران، بیش 
از یک بار و به بیش از یک دلیل 
صورت گرفته باشد تعداد کل این 
عدم پذیرش بیش از تعداد پاسخ 

ندگانی است که از سوي ده
 .متخصصان پذیرفته نشده اند

 عواقب ناشی از بیماري 

 ،تعداددر میان این . خود بوده اند محل سکونتناچار به جابجایی بیماري، ی از پیامدهاي ناشی از به عنوان یک ،از بیماران ٪ 4
اي سازگارتر با شرایط بیمار خانه  سکونت دربراي  ، و همچنین%)33( ه یکی از بستگانخانواده ها بیشتر به منظور نزدیکتر شدن ب

نقل  ،بیمار خاصِدرمانی مراقبت هاي و یا نزدیکتر شدن به یک مرکز %) 17(یک متخصص بیماري به تر شدن نزدیک  براي، %)17(
بوده حرفه اي خود هاي الیت کاهش یا توقف فع بیماران ناچار بهاز  ٪ 15 ،از این بیماري ی از عواقب ناشیبه عنوان یک. مکان کرده اند

فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا متوقف کرده  ،مراقبت از یکی از بستگان براي، یک نفر از اعضاي خانواده ها خانوادهاز % 20اند و 
 .است

 بیماري هاي نادر  مربوط به یِمراکز تخصص از بیمارانانتظارات 

 :عنوان کرده انداین مراکز را بعنوان اصلی ترین عملکردهاي  راکز تخصصیم عملکرداین سه  ANR مبتال بهپاسخ دهندگان 

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (فعالیت می کنند  ANRبیماري که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •

وهش در سطوح ملی و براي هماهنگ کردن درمان و پژمتخصصان  هاي اطالع رسانیِبرقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی 

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

خدمات اجتماعی مراکز مختلف ي نبه هابه جرا نیاز بیشتري  ،درمقایسه با مبتالیان به سایر بیماري هاي نادر ANRبیماران مبتال به 
 :دارندقرار رتبه چهارم و پنجم از نظر ضرورت در  ،عملکردهاي مراکز تخصصی که در ذیل آمده. ابراز داشته اند یتخصص

جتماعی، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا راهنمایی هاي اخدمات سوي و هدایت آنها به  شاناطالع رسانی به بیماران در مورد حقوق •
 ی، و غیره لشغ

رسانی  اطالعبه منظوربیمه و عموم مردم شرکت هاي خدمات اجتماعی،  ارائه دهندگانالزم براي معلمان، کارفرمایان،  تهیه اطالعات •
 در جامعه بیماران وضعیت پذیرشبهبود در مورد نیازهاي بیماران و  به آنها

در مراقبت چند رشته اي  هايرویکرد به ANR مبتال بهکه افراد  باشددلیل این تاکید بیشتر بر خدمات اجتماعی ممکن است به 
 علیرغم وجودرا در جامعه  بیماران پذیرشاست که  یخدماتآندسته از بر  آنها بیشترِ بنابراین، تاکید .هاي درمانی نیاز کمتري دارند

  .تسهیل می کنند چالش برانگیز معلولیت هاي جسمیِ
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به بیماري نادر بهداشتی است که مشکالت بررسی آن  نقش پزشک عمومی عمدتاً ": ین عبارت کهبا ا ANRد مبتال به افرا
 .کمتري دارندنظرِ حتی توافق  "مربوط نیستند

 به نتایج هاواکنش 

 قرار درمان چشم پزشکان مختلف مورد که توسط همراه است دیگر  یاغلب با بسیاري از بیماري هاي چشم ANR بیماري 
مشکالت در و به متخصصان بیمار عدم ارجاع . می سازد بسیار پیچیدهرا هماهنگی درمان نیز بیماري و  درمان ،این امرمی گیرد و 

با آن بیماران ممکن است که  بشمار می روندرا برآورده سازند از جمله موانعی  ANR مبتال به که نیازهاي بیماران یخدماتبه  دسترسی
بسیاري از آنها  زیرا .است ANR مبتال به بیمارانِ مشکل خاص ،خدمات پزشکی از محل اقامت بیمار ارائه لِحم ◌ٴ فاصله. شوندمواجه 

به  مراجعههمراه براي  فردپس از پیدا کردن  .هستندوابسته به دیگران فعالیت هاي روزانه خود انجام در بدلیل اختالالت بینایی شدید، 
 . گرددمی ر هزینه هاي سفر دو برابمحل ارائه این خدمات، 

در  ANR مبتال بهدانش آموزان : مربوط می شودآنها به اختالالت بینایی  ،ANR مبتال به نیاز اجتماعی بیماراناصلی ترین 
و بزرگساالن مبتال به  ،دیگران هستندیا کمک ابزار کمکی  مندنیازهنگام حرکت یا سفر بیماران این ، همه ک هستندمنیازمند کمدرسه 
ANR  واین خدمات  پراکندگی ،دسترسی به خدمات اجتماعی در مشکل اصلی. به مساعدت نیاز دارندشغل مناسب  ابی بهدستیبراي 

مراجعات مکرر بیماران براي جمع آوري اطالعاتی در این خصوص ناچار به  ،در اغلب موارد .دقیق از محل ارائه آن می باشد عدم اطالع
خدمات اجتماعی و بیماران در زمینه نیازهاي بسیاري از شرایط از ممکن است در هم تماعی اج ر چند مددکارانِه ،مددکاران هستندبه 
 .موقعیت هایی که براي این بیماران فراهم است آگاهی نداشته باشندنیز 
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   آتاکسی

 .ند نوشته شده استایرل و انجمن آتاکسی فردریش (AFAF)انجمن آتاکسی فردریش فرانسه این فصل با همکاري 

 

  بالینی تصویر

اختالل کننده حرکات  عملکرد بخش هایی از سیستم عصبی هماهنگدر که  استو پیشرونده ژنتیکی  بیماري نادر یکآتاکسی 
ه از مغز کناحیه اي  -اختالل عملکرد مخچه ناشی از  آتاکسی( اي آتاکسی مخچه: شده استآتاکسی شناخته سه نوع . ایجاد می نماید

 یحسآن گیرنده هاي  که در نتیجهآتاکسی (حسی  آتاکسی ،)عضالت داردنقش مهمی در یکپارچه سازي ادراك حسی و کنترل 
اختالل در عملکرد سیستم  آتاکسی ناشی از(دهلیزي آتاکسی و ) عضالت آسیب می بیندصل و امف

در نتیجه می تواند  آتاکسی ).کمک می کند کنترل حرکات و تعادل که به حسی سیستم  –دهلیزي 
مواد  ،)به عنوان مثال تومور مغزي یا سکته مغزي(فاصله کانونی ضایعه ارثی مانند عوامل غیر 

و  B12ویتامین کمبود  ،)داروهاي نشاط آور داروهاي تجویزي واتانول و برخی  از قبیل(خارجی 
اتوزوم غالب نوع از  ارثی هستند و آتاکسی هابرخی . ایجاد شود سایر اختالالت ستون فقرات

اتوزوم  ،)پاالئیدولوزیان- روبرال دنتاتو آتروفی و اپیزودیکآتاکسی ، اي مخچه -ینخاع آتاکسی(
. می باشند )شکننده  Xوابسته به تومور /آتاکسیسندرم (جنسیتی و یا ) فردریش آتاکسی(مغلوب 

نفر  000/10هر  درر نفکمتر از یک  ،نوع آتاکسی ارثی است شایع ترینکه ، فردریششیوع آتاکسی 
، جود نداردوهیچ درمان اختصاصی براي آتاکسی  .استبه یک اندازه بر مردان و زنان  تأثیر آن واست 

ممکن از آتاکسی ناشی ناتوانی  .باشدوجود داشته علل زمینه اي درمانهایی اگر چه ممکن است براي 
در  هاپا توازنو در صورتی که  شامل تمرین، کاهش یابد که این درمان ها درمان فیزیکیاست با 

 حفظ تعادل بیمار براي  .کفش آتل می باشد پا یا بریسِ استفاده از باشد به هم خوردهبیماري  نتیجه
 . استفاده می شود واکرعصا یا اغلب از 

   1بیماري آتاکسی فردریش زندگی با

از فردي به نیز زندگی با این بیماري شکالت لش ها و مچا ،متفاوت است ،در افرادعالئم و زمان شروع این بیماري همانگونه که 
تشخیص  سنین باالتردر اغلب ممکن است  ،که معموال در دوران کودکی ظاهر می شود (FA)آتاکسی فردریش  .تفاوت داردفرد دیگر 
 .ار استبیماري اغلب دشوابتالء افراد به آگاهی از ، استدر دوران کودکی بیماري شروع  از آنجا که. داده شود

 

 

 

 

 .اکثریت شرکت کنندگان در تحقیق مبتال به آتاکسی فردریش بودند -  ۱

MAGALIآتاکسی فردریش ، 

Magali Vigato 
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 دست و پا چلفتیممکن است کودك به اشتباه به بی عرضه گی یا است  FAعالئم بیماري  ازتعادل که و  عدم توازندر نتیجه 
نیز ممکن است تشخیص داده نشود و بیماران مبتال ، است FA بیمارياي هدیگر نشانه  از که ،جسمیخستگی مشکل . متهم می شود
فعالیتهاي فیزیکی از  ،وند یا خیرشناخته ش FAهاي بیماري چه به عنوان نشانه این عالئم . تلفی شوند تنبل ادگیبس ،به این سندرم

مفرط از د زیرا زمین خوردن هاي مکرر و خستگی اي مدرسه را با مشکل روبرو می کنقبیل ورزش ه
 .در این بیماري استعالئم بارز 

فعالیتهاي کاري و آموزشی را  نیز هاي مربوطو جراحی ه FA بیماريبهبودي طوالنی زمان 
که در آن ظاهر فرد از زندگی  اي دوره ،در سنین نوجوانی FA مبتال به بیماران. دشوار می سازند

اختالل گفتاري مورد  ینزیرا در این سن نمایندممکن است احساس ناامنی  ،کانون اصلی توجه می شود
 . شود تشدیدو خستگی  تیانسرما، عصب تحت تأثیرعالمتی که ممکن است : گیردمی توجه قرار 

 FA مبتال بهبیماران . از بین می بردرا  FAحریم خصوصی بیماران مبتال به  ،مداومنیاز به کمک هاي 
تحرك، و یا  کردنمحدود  جهتمیله هاي فلزي  تعبیه از قبیلاقدامات حمایتی،  مندممکن است نیاز

ممکن مطلوبی را براي بیمار فراهم کنند اما در عین حال  آرامش ر حالی که این حمایتها می توانند د. دلی چرخ دار باشندنصاستفاده از 
جدي مشکالت قلبی  دچار FA برخی از افراد مبتال به .این واقعیتها دشوار باشد پذیرشو شاید  نماینداست استقالل بیمار را محدود 

 تمالی این بیماري است غذا خوردن را دشوار حکه از عالئم ا ،ل در بلعمشک. می شوند که زندگی آنها را به خطر می اندازد
منجر به ممکن است  FAبیماري  .می کنندمحدود بیمار را زندگی مستقل  ،جسمیمحدودیت هاي و سایر  مشکالتاین  . سازدمی 

از بین رفتن  ◌ٴ در نتیجه. دهدرا کاهش  و حفظ تماس چشمی مطالعهوانایی شده و ت) غیر ارادي چشمحرکات سریع (نیستاگموس 
 .شودمی ي کامپیوتر کار وقت گیر باو یا تایپ کردن ن با قلم نوشتهماهنگی بازوها و دستها، 

بیماران مبتال  ،اخیراً برنامه هاي تبدیل گفتار به متن ،، هر چندمی کندمواجه  مشکل ارا ب با دیگران فرد بیمار ارتباط ،این عالئم
این واقعیت که شرایط و  هستنددژنراتیو تمام انواع آتاکسی ها اختالالت . بپردازنداسناد متنی خود  به نگارش ه اندرا قادر ساخت FA  به

همواره در تالشند که تا حدامکان فعال و بیماران این  .دمی کن تحمیل آنهابار روانی زیادي بر  وخامت می گذارد و بهر تدریجبه آنها 
 .می کنندجدید  مشکالتخود براي غلبه بر روزمره زندگی مختلف جنبه هاي ور، اقدام به اصالح و براي این منظمستقل باشند 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی

  شرکت کنندگان در تحقیق

از شش کشور  ATX بیمار مبتال به 570در این تحقیق،  پاسخ هاي 
بودند  انزناز عمدتاً  پاسخ دهندگان). 1شکل ( مورد تحلیل قرار گرفت

: سن در زمان تشخیص  میانگین(سال بود  43بیماران سن میانگین %). 54(
 ). سال 28

اگرچه  بودند،آتاکس فردریش  مبتال بهپاسخ دهندگان بیشتر کشورها 
 .رنج می بردندانواع دیگر آتاکسی  ازبرخی از پاسخ دهندگان 

 

 .بودند AHبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 ناشی از کاهش تحرك، معلولیت جسمیِمشکالت غالبا "
درك دم و ع  ماهرمراقبت هاي بهداشتی متخصصین کمبود 

نزدیک . بیماران به شکل تأسف باري در هم آمیخته اند
دفتر در ، یی نداردشنااین اختالل آدرمانگر با گفتار ترین 

صندلی چرخدار دیگر، امکان استفاده از  گفتار درمانگرِ
هرچند ممکن است درمانگر سوم ماهر و در نیست و 

و امکان  بسیار دور استدسترس باشد اما دفتر او، 
 بیمار مبتال به آتاکسی ".بازپرداخت هزینه سفر وجود ندارد
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 نیاز به خدمات پزشکی

انواع مختلف خدمات پزشکی مربوط به مورد از 9نیازمند به طور متوسط  ATX مبتال به انبیمار یک از هر ،به طور کلی
ره مشاو. استمورد نیاز  )٪ 29(توانبخشی درمان هاي مشاوره هاي ، اغلب 2هاي ذکر شده در شکل عالوه بر مشاوره . شان هستندبیماری
. است از بیماران ٪ 14تا  ٪ 22نیاز  مورد به ترتیب و روانپزشکی نیز  هاپادرمان مشکالت ژنتیک، ارتوپدي، خدمات اورژانس، هاي 

 تخصصی  برداريویرتص ،)٪ 34(نوار قلب  ،)٪ 55(تست بیولوژیکی  لب شامل غامورد نیاز  ایناتعم
/ و بیوپسی ) ٪ 14(آزمایش ژنتیک ) ٪ 15(همچنین تست عملکرد  و ،)٪ 26(و رادیولوژي ) ٪ 27( اولتراسونوگرافی ،)٪ 27(

مراقبت هاي ) ٪ 30( هاي دندانپزشکیمراقبت  ،)٪ 39( عینک، هاي درمانی مراقبت انواع دیگر در مورد. می باشند )٪ 24(سیتولوژي 
 .بستري شده بودندروز  19 یزمان میانگینبراي از بیماران  ٪ 34. مورد نیاز بودندبیش از همه ) ٪ 23(و کاردرمانی ) ٪ 25(پرستاري 

 

 

 8تیاز و دسترسی به  – 2شکل 
نمونه از خدمات پزشکی در بیماري 

ATX  
 

 

 

 دسترسی به خدمات پزشکی 

 اردمو ٪ 9در مجموعاً به خدمات پزشکی  ATXبیماران مبتال به عدم دسترسی 

 ) ٪ 16(ارتوپدي  ،)٪ 17( ادراري -تناسلی يدرمان ها ،)%21( روان درمانیعدم امکان دسترسی به خدمات بیش از همه براي 
ارتوپدي عدم امکان دسترسی به خدمات شایع ترین علت ن ،ارجاع بیمار به متخصصاعدم . گزارش شده است) ٪ 12(و گفتار درمانی 

و مغز و ) ٪ 50(پزشکیچشم  ،)٪ 53(همچنین قلب و عروق  و ،)٪ 60(و روان درمانی ) ٪ 67(ادراري  -تناسلی درمان هاي ،)٪ 67(
زمان انتظار . آن بود بهره مندي ازدلیل اصلی عدم امکان ، )٪ 58(دسترس نبودن خدمات فیزیوتراپی در . بوده است )٪ 40(اعصاب 

نوان عچشم پزشکی، مغز و اعصاب و فیزیوتراپی  به خدماتدر دسترسی  یمانع ،مواقعیک سوم از براي تعیین وقت مالقات در تقریباً 
 . استشده 

 ) ٪ 25(مغز و اعصاب  ،)٪ 29(فیزیوتراپی خدمات مشاوره به  دستیابی مانع عمده سفر به منظور
موانع اصلی  ،دشواري سفر مراه وناتوانی در پیدا کردن ه. استپزشکی بوده  ارائه خدماتفاصله بیمار از محل  ،)٪ 24(و ارتوپدي 

  .درمانی بوده اند و گفتار، فیزیوتراپی پزشکیچشم دسترسی به خدمات 

  ه استدشوار بود مواقعاز  ٪ 23دسترسی به خدمات پزشکی در 

 ،)٪ 22(گفتار درمانی آن پس از و  ،)٪ 26(درمانیو روان ) ٪ 27(مغز و اعصاب  ،)٪ 33(پزشکیچشم  خدماتدسترسی به 
 . بسیار دشوار بوده است). ٪ 12(ارتوپدي  و) ٪ 16(ادراري  -تناسلی درمان هاي ،)%16(قلب و عروق  ،)٪ 21(فیزیوتراپی 
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و موارد ناکافی گزارش شده  ٪ 20گفتار درمانی، فیزیوتراپی و مغز و اعصاب در بیش از قرار مالقاتهاي تعیین شده براي تعداد 
 موارد نیاز ٪ 80در  ATXه بیماران مبتال ب. است بسیار باال بوده )٪ 42(ارتوپدي و  ) ٪ 52(روان درمانی  خدماتشخصی هاي هزینه 

. از کمک هاي تخصصی بهره مند بوده اند )براي روان درمانی ٪ 20(موارد  در کمتر از یک سومِ اما. داشته اندحضور یک همراه  به
 والنیبسیار ططوالنی یا  موارد،در نیمی از  قرار مالقات هاتعیین براي مورد نیاز زمان  ،مغز و اعصاب و چشم پزشکیدرخصوص خدمات 

 . ستعنوان شده ا

 رضایت از خدمات پزشکی 

کامالً یا تا حدودي را  آنهاانتظارات  این خدماتخدمات پزشکی، در صورت دسترسی به  ،بیماراناز  %85نظر  ازدر مجموع، 
 ).3شکل ( .ساخته استبرآورده 

 

رضایت  – 3شکل 
پاسخ دهندگان مبتال 

نمونه از  8از  ATXبه 
 خدمات پزشکی

 

 

 هاي اجتماعی کمک 

به سختی  %25و نشده اند موفق به دیدار با مددکار اجتماعی  ٪ 3 ،به کمک هاي اجتماعی مندنیاز ياز خانواده ها ٪ 37میان  از
را انتظارات بیماران ها در دو سوم موارد کمک این اجتماعی  در صورت دسترسی به کمک هاي. دننمالقات ک توانسته اند یک مددکار را

 .)4شکل ( .رده اندبرآورده ک

 

رضایت پاسخ  - 4شکل 
از  ATXدهندگان مبتال به 

نمونه از خدمات اجتماعی  8
  خاص

 

  عدم پذیرش بیماران

بیماري  16مجموع  به همان میزانِ موارد یعنی ٪ 17در  بهداشتی رامتخصصان  عدم پذیرش از سوي ATX مبتال بهبیماران 
درمان بیماران به  همتخصصان بهداشتی بعدم تمایل عدم پذیرش این بیماران، علت اصلی . ندتجربه کرده ا )٪ 18(مورد بررسی  نادرِ

 ). ٪ 82( بوده است بیماريه و ناشناخته پیچیدویژگی دلیل 
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 ، یا رفتارهاي%)10(ویژگیهاي جسمی  ،%)27(ارتباط  در برقراري مشکلاز جمله  فرديجنبه هاي بیماران همچنین به علت این 
این عدم پذیرش عمدتاً به بیماري مربوط بوده حتی اگر  .متخصصان بهداشتی پذیرفته نشده اند از سوي %)5(ناشی از بیماري  امتعارفن

 .قلمداد شده است ATX بیماري بعنوان دلیل عدم تمایل متخصص بهداشتی براي درمان بیماران مبتال به شدتتا به فرد بیمار، باشد 
 ). 5شکل ( شور محل سکونت بیمار متغیر استبه نسبت کدم پذیرش بیمار عو علت  تعداد دفعات

فراوانی تجمعی دالیل عدم  - 5شکل 
 = n(پذیرش بیمار برحسب کشور 

در بیماري ) تعداد کل پاسخ دهندگان
ATX . از آنجا که ممکن است عدم

پذیرش بیماران، بیش از یک بار و به 
بیش از یک دلیل صورت گرفته باشد 

کل این عدم پذیرش بیش از  تعداد
تعداد پاسخ دهندگانی است که از 

 .سوي متخصصان پذیرفته نشده اند

 

  عواقب ناشی از بیماري

، تعداددر میان این . خود بوده اند محل سکونتناچار به جابجایی بیماري، ی از پیامدهاي ناشی از به عنوان یک ،از بیماران ٪ 33
به منظور نزدیکتر  %13و  خاصدرمانی مراقبت هاي یک مرکز به تر شدن نزدیک  براي %16 ،ایط بیماراي سازگارتر با شربه خانه  ٪ 71

را کاهش فعالیت حرفه اي خود از بیماران % ATX ،33هاي بیماران مبتال به  خانواده در. نقل مکان کرده اند ه یکی از بستگانشدن ب
 . کرده اند تركرفه اي خود را حفعالیت هاي  ،بیماري مبتال بهی از بستگان مراقبت از یک از پاسخ دهندگان نیز براي% 23داده و 

 بیماري هاي نادر  مربوط به یِمراکز تخصص از بیمارانانتظارات 

مراکز  اصلی عملکرد 4زیر را بعنوان  مواردنیز  ATX مبتال به، پاسخ دهندگان این تحقیقشرکت کنندگان در همانند مجموع 
 :اندتخصصی عنوان کرده 

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و متخصصان  هاي اطالع رسانیِبرقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی 

به  ،بهداشت محلی متخصصانو مربوطه رکز تخصصی م تمام متخصصانبین بیمار به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی  هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (فعالیت می کنند این بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •

ارائه مداوم مراقبت هاي درمانی در رابطه با بیماري نادر "بودند  ATX تحقیق که مبتال بهشرکت کنندگان در ظر در ن
ه در جایگاه پنجم اهمیت قرار دارد کضروري ترین عملکردهاي مراکز تخصصی میان در  "...) فیزیوتراپی، گفتار درمانی، روان درمانی و (

  .براي آن قائل بوده اند دهندگانر پاسخ است که سای رتبه ايباالتر از آن 
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ارائه این خدمات ی ندارد اگر تعجب ،را دشوار می دانندروان درمانی و ارتوپدي دسترسی به خدمات  ATXاز آنجا که مبتالیان به 
 . باشدداراي اهمیت  یمرکز تخصصیک در 

 به نتایج  ها واکنش

 یخدمات درمان، در این تحقیقبررسی  خدمات موردعالوه بر . ی هستندمختلف خدمات پزشکی مندنیاز ATXبیماران مبتال به 
 عدمعدم دسترسی به خدمات پزشکی اغلب به دلیل . استضروري  ،شنوایی و تجزیه و تحلیل غدد درون ریزمتخصصین ، وتراپیفیزی

 مشکل اینپزشکان اغلب . مشکل دارند در بلع ATXبه عنوان مثال بسیاري از بیماران مبتال به . ستاعالئم بیماري توسط پزشک درك 
 مناسب به درمانگر هاي فیزیکیِرا ، پزشکان همیشه بیماران تشخیص داده شودعالمت این حتی اگر شدت . را دست کم می گیرند

 . ارجاع نمی دهند

به بیمار ر دشوار در دسترسی موانع بسیا منجر به بروز ،ATX به بیماريکمبود پزشکان آشنا  ◌ٴ بعالوه ،معلولیت فیزیکی بیماران
دفاتر آنها اغلب در . آشنا نیستند ATX مبتال به معموال با نیازهاي خاص بیمارانِگرها گفتار درمان .می شود مراقبت هاي مورد نیاز

آن  تقبلبه  هزینه سفرهاي طوالنی که برخی بیماران براي رسیدن به این دفاتر ناچارو وجود ندارد صندلی چرخدار  امکان استفاده از
اداره امنیت  " :کهبه یاد می آورد  انبیماراز  ییک .ه بازپرداخت نمی شوندبوطهستند توسط سیستم هاي مراقبت هاي بهداشتی مر

سفرم به یک مرکز تخصصی  آنکه بتوانمبراي  من خواستاز ، مجازتخصصی مرکز یک به  من سفر راي بازپرداخت هزینهباجتماعی 
 "!نمایمتهیه گواهی عدم صالحیت محلی  از متخصص مغز و اعصاب بیمارستانِ ،کنم تأییدرا  دورتر

 هستند و  "کننده مأیوس"افرادي آنها را بدلیل آنکه  ،درمانگرانکار داده اند که گزارش  ATX مبتال به بسیاري از بیماران
، نیز ند کردن روند پیشرفت بیماريدهند که کُ تشخیص نمیدرمانگران اغلب، . نمی توانند پیشرفت مشخصی داشته باشند نپذیرفته اند

از معموالً براي پاسخ دادن به سؤاالت به زمان بیشتري نیاز دارند و پزشکانی که با این جنبه  ATXافراد مبتال به . یک موفقیت است
  در مورد او همراه بیمار فته و از حضور بیمار را نادیده گرادامه داده و یا ش هاي متوالی از بیمار آنها آشنا نیستند به پرس بیماريِ

آگاهی افزایش  تالش براي و اعضاي آنها همچنان به ATX ان مبتال بهبیمارتبط با رسازمان هاي مبه طور کلی، . سؤال می کنند
.دادامه می دهنمی باشد،  ATX مبتال به بیماران مشکلترین  اصلیکه از در مورد این بیماري متخصصان مراقبت هاي بهداشتی 
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  11کروموزوم اختالالت 

  .استنوشته شده  q11کروموزوم اروپایی شبکه و  )UNIQUE( بریتانیادر  کروموزوم ت نادراختالالانجمن  این فصل با همکاري

 

 
  بالینیتصویر 

یک  تکرار و یا جابجاییحذف،  ◌ٴ ین بیماري ژنتیکی بسیار نادر است که در نتیجهشامل چند) ch11( 11کروموزوم ختالالت ا
 نیز گفته  Jacobsenکه به آن سندرم  q11حذف اختالل . ایجاد می شود) DNAتغییر حرکت یا ( 11 کروموزوم (q)بازوي 

آن از و بخشی از کروموزوم می شکند اتفاق می افتد که کروموزوم زمانی حذف  .است 11شایع ترین نوع اختالل کروموزوم  می شود
بلکه ناشی از یک ند ارثی نیست 11کروموزوم اختالالت . رخ می دهد نفر 000/100هر درنفر یک  در کمتر از q11 حذف .بین می رود

از  بخشِ ◌ٴ به اندازه بوده ومتفاوت این بیماري عالئم شدت . بروز کنندزنان بیشتر از مردان در و ممکن است بوده جهش خود به خودي 
خونریزي و سایر  اختالالت فیزیکی، مشکالت شناختی،اختالالت ، است فرایند آهسته رشدمکن و م بستگی داردکروموزوم بین رفته 

از مهارت ها  رشد ◌ٴ آهستهفرایند عقب ماندگی ذهنی، مشکالت گفتاري و فرد بیمار، . را در پی داشته باشند مشکالت قلبی و عروقی
شامل کوتاهی قد و  این بیماري جسمانیویژگی هاي . دتجربه می کننیز به درجات مختلفی را عضالنی و ذهنی جمله هماهنگی 
شروع . است این اختاللمبتال به  مردانِصورت، سر، چشم، دست، پا و قلب، و همچنین نزول بیضه ها در بسیاري از ناهنجاري هاي 

هیچ در حال حاضر رچه اگ. استدر دوران نوزادي شایع تغذیه بروز مشکالت درست بعد از تولد رخ می دهد و این بیماري، عالئم 
 . صورت می گیردمنظم قلب  اما کنترل این بیماري با بررسیدارد، نوجود  11کروموزوم اختالالت درمانی براي 

 Jacobsen(1سندرم ( q11بیماري حذف زندگی با 

  q زويِهنگامی که ژن ها از انتهاي با. بطور قطع منجر به تشخیص بیماري نمی شود Jacobsenح بالینی سندرم یشرت
 ودشوار است  ،بعد از تشخیصبالفاصله  ،پیامدهاي این سندرمپیش بینی . شوند جایگزین ند، نمی توانحذف می شوند 11کروموزوم 

به فرزند باید والدین  ،به طور کلی. دهندتحت تاثیر قرار  بیمار رازندگی روزمره است که می توانند عمده اي تغییرات  ،تنها تشخیص
نها تشخیص داده در آ Jacobsenکودکانی که سندرم . نمایندزندگی  روش هاي پزشکیبتوانند بر اساس تا  کنند کمک خودبیمار 

توجه زیاد  مندنیازدر این بیماران، تغذیه و رشد آهسته در شکال ا، هنگامدیر تکلم مشکالتی از قبیل  اي دارند و هستهمی شود رشد آ
 .والدین و متخصصین بهداشتی است

 

 

 

 

 

 

 .بودند q11اکثریت شرکت کنندگان در این تحقیق مبتال به اختالل حذف  -  1
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، غذا را مستقیماً از طریق آنمی توان که است  گوارشی لولهفاده از یک مشکالت تغذیه و افزایش وزن استبراي یک راه حل موقت 
والدین و متخصصین ، را بیاموزدمانند خزیدن و راه رفتن  یحرکاتتا براي آنکه به کودك کمک شود . نوزادان انتقال دادبه داخل معده 

کودکان مبتال به سندرم . خود یاد می گیرند آموزش دهند به کودکان حرکاتی را که بچه هاي دیگر به خوديِباید بهداشتی 
Jacobsen ، کودکان مبتال ی که مهارت ها و استعدادهای .ممکن است آن را فراموش کنندتوانایی هاي خاص،  یادگیريحتی پس از

و ی هوشرتهاي امه ،يبصر هاي برخی کودکان مهارت. ار متفاوت استرشد آنها بسی به بستهمی آموزند  Jacobsenبه سندرم 
که چنین طیف  از آنجا. گیرندنمی یاد را دیگر هرگز خواندن و یا نوشتن برخی ، در حالی که دارند باالییبسیار مهارت هاي کامپیوتري 

نقاط قوت اتکا بر شناسایی و  منظوربی دقیق آموزشی بارزیا وجود دارد،مبتال به این بیماري کودکان در وسیعی از توانایی هاي یادگیري 
مناسبی براي یادگیري آنها فراهم شده محیط در آن که  عاديیک کالس درس که در می دهد این امکان را به آنها  ان،و ضعف کودک

 . است شرکت کنند

برقراري  راه هاي دیگراز  Jacobsenسندرم  افراد مبتال به، بسیاري از از آنجا که در این بیماران سخن گفتن دیر آغاز می شود
، صحبت کردن را یاد می گیرندروان ، Jacobsenغلب افراد مبتال به سندرم ا .استفاده می نمایندتصاویر و زبان اشاره از قبیل  طارتبا

یا و نوجوان  باشند یاد نوزاچه ، Jacobsenبیماران مبتال به سندرم . قدرت بیانشان استباالتر از برخی از آنها هرچند سطح درك 
اي یافته  سازمانبه طور کلی، محیط . می باشند پشتیبانی مادام العمرمند و نیازهستند وابسته بزرگسال، معموال به شدت به دیگران 

زه ستی هاي رفتاراین افراد بدلیل مشکالت یا با این حال بسیاري از . استاین بیماران تعیین شده کمک به مشکالت رفتاري براي 
زدن و گاز گرفتن  از قبیل عقده هاي روحیو مشکل در روبرو شدن با غریبه ها جلب توجه، تمایل به و  یکج خلقاز قبیل جویانه شان 

اگرچه با کندي  ،کسب مهارت ،زندگیدر  هشیارانهسازگاریهاي  با انجاموجود با این . به سختی می توانند براي خود دوستی پیدا کنند
 .را تجربه کنند یشاد و نیمه مستقل زندگید نمبتال به این اختالل می توان و بزرگساالنِاست ممکن ا صورت می گیرد ام

 اجتماعی پزشکی ودسترسی به خدمات 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

مبتال خانواده بیماران  40 سوي هاي ارائه شده از در این تحقیق پاسخ
ند قرار گرفت بررسیورد از شش کشور م، 11سندرم اختالالت کروموزوم به 

  ).1شکل (

 ) ٪ 63( از زنان بودند اکثریت بیماران

 ). سال 4: سن در زمان تشخیص متوسط (سال بود  14بیماران سن متوسط 
 

 

 .بودند ch11 تحقیق که مبتال به شرکت کنندگان در  - 1شکل 
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 نیاز به خدمات پزشکی 

که این میزان (بود مربوط به بیماري خود  انواع مختلف خدمات پزشکیِ مورد از 9نیازمند   ch11 مبتال به انبیمار ،به طور کلی
مشاوره هاي . )2شکل ( )است بیماري نادر مورد بررسی 16خدمات مورد نیاز براي تعداد  متوسط برابر با

 33(روق ، قلب و ع)٪ 43(پزشکی پس از آن چشم  و) ٪ 45(و گوش و حلق و بینی ) ٪ 45(ارتوپدي
معایناتی که بیش از  .بودند مطالبه شدهبیش از همه  )٪ 20(و مغز و اعصاب ) ٪ 25(، هماتولوژي )٪

%) 25(و الکتروکاردیوگرام ) ٪ 30(، رادیولوژي )٪ 58(تست بیولوژیکی شامل همه مورد نیاز بودند 
  .بودند

 عینک، %)48(ر درمانی گفتا، )٪ 48(فیزیوتراپی  ،هاي درمانیانواع دیگر مراقبت درخصوص 
بیش از همه مورد نیاز ) ٪ 20(و مراقبت هاي پرستاري )  23٪( psychomotility  ، درمان)40٪(

 . نیازمند بستري شدن بودند روز 17براي میانگین مدت از بیماران  ٪ 34. بودند

 

 

بیماران مبتال به  نیاز و دسترسیِ – 2شکل 
CH11  از خدمات پزشکی  نمونه 4به 

 

 

 

 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 موارد ٪ 16 در بطورکلیبه خدمات پزشکی  CH11مبتال به  بیماران عدم دسترسیِ

و گفتار ) ٪ 7(قلب و عروق  )٪ 8(روان درمانی ، )٪ 17(مغز و اعصاب خدمات  در ارتباط بابیشتر  ،به خدمات دسترسی عدم امکان
گفتار  ، مغز و اعصاب ودسترسی به خدمات قلب و عروق مانع در تنها ،متخصصان ارجاع بیمار بهعدم . گزارش شده است) ٪ 5(درمانی 
بیماران همچنین عدم امکان دسترسی به خدمات روان درمانی را بدلیل دردسترس نبودن این خدمات  .)٪ 100( ه استبوددرمانی 

به محل ارائه این خدمات عنوان  دشوار یا  عددمتسفرهاي و ) ٪ 100(هزینه هاي شخصی  ،%)100(انتظار  طوالنی بودن زمان، %)100(
 .کرده اند

 دشوار بود  موارداز  ٪ 18 دردسترسی به خدمات پزشکی  

 .گزارش کرده اند دشواررا  )٪ 8(روان درمانی  و) ٪ 8(مغز و اعصاب ، )٪15(گفتار درمانی  خدماتدسترسی به  ،پاسخ دهندگان
 .ناکافی عنوان شده است%) 8(و مغز و اعصاب  )٪ 15(گفتار درمانی ، %)17(وان درمانی خدمات ربهره مندي از براي  مراجعاتتعداد 

مغز و اعصاب و  %)10(روان درمانی ، %)21(گفتار درمانی براي  پزشکی ارائه خدماتمحلِ سفر به  رايتخصص بیک مکمک 
 .نداکثریت این خدمات در همان منطقه ارائه می شده ا اگرچهموجود بوده است %) 10(

مشکالت مربوط به مراقبت هاي درمانی درخصوص "
، 11ت کروموزوم بیماري هاي نادري همچون اختالال

یافتن متخصصینی که در مورد  –دو چندان هستند 
آن بیماري مهارت داشته باشند و راضی کردن آنها به 

 ".همکاري با یکدیگر در درمان بیمار

11والدین کودك مبتال به اختالل کروموزوم   
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 رضایت از خدمات پزشکی 

و در این  برآورده کرده اندي ودطور کامل و یا تا حدانتظارات آنها را بخدمات پزشکی  ،از بیماران ٪ 91 نظر از ،در مجموع
ار براي گفت% 94براي مغز و اعصاب و قلب و عروق، % 100: 3شکل (وجود داشته است  مختلفخصوص تفاوتهایی میان خدمات پزشکی 

 . )براي خدمات روان درمانی% 82و عروق و  براي قلب% 85درمانی، 

 

رضایت  – 3شکل 
پاسخ دهندگان 

از  CH11مبتال به 
نمونه از خدمات  4

 پزشکی

 کمک هاي اجتماعی 

 %38و ه نشدموفق به دیدار یک مددکار اجتماعی  %8 ،میان در اینبوده اند که کمک هاي اجتماعی  مندنیاز ،از خانواده ها ٪ 35
هاي بود که در ارتباط با نوع کمک% 39سطح رضایت از این خدمات در مجموع  .به سختی توانستند یک مددکار را مالقات کنند

 ). 4شکل ( از تفاوت کمی برخوردار بود اجتماعی

 

رضایت  – 4شکل 
پاسخ دهندگان مبتال 

از خدمات  CH11به 
 اجتماعی خاص

 

  2عدم پذیرش بیماران

 از مواقع تجربه کرده اند که این% 10در  بهداشتی رامتخصصان  عدم پذیرش از سوي، 11اختالالت کروموزوم  بتال بهمبیماران 
 بوده استمورد بررسی  بیماري نادرِ 16مبتال به پاسخ دهندگان مجموع  کمتر از سطحِ میزان

درمان  همتخصصان بهداشتی بعدم تمایل عدم پذیرش این بیماران، علت اصلی ). ٪ 18(
بدلیل بیماران عدم پذیرش ). از موارد ٪ 75( بوده است شانبیماران به دلیل پیچیدگی بیماری

و همینطور عدم پذیرش بدلیل مشکل در برقراري ارتباط  )٪ 50(رفتارهاي ناشی از بیماري
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور و علت  تعداد دفعات .اغلب گزارش شده است ،نیز%) 25(

 ). 5شکل ( یمار متغیر استمحل سکونت ب

 

 .بدلیل تعداد کم پاسخ دهندگان، این درصدها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند -  ۲

مسأله عدم پذیرش بیمار که بیماران و خانواده هاي آنها با "
موالً بدلیل عدم آگاهی متخصص آن مواجه می شوند مع

به نظر می رسد متخصصان . بهداشتی از آن بیماري است
احساس  "ناآشنا"بویزه پیراپزشکان با این بیماري هايِ 

والدین ".راحتی نکرده و تالش می کنند از آنها دوري کنند
 11کودك مبتال به اختالل کروموزوم 
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فراوانی تجمعی دالیل  - 5شکل 
 عدم پذیرش بیمار برحسب کشور

از آنجا که . CH11در بیماري 
ممکن است عدم پذیرش بیماران، 
بیش از یک بار و به بیش از یک 
دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل 
این عدم پذیرش بیش از تعداد 
 پاسخ دهندگانی است که از سوي

 .متخصصان پذیرفته نشده اند

  

  عواقب ناشی از بیماري

کاهش یا توقف فعالیت حرفه اي ناچار به ، 11مبتال به  اختالل کروموزوم  فردخانواده ها، یکی از اعضا براي مراقبت از از  ٪ 62در 
 .ستا شدهخود 

اکثریت این بیماران مجبور . خود بوده اند سکونتمحل از بیماران ناچار به جابجایی % 21بعنوان یکی از پیامدهاي این بیماري، 
%) 25(و یا نزدیکتر شدن به متخصصین بیماري %) 33(به یک مرکز مراقبت هاي درمانی سازگار با شرایط بیمار  مراجعهبوده اند براي 

 .نقل مکان کنند

 بیماري هاي نادر  مربوط به یِمراکز تخصص از بیمارانانتظارات 

 مورد 4تفاوت در مقایسه با مجموع نظرات شرکت کنندگان در تحقیق،  با کمی، 11اختالالت کروموزوم   بهمبتال پاسخ دهندگانِ
 :بعنوان اصلی ترین عملکرد این مراکز عنوان کرده اندزیر را 

هاي درمانی  ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبتبه اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

جتماعی، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا راهنمایی هاي اخدمات سوي و هدایت آنها به  شاناطالع رسانی به بیماران در مورد حقوق •
 ی، و غیره شغل

و پژوهش در سطوح ملی و  براي هماهنگ کردن درمانهاي اطالع رسانی متخصصان برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی 

به  ،بهداشت محلی متخصصانو مربوطه رکز تخصصی م تمام متخصصانبین بیمار به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی  هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

ت قابل توجه در دسترسی به آنها را نه تنها نیاز بیشتر به خدمات اجتماعی بلکه مشکال ،پاسخ دهندگان مبتال به این بیماري
 .گزارش کرده اند

یک مرکز تخصصی گزارش شده  اهمیت در در جایگاه دوماطالع یافتن از حقوق و خدمات اجتماعی  ی ندارد اگربنابراین تعجب
 . براي آن قائل بوده انداست که سایر پاسخ دهندگان  رتبه ايباالتر از آن  باشد که
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  ایجبه نت هاواکنش 

بسیار  از آنها نیازمند مراقبت هاي درمانی یکهر می شوند که منجر به طیف وسیعی از اختالالت  11 کروموزومهاي ناهنجاري 
جمجمه  درمان ناهنجاري هايناهنجاري هاي دریچه، گوش و حلق و بینی، جراحی براي  پزشکیِکنترل تخصصی مانند جراحی قلب و 

ارائه ست که براي ماهرییافتن متخصصین  ،هستندنادر هایی که به همین اندازه بیماري  شکل دیگرِم. هستند ارتوپديهاي و درمان 
عنوان در این مطالعه خدمات که مشکالت مربوط به دسترسی به . راضی به همکاري با متخصصین دیگر باشند ،بیمارمناسب به درمان 

. ین متخصصین استیابی به ابراي دستمالی  از حمایتهايهره مندي ب عدم نیزو  ماهرمتخصصین عدم دسترسی به ناشی از  ،استشده 
اختالالت  مبتال به انِکودک والدینِکه دربرخی موارد باشد دور متخصصان بهداشتی بسیار این استقرار ممکن است محل عالوه بر این، 

 .می کند مایوسرا  11کروموزوم 

خدمات پزشکی مانند روان  و همچنینیا صندلی چرخدار  آتلینک، پزشکی مانند ع ابزارهاي کمکمالی براي  حمایت هاي
فواصل  مکن است ناشی ازم به خدمات در دسترسی یتمحدود. بسیار متفاوت هستند بسته به کشور محل اقامت درمانی و گفتار درمانی

و یا خانواده هاي  انبیمارکه  ،تیعدم پذیرش بیماران از سوي متخصصین بهداش .قات متخصصین باشدزمانی طوالنی بین وقت هاي مال
 . ها است کلی از بیماريهی اآگناشی از فقدان  ،با آن مواجه شده بودندآنها 

یک براي مراقبت از دهندگان به تحقیق  پاسخاعضاي خانواده هاي ، دو سوم از شده استگزارش همانطور که در این تحقیق اگر، 
همه زیرا  ندشاغل نبوده ا ي خانواده، یکی از اعضادیگرسوم یک  که دراست معنی آن این به ، خود بوده اندکار  تركناچار به بیمار فرد 

درآمد تحمیل می  تکخانواده هاي ی را بر سنگین بار ،وضعیتاین . هستندتوجه مداوم مند نیاز 11کروموزوم  اختالالتبیماران مبتال به 
دلیل بارز تغییر و این امر ، نمایند) پزشکی یا اجتماعی(خدمات مختلف ل محسفر به والدین ناچار هستند زمان زیادي را صرف  .کند

  .است به متخصصان بیماريشدن نزدیک تر خانواده ها براي بعضی محل سکونت 
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 بیماري کرون 

 

 

 
 بالینی تصویر

را  مقعد تاز دهان استگاه گوارش ي دهابخشیک از است که می تواند هر  ییک بیماري مزمن خودایمن) CD(بیماري کرون 
در بخشهاي ضایعات این بیماري  اما مشخصه مبتال متفاوت است، افراد درمیان CDبیماري  اگر چه نشانه هاي. تحت تأثیر قرار دهد

وده مربوط به معده و ر(دستگاه گوارش در  مهم ترین عالئم. است )پوشش طبیعیبخشهاي داراي طرف  یکیعنی التهاب در ( مختلف
 ،خارش پوستی مانند عوارض ممکن است CDبیماري  .کاهش یا افزایش وزن است ،، اسهال، یبوست، استفراغیدرد شکم شامل) ها

، پوکی استخوان )انگشتانانتهاي بدشکلی (اشکال در بلع، نارسایی رشد در کودکان، تب، چماقی شدن  ،التهاب چشم ،ورم مفاصل
بیماري سیستم  :بیماري بافت عضالنی، نوروپاتی :مانند تشنج، سکته مغزي، میوپاتی(عصبی و عوارض ) کاهش توده استخوان ها(

برآورد  000/10هر  نفر در بین شش تا نه این بیماري بسته به منطقه جغرافیایی میزان شیوع  .را ایجاد کند )سردرد و افسردگی ،عصبی
است  گیسال 30و  15بین معموالً  CD بیماريشروع . است زنان باالتر اروپا و احتماال درشمال در کشورهاي میزان این می شود که 

این بیماري بطور اگر . این بیماري می تواند در هر سنی رخ دهد هرچند که ،گی می باشدسال 70تا  50بین  ،آنشروع دیگر اوج  که
و میزان مرگ و میر  مواجه نشدهتوجهی محدودیت هاي قابل خود با در زندگی روزمره  CD، بیماران مبتال به شودمناسب کنترل 

، هر چند وجود ندارد CD بیماري برايشناخته شده اي  جراحیِدرمان یا دارو بر درمان مبتنی هیچ در حال حاضر . پائین خواهد بود
بیماري را در  امکانو در صورت  جلوگیري کرده بیماري تشدیدز ا، را کنترل کردهعالئم  می تواننددارو، تغییر در شیوه زندگی و جراحی 

 . مرحله بهبودي نگه دارند

 بیماري کرون  زندگی کردن با

در نتیجه درمان ، بیماران ممکن است بهبودمرحله در هر چند . ي می دانندآن را بیماري مرموز CDمبتال به بسیاري از بیماران 
را تحت زندگی روزمره کمی از جنبه هاي این مرحله  اما بیماري در، داشته باشند مفرطاحساس خستگی مربوط به مهار سیستم ایمنی، 

طرز قابل ه را باي زندگی روزمره هجنبه یک از و هر باشند شدید  عالئم مکن استمبیماري فعال است، هنگامیکه . تأثیر قرار می دهد
 .توجهی تحت تأثیر قرار دهند
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آنها را و بیماري خود توجه نکرده عالیم مدت زمان طوالنی به  برايبیماران ممکن است د، وتشخیص داده نشاین بیماري اگر  
مانند اسهال، خستگی،  دائمی ◌ٴ دردناك و ناراحت کنندهعالئم عالوه بر . قلمداد کنند استرساز قبیل عادي و یا نتیجه مشکالت روانی 

اي  ثانویه بیماري هايطوالنی از  فهرستی برگیرندهدر آهن شدید  از قبیل کمبودشکم و گاز، بیماري هاي دوره اي، ناراحتی یا اتساع 
 . ناتوان می سازد در رسیدگی به همه آنهارا  فرد مبتالهستند که 

کلی اعتماد به نفس  رفتنِاز دست باعث خود ندارند،  ی بر بدنکنترلکنند که بیماران احساس باعث می شوند اغلب که این عالئم 
از عالئم بیماري که با آن ممکن است  CDمبتال به  راداف. فراوان میشونداضطراب ایجاد و 

 که در این افراد برقراري ممکن است تصور شود. مواجه می شوند احساس شرمندگی کنند
تعامالت اجتماعی با کسانی که  غیر ممکن بوده و جنسی، از جمله روابط انهروابط صمیم
بیماران براي . باشدرانگیز چالش برا درك نمی کنند  CDافراد مبتال به ي محدودیت ها

 CDبراي افراد مبتال به . است ین واقعیت ها اغلب سخت تر، پذیرش انوجوان و جوان تر
یا  سینمامانند رفتن به (بی وقفه  ، شرکت در فعالیت هايحمل و نقل عمومیاستفاده از 

 آسان دسترسیِ ،سرویس بهداشتیبه باید ند اسهال عالئمی مانزیرا آنها بدلیل ، دشوار استدر مکان هاي عمومی  حضورو یا ) مسافرت
باید از فعالیت هاي ، شود CDعود عالئم در بیماران مبتال به  باعثمی تواند  زیاد استرس و فعالیت بدنیِ از آنجا که. داشته باشند

از کار کردن در برخی محیط ها را  CDافراد مبتال به می توانند  هامحدودیت این. فیزیکی اجتناب شودفعالیت هاي  و نیازمنداسترس زا 
 .به شدت باز دارند

 به محضِبیماران ، بوجود می آیندسیستم ایمنی  ◌ٴ کنندهدرمان هاي مهار نتیجه  دراغلب که جانبی دلیل عوارض بممکن است 
 . احساس بهبودي درمان را متوقف کرده و احتماالً از اثرات مثبت آن محروم بمانند

 CDبیماري  تشخیص

 ت کنندگان در تحقیقشرک

کشور  پنجاز  ،CD مبتال به بیمارِ 670در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 1شکل ( مورد تحلیل قرار گرفت

به (بیشتر از مردان بود  ،تحقیق به سواالتپاسخ دهندگان  زن تعداد 
 ). %38و  ٪ 62ترتیب، 

% 25(سالگی تشخیص داده شده بود  28در سن  ،نیمی از بیماران بیماريِ
 ). سالگی 36بعد از % 25سالگی و  21پیش از 

 

 

 

 .بودند CDبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 

بیماري من اما . مسال ها بیمار بود در دوران دبیرستانمن "
 حاال که يدرد ،ی داشتمدرد وحشتناک .فقط دوره اي بود
بود و بعد از آن فروکش می روده انسداد می دانم مربوط به 

من  ندفقط فکر می کردپزشکان اطفال در آن زمان، . کرد
ساله، فرانسه  29لیلی،  "خیلی عصبی هستم  
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 بیماريتشخیص براي انتظار 

حدود شش سال براي (بود ماه  12آن  و تشخیص بیماري زمان سپري شده بین اولین تظاهرات بالینیِ ،از بیماران ٪ 50براي 
% 18 ،تشخیصطول زمان مطالبه در . بود )ماه 12( انمردبیشتر از ) ماه 20(انبراي زنتاخیر در تشخیص ). ها تشخیصیرترین داز  25%

صحیح بیماري قبل از تشخیص  از بیماران % 51 .مشاوره داشته اندپزشک  20بیش از از آنان با   ٪ 3بیش از پنج پزشک و از بیماران با 
CD از بیماران %83در . بوده است تشخیص روانپزشکیاز آنها  ٪ 14این تشخیص براي  ت کرده بودند کهي را دریافدیگر، تشخیص 

 پزشکی ی یا روانشناس روان ،)٪ 17(جراحی  ،)٪ 57(پزشکی درمان هاي : شده استمنجر به درمان نامناسب تشخیص نادرست 
زمان یک سال : به همراه داشته اند CDصحیح بیماري خیص در رسیدن به تشرا  يطوالنی تر هايتاخیر تشخیص هاي نادرست،). 5٪(

 در صورت بیماريصحیح تأخیر در تشخیص سال  دو در مقایسه با ،تشخیص اشتباهوجود موارد بدون بیماري صحیح براي تشخیص 
از خانواده  ٪ 66 در. روانپزشکیتشخیص اشتباه صورت در  بیماريصحیح تأخیر در تشخیص اشتباه جسمی و شش سال اولیه تشخیص 

در رسیدن به تشخیص نهایی همراه  يطوالنی ترهاي این پیامدها با تاخیر. است ي شدهعواقب زیانبار منجر بهها، تاخیر در تشخیص 
و سه داده اند  گزارشرا  شخصیعواقب  ی که، دو سال براي بیمارانی را گزارش نکرده اندعواقبی که براي بیمارانیک سال  – ندبوده ا

 ). 2شکل ( را تجربه کرده انداي کسانی که عواقب خانوادگی سال بر

 

 

نتایج تأخیر در  – 2شکل 
تشخیص در بیماران مبتال به 

CD 
 

 

 تشخیص 

 يساختار. بدست می آید) ٪ 23(و یا رادیولوژیکی ) ٪ 30(، بیولوژیکی )٪ 32(بالینی اطالعات بر اساس  CD بیماري تشخیص
 یبیمارستان هايساختارسایر معموال یک مرکز تخصصی و یا  در آن صورت می گیردتشخیص که 

. واقع بوده استدر همان منطقه از موارد % 84بوده که در ) ٪ 24(خصوصی  مطبو یا  ،)٪ 59(
از  ٪ 12بوده که بیماران کمک مالی مند نیازموارد از  ٪ 58صحیح در دسترسی به تشخیص 

تاخیر در  ،از بیماران ٪ 20بیش از به نظر .  عنوان کرده اندرا باال یا بسیار باال این هزینه هابیماران 
از بیماران  ٪ 22. بستگی داشته است سطح مخارج شخصیبه یا در درجه اول تا حدي تشخیص 

 . بوده اند پزشک دیگريخواستار نظر  CDبیماري تایید تشخیص  براي

 بیمارياعالم تشخیص 

بیماران از % 29. از طریق تلفن اعالم شده بود موارداز  ٪ 22در  وره با بیمار وبدنبال مشااز موارد  ٪66در  بیماريتشخیص 
معتقد بودند که این از بیماران  ٪ 88، در حالی که دریافت کرده بودندبیماري ی درخصوص اطالعاتهمراهی بدون بیماري را تشخیص 
 .وندارائه شباید به بیماران اطالعات 

ید پیدا کردن پزشک خوبی که بتوانید به او اعتماد کن"
بدي پیش می آمد  مسألهپزشک من اگر . بسیار مهم است
این . جمعه شب با من تماس می گرفت 10حتی ساعت 

دقیقاً همان چیزي است که یک فرد مبتال به بیماري 
 ".کرون به آن نیاز دارد تا بتواند احساس اعتماد کند

ساله، فرانسه 29لیلی،   
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توسط یک در صورت وجود، این حمایتها ، و فراهم بوده استاز بیماران  ٪ 32 براي تنها ،اعالم تشخیصبا حمایت روانی همراه  
وجود این حمایتها را از بیماران  %70، هااین سطح پایین حمایت  در مقابلِ. ه استانجام شد) ٪ 25(و یا یک روانشناس ) ٪ 50(پزشک 

 . ضروري می دانند

 

م رضایت از شرایط اعال – 3شکل 
 CDتشخیص بیماري به بیماران مبتال به 

 

 

 

 

 به نتایج  هاواکنش 

 بیماري شانه هاينکه بسیاري از پزشکان باشد دلیل این ممکن است به در زنان  CDبیماري که تشخیص وجود دارد  گماناین 
CD  کاهش منشاء ، وزنانماري هاي به بیدردهاي شکمی ممکن است منشاء  ،به عنوان مثال. نسبت می دهند علل شایعسریعاً به را 

کمتر از زن بیماران در را پزشکان درد ممکن است بطور کلی،  .نسبت داده شود وزن به رژیم غذایی و یا حتی بی اشتهایی عصبی
در با پزشک خود را به راحتی بیماران این مسئله  کهاسهال نیز اغلب نادیده گرفته می شود، به خصوص آن. جدي بگیرندمرد بیماران 

بسر می برند زیرا در در ترس، انزوا و سرخوردگی یماریشان، انتظار براي تشخیص ب طول زماندر بسیار ي از بیماران . میان نمی گذارند
 آنها ناچار می شونددر نتیجه می کنند که را تجربه  ير قابل انکارعالئم غیداده نمی شود اما آنها تشخیص  اًرسمآنها هیچ بیماري 

 . کار خود را متوقف کنند ،سرویس بهداشتیاستفاده از  برايبار در روز  15یا حتی  10 ،و یا پنجکرده   را تركکالس 

 بی اشتهاییِدرمان براي یا و  ،، اغلب تحت عمل جراحیبه اشتباه تشخیص داده می شوددر ابتدا بیماریشان بیمارانی که 
، خشمگین شدهبیمار ، ممکن است می شوداعالم بیماري خیص صحیح تشآنکه پس از . دقرار می گیرن روان درمانیشان تحت عصبی

ز دست این بیمار را انمی خواهد او  زشک عمومیِچون پاین رنجش خاطر را پیدا کند که و ش را از دست بدهد به  پزشکخود اعتماد 
پیش از بیماران اغلب . برسدح به تشخیص صحید سریعتر که می توان یمتخصص -ارجاع داده استبه یک متخصص گوارش بدهد او را 

 . ن را تجربه می کنندوز کاهش زیادعالئم بسیار شدید از قبیل مقدار زیاد خون در مدفوع، انسداد و یا به ناچار  ،ارجاع به یک متخصص

. دآن نیاز به زمان دارویژگی هاي بیماري و همچنین ، و پذیرش تشخیص هستید آسان نیست CD فهم اینکه مبتال به بیماري
با ، بلکه جنبه هاي بالینی این بیماريکه نه تنها با  متخصصینی باشدمکرر با هاي  گفتگونیاز به این امر پذیرش براي ممکن است 

براي این زمان  صرف. آشنا هستندروابط صمیمی با دیگران  برقراريدر  مشکلروزمره از قبیل اسهال مکرر و یا  چالش هاي حقیقی
 .بخشند بهبودو کیفیت زندگی خود را  کردهبهتر مدیریت  بیماري خود را می دهد تا را  امکانین ا بیمارانها به گفتگو 
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  فیبروز کیستیک
 

، اتحادیه فیبروز (MATIO)بیماران مبتال به فیبروز کیستیک و خانواده هایشان کمک به لهستانیِ بنیاد   این فصل با همکاري
 Polskiego TowarzystwaWalki z Mukowiscydozą (Poland)یستیک فرانسه و کیستیک ایتالیا، انجمن فیبروز ک

 .نوشته شده است
  

 

  بالینیتصویر 

و در  تأثیر گذاشتهریه ها، کبد، لوزالمعده و روده ها موکوسی غدد یک بیماري ارثی ژنتیکی است که بر ) CF( کیستیکفیبروز 
فیبروز تنظیم کننده ظرفیت گسترش در امتداد غشاء ژن جهش در  بدنبالبیماري این . می کند چسبندهو نتیجه تولید مخاطی ضخیم 

و زنان به طور که بر مردان است مغلوب  البیماري اتوزومیک  CFبیماري . ایجاد می شود 7روي کروموزوم بر ) CFTR(کیستیک 
در میان اروپاییها  این بیماري. برآورد می شود نفر 000/10در هر نفر از یک  ترکمی بیشبیماري شیوع کلی این . تأثیر می گذارد مساوي

می باشد و به این ترتیب این بیماري  CFژن  نسخهحامل یک نفر  یک یی،اروپاتبار نفر از  22 هر در :شایع تر است اشکنازيو یهودیان 
 . می گردد بین این گروهدر ژنتیکی بیماري شایع ترین 

در  یا بعداً ، ودر هنگام تولدبندرت اتفاق می افتد که این بیماري ، اگر چه استکودکی  دوران اوایلمعموال در  CF بیماريشروع 
تولید می شود ممکن است  CF مبتال بهافراد  یمی که در بدنضخ مخاط. بروز کندزندگی طول 

 آن برايبه ي طبیعی بدن را از کمک و آنزیم هارا مسدود کند ، پانکراس شدهریه ها باعث انسداد 
طیف وسیعی از  CF افراد مبتال به ممکن استبه این ترتیب، . باز داردو جذب مواد غذایی  تجزیه

یا تنگی از جمله پوست بسیار شور مزه، سرفه مداوم، عفونت ریه، خس خس سینه  عالئم دیگر 
را  ، و یا مشکل در اجابت مزاجو مکررچرب ، مدفوع حجیماضافه وزن، /ضعیفبدنی نفس، رشد 
 . ه باشندبهمراه داشت

فزاینده باعث از کار افتادگی  ،نارسایی چند عضوو بدلیل بیماري مزمن و پیشرونده است  این 
در حال حاضر هیچ درمانی . می شودکوتاه  CFطول عمر افراد مبتال به  این ترتیب،به  .می شود

بیرون (رناژ د ها وابسته به نشانه هاي بیماري بوده و بر دارد و درماننوجود  CF بیماري براي
تجویز ویتامین  بررسی لوزالمعده وها، ریه آنتی بیوتیک براي عفونت تجویز ، )کشیدن مایعات و ترشحات

 . متمرکز هستند گوارشی و تغذیه ايبراي مشکالت مکمل هاي  ها و کالري

 .نیاز به پیوند ریه باشدممکن است  CFدر صورت وخیم تر شدن بیماري 

 

 

 

 

 

Peterفیبروز کیستیک ، 

Szilva Molnámé Szabó 
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  CF اريبیم زندگی با

بسیاري در این با وجود این واقعیت، تجارب مشترك . متفاوت باشدتا حد زیادي می تواند  افراد مبتالبسته به  CFبیماري 
دارو هاي  مند دریافتنیازدر طول زندگی خود براي کمک به تنفس و هضم غذا  CF مبتال بهتقریبا تمام بیماران . خصوص وجود دارد

مراقبت از یک رژیم روزانه و توانبخشی،  هايعالوه بر دارو. هستند ها  ، مکمل هاي غذایی و آنزیمیاستنشاق يداروها روزانه، از جمله
رویهم . توصیه می شود -قفسه سینه فیزیوتراپی روزانه و مکرر دستها  شستن گرفته تاورزش منظم و پرهیز از دود سیگار از  -خود 
 . باشدقت فرسا کامال طا دمی توانالمتی ، حفظ روال سرفته

. بودن است "طبیعی"نگرانی عمده تمایل به در این بیماري هم د، نگذارمیاثر  بر کودکانکه  ییبسیاري از بیماري ها همچون
با آموزش می توانند  معلمان و سرپرستان بزرگسال، اما د مزاحم باشدسرویس بهداشتی می توان ازمکرر  استفادهعالمت دار و هاي سرفه 

فراهم  CFبراي کودکان مبتال به  را سالمآموزشی ، یک محیط CF بیماري مورد مناسب در
این چون شوند تشویق بدنی هاي فعالیت باید به انجام  CFمبتال به کودکان  ،عالوه بر این. کنند

بلکه همچنین آن ، بدن کمک می کندمهم ي نه تنها به توسعه و تقویت ماهیچه هافعالیتها 
 . خواستار آن است فراهم می کند کودكه را ک "طبیعی"زندگی 

اطمینان داشته باشند که بیش از حد بر کودك خود نظارت داشته باشند تا این تمایل  CFوالدین کودکان مبتال به ممکن است 
این حال  ، با ایناز منزل را محدود کنندخارج کودك در زمان بازي اند و صرف شده خود مکه داروها همیشه در زمان  کنندحاصل را 

ی کودکان مبتال، از بزرگسال ترغیب شود زیرا این مسئله براي دوراناستقالل و اعتماد به نفس  داشتنبه کودك مهم است که مسأله 
 . اهمیت برخوردار خواهد بود

با وزمره در این زمان، مسئولیت زندگی ر. می رسندبزرگسالی  به سن، CFکودکان مبتال به تعداد بیشتر و بیشتري از هر سال 
یک زندگی عادي  اًظاهر CF مبتال بهبیماران ممکن است . منتقل می شود CF مبتال به ار بزرگسالبیم، به و مراقبت از خوددارو 

. مقابله کنند با احتمال مرگ زودرسباید با این وجود، . صاحب فرزند شوندپزشکان  دقیقظارت تحت نو حتی ممکن است داشته باشند 
، در عین حال آگاهی و می باشدمتفاوت در آنها سال است، امید به زندگی  30در حدود این بیماران  عمر متوسططول در حالی که 

 او و پذیرشبیمار روابط نزدیک، درك می باشد که با داشتن در ایجاد استرس و اضطراب  حقیقی یبراي مرگ، عاملهمیشگی آمادگی 
 . تسکین می یابد

  فیبروز کیستیک بیماري تشخیص

 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

کشور مورد  نهاز  CF مبتال به خانواده بیماران 1015در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 1شکل ( تحلیل قرار گرفت

 ). %53و  ٪ 47به ترتیب، (در این تحقیق برابر بود پاسخ دهندگان  زن و مرد تعداد 
از این تشخیص ها % 25ه هرچند کسال بود  6 ،در زمان تشخیص بیمارانسن میانگین 

  .سالگی صورت گرفته بودند 5بعد از سن 

 .بودند CFبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

بیماري خودداري می کنند تشخیص از پذیرش ، والدین "
آنها عالئم یا نقص . زیرا نمی توانند این بیماري را ببینند

 "نمی بینند CFعضوهاي خاص را در نوزاد مبتال به 
 ، ایتالیا CFیک کودك مبتال به  والدینجورجیو، 
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 بیماريتشخیص براي انتظار 

 ◌ٴ مشاهده ◌ٴ در نتیجه ،تشخیص از این موارد% 45است که  شدهدر دوران نوزادي تشخیص داده از بیماران  ٪ 36بیماري 
به وجود % 17از این مشاهدات بدنبال آزمایشات نوزادي صورت گرفته و % 31. تالالت در طول بارداري یا در زمان تولد بوده استخا

ن اولین سپري شده بی رفته بود زمانِگدر مواردي که تشخیص در دوران نوزادي صورت ن. نده اموارد دیگر در خانواده مروبط بود
) سال 3 داز کسانی که دیرترین تشخیص ها را دریافت کرده بودن% 25و براي (ماه  9از بیماران % 50اي برمشاهدات بالینی تا تشخیص، 

در طول زمانی که بیمار بدنبال تشخیص بیماري خود . این مدت زمان براي بیماران زن کمی بیشتر از بیماران مرد بوده است. بوده است
پیش از دریافت تشخیص . پزشک مشاوره داشته اند 10از خانواده ها با بیش از % 6و  پزشک 5از خانواده ها با بیش از % 21 ،می باشد

از بیماران منجر به درمان هاي % 77از بیماران تشخیص دیگري را دریافت کرده بودند که این امر در % CF ،48صحیح بیماري 
تباه با زمان طوالنی تري در تشخیص صحیح تشخیص هاي اش. شده است%) 8روحی یا روانی ، %2، جراحی %54پزشکی (نامناسب 
ماه تأخیر در  24ماه در صورت عدم تشخیص اشتباه،  3در مقابل صحیح ماه تأخیر در تشخیص  12(همراه بوده اند  CFبیماري 

این . از خانواده ها تأخیر در تشخیص منجر به عواقب زیانباري شده است% 77براي ). در صورت تشخیص اشتباه روانیصحیح تشخیص 
ماه در بیمارانی که عواقبی را تجربه نکرده اند و  3/9(عواقب با صرف زمان طوالنی تر براي دستیابی به تشخیص صحیح همراه بوده است 

 ).2شکل ) (ی یا شخصی را گزارش نموده اندگماه براي بیمارانی که عواقب خانواد 18

 

عواقب تأخیر در تشخیص براي  - 2شکل 
 CFبیماران مبتال به 

 

 

  تشخیص

بدست آمده ) ٪ 17( یو ژنتیک) ٪ 25(، بیولوژیکی )٪ 11(عملکردي، )٪ 27(بالینی اطالعات بر اساس  CF بیماري تشخیص
. بوده اند )٪ 64(بیمارستانی سایر ساختارهاي و یا ) ٪ 24(معموال یک مرکز تخصصی  ،بیماريتشخیص دهنده ساختار ارائه . است

تعداد، میزان این هزینه سه چهارم از این بوده که از خانواده ها  ٪ 38سوي  مالی از رداخت هزینه هايمند پدسترسی به تشخیص نیاز
بیماري بدنبال نظر پزشک  از خانواده ها براي تأیید تشخیص ٪ 22. می دانندباال و یا بسیار باال ها را کم یا متوسط و یک چهارم آنها را 

 . دیگري هم بوده اند

 ماريبیاعالم تشخیص 

یک طی از موارد  ٪ 68در بیماري تشخیص  اعالم
از موارد از  ٪ 18 و همچنین دراستاندارد مشاوره خصوصی 

تشخیص اعالم  ).3شکل (طریق تلفن صورت گرفته است 
اطالعات در مورد  بدون ارائه ،از بیماران ٪ 17 بیماري به

در  در صورت ارائه این اطالعات،. صورت گرفته استبیماري 
از  %28و در پزشکی  ،منبع ارائه اطالعاتاز موارد  ٪ 72

ان بیمارمرتبط با از جمله سازمان هاي  ،غیر پزشکیموارد 
 CFرضایت از شرایط اعالم تشخیص بیماري به بیماران مبتال به  – 3شکل                                                     . است بوده
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عضو و یا یک ) ٪ 38(توسط یک روانشناس م تشخیص بیماري با حمایت هاي روانی همراه بوده که اعال از موارد، ٪ 40در 
 .هستندحمایت نوع از خانواده ها طرفدار این  ٪ 86، ارائه شده است) ٪ 30( انبیمارمرتبط با سازمان 

  جنبه هاي ژنتیکی

موارد  وجوددر مورد احتمال  یجزئیاتاز موارد  ٪ 69در و از خانواده ها توضیح داده شده،  ٪ 88 بهماهیت ژنتیکی این بیماري 
یک متخصص  پیشنهاداطالعات چه به این . ارائه شده بودمشاوره ژنتیکی از خانواده ها  ٪ 55 به. است شدهئه اار دیگر در خانواده

، پدر بزرگ و مادر )٪ 63( والدینیا به ند که انتقال داده شده بودموارد به خانواده از  ٪ 90در  ،خیریا ارائه شده بودند ) ٪ 48(بهداشت 
تشخیص هاي دیگري از موارد  ٪ 6در  .شده بودند ابالغ )٪ 52(خاله یا عموزاده  ،و یا عموها) ٪ 79(خواهر و برادر  ،)٪ 39(بزرگ 

 .شناسایی شدند هم يدیگر ناقلین ،بدنبال اعالم تشخیص به اعضاي خانوادهاز موارد  ٪ 30در و  مشخص شدند

 به نتایج ها واکنش  

 طول عمرِ CFدر میان بیماران مبتال به است زیرا  شگفت آور صورت می گیردمردان  دیرتر ازدر زنان  بیماريتشخیص اینکه 
، بیماري روبرو می شوندعالئم با  زندگی ، به خصوص کسانی که در مراحل بعديCFِبیماران مبتال به . می باشدزنان کوتاه تر از مردان 

در طول دوران نوزادي تشخیص بیماریشان به غیر از کسانی که . استعالیم آنها خیالی به آنها گفته می شود که و گرفته نشده  جدي
 تشخیص داده کند نتا زمانی که عملکرد ریه به میزان قابل توجهی تغییر  CFسیاري از بیماران مبتال به ب بیماريِداده می شود، 

از جمله عوارض مرتبط ، برخی CF بیماري حتی پس از تشخیص. است از بین رفتهبخشی از ریه  ت کهمعناس نبه آاین  نمی شود و
 منجر بهاز امکان غربالگري نوزادان، تأخیر در تشخیص اغلب  پیش.مورد توجه قرار نمی گیرند، علیرغم وجود انجمن هاي رسمیدیابت 

بیماري خواهر تشخیص  ی بدنبالقبلان مبتالي خواهر و برادربیماري : ته وضعیت برعکس اسامروز .کودکان مبتالي دیگر می شدتولد 
 ،ناخوشایند ◌ٴ یک خاطرهبه عنوان بیماریشان را اعالم تشخیص روند  ،بیماران .ده می شوداشان تشخیص د تازه متولد شده نوزادیا برادر 

با  CF بیماري بسیار مهم است که تشخیص. داده استجله رخ با عو در راهرو  این اعالم بیماري، به ویژه هنگامی که دارندیاد وضوح به 
هاي حمایت است اعالم تشخیص بیماري با الزم . تکرار شودبار  ینچندبراي اطمینان از درك واقعیت تشخیص،  وآرامش اعالم شود 

بر روي  ،ريابسی یر قابل اعتمادغ در روزگاري که اطالعاتبیماران همراه باشد تا بیماري  همچنین اطالعات کتبی در موردروانی و 
 . اینترنت موجود است منبعی براي رجوع داشته باشند

  

 اجتماعی  پزشکی ودسترسی به خدمات 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

 هفتاز  CF مبتال به بیماران ◌ٴ خانواده 539در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 4شکل ( کشور مورد تحلیل قرار گرفت

 ). %49و  ٪ 51به ترتیب، (یکسان بود زن و مرد   پاسخ دهندگانتعداد 

 ). سال 4 :سن در زمان تشخیص  میانگین(سال بود  18بیماران سن میانگین 

 

 .بودند CFبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 4شکل 
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 نیاز به خدمات پزشکی 

که (بودند مربوط به بیماري خود  انواع مختلف خدمات پزشکیِ مورد از 11نیازمند بیش از   CF مبتال به انبیمار ،به طور کلی
بیماري نادر مورد  16مورد نیاز براي پزشکی خدمات مورد  9 متوسط این میزان بیشتر از

، ه هاي چشم پزشکیورامش ،5عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده در شکل ). است بررسی
لوزالمعده از -و کبدن ریز، خدمات اورژانس ایمونولوژي، پزشکی داخلی، غدد درو ،ژنتیک
آزمایشاتی که بیش از همه مورد نیاز بودند . از بیماران مطالبه شده است% 19تا % 13سوي 

تست عملکرد ، %)75(رادیولوژي ، %)78(میکروبیولوژي  ،)٪ 86(تست بیولوژیکی شامل 
 .می باشند%) 29(ب و نوار قل )٪ 41(تخصصی  تصویربرداري ،)٪ 54(سونوگرافی ، %)69(

مراقبت از دهان و و بعد از آن  )٪ 32(و مراقبتهاي پرستاري ) ٪ 45(تزریق  ،)٪ 63(فیزیوتراپی شامل هاي درمانی انواع دیگر مراقبت 
نگین براي میااز بیماران  ٪ 62. بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته بودند) از بیماران% 28تا % 12براي (و جراحی ، عینکدندان، 

 . نیازمند بستري شدن بودند روز 29مدت 

 

 

 

بیماران  نیاز و دسترسیِ – 5شکل 
از  نمونه 8به  CFمبتال به  

 خدمات پزشکی

 

 

 

 دسترسی به خدمات پزشکی 

 از موارد% 7مجموعاً در به خدمات پزشکی  CF مبتال به بیماران عدم دسترسیِ

بیش از خدمات ) ٪ 14( و گاستروانترولوژي%) 17(، تغذیه )٪ 22(ن درمانی روا مشاوره هاي به CFبیماران مبتال به  دسترسی
، )٪ 52(روان درمانی دسترسی به خدمات  شایع ترین مانع در ،ارجاع بیمار به متخصصانعدم . دیگر غیرممکن بوده است

 . بوده است%) 29( طب ریهو %) 43(، تست عملکرد %)48(گاستروانترولوژي 

 ) ٪ 55(و تغذیه ) ٪ 50(فیزیوتراپی  ،)%62(یولوژي میکروبخدمات  در دستیابی به یاصل مانع ،اتخدمدر دسترس نبودن 
دسترسی به به عنوان مانع هزینه هاي شخصی . گزارش شده است) ٪ 42(روان درمانی  در دسترسی به خدماتو مانع قابل توجهی 

در  طب ریهمشاوره هاي دسترسی به مانع اصلی   ،تعیین قرار مالقات زمان مورد نیاز براي .%)14( ندعنوان شده ا طب ریهمشاوره هاي 
موانع دسترسی به خدمات که به فاصله بیمار از محل ساختارهاي پزشکی مربوط می شوند عمدتاً آندسته از  %).21(نظر گرفته می شود 

روان درمانی  ،)%23(میکروبیولوژي تست  ،)٪ 29(تست عملکرد  ،)٪ 29(طب ریه  ،)٪ 46(فیزیوتراپی خدمات فاصله زیاد براي  شامل 
مانع  ،مراهپیدا کردن ه امکانعدم . می باشند )٪ 32(و فیزیوتراپی ) ٪ 36(و هزینه سفر براي طب ریه  ،)٪ 20(و تغذیه ) ٪ 21(

 . بوده است )٪ 25(خدمات فیزیوتراپی دیگري در دستیابی به 

مورد بررسی قرار در تحقیق خانگی هاي اهمیت مراقبت  "
بیماران مبتال به است در حالی که این مسئله براي  هگرفتن

CF از همه درمان هاي مهم تر ... ...از اهمیت برخوردار است
می  درمان هاي فیزیوتراپیو داخل وریدي  یآنتی بیوتیک

  ".باشند
 ، ایتالیا CFجورجیو، پدر و مادر یک کودك مبتال به 
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 دشوار بود  موارداز  ٪ 9دسترسی به خدمات پزشکی در 

ها تعداد قرار مالقات . دشوار بود) ٪ 16(درمانی و روان ) ٪ 16(، فیزیوتراپی )%16(گاستروانترولوژي  خدمات به انبیماردسترسی 
 25(گاستروانترولوژي و ) ٪ 32(شخصی روان درمانی هاي هزینه . عنوان شده است ناکافی عاز مواق ٪ 22براي خدمات فیزیوتراپی در 

 2(بسیار به ندرت گزارش شده بود در مجموع به یک ساختار پزشکی  یک فرد متخصص براي رفتن بیمارکمک . اال بوده استبسیار ب )٪
٪ .( 

 رضایت از خدمات پزشکی 

سطح . برآورده کرده اندي ودبه طور کامل و یا تا حدانتظارات آنها را خدمات پزشکی  ،بیماراناز  ٪ 94به نظر  ،به طور کلی
 ). 6شکل (براي روان درمانی  ٪ 87تا میکروب شناسی براي  %97از تفاوت اندکی داشت،  نوع خدمات پزشکی برحسب منديرضایت

 

رضایت  - 6شکل 
پاسخ دهندگان 

 8از  CFمبتال به 
نمونه از خدمات 

 پزشکی

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی  %32و نشده با یک مددکار اجتماعی  موفق به دیدار %6 ،به کمک هاي اجتماعی مندنیاز ياز خانواده ها ٪26در میان  
مندي در مقایسه با خدمات پزشکی، دسترسی به کمک هاي اجتماعی سخت تر و سطح رضایت. دننمالقات کتوانسته اند یک مددکار را 

 ). 7شکل ( ه استاین کمک ها پایین تر بود از

 

 – 7شکل 
رضایت پاسخ 
دهندگان مبتال به 

CF  نمونه از  8از
 اجتماعی خدمات

 
 

  عدم پذیرش بیماران

پاسخ دهندگان مشابه میزان عدم پذیرش مجموع ) ٪19( بهداشتیمتخصصان از سوي  CF مبتال بهبیماران میزان عدم پذیرش 
به درمان  بهداشتیمتخصصان  عدم تمایلدلیل اصلی عدم پذیرش این بیماران، ). ٪ 18(است مورد بررسی بیماري نادر  16 مبتال به

مشکل در برقراري ارتباط را علت عدم پذیرش عنوان کرده داشتن  ،از بیماران% 13اما %) 81(بوده است  پیچیدگی این بیماري دلیلب
 . اند
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 ). 8شکل (تعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیماران برحسب کشور محل سکونت بیمار تغییر می کرد 

 فراوانی تجمعیِ - 8شکل 
دالیل عدم پذیرش بیمار 

تعداد  = n(برحسب کشور 
در ) کل پاسخ دهندگان

از آنجا که . CFبیماري 
ممکن است عدم پذیرش 
بیماران، بیش از یک بار و 
به بیش از یک دلیل 
صورت گرفته باشد تعداد 
کل این عدم پذیرش بیش 

 .از تعداد پاسخ دهندگانی است که از سوي متخصصان پذیرفته نشده اند

 عواقب ناشی از بیماري 

خانواده ها ،تعداددر میان این . ناچار به جابجایی خانه خود بوده اندبیماري، ی از پیامدهاي ناشی از به عنوان یک ،از بیماران ٪ 10
. ، نقل مکان کرده اند%)26( ه یکی از بستگانیا براي نزدیکتر شدن ب%) 45(اي سازگارتر با شرایط بیمار خانه  بیشتر به منظور رفتن به

بوده کاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود  از موارد یکی از اعضاي خانواده ناچار به% 48در  ،از این بیماري ی از عواقب ناشیبه عنوان یک
هاي از موارد خود فرد بیمار در نتیجه بیماریش ناچار به کاهش یا توقف فعالیت % 15در . خود بپردازدمراقبت از یکی از بستگان  تا به

 . ترفه اي خود شده اسح

 بیماري هاي نادر  مربوط به یِمراکز تخصص از بیمارانانتظارات 

پاسخ . بوده است مجموع نظرات شرکت کنندگان در تحقیقمتفاوت از  کمی ،مراکز تخصصیاز  CFانتظارات بیماران مبتال به 
 :اکز عنوان کرده انداین چهار عملکرد مراکز تخصصی را بعنوان اصلی ترین عملکردهاي این مر، CFدهندگان مبتال به 

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

مرحله ، یا از یالبزرگسی تا کودک در سنینهاي درمانی مراقبت از مرحله  بیماران در مراحل مختلف زندگیوضعیت تسهیل پیگیري  •
 يسالمندی تا بزرگسال در سنین مراقبت 

براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و هاي اطالع رسانی متخصصان برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی 

 ،بهداشت محلی متخصصانو  مربوطهرکز تخصصی م تمام متخصصانبین بیمار به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی  هماهنگیِ •
 وضعیت بیماربه منظور تسهیل تداوم پیگیري 

عبور از مرحله دشوار  فرایندداده می شود تعجب آور نیست که تسهیل  تشخیصاز آنجا که این بیماري دراوایل دوران کودکی 
 .قلمداد شود مهم آنقدر بزرگساالن ازمراقبت  به مرحلهاز کودکان هاي درمانی مراقبت 

در  مشتركروز در یک به بیماران امکان آزمایشات یا مشاوره هاي گروهی ارائه  " ،پاسخ دهندگان مبتال به این بیمارينظر به 
اي  رشتهچند پنجمین عملکرد ضروري یک مرکز تخصصی است که این امر نیازهاي  "ها و سازماندهی قرار مالقات ،مرکز تخصصی

 . بیماران جوان را منعکس می کند
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ی اشاره مراکز تخصصخصوص نحوه اجراي عملکردهاي اهمیت عبارت زیر در براغلب موارد در  CF مبتال به پاسخ دهندگان
ارجحیت داشته و مرکز چندین ، به اشتراك گذاري آنها بین واحد به جاي تمرکز تمام تخصصها و ظرفیتها در یک مرکز ملی": داشته اند

 ".وددر دسترس تر خواهد ببیماران براي 

 به نتایج واکنش ها

افزایش یافته  CFبیماران مبتال به  میانگین عمراز آنجا که . با پیچیدگی بیماري در ارتباط استتعداد زیاد نیازهاي پزشکی 
هاي مکرر بستري شدن . پدیدار شده اند، گیخانوادهاي برنامه ریزي  ه، یا کمک بدیابت کنترل از قبیل يجدیداست، نیازهاي پزشکی 

این گونه درمان ها  ارائهصورت امکان، در . درمان آنتی بیوتیکی استدریافت در بیمارستان معموال به دلیل نیاز به  CFماران مبتال به بی
در  .نیز کاهش می یابد درمان و هزینه هاي کلیِباشند خانواده  در کناربیماران می توانند  زیرا به این ترتیب، ارجحیت دارد منزلدر 

تا حد دسترسی به مراقبت هاي پزشکی ، CFمراکز تخصصی مراقبت از بیماران مبتال به بدنبال تأسیس ، ییاروپا يکشورها بسیاري از
 . به خدمات محسوب میشوددسترسی در  یمشاوره مانعطوالنی انتظار براي  با این حال، زمان .یافته استبهبود زیادي 

به خدمات فیزیوتراپی  ران بیش از حد خواستار جلسات فیزیوتراپی هستند از ارائهها در می یابند که بیمافیزیوتراپیست زمانی که 
صورت عدم در هاي درمانی ارائه می شوند اما  مراقبت  اغلب در مراکز تخصصیِدرمانی  هر چند خدمات روان. آنها خودداري می کنند

ی شود هزینه هاي خدمات روان درمانی در خارج از مرکز را شخصاً مرکز، از این بیماران خواسته م روانشناسِ از کارکنانِبیماران رضایت 
  .، اغلب از خدمات روان درمانی صرف نظر می کنندCFدر چنین مواردي، بیماران مبتال به . پرداخت نمایند

ها فاقد کافی نیست و آن ،در دسترس اجتماعیِمددکاران تعداد . ناکافی هستند CFخدمات اجتماعی براي بیماران مبتال به 
خدمات از  CFبسیاري از بیماران مبتال به . رسیدگی کنند بیماراناین نیازهاي  هستند تا بتوانند به CFبیماري  در موردالزم تخصص 

آنها تنها در سخت . است مالیهاي موارد شدید بیماري یا نیاز  این خدمات مختصزیرا تصور می کنند موجود آگاهی ندارند اجتماعی 
، کمک هاي غیر ضروري در زندگی بیماران پسرفتبراي جلوگیري از این . در صدد بهره مندي از خدمات بر می آیندترین شرایط 
  .دسترس باشندخدمات پزشکی در  ◌ٴ ارائه شده و به همان اندازهسازمان یافته  بصورتاجتماعی باید 

عالقه مند  آنهاریه هاي  فقط بههاي بهداشتی احساس می کنند ارائه دهندگان مراقبت  CFگاهی اوقات، بیماران مبتال به 
 . هستند
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  (DMD))آتروفی عضالنی نخاعی( دیستروفی ماهیچه اي دوشن

 دیستروفی ماهیچه اي دوشنو گروه حمایت از بیماران مبتال به  (AFM) بیماري هاي عضالنی فرانسهانجمن  با همکارياین فصل 
 .نوشته شده است) بریتانیا(

  

  بالینیتصویر 

است که این یک بیماري دژنراتیو ژنتیکی . است یکی از شایع ترین بیماریهاي ارثی) DMD(دوشن  ماهیچه ايدیستروفی 
که   ی، پروتئینمی شوددیستروفین از بین رفتن  به که منجربوجود می آید  Xروي کروموزوم بر جهش ژن دیستروفین واقع  بدنبال

این شیوع  .ان را مبتال می کندپسر عمدتاًبیماري مغلوب جنسیتی است یک این بیماري که . بمانند سالم کمک می کند ماهیچه ها
بروز می کند و منجر به ضعف معموال در دوران کودکی  DMD عالئم بیماري. مرد تخمین زده می شود 3500نفر در هر  یکبیماري 

غیر ساق پاي باال رفتن از پله،  در ، مشکلدر بلند شدن م راه رفتن، مشکلهنگا اشتن حالتی از دست و پا چلفتی درد ،عمومی عضالت
، گیسال 6تا  5 سن در حدود. ها می شودطبیعی بزرگ شده و حتی ضعف دست

 گی،سال 11تا  9در حدود . می شوند نقبض یا سفتم پا، زانو و مفاصل لگن
اغلب  .شودمی توانایی راه رفتن بین رفتن از باعث عضالت تحلیل پیشرونده 

ارتوپدي  انجام اعمال جراحی ،انقباض یا تغییر شکل ستون فقرات براي اصالح
 صندلی بسیار دشوار می شود استفاده از راه رفتن زمانی که . ضروري است

خود را تحرك و استقالل دوباره کمک می کند تا برقی به کودك چرخ دار 
 ◌ٴ همه ،نهایت در می کند وبه شدت پیشرفت  DMD بیماري .بدست آورد

ی را تنفسعضالت قلب و  مانندغیر ارادي عضالت عضالت ارادي و همچنین 
 ◌ٴ بهینهدر طول دهه هاي اخیر به همت روشهاي  .تحت تأثیر قرار می دهد

 ،افزایش یافته است به عنوان مثال طول عمر این بیمارانکنترل بیماري، 
. حل کرد و بی وقفه هوارسانی خودکار متناوببا می توان را مشکالت تنفسی 

اغلب . کاهش می دهدبه میزان قابل توجهی را  DMDبیماران مبتال به  طول عمر ،عوارض بیماريبا این حال، عوارض قلبی و یا سایر 
 يبیمار حامل ندزنان می توان. دارنداما برخی از آنها مشکالت یادگیري و یا رفتاري  ،برخوردارندهوش طبیعی از  DMD مبتال بهپسران 
DMD را تجربه تر بیماري عالئم خفیف  ،این بیماريژن  حامل تعداد کمی از زنانِ. بیماري را نشان نمی دهند، اما معموال عالئم باشند

 درمانهاي اما ،براي این بیماري در دست نیستهیچ درمانی هنوز اگر چه . گفته می شود "آشکارین حامل " آنهاو اغلب به می کنند 
موضوع  همچنین DMD بیماري .ندنبسیاري از عوارض کمک کمی توانند به رفع  یارتوپدي، تنفسی و قلب درمان هايشامل ، نشانه اي

با درمان موثر تر و  شناساییِاز آنها ه هدف ی است کو ژن ییداروهاي  بسیاري از پروژه هاي تحقیقاتی و آزمایش هاي بالینی در درمان
 . استتر طوالنی مدت تأثیر 

 

 

 

 

Luc    وFrancisدیستروفی ماھیچھ ای دوشن ، 

 Renaultنواده خا
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 دوشن  ماهیچه ايدیستروفی بیماري  زندگی با

تا حد زیادي نشان دهنده نسبت به این بیماري پدر و مادر  دیدمعموال زود تشخیص داده می شود،  DMD بیماري از آنجا که
توجهی  قابل ضربه روحیمی باشد  DMD بیماري بهمبتال  اینکه شخصی متوجه بشود که کودکش .ي استرنحوه زندگی با این بیما

به  همواره ترغیب می شوند هر چه سریعتروالدین . به نظر می رسدو سالم  طبیعیدر دوران نوزادي کودك که  وقتیبه ویژه است 
یک برنامه ریزي طوالنی مدت درخصوص انجامِ براي و بپردازند بیماري مورد  هر چیزي درآموختن 

 DMD بیماري در مورد طالعات بیشتريا هرچه والدین. شوندمذاکره پیگیري وضعیت بیمار وارد 
دست راه حل هاي مفید  بهسریعتر هنگام رویارویی با نیازهاي فرزند خود می توانند ، کسب کنند

. می شودشروع  گیسال 3تا  1در سن در راه رفتن  DMD مبتال بهبرخی از بیماران مشکالت . یابند
و  ي امکان راه رفتناي مدت طوالنی تربرخی از بیماران براینطور نیست و ، همیشه با این حال

کمک صندلی چرخدار و  هب. را از دست می دهندراه رفتن  توان ،گیسال 11تا  8سنین در حدود بیماران این . را دارندحضور در مدرسه 
در  .ا خواهند داشتحضور در مدرسه ر همچنان امکان این افرادامکانات مدرسه، امکان پذیر در  تغییرات ساختاريِبرخی  ایجادهمچنین 

را از دست می استحمام خود  پوشیدن وکودکان به آرامی توانایی لباس ضروري است زیرا این تغییرات ساختاري ایجاد ، همخانه محیط 
می توان بسرعت ، محیطبا این حال، با آماده سازي دقیق . می شودبه طور فزاینده اي دشوار در اطراف خانه آنها و حرکت دهند 
 . به انجام رساند کودكدر حال تغییر  با وضعیتسازگاري براي تی را اصالحا

 تشویق کرد تاشوند  اشتباه رتکبمو  گرفته تصمیماینکه خودشان و  ياستقالل فکربه داشتن باید را  DMDبیماران مبتال به 
و استفاده از  مطالعهآلت موسیقی، نقاشی، نواختن یک  یی همچونفعالیت هانقش . بدهنداز دست خود را استقالل فیزیکی کمتر، 

اواخر نوجوانی یا اوایل در . نباید دست کم گرفت DMD مبتال بهبیماران  ابراز وجودمفید براي خالقیت و  يابزاربه عنوان  را کامپیوتر
روانی بار با واقعیت و  باید ي آنها همبیماران و خانواده ها .می یابدکاهش  میانگین عمرسخت می شود که آنقدر بیمار وضعیت  ،20 دهه

براي اطمینان  که تشویق می شوندبه این امر با خواهر و برادر هاي متعدد، والدین هایی در خانواده . زودرس زندگی کنندمرگ 
ن کردصحبت  ها هم تشویق می شوند تا باپدر و مادرخود . پاسخ دهند آشکارا و صادقانهسالمشان، سؤالهاي آنها را بخشیدن به کودکان 
 . داده شده به حمایت از آنها بپردازندتشخیص ي که بیماري در آنها با خانواده هاي دیگر

 دوشن  ماهیچه ايدیستروفی  بیماري تشخیص

 

 تحقیقشرکت کنندگان در 

 13از  DMD مبتال به خانواده بیماران 913در این تحقیق،  پاسخ هاي 
ان بودند مرد ازدهندگان  پاسخ اکثریت ). 1شکل ( کشور مورد تحلیل قرار گرفت

)97 ٪.( 

: سال بود 4 در زمان تشخیص با اندك تفاوتی بیمارانسن میانگین 
سالگی  6از آنان پس از % 25سالگی و بیماري  3از بیماران پیش از % 25بیماري 

  .تسخیص داده شده بود

 .بودند DMDبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 

  ، تمرکزباال بروسریع تر برو، از پله ها  "

پشیمانیِ ناشی از خواسته هاي ...  "داشته باش
  ". می گیردبه ندرت مورد بحث قرار نابجا 

 لوئیس، فرانسه  والدین
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 براي تشخیص بیماريظار انت

از % 50و این تشخیص در ) ٪ 5,2( ي بندرت صورت می گیردنوزادبیماري در دوران با توجه به سن شروع بیماري، تشخیص 
 چنانچه). نفر سههر در نفر یک (دوران نوزادي بوده است  آزمایشاتموارد بدنبال وجود موارد دیگر بیماري در خانواده و البته در نتیجه 

ماه  16از بیماران  ٪ 50، زمان سپري شده بین اولین تظاهرات بالینی و تشخیص براي ي صورت نگرفته بودنوزاددر دوران ص تشخی
 . بوده است )دیگرِ تشخیص ها ٪ 25 برايبیش از سه سال و از بیماران  ٪ 25کمتر از شش ماه براي (

از خانواده ها  ٪ 10و  ،یک تا پنج پزشک ها بااز خانواده  ٪ 88 ،بیماريِ خود بوده استتشخیص  طول زمانی که بیمار بدنبالدر 
بیولوژیکی، آزمایش (انجام گرفته اند مختلف  ایشاتو آزم معایناتاز  یقابل توجه تعدادبعد از آن . کرده اند شش تا ده پزشک مشورت با

از بیماران  ٪ DMD، 30 بیماري خیصاز تشپیش . )٪ 40 ،و تست عملکرد ٪ 22 ،اشعه ایکس ،%39، ژنتیکیآزمایش ؛  ٪ 76
کمتر از آن چیزي است  DMD مبتال بهبیماران  بیماري در میانتشخیص اشتباه درصد گرچه ا. دیگري را دریافت کرده بودندتشخیص 

و برابر د(شده است توجهی  اما این امر منجر به تشخیص بیماري با تأخیرات قابل، )٪41( مشاهده شده بررسیمورد  بیماري 16 که در
 ). یا روانی هاي روحیتشخیص  زمانِمدت  رِرابو سه بصرف شده یکی دیگر از بیماري هاي جسمی تشخیص زمانی که براي مدت 

 روان و ٪ 5: جراحی ،٪ 12 :پزشکی( انجام گرفته استنامناسب هاي درمان  ان در نتیجه تشخیص هاي اشتباه،از بیمار ٪ 54در 
 خانوادهنامناسب رفتار شامل  دیگرعواقب . باري شده استزیانعواقب  منجر بهتاخیر در تشخیص  ،واده هااز خان %55 در). %10 :یپزشک

می  داروو عدم اعتماد به ) تشخیص داده شده تنبل به اشتباه فرديپزشکی  ي که از نظرپسر تنبیهیا و از  شکوهبه عنوان مثال ) (٪ 18(
 . باشند
 ). 2شکل ( )ررابچهار ب(بیماري همراه بوده اند در تشخیص  ترطوالنی هاي عواقب با تاخیر این 

 

 

 عواقب تأخیر در تشخیص در – 2شکل 
 DMDتال به ببیماران م

 

 

 

  تشخیص

ي ساختار. صورت گرفته است) ٪ 17( یو ژنتیک) ٪ 23(، بالینی )٪ 39(بیولوژیکی اطالعات بر اساس  DMD بیماري تشخیص
 29براي بوده که ) ٪ 64( ی دیگرساختار بیمارستان یکو یا ) ٪ 24(معموال یک مرکز تخصصی  بیماري شده استتشخیص  که موفق به

از  مربوط به بیماري جزئیات ،از موارد ٪ 25در  که براي این خانواده ها ، دیگري واقع شده بودهدر منطقه یا کشور  از خانواده ها ٪
بوده و از خانواده ها  ٪ 44 سوي کمک مالی از مندنیازصحیح بیماري  دسترسی به تشخیصِ. منابع غیر پزشکی به دست آمده است

 . عنوان کرده اندباال و یا بسیار باال از این خانواده ها میزان این کمکهاي مالی را % 10

تایید  ،بیشتر ،در مطبهاي خصوصی. بیماري بدنبال نظر پزشک دیگري هم بوده اند از بیماران براي تأیید تشخیص ٪ 23
 %).7(تا تشخیص اولیه بیماري ) ٪ 13(صورت گرفته  ص بیماريتشخی
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 بیمارياعالم تشخیص 

و یا بصورت کتبی ) ٪ 6(و همچنین از طریق تلفن مشاوره خصوصی استاندارد یک از موارد طی  ٪ 72در بیماري تشخیص  اعالم
صورت اطالعات در مورد بیماري  بدون ارائه ،ز بیمارانا ٪ 20 بیماري بهتشخیص اعالم  .صورت گرفته است%) 10(و بدون توضیحات 

سازمان هاي  طریقاز از موارد  %20و در پزشکی  ،منبع ارائه اطالعات ،از موارد ٪ 66در  در صورت ارائه این اطالعات،. گرفته است
 . است ان بودهبیمارمرتبط با 

 

رضایت از شرایط اعالم تشخیص  – 3شکل 
 DMDبه  بیماري به بیماران مبتال

 

 

یک متخصص  یا) ٪ 9(توسط یک روانشناس اعالم تشخیص بیماري با حمایت هاي روانی همراه بوده که  ،از موارد ٪ 32در 
این  عنوان کردند که%) 92(خانواده ها  تقریباً تمام. ارائه شده است) ٪ 6( انبیمارمرتبط با سازمان عضو و یا یک %) 12(بهداشتی دیگر 

  .د بصورت نظام مند ارائه شوندها بایحمایت نوع 

  جنبه هاي ژنتیکی

با در نظر گرفتن  .است از خانواده ها توضیح داده شده ٪ 87 بهماهیت ژنتیکی این بیماري 
از موارد، تأخیر درتشخیص بیماري منجر به تولد یک فرزند پسر مبتالي دیگر شده % 5اینکه در 

یک  پیشنهاد اطالعات چه به این .   ی ارائه شده بوداز خانواده ها مشاوره ژنتیک ٪ 76براي  است،
انتقال داده شده موارد به خانواده از  ٪ 91در  ،خیریا ارائه شده بودند ) ٪ 66(متخصص بهداشت 

یکی از  بیماريِتشخیص و  ،منجر به شناسایی حاملین ژن معیوباز موارد  ٪ 26در و بودند 
 .شده است%) 3(یا خیر %) 5(بوده  بستگان که عالئم بیماري در او بروز کرده

 به نتایج  ها واکنش

و بعد از به راه  بیماري در اوایل کودکی از آنجا که شروع این ،با این حال. از لحاظ فنی بسیار ساده است DMD بیماري تشخیص
جدید در  تالئمی مانند مشکالع اینکهباعث می شود امر این  .تشخیص داده نشود این امکان وجود دارد که بیماريافتادن کودك است 

 تاختالال DMD کودکان مبتال بهگاهی اوقات وقتی . باشددشوار تشخیص داده شوند  DMD هاي بیماري راه رفتن به عنوان نشانه
بیماري منجر به تاخیر در به دست آوردن تشخیص صحیح و این امر  گیردمی صورت روانی  تشخیص هاي نادرست، هم دارندشناختی 

مبتال به  بزرگترِو یک کودك  نوزادمراقبت از یک . می باشدمبتالي دیگر تولد کودکان  ،ر هنگامیبدترین نتیجه تشخیص د. شودمی 
DMD،  در تشخیص . هستند براي مراقبت از کودك بیمارِ خود "کشیک"در حالت  والدین  روز و شبدر این حالت . است سختبسیار
 ،بیمارياعالم تشخیص . کندعواقب ناشی از تاخیر در تشخیص جلوگیري از و می تواند  بوده یمت، ساده و ارزان قممکن ،ينوزاددوران 

ایستاده زمانی که در راهرو نباید هرگز امر  نای –اعالم شود باید تحت شرایط مناسب همین دلیل و به  همیشه یک ضربه روحی است
صورت گیرد زیرا انتقال کافی تمام اطالعات بیش از چند جلسه طول  دربیماري تشخیص اعالم الزم باشد  ممکن است. اید صورت گیرد

مهم هاي  آگهیاز بیماري هاي ژنتیکی با پیش که  یروانشناسان ذي صالح. در یک نشست بسیار دشوار استالزم در خصوص بیماري 
 . بپردازندروانی هاي حمایت به ارائه باید  اطالع دارند

بیماري دستروفی ماهیچه اي دوشن معموالً دیر و در "
ممکن است . سالگی تشخیص داده می شود 6یا  5سن 

حتی  یادوم پیش از تشخیص بیماري فرزند اول، فرند 
در نظر بگیرید . متولد شود یک فرد خویشاوندسوم، یا 

  '! این مسأله چه عواقبی را براي خانواده در پی دارد
 پدر و مادر لوئیس، فرانسه 
 



 "196الی  135ترجمه صفحات "

 :توضیحات

در متن حاضر، صفحات بصورت کامپیوتري شماره گذاري نشده اند و شماره هر صفحه از متن  -1
اصلی، بصورت انگلیسی در باالي ترجمه مربوط به آن صفحه، نوشته شده تا ارجاع متن اصلی به 

 .متن ترجمه  به سهولت صورت  گیرد

نمودار  6نمونه نمودار متناوباً در هر فصل تکرار می شوند که نمونه این  6در این بخش از ترجمه،  -2
برخی عبارات و اصطالحات بکار رفته در این نمودارها مشترك . احتماالً تا پایان کتاب وجود دارند

الزم است معادل عناوین مورد نظر، از لحاظ صحت و استفاده از یک معادل بنابراین . می باشد
 .  ر کتاب کنترل شوندواحد، در سراس
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 (EDS) دانلس -سندرم اهلرز

  .نوشته شده است (.A.I.S.E.D) دانلس ایتالیا -سندرم اهلرزانجمن و  دانلس فرانسه -سندرم اهلرزاین فصل با همکاري انجمن 
 

 

 

  بالینی تصویر

نمی بدن  در نتیجه آنکه نادر و ناهمگون بافت همبند است گروهی از اختالالت ژنتیکی شامل  دانلس -اهلرزسندرم بیماري 
را تشکیل که رباط ها، تاندون ها و غضروف  يبراي سنتز بافت همبند پروتئینی است کهکالژن . مورد نیاز خود را تولید کندکالژن  تواند

به غالب  الاتوزوم بصورتسندرم معموال این . می شودپوست و رگ هاي خونی  سانیو کش استقامت باعثو می دهد مورد نیاز است 
زیرگروه این بیماري  .دیابانتقال  جنسیتی مغلوب یا مغلوب الاتوزوم بصورت ،موارداز در برخی ممکن است ، با این حال ی رسدم ارث

ِ EDSعنوان  تحتکه قبال ( آن متعارف انواع نشانه هاي. متنوع هستندبیماري بسیار به نوع آن بسته بالینی عالئم و زیادي دارد هاي 
شکننده پوست ، درد مفاصل، گی مکرردررفتو افزایش محدودة حرکات مفاصل، شکنندگی عبارتند از ) ندشناخته می شد نوع یک و دو

 بروز می کنند EDS بیماريِشکال نادرتر در اَکه عالئمی . و فتق هاي هیاتالي آسان کبود، زخمتاخیر در ترمیم  ، یفوق العاده ارتجاع
نوع ِ EDS(ها  رگ هاي خونی و یا  اندام احتمال زیاد پارگیو وي ریمشکالت عبارتند از 

مربوط  نوع (مادرزادي لگن دررفتگی ؛ )نوع چهارم گفته می شد EDSِآن عروقی، که قبال به
 گفته  VIIBِ نوع EDSآن  هبه شل شدگی عضالت که قبالً ب

 خطرناكچشمی  عوارض، انحناي ستون فقرات و )ِ نوع هشت EDS(بیماري لثه ؛ )می شد
بطور . انعقاد خون و مشکل )ِ نوع شش گفته می شدEDSآن  ، که قبال بهکیفواسکولیوزنوع (

و انواع شود  تخمین زده می نفر 000/10یک نفر در هر ، EDS بیماريشیوع میزان کلی 
یا در  ينوزاد دوران از این بیماريشروع . مبتال می کنندبیشتر از مردان  ان رازن ،از آنخاصی 

نوع  هتا حد زیادي ب EDS مبتال بهافراد  یر احتمالی بیماريس. طول دوره شیرخوارگی است
در حالی که برخی دیگر مختصري دارند عالئم مبتال، افراد  ازبرخی . بستگی دارد این بیماري

طول ، EDS مبتال بهاکثر افراد . ی شوندمواجه م با مشکالت بسیاريدر زندگی روزانه خود 
کاهش  ،ها به علت پارگی خطرناك رگ هاي خونی و اندام ،نوع عروقیِ EDSافراد مبتال به  طول عمربا این حال،  .رندعمر طبیعی دا

عوارض از دیگر عالئم و پیشگیري از  کنترلشامل هاي موجود  و درمانوجود ندارد  EDSدر حال حاضر، هیچ درمانی براي . میی یابد
 . حمایت می کننداست که از سیستم عضالنی اسکلتی یی طریق فیزیوتراپی و استفاده از مسکن ها و دستگاه ها

 
 دانلس -سندرم اهلرززندگی با 

بیماريمبتال،  هر فرد EDS  ظاهر میدر دوران کودکی بیماري ، عالئم از افرادرخی در ب .ی تجربه می کندمتفاوترا به شکل 
کبودي ممکن است نتیجه،  در .بطور کامل تکامل نیافته اند، اما ثبات و استحکام هنوز شدهآغاز کودك که تحرك  هنگامییعنی شود؛ 
مانع لذت و این امر د نرخ ده بطول می انجامدزمان زیادي آنها که التیام  يباز هاي و زخم دررفتگی مفاصل، يخود به خود مکررِهاي 
 . حرکت می شوداز بازي، ورزش و به طور کلی کودك بردن 

 

 



در تمام بدنم  احساس درد دارم، دائماً من "
ب همیشه براي باز کردن در به همین خاطر

حمل کیسه هاي سنگین احتیاج به کمک  و
حتی سوار و پیاده شدن از خودرو هم . دارم

". براي من بسیار سخت است  

، فنالندساله 44 ، Ritva 
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درد بدلیل ، خدمات اجتماعی، و یا هاي پزشکیمراقبت استفاده از  بمنظورکودکان ماهیت این سندرم، ممکن است  باتوجه به
براي انجام  کودکان زود خسته شوند و درنتیجهاین ، ممکن است همدر مدرسه . بروند مدرسهدیگر نتوانند به  عالیمبروز مزمن و هاي 

بنوبۀ که  دناستفاده کنهاي حمایتی  آتلاز  ،خودثبات  حفظهمچنین ممکن است براي . داشته باشندنیاز به زمان بیشتري تکالیف 
، EDS که بیماري از آنجا. شوندمی روبرو  مشکالت روانی و عاطفی بااغلب کودکان این . می سازدمشکل تر  راحرکات  انجام خود،

احتمال بروز . ی را داشته باشدمشکالت مشابههم که یکی از والدین اي باشند خانواده عضو ممکن است  آن،ارثی است کودکان مبتال به 
از آغاز هیچ نشانه اي در مبتال، ن بعضی از بزرگساال .وجود داردباال رفتن سن  باو ی بزرگسالدوران در  EDSبیماري از عوارض دیگري 

با شروع دردهاي مزمن  .مشغول به کار می شوندو می دهند خانواده تشکیل ، رساندهپایان تحصیالت خود را به ؛ آنها شته اندندابیماري 
بطور قابل مالحظه اي را فرد زندگی  جریان عاديبزرگسالی دوران در  EDS بیماري ، این امکان وجود دارد کهو خستگی در تمام بدن

 .نمایدمختل 

نیز  اواضطراب  برممکن است  تهدید جدي براي بیمار محسوب می شودعالوه بر آنکه شریان، روده و رحم  پارگیانند م عوارضی
 فعالیت هابراي انجام ي الزم ژانر ،برنامه ریزي دقیق صورت گیرد تا با بسیاريتالش باید . بیفزایند
به و  بهمراه می آوردبیمار  ي را برايبسیارچالش هاي  ،مدیریت و مراقبت از مفاصل. شود ذخیره

هنگام نشست و ، یرندگبکار مفاصل خود را با احتیاط  باید EDSافراد مبتال به  ،ین منظورهم
به عنوان مثال ( نگه دارندپاي خود را  در صورت امکان ،برخاست وضعیت مناسبی داشته باشند

هاي غیر ضروري  فعالیتو از بلند کردن اجسام سنگین و یا ) لباس پوشیدندوش گرفتن،  هنگام
تا به جاي کنند یجاد اسطحِ پیوسته  دست بایک یفضایدر آشپزخانه  ،عنوان مثالبه (اجتناب کنند 

استفاده  هیدرولیکاتوماتیک و فرمان  دنده هاي دارايماشین  از، برداشتن اشیاء آنها را هل دهند
ند منجر به استرس و نمی تواد، نشونمزمن، اگر به درستی کنترل هاي درد ). نماینداتو در صورت لزوم لباس هاي خود را فقط و  ،کنند

ناتوان کننده این بیماري اگرچه  در حقیقت، .دچار سرخوردگی شدید شوند EDSافراد مبتال به همچنین ممکن است . شوندافسردگی 
لزوما قابل  "زائیده ذهن اوست" میکند آنچه بیمار حس بر این باورندخانواده، دوستان، همکاران و پزشکان، که  براي آنعالئم  اما است،

 .ندرؤیت نیست

 دانلس -سندرم اهلرزبیماري تشخیص 

 شرکت کنندگان در تحقیق

از % 82 ،زنان). 1شکل (کشور مورد تحلیل قرار گرفت  5از  EDSخانواده بیماران مبتال به  414،  پاسخ هاي تحقیقدر این 
 .از آنها را تشکیل می دادند% 18پاسخ دهندگان  و مردان 

از % 25( سالگی تشخیص داده شده بود  29در سن  ،نیمی از بیماران بیماريِ
 ). سال 41پس از % 25سال و  13بیماران پیش از 

 

 .بودند EDSبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 انتظار براي تشخیص بیماري

سال  28( ساله زمان سپري شده است 14یک دوره  ،آنتشخیص  تابین اولین تظاهرات بالینی بیماري  ،براي نیمی از بیماران
چهار به طور متوسط ( انمردطوالنی تر از ) سال 16به طور متوسط (این تاخیر براي زنان ). ها تشخیصدیرترین درصد از  25براي 
پزشک  20بیش از با  آناناز  ٪ 20بیش از پنج پزشک و از بیماران با  ٪ 58، بیماريدر جریان تالش براي تشخیص . بوده است )سال

 ).تحقیق شرکت کنندگان درجمعیت  از کل ٪ 4و  ٪25 به ترتیب در مقایسه با(مشاوره داشته اند 



یک روز حساب کردم که پیش از تشخیص صحیح "
. مورد تشخیص اشتباه به من اعالم شده بود 32بیماري، 

تا  "شما چیزیتون نیست"این تشخیص هاي اشتباه از 
تا موارد بسیار جدي مانند  "همه تصورات شماستاینها "

برخی از پزشکان به من می . سرطان را شامل می شدند
گفتند می توانم زندگی عادي داشته باشم، برخی دیگر 

". می گفتند که می میرم  

ساله ، اسپانیا  49 Dolores  
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 صحیح بیماري، معاینات و آزمایشات بسیار زیادي تشخیصبه منظور 
صورت گرفته ) %45تست عملکرد ، ؛  X  ،61%- اشعه  ؛% 62، بیولوژیکی آزمایشات(

از بیماران یک  ٪ 56به ، EDS پیش از دستیابی به تشخیص صحیح بیماري. است
از این  ٪ 20از جمله تشخیص روانپزشکی در (اعالم شده بود تشخیص اشتباه 

 ). بیماران

 

 بیماريتشخیصِ در تاخیر ناشی از عواقب 

؛ یا  ٪ 17 ی،جراح ؛ ٪ 30 ی،پزشک(شده است نامناسب هاي درمان درصد از بیماران، تشخیص اشتباه بیماري منجر به  70در  
همراه بوده است  EDS بیماريِ رسیدن به تشخیصِ در يبیشتر زمانِ با صرف ،بیماريعالوه بر این، تشخیص اشتباه ). ٪ 7 ی،روان

از  ٪ 86براي ). روانپزشکی سال با تشخیص اشتباه 22سال با تشخیص اشتباه جسمی و  19هشت سال بدون تشخیص اشتباه، (
 .)2شکل ( شده است يبارعواقب زیانبیماري منجر به بیماران، تأخیر در تشخیص 

 

عواقب تأخیر در  – 2شکل 
تشخیص در پاسخ 
  EDSدهندگان مبتال به 

 

  تشخیص

) ٪ 14(و عملکردي ) ٪ 20(، بیولوژیکی )٪ 41(بالینی بیماري بر اساس اطالعات تشخیص ، EDSبه  مبتال بیمارِ 414در 
) ٪ 61( ساختار بیمارستانی دیگر و یا یک) ٪ 61(یک مرکز تخصصی ي که موفق به تشخیص بیماري شده بود ساختار. حاصل شده بود

از موارد، جزئیات مربوط به  ٪ 37براي این بیماران در  .است از بیماران در منطقه یا کشور دیگري واقع بوده ٪ 37که براي  است
از بیماران  ٪ 58دسترسی به تشخیصِ صحیح بیماري نیازمند کمک مالی از سوي . بیماري از منابع غیر پزشکی به دست آمده است

براي . ر باال عنوان کرده اندا یا بسیاز این بیماران میزان این کمکهاي مالی را پائین و یا متوسط و یک سوم آنها را باال بوده و دو سوم
از بیماران براي  ٪ 31. استوابسته بوده هزینه هاي شخصی  بهي ود، حداقل تا حدبیماريتشخیص  دستیابی بهزمان  از بیماران، 25٪

 ).در مجموع% 21در مقایسه با (بدنبال نظر پزشک دیگري هم بوده اند  ،تأیید تشخیص بیماري

 

نمونه از خدمات  8از  EDSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به   - 3شکل 
 پزشکی

 

 اعالم تشخیص بیماري

صورت ) ٪ 29(و یا مستقیماً از سوي یک آزمایشگاه تشخیصی ) ٪ 55(اعالم تشخیص بیماري اغلب توسط یک متخصص ژنتیک 
بصورت شفاهی  ،از موارد% 15در طی یک مشاوره خصوصی استاندارد و همچنین  ،از موارد ٪ 68اعالم تشخیص بیماري در . گرفته است

 . صورت گرفته است%) 4(و یا بصورت کتبی و بدون توضیحات ) مثالً بصورت غیر رسمی در راهرو( به شکل دیگر 



از آنجا که بیماري "
EDS  یک بیماري ارثی

است همیشه باید به 
خاطر داشته باشید که 
اگر صاحب فرزند شوید 
آنها هم ممکن است 
این بیماري را به ارث 

 Dolores ،49 ".برند
 ساله، اسپانیا
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تشخیص بیماري را بدون همراهی اطالعاتی درخصوص بیماري دریافت کرده بودند، در  ،از بیماران% 34
حمایت . از بیماران معتقد بودند که این اطالعات باید بصورت نظام یافته به بیماران ارائه شوند ٪ 98حالی که 

، و در صورت وجود، این حمایتها %)19( است صورت می گرفتهروانی همراه با اعالم تشخیص بیماري، بندرت 
در مقابلِ این . اندام شده انج) ٪4( عضو سازمان مرتبط با بیمارانو یا یک ) ٪ 11( متخصص بهداشتتوسط یک 

معتقد بودند که این حمایتها باید بصورت نظام یافته به بیماران ارائه  خانواده هااز % 98سطح پایین حمایت ها، 
جزئیاتی در مورد  ،از موارد ٪ 58از خانواده ها توضیح داده شده، و در  ٪ 67ماهیت ژنتیکی این بیماري به  .شوند

این . از خانواده ها مشاوره ژنتیکی ارائه شده بود ٪ 26به . احتمال ابتالي اعضاي دیگر خانواده ارائه شده است
آنها از موارد  ٪ 85در فرد بیمار ارائه شده بودند یا خیر، ) ٪ 26(چه به پیشنهاد یک متخصص بهداشت  ،اطالعات

، )٪ 23(، پدر بزرگ و مادر بزرگ )٪ 55(داده بود که در اینصورت یا به والدین به اعضاي دیگر خانواده انتقال را 
منجر به تشخیص  ،از موارد% 31این انتقال اطالعات در . ابالغ شده بود) ٪ 34(و یا عموها، خاله یا عموزاده ) ٪ 61(خواهر و برادر 

 .ندبیماري در دیگر خویشاوندانی شد که آنها هم این عالئم را دارا بود

 به نتایج  واکنش ها

بیشتر از زنان  انبیمارمرتبط با اعضاي سازمان اما در مورد این بیماري، ، یکسان استمردان و زنان  براین بیماري تأثیر گرچه ا
این  با این حال،. بیشتري براي طلب کمک دارندو انگیزه  هستندبیشتر در دسترس ن دلیل باشد که زنان یاین امر شاید به ا، هستند
فیزیکی در نظر عالئم به عنوان  ،فتادگی عضالت در زنانامی شود چراکه درد و تشخیص داده در زنان دیرتر از مردان اغلب  بیماري

دستیابی به جستجو براي  طول زمانِدر . بین زنان تلقی می گردند مشتركاظهار ناراحتی هاي بلکه عالیم روانی یا شوند گرفته نمی 
پزشکان داده اند که بیماران اغلب گزارش . دریافت می کند و خانواده بستگاني، بیمار کمکهاي زیادي را از سوي صحیح بیمارتشخیص 

است ارجاع آشنا نابه همان اندازه با این بیماري  ي که او هم، آنها را به متخصص دیگراین مورد پیچیده خالص شوند "شر"براي آنکه از 
 روي بیماران به طب جایگزین بسیاري از . خشم می شودو  ناراحتیآن منجر به از دست دادن امید و پس از امر این . می دهند

تشخیص اشتباه به  EDS مبتال به بیمارانهنگامی که بیماريِ . توجهاتی که خود را شایسته آن می دانند دست یابندبه می آورند تا 
بنابراین ی ندارد و پیشرفتدیگر  ،بیماريچراکه  .نظر پزشک دیگري باشندبه دنبال  کهبستگی دارد  خود آنها هاغلب ب داده می شود

و ایجاد کرده در بیماران را بزرگترین سرخوردگی  ،اشتباه روانیِ تشخیصِ .خود دچار تردید نمی شودتشخیص اولیه پزشک در مورد 
هنگامی که در نهایت . انی که از دست رفته است می شودبه نظام سالمت براي تمام مدت زمناامیدي، خشم و بی اعتمادي  منجر به
در صورتی که  و گرددمی مطرح نظر یک پزشک دیگر  جویا شدنِ بندرت پیشنهاد، داده می شودتشخیص بدرستی  EDSبیماري 

 بیماري در ابتدا، اعالم تشخیص .تیره شدن روابط با پزشک اول خواهد شداغلب منجر به این امر ، بیمار بدنبال نظر پزشک دیگري باشد
EDS در مورد این بیماري دیگري  اطالعات کتبیِبا به ندرت تشخیص بیماري متاسفانه، اعالم . بیمار شود تسکین د باعثمی توان

 مندیازمی تواند مشکل باشد و ن اًبعدبیماري پذیرش تشخیص . از بیماري بسیار مهم هستند بیمارفهم براي اطالعاتی که ، همراه است
 . مورد اعتماد است مشاوره با یک پزشکزمان و 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی 

  شرکت کنندگان در تحقیق

 12از  EDSبیماران مبتال به  ◌ٴ خانواده 822در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 4شکل (کشور مورد تحلیل قرار گرفت 

 %). 84(پاسخ دهندگان عمدتاً از زنان بودند 

 ).سال 28: سن در زمان تشخیص میانگین (سال بود  41بیماران میانگین سن 

 .بودند EDSبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 4شکل 
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 نیاز به خدمات پزشکی

مورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماري خود بودند  12نیازمند میانگینِ   EDSمبتال به  انبه طور کلی، بیمار
عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده در ). بیماري نادر مورد بررسی 16سه مورد بیشتر از میانگینِ تعداد خدمات پزشکی مورد نیاز براي (

. ت اورژانس  نیز اغلب مورد نیاز بودندو خدما) ٪ 33(، توانبخشی پزشکی )٪ 40(، چشم پزشکی )٪ 42(ارتوپدي  خدمات، 5شکل 
روانپزشکی، مغز و ، بینی، گوارش، ژنتیک، طب داخلی ، گوش و حلق وبیماري هاي زنان، علم مراقبت از پا و درمان ناهنجاري هاي پا

که بیش از همه معایناتی  .مطالبه شدند از بیماران ٪ 14تا % 29از سوي اهش به ترتیب کو تغذیه  ،، طب ریه ، فک و صورتاعصاب
 و، )٪37(الکتروکاردیوگرام و ) ٪ 41(، تصویربرداري تخصصی )٪ 49(، رادیولوژي )٪ 57(درخواست شدند شامل معاینات بیولوژیکی 

می ) ٪10(و تست ژنتیکی ) ٪18(، سونوگرافی )٪20(، میکروبیولوژي )٪ 24(سیتولوژي / بیوپسی ، )٪ 26(همچنین تست عملکرد 
و ) ٪ 19(کار درمانی ، )٪ 22(تزریقات ، )٪ 23(، مراقبت هاي پرستاري )٪ 44(عینک انواع دیگر مراقبت هاي درمانی شامل . باشند
 . روز نیازمند بستري شدن بودند 17از بیماران براي میانگین مدت  ٪51. نیاز بودندبیش از همه مورد  ) ٪ 17(پروتز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از خدمات پزشکی  نمونه 8به  EDSنیاز و دسترسیِ بیماران مبتال به  - 5شکل 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 موارداز  ٪ 18به خدمات پزشکی بطورکلی در  EDSعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

و ) ٪ 26(روماتولوژي  ،)٪ 31(روان درمانی  ،)%43(کنترل درد عدم امکان دسترسی به خدمات، بیشتر در ارتباط با خدمات 
عدم ارجاع بیمار به . گزارش شده است )٪ 10(و جراحی ) ٪ 11(، فیزیوتراپی )٪ 15(، و بعد از آن قلب و عروق )درصد 22(پوست 

روماتولوژي ، )٪ 61(، قلب و عروق )٪ 67(کنترل درد ، )٪ 70(پوست  مشاورهدسترسی به  ی درمانع بیش از همه بعنوانمتخصصان، 
، دلیل اصلی عدم امکان دسترسی به خدمات روان درمانی دسترس نبودن خدمات در. گزارش شده است) ٪ 42(و جراحی ) ٪ 55(
عدم امکان دسترسی به خدمات دندانپزشکی، در اغلب موارد به دلیل هزینه هاي شخصی  .بوده است) ٪ 43(و فیزیوتراپی ) 44٪(
، )٪ 26(، قلب و عروق )٪ 33(روماتولوژي خدمات زمان مورد نیاز براي تعیین قرار مالقات،  مانعی در دسترسی به . بوده است) 56٪(

یک نفر از  زمان طوالنی انتظار مانع دستیابیِ. در نظر گرفته شده است) ٪ 23(و کنترل درد ) ٪ 24(، روان درمانی )٪ 24(فیزیوتراپی 
درد، روان خدمات کنترل قلب و عروق،  از هر چهار بیمار به خدماتنفر و مانع دستیابیِ یک  ،خدمات روماتولوژيبه بیمار  هر سه

آندسته از موانع دسترسی به خدمات که به فاصله بیمار از محل ساختارهاي پزشکی مربوط می شوند  .شده استدرمانی، و فیزیوتراپی 
، و عدم امکان %)20(و قلب و عروق %) 20(ست و، پ%)24(، روماتولوژي %)29(فیزیوتراپیشامل فاصله زیاد براي دستیابی به خدمات 

 .می باشد) مورد خدمات پزشکی مورد بررسی 8از پاسخ دهندگان درخصوص % 22تا % 14(پیدا کردن همراه 
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 از موارد دشوار بوده است  ٪ 23دسترسی به خدمات پزشکی در 

، پوست  )٪ 3(، روماتولوژي )٪ 8(، روان درمانی )٪ 4(، خدمات کنترل درد )٪33(جراحی دسترسی به خدمات  ،براي بیماران
تعداد قرار مالقات ها در . بسیار دشوار بوده  است )٪ 13(و دندان پزشکی ) ٪ 17(و بعد از آن قلب و عروق ) ٪20(و فیزیوتراپی ) 20٪(

از هزینه هاي شخصیِ هشت مورد . ناکافی بوده است وماتولوژي، روان درمانی و فیزیوتراپیکنترل درد، رموارد درخصوص  ٪ 30بیش از 
از موارد درخصوص خدمات قلب و عروق، فیزیوتراپی، کنترل درد و مشاوره  ٪ 33تا  ٪ 29 - می باشدخدمات پزشکی بسیار باال 

 ).٪ 56(و دندان پزشکی) ٪ 44(، پوست )٪ 43(، روان درمانی )٪ 37(حتی بیشتري براي خدمات روماتولوژي  جراحی، و به میزانِ

ساختار پزشکی بهره مند بوده اند محل کمک یک فرد متخصص براي سفر به علیرغم مشکالت بسیار در سفر، بیماران بندرت از 
زمان مورد نیاز براي تعیین  .شده اندارائه ) ٪ 14(و جراحی ) ٪ 18(کنترل درد  و این کمک ها بیشتر براي خدمات%) 9در مجموع (

این  .)ماه 11به طور متوسط (از بیماران زیاد یا بسیار زیاد گزارش شده است % 57از سوي کنترل درد خدمات براي ها وقت مالقات 
 ،)شش ماه(براي عمل جراحی  ٪ 41پوست، براي  ٪ 44براي روماتولوژي، از بیماران  ٪ 53گزارش همچنین از سوي 

 .شده است عنواندرصد براي خدمات قلب و عروق  34براي روان درمانی و  ٪ 39

 رضایت از خدمات پزشکی

از بیماران، در صورت دسترسی به خدمات پزشکی، انتطارات آنها از این خدمات به طور کامل و یا تا  ٪ 81در مجموع، به نظرِ 
بیماري نادرِ مورد بررسی است و در این خصوص تفاوتهاي  16رضایتمندي در که نمایانگر پائین ترین سطح شده است  برآوردهحدودي 

براي % 70و درد براي کنترل % 72براي قلب و عروق ، % 89، پزشکیبراي دندان ٪ 92 :زیادي بین خدمات مختلف مشاهده شده است
 ).6شکل (روماتولوژي 

 خدمات پزشکینمونه از  8از  EDSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 6شکل 

 کمک هاي اجتماعی

به سختی % 38یک مددکار اجتماعی نشده و با موفق به دیدار % 9از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 32در میان 
در صورت دسترسی به کمک هاي اجتماعی، سطح رضایت از این کمک ها بسیار پائین و در . توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

 ).7شکل (بوده است % 30جموع کمتر از م
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 از خدمات اجتماعی خاص EDSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 7شکل 

 عدم پذیرش بیماران 

میزانی ؛ این میزان دو برابرِ %)35(تجربه کرده اند  به کرّاتعدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی را ، EDSبیماران مبتال به 
از سوي متخصصان عدم پذیرش تقریباً تمام بیمارانی که . مشاهده شده استبیماري نادرِ مورد بررسی  16مجموع است که براي 

 بوده استعدم تمایل متخصصان بهداشتی به درمان بیماران به دلیل پیچیدگی بیماریشان گزارش داده اند  بهداشتی را تجربه کرده اند
)95 ٪ .( 

، یا رفتارهاي %)8(، ویژگیهاي جسمی %)10(ان همچنین به علت جنبه هاي شخصی از جمله مشکل در برقراري ارتباط این بیمار
حتی اگر این عدم پذیرش عمدتاً به خود بیماري مربوط بوده باشد . از سوي متخصصان بهداشتی پذیرفته نشده اند%) 5(ناشی از بیماري 

تعداد  .قلمداد شده است EDS ان دلیل عدم تمایل متخصص بهداشتی براي درمان بیماران مبتال بهتا به فرد بیمار، وسعت بیماري بعنو
 ). 8شکل (متغیر است  اودفعات و علت عدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل سکونت 

فراوانی تجمعی دالیل عدم  - 8شکل 
تعداد  = n(پذیرش بیمار برحسب کشور 

از . EDSدر بیماري ) کل پاسخ دهندگان
آنجا که ممکن است عدم پذیرش بیماران، 
بیش از یک بار و به بیش از یک دلیل 
صورت گرفته باشد تعداد کل این عدم 
پذیرش بیش از تعداد پاسخ دهندگانی است 

 .که از سوي متخصصان پذیرفته نشده اند

  عواقب ناشی از بیماري

به  ٪ 75در میان این تعداد، . از بیماران، به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از بیماري، ناچار به جابجایی خانه خود بوده اند ٪ 22
که اي ي از حمایت هاي روزانه دبه منظور نزدیکتر شدن به یکی از بستگان یعنی براي بهره من% 21خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار و 

به عنوان یکی از عواقب ناشی از این بیماري، . یا مراقبت هاي درمانی آنها را ارائه نمی کنند نقل مکان کرده اند سیستم هاي اجتماعی
از خانواده ها، یکی از اعضاي % 8بعالوه در . ناچار به کاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود شده اند ،EDSاز بیمارانِ مبتال به % 60

 . ستکرده ایا متوقف بستگان، فعالیت هاي حرفه اي خود را محدود  خانواده براي مراقبت از یکی از

 انتظارات بیماران از مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادر 

مورد از اصلی  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  EDSهمانند مجموع شرکت کنندگان در این تحقیق، پاسخ دهندگان مبتال به 
 :عنوان کرده اندترین عملکردهاي مراکز تخصصی 
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هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانیِ متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 اروپایی 

بهداشت محلی، به  رکز تخصصیِ مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاريِ اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان •
 وضعیت بیمار منظور تسهیل تداوم پیگیري

 ) به ویژه براي مطالعات بالینی(همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر فعالیت می کنند  •

 

آموزش دادن به متخصصین محلی به منظور پاسخگویی به نیازهاي خاص بیماران  "به نظر پاسخ دهندگان مبتال به این بیماري، 
این رتبه بسیار باالتر از آن عملکرد ضروري یک مرکز تخصصی است که  پنجمین ،"س بیماران با آنها و ارائه اطالعاتی در مورد نحوه تما

 . به این عملکرد داده اند دهندگانرتبه اي است که سایر پاسخ 

عدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی  ،بیش از مبتالیان به تمام بیماري هاي مورد بررسی EDS مبتال به بیماران از آنجا که
 این بیماران درخصوص نیازهاي خاصِ محلی غیر متخصصِ بهداشتیِ دادن به مراقبینِست که آموزش نیتعجب آور را گزارش کرده اند 

 موانع اصلیِ "این نکته را عنوان کرده اند که اغلب  EDS مبتال بهپاسخ دهندگان، پاسخ دهندگان  ا مجموعدر مقایسه ب. باشدمهم 
) درد، خستگی و صدمات(یا مشکالت جسمیِ پیشِ رويِ بیمار /سفر به محل یک مرکز تخصصی، زمان مورد نیاز براي رفتن به آنجا و

 ."است

 به نتایج هاواکنش

بستري و گاهی اوقات  بسیاري از خدمات مختلف پزشکی نیازمند ،باعث می شود بیماران مبتال به آن EDS بیماريپیچیدگی 
 ، توانبخشیمورد بررسی قرار گرفته انددر این مطالعه ضروري که خدمات پزشکی  موردهشت  عالوه بر. باشندتشخیصی  مرحلهدر شدن 

انی توسط پزشکبیمار به متخصصان عدم دسترسی به این خدمات اغلب به علت عدم ارجاع . افزوده شودباید به این فهرست  نیزپزشکی 
، با دنداروجود  ژنتیکیتشخیص هاي درد یا کنترل  ی مختصخدمات. آگاهی کافی ندارند آنمرتبط با ري و نیازهاي بیمااین از  که است

تخصص  که داراي هاییوجود مراکز تخصصی و یا بیمارستاندرصورت عدم . این خدمات ارجاع داده نمی شونداین حال بیماران اغلب به 
نیازهاي  با خدمات پزشکی ،اغلب. می روندمتخصصان خصوصی غ اهزینه هاي شخصی به سربا ، بیماران باشند EDS زمینه بیماري در

بر کیفیت بیماري با چه شدتی عالئم  این مسأله که ،این خدماتارائه که در آن، به خصوص منطبق نیستند EDSمبتال به  بیمارانِ
  .استبیمار تأثیر می گذارند مورد توجه قرار نگرفته زندگی 

هاي  با گزارشعنوان شده است کامالً ر این بررسی بهداشتی که دمتخصصان  عدم پذیرش بیماران از سويو دالیل تعداد دفعات 
از درمان  پیچیدگی این بیماريبدلیل ، اغلب بویژه متخصصان ،پزشکان. است. است منطبقان بیمارمرتبط با سازمان  ارائه شده از سوي

متاسفانه،  .دارندخدمات اجتماعی ه یاز زیادي باین بیماران ن، EDSدلیل از کار افتادگی ناشی از بیماري  به .بیماران امتناع می کنند
بیماران مبتال  .می افزاید به آنهابیماران در دسترسی  ت موجودمشکال بر ،ناکافی خدمات اجتماعیتعداد ناتوانی و  این عدم شناخت

ن را بدهد که ای پیدا کنند که به آنها این امکیا خوابگاه مناسبشان را سازگار ساخته و خانه های به اتکاي خوداغلب باید  EDSبه
فعالیت هاي حرفه اي وادار می سازد بدون وجود هیچ کمک اقتصادي، بیماران را  ،این بیماريخیلی اوقات . خود را حفظ کننداستقالل 

به همین ترتیب، اگر کمک مالی و یا فرد متخصصی براي مراقبت روزانه از   .خود را متوقف کرده و یا به میزان قابل توجهی کاهش دهند
 .ر بگذارنداناچار شوند شغل خود را کن هم اعضاي خانوادهبیمار وجود نداشته باشد ممکن است 

 

 



  EB  آنچه که من از کودکان مبتال به
می دانم، این است که به نظر می رسد 
آنها از نعمت داشتن یک شخصیت 
 بزرگ برخوردارند، شخصیتی که 
می درخشد و بیش از آنچه که هر 

آنها را  وضعیت پزشکی می تواند بگوید
 ". ابراز می کند

 Marie مادر دو دختر مبتال به ،EB 
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   (EB) اپیدرمولیز بولوسا

نوشته شده ) ایتالیا -DebRA(دیستروفی اپیدرمولیز بولوسا انجمن تحقیق در مورد  بریتانیا و -DebRAانجمن این فصل با همکاري 
 .است

 

 بالینی تصویر

جزیی و  سایش حتی باداخلی بدن  هاي پوششپوست و  که در آنیک بیماري نادر ژنتیکی ارثی است ، (EB)اپیدرمولیز بولوسا 
، دو الیه پوست مبتال نیستند EBبیماريي که به در افراد. ایجاد می کند تاول هاي دردناك و زخم هاي بازضربه تاول می زند و یا 
این ، EBدر افراد مبتال به  .نمی کنندکه به طور مستقل حرکت بهم چسبیده اند  بگونه اي) الیه داخلی یارم و د ی،الیه بیرون یا اپیدرم(

سوختگی درجه  هبمی شود که اغلب  یایجاد تاول یا زخمباعث بین آنها  یاصطکاکگونه کنند و هرمی دو الیه به طور مستقل حرکت 
شود و تأثیر آن بر مردان و زنان به یک اندازه  تخمین زده مینفر  000/10در هر  ، یک نفرEB بیماري شیوع کلی. شباهت داردسوم 
الیه هاي پوست تعریف  عمق تاولِبرحسب  ،زیرگروه هاي مختلف این. اضمحاللی و اتصالی، ساده: ارثی وجود دارد EBنوع  سه. است

معموال  EB بیماري ارثیِ شروع. شبیه عالئم نوع ارثی است بسیارعالئم آنها که هم وجود دارند  EB انواع غیر ارثیِ بیماري .می شوند
در بعداً معموال  ِ غیر ارثیEBدر حالی که  رخ می دهدبعد از آن در بدو تولد یا مدت کوتاهی 

و  که به دست هایی دارندتاولاوقات  گاهی ساده، EBِ مبتال بهان بیمار. بروز می کندبزرگسالی 
در نوع دیگري با این حال، . دنندارنیاز به اقدامات پزشکی خاصی و اغلب می شود محدود پاي آنها 

 تقریباً. ات پزشکی بیشتري دارندو نیاز به توجهداشته  دها در تمام بدن وجوتاول  ،سادهِ EBاز 
به دلیل سوء تغذیه و کم  ،اتصالی EBِ نیمی از بیماران مبتال به

ناشی از تاول هاي عمیق در حلق و مري، بعد از سه سالگی،  خونیِ
هیچ  ،اتصالی EBِمبتال به  سایر افراد. دیگر زنده نمی مانند

 ،اضمحاللی EBِبیماري شدت . خود ندارند زندگیرا در محدودیتی 
بیمار را تهدید نمی  زندگیدر دوران کودکی  ،اضمحاللی EB بیماري طور کلی،به . بسیار متفاوت است

، بیمار می تواند )که گونه غالب وراثت پذیر است اضمحاللی EBنوعی از ( خفیف ترین حالت آندر . کند
در سنین باالتر به علت زخم، فیوژن انگشتان دست و  با این حال، .داشته باشدطبیعی  یک زندگی تقریباً

زیادي احتمال  ،اضمحاللی EBدر نوع مغلوب . افزایش می یابدشدت اختالل از بین رفتن بافت پوست، 
بروز ) بالقوه مرگ آور سرطان پوست(سلول سنگفرشی  سالگی، سرطان 35وجود دارد که پیش از سن 

عفونت، محافظت از پوست در برابر ضربه، توجه به  با جلوگیري ازمی توان اما ، وجود ندارد EBبیماري اگر چه هیچ درمانی براي . کند
 .از بسیاري از عوارض اجتناب کرد یا آنها را به حداقل رساند ،ها و عوارض رژیم غذایی، و به حداقل رساندن ناهنجاريکمبودهاي غذایی 

 

  

 

 

 

 



من به عنوان یک زن جوان دوست "
دارم براي گردش عصرگاهی در بیرون از 

مثالً یک  .لباس شیک بپوشم ،خانه
اما . پیراهن شیک با کفش هاي زیبا

هستم، این کار  ساده EBچون مبتال به 
این لباس ها با . چندان هم آسان نیست

کفش ورزشی به نظر جالب نمی رسند و 
پوشیدن صندل با تاولهاي روي پا منظره 

 ". خوبی ندارد

 ساله 26الیزابت ،  
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 بیماري اپیدرمولیز بولوسا زندگی با

 هبمی توانند  EBبیماران مبتال به با این حال  .هستندنادر  هاي از شکننده ترین بیماران مبتال به بیماري، EB مبتال بهبیماران 
 ی کهعالئم .دنلذت برخوب زندگی یک و یک چشم انداز مثبت، از  روزانهدقیق کمک متخصصان مراقبت هاي بهداشتی، بهداشت 

 در .می باشدآن تمام انواع  درعالئم رایج این بیماري  ،، اما تاول و دردهستندمتفاوت به آن دچار می شوند  EBبیماران مبتال به 
غیر ممکن است، و دفع  تقریباًهم ، خوردن مواد جامد هم وجود داردمري  بدن مانند دهان ودرونی  پوششحتی در تاول ی که بیماران

در کاهش مقاومت بدن این امر می شود که سوء تغذیه در چنین شرایطی، اغلب بیمار دچار . می باشد بسیار دردناك از بدنضایعات 
گاهی که  هستند یظریف کارهاي ،تعویض کهنهو  کردنآوردن لباس، حمام بیرون و  دنانپوشان، نوزاد در. را بدنبال داردعفونت مقابل 
دارند ، که دوست کم سن و سالترکودکان . در دوران نوزادي کشنده است ،EBنوع بیماري شدید ترین . دلخراش استانجام آنها اوقات 

در هواي  چیزي بپوشند مثالًدیگران الزم نیست در فضاهایی که ، کنندو بازي  این طرف و آن طرف رفته
 از تاولبعد  ی که، زخمEB بیماري شدید انواع در. ، باید لباس بپوشندو در اطراف استخرهاي شنا گرم

 EB بیماري زندگی با ویژگیِهر دو این . انگشتان دست و پا شود باعث فیوژنممکن است ایجاد می شود 
، EB مبتال بهکودکان  .شودغریبه افراد ها و جلب توجهات سوال پرسیدن باعث ناخواسته بطور می تواند 

در مقایسه با دانش  EBبراي دانش آموز مبتال به با این حال  .تشویق می شوندحضور در مدارس عادي  به
مبتال به کودکان . باشدچالش از یک  بیشتر می تواند چیزي بسیارمدرسه حضور در یک روز موزان دیگر، آ

EB استفاده از کرم مکررحمام کردن آموزان آغاز کنند زیرا  روز خود را بسیار زودتر از دیگر دانش باید ،
براي بیمار  اگر راه رفتن. می گیردبانداژ زیر لباس ها و کفش هاي نرم وقت اضافی  تجدیدها و روغن ها، و 

معلمان باید از  .خواهد بودمانند اسکوتر برقی مفید استفاده از ابزار کمکی راه رفتن ، باشددردناك بسیار 
 یدر فعالیت های هستند کهبچه ها مراقب این  د کهنو مطمئن شوباشند آگاه این بیماران شکننده  وضعیت

. ی دارندمحدودیت های هم EBمبتال به  بزرگساالنِ. باعث آسیب به آنها شوند شرکت نکنندد نمی توان  که
 ،زندگی بزرگساالن برآیند ، وقتی نمی توانند مسافت هاي طوالنی راه بروند یا از عهده نیازهاي فیزیکیEBِ به افراد مبتالبرخی از 

انجام . مدت طوالنی روي پاي خود بایستند زیرا نمی توانند هستندي محدود هايکار قادر به انجام آنها. افرادي تنبل تلقی می شوند
بیماري  ناشی ازبه دلیل محدودیت هاي فیزیکی  نیزدارند  جسمی فعالیت هايکه نیاز به ت نظیر ورزش و مسافری تفریح فعالیت هاي

. مربوطه می توانند تصمیم به بچه دار شدن بگیرندپس از ارزیابی دقیق خطرات  تنها EBزنان مبتال به  .ندهمیشه امکان پذیر نیست
بیماران مبتال به . بطور مکرر به بیمارستان مراجعه کنند و تغذیه پوست، سطح آهنوضعیت بررسی نیاز دارند براي بیماران این همه 
EB  و باید به طور منظم کنترل شوندهستند ابتال به سرطان سلول سنگفرشی پوست  ◌ٴ فزایندهخطر در معرض. 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی

 شرکت کنندگان در تحقیق

تعداد پاسخ ). 1شکل (کشور مورد تحلیل قرار گرفت  10از  EBخانواده بیماران مبتال به  249 هايدر این تحقیق،  پاسخ 
 . بود%) 44(بیشتر از مردان %) 56(دهندگان  زن 

 ). سال 5: سن در زمان تشخیص (سال بود  26بیماران میانگین سن 

 

 

 .بودند EBبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 



تجهیزات هر یک از من براي به کار انداختن "
دارم  یک کمک ،کامپیوتریم براي واحد طراحی و هنر

و زمانی که این تجهیزات به کار افتادند می توانم بطور 
این  ،دانش آموزان کالس من. مستقل با آنها کار کنم

. شرایط را پذیرفته اند و بخوبی با من کنار می آیند
در اطراف دانشکده حرکت می کنم و  سکوترم من با ا

اگر واحدهاي درسیم در طبقه باال باشند و پایم 
مصدوم باشد براي باال و پائین رفتن از پله ها به کمک 
مراقبم از آسانسور و همچنین صندلی چرخدار دستی 

 ، بریتانیاDean ".استفاده می کنم

 

 

  نیاز به خدمات پزشکی(145) 

که این میزان (مورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماريِ خود بودند  8نیازمند ، EBبه طور کلی، بیماران مبتال به 
 و %)80(تعجب آور نیست که مشاوره پوست ). بیماري نادرِ مورد بررسی است 16مورد خدمات مورد نیاز براي  9کمی کمتر از متوسط ،

مورد نیاز بوده  )٪ 23(و خدمات اورژانس ) ٪ 24(، اطفال )٪ 34(چشم پزشکی پس از آن 
 ). 2شکل (اند 

نوع مشاوره بوده اند  12خواستار سایر  پاسخ دهندگان، از موارد ٪ 19تا  ٪ 13در 
تغذیه، گوارش، طب داخلی، هماتولوژي، ارتوپدي، گوش و حلق و بینی، ژنتیک، کنترل (

که بیش از همه مورد نیاز  مشاوره هایی ).، قلب و عروق و طب پافک و صورتدرد، زنان ، 
، )٪ 31(سیتولوژي / بیوپسی ، %)32(میکروبیولوژي ، )٪ 59(بودند شامل تست بیولوژیکی 

و ) ٪ 13(، آزمایش ژنتیکی )٪ 17(، نوار قلب )٪ 23(، سونوگرافی )٪ 26(رادیولوژي 
مراقبت انواع دیگر مراقبت هاي درمانی شامل . می باشند) ٪ 13(تصویربرداري تخصصی 

، فیزیوتراپی )٪ 26(عینک  ،)٪ 29(، جراحی )٪ 43(، دندانپزشکی )٪ 44(هاي پرستاري 
 . روز، نیازمند بستري شدن بودند 19از بیماران براي میانگینِ زمانیِ  ٪ 55. بودند )٪ 20(و تزریقات ) ٪ 25(، روان درمانی )٪ 26(

 

 از خدمات پزشکی نمونه 8به  EBنیاز و دسترسیِ بیماران مبتال به   – 2شکل 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 از موارد ٪ 13 در به خدمات پزشکی بطورکلی EBعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

روان درمانی براي به خدمات امکان دسترسی . امکان دسترسی به خدمات کنترل درد را نداشته اند، EBاز بیماران مبتال به % 35
در . از بیماران وجود نداشته است ٪ 15از بیماران و به مشاوره گوش براي % 17فیزیوتراپی براي ان، به خدمات از پاسخ دهندگ ٪ 30

عدم ارجاع بیمار به متخصصان، شایع ترین . نتوانستند به خدمات جراحی دست یابند%) EB )3مقایسه تعداد کمی از بیماران مبتال به 
 براي% 57 ی،براي روان درمان ٪ 67براي گوارش، % 75، عمل جراحیبراي  ٪ 100: خدمات بوده است اینمانع در دسترسی به 

 ،)٪ 56(کنترل درد مانعی در دستیابی به خدمات  نیز در دسترس نبودن خدمات .براي خدمات کنترل درد% 56سیتولوژي و / بیوپسی
 دسترسی به خدمات روان درمانی در مانع قابل توجه ترین  ،هزینه هاي شخصی. بود )٪ 38(و پوست ) ٪ 42(مراقبتهاي پرستاري 

و روان ) ٪ 27(، فیزیوتراپی )٪ 28(، کنترل درد )٪ 31(پوست مشاوره زمان انتظار براي تعیین وقت مالقات مانع دسترسی به . انده بود
 .بوده است) ٪ 22(درمانی 
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 و) ٪ 28(روان درمانی  ،)درصد 38(پوست خدمات دسترسی به در ساختار هاي پزشکی به عنوان مانعی محل از  زیادفاصله  
پرستاري مراقبت هاي ، )درصد 25(گوارش به خدمات ی یابدست ازرا بیماران  ،کردندر سفر  مشکل. گزارش شده است) ٪ 25(گوارش 

 .است بازداشته) ٪ 23( و پوست) ٪ 25(

  از موارد دشوار بوده است ٪ 22دسترسی به خدمات پزشکی، در 

) ٪ 23(و فیزیوتراپی ) ٪ 24(سیتولوژي / بیوپسی  ،)٪ 28(، روان درمانی )٪ 34(جراحی دسترسی به مشاوره هاي  ،براي بیماران
 هاي هزینه .شده است گزارشناکافی ) ٪ 21(و فیزیوتراپی ) ٪ 34(روان درمانی تعداد قرار مالقات ها براي خدمات . دشوار بوده  است

. بسیار باال عنوان شده است ) ٪ 40(و روان درمانی ) ٪ 47(جراحی  ،)٪ 50(فیزیوتراپی  ،)٪ 50(مراقبت هاي پرستاري شخصی 
 .بوده است% 8بندرت و مجموعاً ساختار پزشکی محل کمک یک فرد متخصص براي سفر به دسترسی به 

 رضایت از خدمات پزشکی 

از بیماران، خدمات پزشکی انتظارات آنها را بطور کامل و یا تا حدودي برآورده کرده است که در این  ٪ 85در مجموع، به نظر 
 ). 3شکل (زمینه تفاوتهایی میان خدمات پزشکی مختلف مشاهده شد 

 

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  EBرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 3شکل 

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی % 25یک مددکار اجتماعی نشده و با موفق به دیدار % 4از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 32در میان 
بوده که در رابطه با نوع کمک ها تفاوتهاي % 55در مجموع  ،سطح رضایتمندي از این خدمات. توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

 .کمی در این خصوص وجود دارد

 از خدمات اجتماعی خاص EBرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 4شکل 
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  عدم پذیرش بیماران

در مقایسه با پاسخ دهندگانِ مبتال %) 28(عدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی را به میزانِ بیشتري ، EBبیماران مبتال به 
عدم تمایل متخصصان بهداشتی ، اصلی عدم پذیرش این بیمارانعلت . تجربه کرده اند) ٪ 18مجموعاً (بیماري نادرِ مورد بررسی  16به 

موارد کمتري از عدم پذیرش بیماران بعلت جنبه هاي شخصی ). از موارد ٪ 96(به درمان آنها به دلیل پیچیدگی بیماریشان بوده است 
عدم پذیرش این بیماران  لت بعنوان علبندر، %)5(و مشکل در برقراري ارتباط ) %2(رفتارهاي ناشی از بیماري %). 8(گزارش شده است 

 ).5شکل (متغیر است  اوتعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل سکونت . در نظر گرفته شده اند

از آنجا که ممکن است عدم پذیرش بیماران، بیش از . EBدر بیماري  فراوانی تجمعی دالیل عدم پذیرش بیمار برحسب کشور - 5شکل 
و به بیش از یک دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل این عدم پذیرش بیش از تعداد پاسخ دهندگانی است که از سوي متخصصان یک بار 

 .پذیرفته نشده اند

  عواقب ناشی از بیماري

خود فرد بیمار  ،از موارد% 20در  .از خانواده ها، یکی از اعضا ناچار به کاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود شده است ٪ 56در 
فعالیتهاي  ،از پاسخ دهندگان به منظور مراقبت از یکی از بستگان% 36فعالیت هاي حرفه اي خود را کاهش داده یا متوقف کرده است و 

یت اکثر. اند شدهاز بیماران ناچار به جابجایی خانه خود % 14بعنوان یکی از پیامدهاي این بیماري، . حرفه اي خود را محدود کرده اند
%) 35(به منظور نزدیکتر شدن به یکی از بستگان و %) 47(براي رفتن به خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار این بیماران مجبور بوده اند 

و یا نزدیکتر شدن به یک مرکز مراقبت هاي %) 24(براي نزدیک تر شدن به یک متخصص بیماري  با این حال، بیماران .نقل مکان کنند
 .نقل مکان کرده اند نیز%) 9(رتر سازگادرمانی 

  مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادربیماران از  انتظارات

مورد از اصلی ترین  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  EBهمانند مجموع شرکت کنندگان در این تحقیق، پاسخ دهندگان مبتال به 
 :عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اند

هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانیِ متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 ی اروپای
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بهداشت محلی، به  رکز تخصصی مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان •

 منظور تسهیل تداوم پیگیري وضعیت بیمار

 ) به ویژه براي مطالعات بالینی(همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر فعالیت می کنند  •

اطالع رسانی به بیماران در مورد حقوقشان و هدایت آنها به  " ،مبتال بودند EB این تحقیق که به بیماريشرکت کنندگان در 
مراکز ضروري  ین عملکردچهارمرا به عنوان  "، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا راهنمایی هاي شغلی، و غیرهاجتماعیسوي خدمات 

 ، را دشوار عنوان کرده انددسترسی به خدمات اجتماعی االخص ب، EB مبتال به بیمارانآنجا که از . تخصصی رتبه بندي کرده اند
 .در نظر آنها داراي اهمیت باشد مرکز تخصصییک  عملکردتعجب آور نیست که این 

 به نتایج  واکنش ها

: کردتاکید  EBمورد دیگر از خدمات براي بیماران مبتال به دو باید بر اهمیت ، تحقیقمورد بررسی در این خدمات عالوه بر 
کمی اطالعات ممکن است عمومی است که پزشکان  به این دلیلاغلب  ،به خدمات مورد نیازبیمار عدم ارجاع  .درد کنترلو  پزشکیدندان

 متخصصاناتفاق افتاده که ، برخی از موارددر . آگاه نباشند به مراقبت هاي تخصصیبیمار نیاز از و داشته باشند  EB بیماري در مورد
را حتی به قیمت از دست رفتن سالمتی او نزد خود  EB مبتال به بیماراند بدلیل عالقه شخصی خود به بررسی بیماري،  ترجیح داده

از قبیل نیاز به  یمشکالت بعلت، بلکه نیستخدمات  به علت در دسترس نبودن معموالً ،ضروريعدم دسترسی به خدمات  .نگه دارند
 بدلیلخدمات پزشکی ممکن است مندي از عدم رضایت. با پزشک است مالقات تعیین وقتهمراه یا زمان انتظار طوالنی براي داشتن 

اغلب از  EB شیوه درمان بیماري اطالعات در مورد بهترین. درمان باشددر گروه چند رشته اي یک فرد متخصص  حیاتیعدم حضور 
ا ممکن است ب ،از سوي متخصصان بهداشتی EB مبتال به بیماران عدم پذیرش .می شودارائه  انبیمارمرتبط با  سوي سازمان هاي

این که آن است نشان دهنده بیماري  این آسیب شناسی. بیماري هاي شدید پوستی در ارتباط باشد فرهنگی و اخالقیِ بدنامی هاي
دانش آموزان به این معنی است که برخی از  هابه عنوان مثال، زخم شدن دست .هستندبسیاري و مشکالت  بیماران داراي محدودیت ها

این  ه، دسترسی بکمبود و ناکافی بودن خدمات اجتماعی متاسفانه. هستندجایگزین براي نوشتن  ابزاريکمک و یا در مدرسه نیازمند 
 .دشوار می سازد نوع کمکها را 
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 (FRX) شکننده Xسندرم 

 xانجمن سندرم و ) آنها بدنبال برقراري تماس با یک خانوادهپزشکی و مشاورین (بریتانیا شکننده  x جامعهاین فصل با همکاري 
 .استنوشته شده شکننده ایتالیا 

 

 بالینیتصویر 

نفر در  یک تقریباًآن شیوع  میزان. است قابل تشخیص ناتوانی هاي ذهنی وراثتیشایع ترین شکل ) FRX(شکننده  Xسندرم 
ممکن است از یک  ایجاد می شود و FRM1جهش در ژن  ◌ٴ درنتیجه FRX بیماري .استزن  8000 یک نفر در هر مرد و 4000ر ه

جهش در ، DNAتجزیه و تحلیل  باکه  پذیردصورت می  از طریق آزمایش خوناین بیماري تشخیص  .گرددنسل به نسل بعد منتقل 
یادگیري دارند  ی دراز مردان، ناتوانی های ٪ 80تقریبا  .داردطیف گسترده اي  ،ذهنیناتوانی . مورد سنجش قرار می گیرد FMR1ژن 

مشکالت معموال خفیف یا مشکل دارند که این  یادگیريدر ، FRX مبتال به زنانِتقریبا یک سوم ). متوسطتا  خفیفاز حالت  اغلب(
 عبارتند ازبه این بیماري با آن روبرو هستند افراد مبتال  که یمشکالت سایر. شدید باشندممکن است  گاهی اوقاتاما  هستندمتوسط 

 یکم توجهمشکالت مداوم در صحبت کردن، با  همراه زبانگسترش گفتار و در تاخیر 
 رفتارهاي، ضعیف یتماس چشم اوتیسم از قبیل حالت هاي مشابه، بیش فعالی و

در ، گفتار تکراري، اضطراب دستگاز گرفتن  ست زدن ومانند د یک شکل تکراريِ
در  این ویژگی ها در بسیاري از موارد. اصرار به انجام کار غیر طبیعی و ، کمروییجمع

به نسبت اغلب  FRXبزرگساالن مبتال به  .می شوند نمایانکمتر دوران بزرگسالی 
خانگی در مهارت هاي توانایی خاصی از تواناییشان در برقراري ارتباط و معاشرت، 

عضالت به چشم می خورد با این  هماهنگی حرکت ی درمشکالتدر این بیماران حالتی از دست و پاچلفتی و . دارندبرخورزندگی روزمره 
مشاهده می ها  پارچهو  طعم هامناظر، صداها، بوها،  به برخی از اغلب حساسیت بسیار زیاد. قابل توجه نیست ،حال رشد اولیه عضالت

و مشکالت زیادي  حواسپرتی ،، دلهرهبی قراري دچار از روي هوس کار کردن متمایلند وو  یبیش فعالبه  FRX مبتال به پسران. شود
موقعیت هاي گیج کننده و  و یبیش از حد محیط اتتحریک بدنبالو طغیان هاي تهاجمی ی تحریک پذیري، کج خلق. هستند در تمرکز

با گوش هاي  صورتی کشیدهبزرگ،  سر نسبتاً عبارتند از FRXهمراه با بیماري  جسمیِویژگی هاي  .دتشدید می شون ،یا اضطراب زیاد
از  ٪ 20تقریبا . نمایان هستنداین ویژگی ها به ندرت در افراد مبتال . مفاصل بسیار نرم و انعطاف پذیرفک نسبتا بزرگ و  برجسته،

 بروز می کنددر مردان از اوایل بلوغ ) macroorchidism( بیضه هاي بزرگ. می شوند صرعدچار  FRX مبتالیان به

 

 

 

 

 

 

 



بعد از اینکه پزشکم بیماري من را به اشتباه 
ما حس . تشخیص داد، روابط ما با او تغییر کرد

اعتماد و احتراممان را نسبت به او از دست 
دیم و او بخشی از شهرت حرفه اي خود را از اد

".داد  

LAURA والدین یک بیمار مبتال به ،FRX 
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 پزشکی، روانی، آموزشی مداخالت  ◌ٴ برنامه ریزي شده و سازمان یافته اًدقیق تلفیقِاساساً با تمام ویژگی هاي فوق را می توان 
 .درمان کرد رفتاري نقاط قوت و نیازهاي رشدي وي در زمینه خاص فرد اجتماعی به تناسب ویژگی هايو 

 

 شکننده Xسندرم بیماري زندگی با 

با این . ناراحت کننده است یادگیري است به اندازه کافی پی بردن به این مطلب که فرزندشان داراي معلولیت در والدین،براي 
بیشتر  ،چیزهایی شنیده اندبیماریی که تعداد کمی از والدین درباره آن است،  FRX بیماريِ، پزشکتشخیص ن اینکه حال گفت

سندرم یا این ممکن است مبتال به بچه هاي بعدي هم و یا  آنهاسایر کودکان فهم اینکه  .تردید را در آنها ایجاد می کند احساس انزوا و
 خانوادهیا شدید، بزرگترین چالش باشد خفیف چه یادگیري، در ناتوانی . می سازددشوارتر تشخیص را  اینپذیرش  ،ناقل آن باشند

مشکالت حسی و بیش فعالی،  ،یتوجه کم. این سندرم است ناشی از رفتاريچالش اصلی آنها مشکالت لکه ب ،نیست FRX مبتالیان به
ی خواب خوبشبها که است کودکانی  شامل پرورش کودك یااین کلنجارها . هاي روزانه بدل می شوند درگیريبه نگرانی هاي اجتماعی 

ع انوااین واقعیتها  .می ترسد شلوغ و پر سر و صدا مداوم دارد، و از اماکننیاز به توجه براي حفظ امنیت ، کند نمیاحساس خطر ندارد، 
نمی توانند  FRXوقتی کودکان مبتال به . محدود می کند شرکت کنندمی توانند در آن  FRX مبتالیان به خانوادهکه  هایی رافعالیت 

بسیار گی ساده خانوادجشن هاي حضور در رویدادهاي اجتماعی با خانواده هاي دیگر و یا حتی  ،با فضاها و تجربیات جدید روبرو شوند
که ممکن است  ،FRX مبتال بهکودکان  اغلبِ. است سوپر مارکت یک کابوساز فعالیت هاي عادي روزانه مانند خرید . می شود دشوار
 تصور بد رفتار  کودکانی، داشته باشند انرژي مملو ازسالمت و ي و در واقع ظاهربه نظر نرسند متفاوت از بچه هاي دیگر  چندان

را کودکان خود کردن  تربیتي هستند که توانایی بد هايپدر و مادردر نتیجه این احساس ایجاد می شود که والدین آنها،  ؛می شوند
 شکست  FRX مبتال به کودکان پرورشتحت فشار ها ازدواج. بهم زندخانواده ها را کانون می تواند  حتی FRX بیماري .ندارند

باشند کنار  این سندرمناخودآگاه  هم ناقلِآنها تمایلی به شنیدن این ندارند که شاید بستگانی که از سوي  و خانواده ها اغلبمی خورند 
 .یک بیماري مادام العمر است FRX بیماري در نهایت،. گذاشته می شوند

 شکننده Xسندرم  بیماري تشخیص

  کنندگان در تحقیقشرکت 

از هفت کشور مورد  (FRX) شکننده Xسندرم خانواده بیماران مبتال به  419پاسخ هاي ارائه شده از سوي  ،در این تحقیق
سن بیماران میانگین ) ٪ 86به ترتیب (پاسخ دهندگان عمدتاً از مردان بودند ). 1شکل (بررسی قرار گرفتند 
سالگی  7پس از % 25سالگی و  5/2از تشخیص ها پیش از % 25 ،با این حال .بود سال 4در زمان تشخیص 
 . صورت گرفته بود

 

      

 

 

 

 .بودند Xسندرم مبتال به   شرکت کنندگان در تحقیق که  - 1شکل                                                          
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 انتظار براي تشخیص بیماري

تشخیص بیماري در دوران نوزادي بندرت صورت گرفته است  ،می کنندن اولین عالئم بروز آباتوجه به سن شروع بیماري که در 
سال  5بیش از (سال بوده است  3تقریباً  ،تا تشخیصبیماري از بیماران، زمان سپري شده بین اولین تظاهرات بالینی % 50براي %). 3(

در طول  .ش از پنج پزشک مشاوره داشته انداز بیماران با بی% 20در طول زمان مطالبه تشخیص، ). از دیرترین تشخیص ها% 24براي 
و تست  ٪ 54تست بیولوژیکی، ؛ %50عمدتاً تست ژنتیک، (این دوره تعداد قابل توجهی از معاینات و آزمایشات انجام گرفته است 

روانپزشکی تشخیص (، تشخیص دیگري را دریافت کرده بودند FRXاز بیماران  قبل از تشخیص صحیح بیماري % 41 .%)35عملکرد، 
از % 8از جمله مداخالت جراحی براي نامناسب هاي منجر به درمان نادرست هاي تشخیص این  از بیماران% 58 براي). موارداز  ٪ 40 در

 دو: به همراه داشته اند FRXتاخیرهاي طوالنی تري را در رسیدن به تشخیص صحیح بیماري  تشخیص هاي نادرست،. شده استآنها 
سال تأخیر در تشخیص صحیح بیماري در صورت و چهار  شخیص صحیح بیماري بدون وجود موارد تشخیص اشتباهسال زمان براي ت

این پیامدها با تاخیرهاي . از خانواده ها، تاخیر در تشخیص منجر به عواقب زیانباري شده است ٪ 74در . اولیه اشتباه هاي تشخیص
سال براي  4سال براي بیمارانی که عواقبی را گزارش نکرده اند،  5/1 –طوالنی تري در رسیدن به تشخیص نهایی همراه بوده اند 

 ). 2شکل (ي کسانی که عواقب خانوادگی را تجربه کرده اند برا ماه 3/3بیمارانی که عواقب شخصی را گزارش داده اند و 

 

نیاز و دسترسیِ  – 2شکل 
 Xبیماران مبتال به  سندرم 

از  نمونه 8به  شکننده
 خدمات پزشکی

 

 

 تشخیص

 ٪ 20در  .ه استبودمطرح شده بیماري نادر ، پیش از رسیدن به تشخیص صحیح بیماري، احتمال وجود یک از بیماران ٪ 50 در
همراه صحیح رسیدن به تشخیص  تري دربا زمان طوالنی مطرح شده و غیر پزشک  فرداز سوي بیماري نادر  احتمال وجود از این موارد،

ساختاري که تشخیص . مده استبدست آ) ٪ 30(و بیولوژیکی ) ٪ 44(بر اساس اطالعات ژنتیکی  FRXتشخیص بیماري . استبوده 
از بیماران در % 25بوده که براي )  ٪ 35(و یا سایر ساختارهاي بیمارستانی دیگر %) 32(معموال یک مرکز تخصصی  رفتهدر آن صورت گ

 .جزئیات دقیق در مورد بیماري از منابع غیر پزشکی دریافت شده اند ،از موارد% 22در . منطقه یا کشور دیگري واقع بوده است

 اعالم تشخیص بیماري

از موارد به شیوه هاي دیگر % 14طی یک مشاوره خصوصی استاندارد و همچنین در  ،از موارد ٪ 61اعالم تشخیص بیماري در 
  .صورت گرفته است%) 19(و یا بصورت کتبی و بدون توضیحات ) مثالً در راهرو(

 

رضایت از شرایط اعالم تشخیص بیماري به بیماران مبتال به  - 3شکل 
 شکننده Xسندرم 
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%) 33(و سازمان هاي مرتبط با بیماران %) 40(اطالعات مربوط به این بیماري را از سوي متخصصان بهداشتی  ،خانواده ها 
 .از خانواده ها هیچگونه اطالعاتی در مورد بیماري ارائه نشده بود% 17به . دریافت کرده بودند

از خانواده ها وجود چنین حمایتهایی % 91از موارد، اعالم تشخیص بیماري با حمایت هاي روانی همراه بوده درحالی که  ٪ 31در 
 .را ضروري دانسته اند

  جنبه هاي ژنتیکی

به آنها توضیح داده جزئیاتی در مورد احتمال وجود موارد دیگر در خانواده  همراه باماهیت ژنتیکی این بیماري  ،از موارد% 96در 
ناقلین بیماري  ،از موارد% 51سایر افراد مبتال و در  ،از موارد% 42بدنبال اعالم تشخیص بیماري به اعضاي خانواده، در . استشده 

ارد از مو 60در (از موارد تشخیص، یک متخصص بهداشتی % 80در . مشاوره ژنتیکی ارائه شده بود بیماراناز  ٪ 86به . شناسایی شده اند
این . به بستگان را طرح کرده بود FRX پیشنهاد انتقال اطالعات درخصوص جنبه هاي ژنتیکی بیماريِ) در طول مشاوره ژنتیک

 . شد%) 25(بستگانی که عالئم بیماري را داشتند  و تشخیص بیماريِ%) 45(ناقلین  بیمار منجر به شناساییِ برقراري ارتباط با بستگانِ

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی 

  شرکت کنندگان در تحقیق

کشور مورد  9از  FRXبیماران مبتال به  ◌ٴ خانواده 257در این تحقیق، پاسخ هاي 
 ). 4شکل (تحلیل قرار گرفت 

 %). 92(اکثریت پاسخ دهندگان از مردان بودند 

 ). سال 7: سن در زمان تشخیص (سال بود  19بیماران میانگین سن 

 

                       

 .بودند Xسندرم شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 4شکل                                                                                    

 

 نیاز به خدمات پزشکی 

که این (مورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماري خود بودند  4نیازمند   FRXمبتال به  انبه طور کلی، بیمار
 ،بیش از همه). بیماري نادر مورد بررسی است 16مورد خدمات پزشکی مورد نیاز براي  9جهی کمتر از متوسط ومیزان تا حد قابل ت

 .مطالبه شده اند) ٪ 18(و ژنتیک ) ٪ 23(اطفال  ،)٪ 21(روان پزشکی و پس از آن خدمات %) 34(مشاوره چشم 

انواع دیگر مراقبت . می باشند) ٪ 11(آزمایش ژنتیک  و )٪ 23(که بیش از همه مورد نیاز بودند شامل تست بیولوژیکی  معایناتی
بیش از همه مورد ) ٪ 20(  هاي روان حرکتی درمان و%) 26(، عینک )٪ 39( گفتار درمانی، )٪ 35(دندانپزشکی شامل  ،هاي درمانی

 . روز نیازمند بستري شدن بودند 6از بیماران براي میانگین مدت  ٪ 21 در مجموع، .بودند نیاز

 

 



 

(153)  

  دسترسی به خدمات پزشکی

 از موارد ٪ 16به خدمات پزشکی بطورکلی در  FRXعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

 و) ٪17(روانپزشکی  ،)٪ 24(، گفتار درمانی )٪ 28(فیزیوتراپی عدم امکان دسترسی به خدمات، بیشتر درخصوص خدمات 
 ،)٪ 13(دسترسی به مشاوره مغز و اعصاب  FRXدر مقابل، براي تعداد کمتري از بیماران مبتال به . گزارش شده است) ٪ 16(ارتوپدي 

: عدم ارجاع بیمار به متخصصان، شایع ترین مانع در دسترسی به خدمات بوده است. غیرممکن بوده است) ٪ 7(و یا اطفال ) ٪ 8(چشم 
براي  ٪ 50فیزیوتراپی و  براي% 60براي اصالح و ترمیم عیوب استخوانی، % 67مغز و اعصاب ،براي  ٪ 71براي روانپزشکی،  ٪ 100

گفتار درمانی  ،)٪ 63(در دستیابی به خدمات روان درمانی  قابل توجهی مانع، نیز در دسترس نبودن خدمات. اطفال و روان درمانی
مغز و  از مشاوره بهره منديهزینه هاي شخصی نیز مانع . بود) ٪ 29(و تا حدودي مشاوره مغز و اعصاب ) ٪ 44(روانپزشکی ) 63٪(

، چشم پزشکی )٪ 43(زمان انتظار براي تعیین وقت مالقات، مانعی در دسترسی به خدمات مغز و اعصاب . ه اندبود) ٪ 29(اعصاب 
 ).5شکل (عنوان شده است ) ٪ 29(و گفتار درمانی ) 29٪(

 

 

 

 

 

 

 

 از خدمات پزشکی نمونه 8به  شکننده Xنیاز و دسترسیِ بیماران مبتال به  سندرم  - 5شکل 

  از موارد دشوار بوده است ٪ 18دسترسی به خدمات پزشکی، مجموعاً در 

بیش از همه دشوار بوده ) ٪ 22(و گفتار درمانی ) ٪ 25(روان درمانی  ،)%29(روانپزشکی دسترسی به مشاوره هاي  ،براي بیماران
هاي هزینه . ناکافی بوده است) ٪ 23(و روان درمانی ) ٪ 24(، گفتار درمانی )٪ 28(براي روانپزشکی  تعداد قرار مالقات ها .است

بسیار باال ) ٪ 25(و گفتار درمانی ) ٪ 27(، مغز و اعصاب )٪ 31(، روانپزشکی )٪ 32(، چشم پزشکی )٪ 39(روان درمانی شخصی 
 ،)٪ 11(روان درمانی  ،)٪ 13(گفتار درمانی خدمات براي ساختار پزشکی محل کمک یک فرد متخصص براي سفر به . عنوان شده است

 .موجود بوده است% 3و بندرت براي سایر خدمات، مجموعاً ) ٪ 9(مغز و اعصاب و فیزیوتراپی 

 

رضایت  - 6شکل 
پاسخ دهندگان 

 Xمبتال به سندرم 
نمونه  8از شکننده 

 از خدمات پزشکی



غالبا از سوي متخصصان بهداشتی طرد می بیماران "
بستن شیوه هاي درمانی که با وضعیت  شوند زیرا بکار

. عقب مانده ذهنی سازگار نیستند دشوار است بیمارانِ
 اغلب پزشک بسیار ماهر است ، اما در مورد آن 
جنبه هاي روانی که براي مراقبت از بیماران مبتال به 

آموزش ندیده اختالالت عصبی مورد نیاز هستند 
 ".است

Laura مادر بیمار مبتال به ،FRX ایتالیا ، 
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 رضایت از خدمات پزشکی 

 ،از بیماران، خدمات پزشکی انتظارات آنها را بطور کامل و یا تا حدودي برآورده کرده که در این میان ٪ 87 در مجموع، به نظرِ
روان براي  ٪ 82 ی،ارتوپدي و فیزیوتراپبراي  ٪ 92براي اطفال ،  ٪ 93: بین خدمات پزشکی مختلف تفاوتهایی وجود داشته است

 ).153، ص  6شکل (روانپزشکی براي % 73درمانی و 

 کمک هاي اجتماعی 

سطح . به سختی توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند% 32از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 42در میان 
کمک در "و %) 31( "حمایتهاي فنی تخصصی"بوده که بیماران رضایت کمتري از خدمات % 54رضایتمندي از این خدمات در مجموع 

حقوق مالی "و %) 59( "پذیرش در جامعه"و رضایت آنها از خدمات اند داشته %) 34( "اداري درخصوص مسائل مالیزمینه تشریفات 
 ).7شکل (بیشتر بوده است %) 60( "قانونی و اجتماعی

 

رضایت پاسخ  - 7شکل 
 Xدهندگان مبتال به سندرم 

از خدمات اجتماعی شکننده 
 خاص

 

  عدم پذیرش بیماران

کمتر از میزانِ مجموع پاسخ  ،)٪ 13مجموعاً ( از سوي متخصصان بهداشتی  FRXبیماران مبتال به  میزانِ عدم پذیرشِ
علت اصلی عدم پذیرش این . بوده است) ٪ 18(بیماري نادرِ مورد بررسی  16دهندگانِ مبتال به 

 63(عدم تمایل متخصصان بهداشتی به درمان آنها به دلیل پیچیدگی بیماریشان بوده است ، بیماران
، %)38( مشکل در برقراري ارتباط، %)50(عدم پذیرش بدلیل رفتارهاي ناشی از بیماري ). از موارد ٪

رحسب تعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیمار ب. کمتر گزارش شده است ،%)6(گیهاي ظاهري ژو وی
 ).8شکل (متغیر است  اوکشور محل سکونت 

 

 

فراوانی تجمعی دالیل عدم  - 8شکل 
تعداد  = n(پذیرش بیمار برحسب کشور 

از . FRXدر بیماري ) کل پاسخ دهندگان
آنجا که ممکن است عدم پذیرش بیماران، 
بیش از یک بار و به بیش از یک دلیل 
صورت گرفته باشد تعداد کل این عدم 

بیش از تعداد پاسخ دهندگانی پذیرش 
 .است که از سوي متخصصان پذیرفته نشده اند
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  عواقب ناشی از بیماري

 از خانواده ها، یکی از اعضاي خانواده ناچار بوده است براي مراقبت از یکی از بستگان مبتال به بیماري، فعالیت هاي % 60 در
 شدهاز بیماران، به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از بیماري، ناچار به جابجایی خانه خود  ٪13.  حرفه اي خود را محدود یا متوقف کند

سازگار با شرایط بیمار  به یک مرکز مراقبت هاي درمانیِ، %)39(این بیماران ناچار بوده اند به خانه اي سازگارتر با شرایط بیماریشان . اند
 . نقل مکان کنند%) 17(و یا براي نزدیکتر شدن به یک متخصص بیماري %) 17(تگان یا به منظور نزدیکتر شدن به یکی از بس%) 19(

  مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادربیماران از  انتظارات

از مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادر، با مجموع نظرات شرکت کنندگان در  FRXانتظارات پاسخ دهندگانِ مبتال به 
این چهار عملکرد مراکز تخصصی را بعنوان اصلی ترین عملکردهاي این  FRXپاسخ دهندگانِ مبتال به . تحقیق کمی تفاوت داشت

 :مراکز عنوان کرده اند

یشان با آسان کردن عبور از مرحله مراقبت هاي درمانی از کودکان به مرحله تسهیل پیگیري وضعیت بیماران در مراحل مختلف زندگ "•
هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین "و  "مراقبت از بزرگساالن، یا از مراقبت از بزرگساالن به مراقبت از سالمندان

به میزان مشابه به عنوان مهمترین  "به بیمار می پردازندتمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی 
 .عملکرد یک مرکز تخصصی عنوان شدند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانی متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 اروپایی 

اطالع رسانی به بیماران در مورد حقوقشان و هدایت آنها به سوي خدمات اجتماعی، مدارس، فعالیت هاي تفریحی و یا راهنمایی هاي  •
 شغلی، و غیره 

تسهیل پیگیري وضعیت "ور نیست که آکودکی تشخیص داده می شود، تعجب  از آنجا که این بیماري در سالهاي اولیه دوران
ختلف زندگیشان با آسان کردن عبور از مرحله مراقبت هاي درمانی از کودکان به مرحله مراقبت از بزرگساالن، یا از بیماران در مراحل م

 .مهم قلمداد می شود "مراقبت از بزرگساالن به مراقبت از سالمندان

 "سازماندهی قرار مالقات هاارائه امکان آزمایشات یا مشاوره هاي گروهی به بیماران در یک روز مشترك در مرکز تخصصی، و "
به  FRX  شاید این امر بدلیل نیاز کمتر بیماران مبتال به .یکی از کم ضرورت ترین عملکردهاي یک مرکز تخصصی عنوان شده است

بیش از دیگران این  ،قایسه با مجموع پاسخ دهندگانمدر  FRX مبتال بهپاسخ دهندگان  .چند رشته اي است مراقبت هاي درمانیِ
 ."یا نیاز به داشتنِ همراه است/موانع اصلی سفر به محل یک مرکز تخصصی، هزینه جابجایی و "مطلب را عنوان داشته اند که 

 به نتایج  واکنش ها

، بعداً. باشددر بیمارستان  اومکرر بستري شدن نیاز به  سالهاي اولیه زندگی بیمار، ممکن است براي انجام معاینات دقیق طولدر 
 عاجرعدم ا به دلیل عمدتاً دچار مشکل هستند و این امربیماران در دسترسی به مراقبت هاي پزشکی  .هستندسرپایی معموالً معاینات 

مطالبه درمان از  یا مزایايرا درك نکرده  FRX مبتال به بیماراننیازهاي  به طور کاملاغلب پزشک  زیرا  .بیمار به این خدمات است
 .ین را بی اهمیت جلوه می دهدمتخصص
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را تقبل هزینه هاي اضافی مراقبت هاي تخصصی ند ، خانواده ها همیشه نمی توانبیمار به این خدمات ارجاع داده شودحتی اگر  
از هم  ،اغلب خانواده ها. همراهی کنند این امکانات تخصصی تا محل ارائه) که نمی توانند مستقل باشند(و یا فرزندان خود را کرده 

این از  پزشکعدم دانش از اغلب ناشی  ،FRX مبتال به بیمارانعدم پذیرش  .هستند ناراضیموجود  خدماتاز تخصیص تعداد و هم 
شان را  اعضاي خانواده آنچگونه آموزش دهند  والدین می کنند بهو سعی  مالحظه کارتر هستندمعموال پزشکان عمومی . بیماري است

را   FRX مبتال به بیماران ،بیش از همهدرمانگران گفتار روانشناسان و  مشخص شده است. که به بیماري مبتال هستند مدیریت کنند
برخورد قرار مالقات با یک متخصص، تعیین  عدم امکانِ: شده استنمایان هاي مختلف  شکل این عدم پذیرش به. طرد کرده اند

فرستاده به محلی خدمات اجتماعی  براي دریافتبیماران و خانواده ها  ،اغلب .توضیحات مفصلارائه بدون  سطحی ناخوشایند یا مشاوره
و نمی  ندبیماران مستقل نیست باید در نظر داشت که این .ندارند FRXسندرم  از بیماريي اهیچ تجربه  کارکنان جاد که در آننمی شو

آنها کارکنان نقل مکان می کنند که مراکز پزشکی یا آموزشی آن نزدیکی  معموالً به خانواده ها .بروندد به تنهایی به دنبال درمان نتوان
 .هستند FRX بیماري آشنا باافرادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



روز آینده همیشه از روز گذشته "
سخت تر است؛ پیشرفت بیماري هرگز 

با این حال فردا که . متوقف نمی شود
بیماري گریبانگیر نسل بعد می شود 

این ماجرا پایانی . دشوارتر است
 رابرت، فرانسه".ندارد
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 (HD) بیماري هانتینگتون

 .استنوشته شده  )فرانسه( هانتینگتونبیماري این فصل با همکاري فدراسیون 
 

 

 

 

 بالینیتصویر 

نورون ها در مناطق خاصی از مغز  یعنیانحطاط سلول هاي مغز  ناشی ازژنتیکی یک اختالل عصبی ) HD(بیماري هانتینگتون 
از ( ذهنی برخی معلولیت هايعدم هماهنگی، بدن بنام کُریا، تشنجی، تصادفی و غیرقابل کنترل  حرکاتاین بیماري شاخصه  .است

توانایی  و خاص، حافظه کوتاه مدتهاي مهارت مهارت هاي روانی، مهارت هاي ادراکی و  در برنامه ریزي، تفکر انتزاعی، جمله مشکل
تأثیر آن و منتقل می شود غالب  الاتوزومبصورت صفت  HDبیماري  .است و تغییر در شخصیت یا رفتار )یادگیري مهارت هاي جدید

 000/10هر  درنفر کمتر از یک  HD بیماري شیوع. است یک اندازهمردان و زنان به بر 
 ، اما اغلبرخ دهدهر سنی  این بیماري ممکن درعالئم  شروع. تخمین زده می شود نفر

و سن  میزان پیشرفت بیماري .بروز می کند سال 45و  30سنین  در بزرگساالن بین
که این بیماري نیز وجود دارد ی نوجوان نوعِ. از فردي به فرد دیگر متفاوت استآن،  شروع
که نیاز به  فعالیتی، هر پیشرفت بیماري با. را مبتال می کنداز تمام موارد  ٪ 16 تقریباً

باعث  و گیردمیتحت تأثیر قرار دارد  کنترل عضالت
اختالل  ،صورتغیر طبیعی  حالت ، کاهش ثبات فیزیکی

خود را بطور استقالل  ،این بیماريبیماران مبتال به  .می شود جویدن و بلع در درك گفتار و مشکل
، نارسایی قلبی یا ذات الریهعفونت،  HD افراد مبتال به یتمرگ اکثرکامل از دست می دهند و علل 

در و  ها نشانه اي بودهدرمان . داردنوجود  HDبراي بیماري هیچ درمانی در حال حاضر . است خفگی
 و داروهاي روانگردان براي فیزیوتراپی غیر طبیعیحرکات براي مصرف آرام بخش شامل صورت لزوم 

داراي مورد استفاده قرار می گیرند  HD عالئم بیماريبراي درمان  که ییداروهااز  بسیاري. هستند
آمادگی  HD افراد مبتال به کهبسیار مهم است . دتحریک پذیري بیش از حد هستننبی قراري یا  خستگی، همچونعوارض جانبی 

 .هستند در این خصوص موفق تر از دیگرانند و فعالمی کنند ورزش  که يافراد حفظ کنند وتا حد امکان را خود جسمانی 
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 بیماري هانتینگتون زندگی با

 HDاکثر افراد مبتال به ري ازندگی می کنند، بیمهنگام زود نادر با شروعِ یک بیماري ژنتیکیِ ی که بابر خالف بسیاري از مردم 
براي بنابراین، . تشکیل داده اند تشخیص داده می شودسالم  يبه عنوان افراد شان رازندگیآنکه  پس ازیعنی بزرگسالی دوران در  اًبعد

 از کسانی است که از سنین کودکیسخت تر سازگار شدن براي زندگی با یک بیماري نادر  ،و خانواده هاي آنها HDافراد مبتال به 
روبرو می شوند معضل این بالفاصله با  ،فرد مبتال ◌ٴ ، اعضاي خانوادهبیماريپس از تشخیص  .زندگی کنندی وضعیتچنین آموخته اند با 

ممکن است عین حال که در  .کننداقدام  HDدرخصوص بیماري  ،بیماري عالئمآزمایش تشخیصی پیش از بروز به انجام  نسبتکه باید 
که آیا دانستن این مسأله به فرد کمک می کند که خود  نیست اما مشخص، را پیش بینی کند  HD بیماري نهاییبروز زمان  ،آزمایش

. یا خیر می شودغیر ضروري اینکه در طول زمانی که بیماري هنوز آشکار نشده باعث ایجاد تنش هاي یا د و آماده ساز را براي بیماري
 . احساس گناه کنندخانواده ي مبتالاعضاي  در برابرنبرده اند به ارث را اعضاي خانواده که بیماري ممکن است آن در مقابل، 

تا مدتی به آنها توجهی نشود عالئم روانی که ممکن است . بروز می کنند شناختی عالئم آنو بعد از عالئم فیزیکی معموالً در ابتدا 
 باز  عاديوظایف کاري از مراقبت از خود و یا انجام  را بیماران ،نمایان شوند افسردگی، تحریک پذیري و بی تفاوتی بصورت بعداً اما

این امر باعث تغییراتی که فرد مبتال به بیماري می شوند مراقبین این بیماران احتماالً اولین همسران یا در نتیجه، کودکان و . می دارند
در حافظه، در نتیجه از دست دادن  در نهایت، بیماران. باشددشوار هم خسته کننده و که هم می تواند  گردددر پویایی خانواده می 
 از دست دادن تدریجیِ پذیرفتنِ .با مشکل مواجه می شوندلباس ها شستن و یا  آشپزي، یتلفناز قبیل مکالمه انجام وظایف معمول 

 ممکن است باعث شود  ،همه بیماران به آن مبتال می شوندکه در نهایت  نشانه ايزوال عقلی،  .باشددشوار براي بیمار می تواند  استقالل
 . کرده و یا حتی آنها را مورد آزار قرار دهندسوء استفاده افراد غریبه از بیماران 

 .تطابق دهندبیمار  تغییرِ را با توانایی هاي در حال HD مبتال به مراقبان باید مراقبت از هر بیماربدلیل ماهیت پیشرونده بیماري، 
 و یا دیگر می تواند آنچه که بیمار در مورد و  کردجدید ایجاد  ◌ٴ روزانه، برنامه هاي را فراهم کردبرقراري ارتباط باید روش هاي جدید 

تغییرات جسمی و رفتاري که به تازگی در بیمار بروز  و در مقابلِ به انجام برساند تصمیمات تازه اي گرفتبه طور مستقل نمی تواند 
هم براي فرد مراقب و هم فرد بیمار زیادي را کوتاه می تواند بار روانی  احتماالً از طول عمرِآگاهی . کرده اند صبر زیادي پیشه کرد

 .مراه داشته باشدهب

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی

 شرکت کنندگان در تحقیق

 ). 1شکل (از هشت کشور مورد تحلیل قرار گرفت  HDخانواده بیماران مبتال به  207در این تحقیق،  پاسخ هاي 

 %). 51و  ٪ 49به ترتیب، (تعداد پاسخ دهندگان  زن و مرد تقریباً یکسان بود 

 ). سال 44: سن در زمان تشخیص میانگین (سال بود  52بیماران میانگین سن 

 

 

 .بودند HDبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل        
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  نیاز به خدمات پزشکی

مورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماريِ خود بود  6به طور متوسط نیازمند  HDبه طور کلی، هر بیمارِ مبتال به 
) عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده در ). بیماري نادرِ مورد بررسی است 16مورد خدمات مورد نیاز براي  9که این میزان کمتر از متوسط

آزمایشاتی که . بودند )٪ 17(و خدمات اورژانس ) ٪ 18(توانبخشی پزشکی  ،)٪ 21(ژنتیک مشاوره هاي ان نیازمند بیمار، اغلب 2شکل 
 ،)٪ 18(و همچنین تست ژنتیکی  ،)٪ 33(تصویربرداري تخصصی  ،)٪ 47(بیش از همه مورد نیاز بودند شامل تست بیولوژیکی 

، دندانپزشکی )٪ 35(فیزیوتراپی انواع دیگر مراقبت هاي درمانی شامل . می باشند )٪ 13( الکتروکاردیوگرامو ) ٪ 16( رادیولوژي
از بیماران براي  ٪ 38. بودند )٪ 18(عینک و ) ٪ 35(، روان درمانی )%36(گفتار درمانی ،)٪ 28(مراقبت هاي پرستاري  ،)48٪(

 . روز، نیازمند بستري شدن بودند 35میانگینِ زمانیِ 

 

نیاز و دسترسیِ  - 2شکل 
 8به  HDبیماران مبتال به  

 از خدمات پزشکی نمونه
 

 

 

 

 

 از موارد ٪ 18به خدمات پزشکی بطور کلی در  HDعدم دسترسی بیماران مبتال به 

 ،)٪ 25(تخصصی تصویربرداري  ،)٪ 51(تغذیه  بیماران، عدم امکان دسترسی به خدمات را بیش از همه درخصوص خدمات
شایع ترین علت عدم امکان دسترسی به  ،عدم ارجاع بیمار به متخصصان. گزارش داده اند )٪ 21(درمانی  گفتارو ) ٪ 22(روانپزشکی 

در . بوده است )٪ 54(و روان درمانی ) ٪ 57(تغذیه  ،)٪ 61(روانپزشکی  ،)٪ 71(تخصصی تصویربرداري  ،)٪ 73(گفتار درمانی خدمات 
. ، دلیل اصلی عدم امکان دسترسی به آن بود)٪ 27(و فیزیوتراپی ) ٪ 27(مغز و اعصاب  ،)٪ 31(روان درمانی دسترس نبودن خدمات 

آندسته از موانع دسترسی به %). 36(هزینه هاي شخصی به عنوان مانع قابل توجهی در دسترسی به خدمات دندانپزشکی بوده است 
: چشمگیر بوده اندمغز و اعصاب خصوص دسترسی به مشاوره خدمات که به فاصله بیمار از محل ساختارهاي پزشکی مربوط می شوند در

 .بدلیل هزینه سفر% 27بدلیل ناتوانی در پیدا کردن همراه و % 27بدلیل مشکل در سفر به محل ارائه خدمات، % 55

 از موارد دشوار بود  ٪ 14دسترسی به خدمات پزشکی در 

و پس از آن  ،)٪ 17(و گفتار درمانی ) ٪ 18(مشاوره هاي مغز و اعصاب پاسخ دهندگان گزارش کرده اند که دسترسی به 
تغذیه، گفتار درمانی، روانپزشکی و تعداد قرار مالقاتها براي خدمات . دشوار بوده است )٪ 14(و دندانپزشکی ) درصد 16(فیزیوتراپی 

روان  ،)٪ 28(، مغز و اعصاب )٪ 20(گفتار درمانی  هزینه هاي شخصی .از موارد ناکافی عنوان شده است% 15در بیش از روان درمانی 
علیرغم آنکه محل ارائه بسیاري از مشاوره ها خارج از منطقه سکونت بیماران . بسیار باال بوده است) ٪ 44(و دندانپزشکی ) %35(درمانی 

رفتن بیمار به محل این  ، کمک یک فرد متخصص براي)مورد مشاوره هاي پزشکی مورد بررسی 8براي % 21مجموعاً (بوده است 
 .کافی نبوده است) ٪ 6(و روان درمانی ) ٪ 14(تصویربرداري تخصصی در صورت نیاز به خدمات  ،ساختارهاي پزشکی

 



انتینگتون یعنی ه زندگی با فرد مبتال به بیماري "
به معنی اما . عشق، درك، صبر و از خودگذشتگی

 ".نفرت از بیماري هم هست دلسردي، خستگی و

 رابرت ، فرانسه 
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از قبیل خدمات دندانپزشکی  ،این کمک ها براي مشاوره هایی که در همان منطقه محل سکونت بیماران ارائه می شدنددر مقابل، 
از بیمارانی که خواستار خدمات % 33زمان انتظار براي تعیین وقت مالقات براي  .فراهم بودند ،)٪ 18(و گفتار درمانی ) 16٪(

طوالنی یا بسیار طوالنی  ،خدمات مغز و اعصاباز بیمارانِ خواستارِ  ٪ 27 براي تغذیه واز بیمارانِ خواستارِ  ٪ 31 براي ،بودند روانپزشکی
 . بوده است

 رضایت از خدمات پزشکی 

از بیماران، در صورت دسترسی به خدمات پزشکی، این خدمات انتظارات آنها را کامالً یا تا حدودي % 91 در مجموع، به نظرِ
بیماران گزارش داده اند که خدمات . ده نشدهبرآورده کرده اند که در این خصوص تفاوت قابل توجهی بین خدمات مختلف مشا

 ).3شکل (انتظارات آنها را بطور کامل برآورده کرده اند  ،از مواقع% 70در  ،خصصی و دندانپزشکیتصویربرداري ت

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  HDرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 3شکل 

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی % 18موفق به دیدار با مددکار اجتماعی نشده اند و  ٪ 2از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 50از میان 
تماعی، سطح رضایتمندي از در صورت دسترسی به کمک هاي اج. توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

% 38(کمترین میزان رضایت را داشته اند  ،بیماران از حمایتهاي مالیبوده و % 65در مجموع  کمک هااین 
کمک در زمینه تشریفات "از  آنان،از % 45و  "کمک براي دریافت حمایتهاي مالی خاص"از بیماران از 

 ).4شکل ) (رضایت نداشته اند "اداري درخصوص مسائل مالی

 از خدمات اجتماعی خاص  HDرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 4شکل 
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 عدم پذیرش بیماران 

 عدم پذیرش بیماران در میزانِبه همان  %)19(از سوي متخصصان بهداشتی  HDبیماران مبتال به تعداد دفعات عدم پذیرش 
 .بوده است) ٪ 18(بیماري نادرِ مورد بررسی  16 مجموعِ

به دلیل شان متخصصان بهداشتی به درمانعدم تمایل داده اند که گزارش ، بیمارانی که پزشکان آنها را نپذیرفته اند از% 58
به علت جنبه هاي شخصی از جمله داشتن از سوي متخصصان بهداشتی عدم پذیرش این بیماران . است بودهپیچیدگی بیماریشان 

بیماران  ،از موارد% 23همچنین در . بوده است تقریباً به یک میزان%) 45(شی از بیماري و رفتارهاي نا%) 50(مشکل در برقراري ارتباط 
حتی اگر این عدم پذیرش عمدتاً به خود بیماري مربوط بوده باشد تا به . مربوط به بیماري پذیرفته نشده اند بدلیل ویژگی هاي جسمیِ

تعداد دفعات  .قلمداد شده است HD فرد بیمار، وسعت بیماري بعنوان دلیل عدم تمایل متخصص بهداشتی براي درمان بیماران مبتال به
 ).5شکل (متغیر است  اول سکونت برحسب کشور مح ،و علت عدم پذیرش بیمار

فراوانی تجمعی دالیل  - 5شکل 
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور 

)n = در ) تعداد کل پاسخ دهندگان
از آنجا که ممکن . HDبیماري 

است عدم پذیرش بیماران، بیش از 
یک بار و به بیش از یک دلیل 
صورت گرفته باشد تعداد کل این 

پاسخ عدم پذیرش بیش از تعداد 
دهندگانی است که از سوي 

 .متخصصان پذیرفته نشده اند

  عواقب ناشی از بیماري

به  ٪ 53در میان این تعداد، . از بیماران، به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از بیماري، ناچار به جابجایی خانه خود بوده اند ٪ 23
به منظور % 21و سازگار با شرایط بیمار  مرکز مراقبت هاي درمانیِک براي نزدیک تر شدن به ی% 34خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار، 

در نتیجه بیماریشان ناچار به کاهش یا توقف ، HDمبتال به  از بیمارانِ% 29. نزدیکتر شدن به یکی از بستگان نقل مکان کرده اند
مبتال به بیماري،  براي مراقبت از یکی از بستگانِ ،%)30(همین تعداد از اعضاي خانواده ها هم . فعالیت هاي حرفه اي خود بوده اند

 . فعالیت هاي حرفه اي خود را محدود یا متوقف کرده اند

  مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادربیماران از  انتظارات

مورد از اصلی  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  HDهمانند مجموع شرکت کنندگان در این تحقیق، پاسخ دهندگان مبتال به 
 :ترین عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اند

هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانیِ متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 اروپایی 

بهداشت محلی، به  رکز تخصصیِ مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاريِ اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان •
 وضعیت بیمار منظور تسهیل تداوم پیگیري
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 ) به ویژه براي مطالعات بالینی(همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر فعالیت می کنند  •

فیزیوتراپی، گفتار درمانی، روان ( ارائه مراقبت هاي درمانی مکرر در رابطه با بیماري نادر"، HD به مبتالنظر پاسخ دهندگان  به
آموزش دادن به متخصصین محلی به منظور پاسخگویی به نیازهاي خاص بیماران و ارائه اطالعاتی در مورد نحوه  "و  ")درمانی و غیره

که (رتبه پنجم و ششم را در ضروري ترین عملکردهاي مراکز تخصصی دارا هستند  HDبراي بیماران مبتال به  "تماس بیماران با آنها
در مقایسه با  HDدهندگان مبتال به پاسخ ). به این عملکردها داده اند دهندگانر پاسخ این رتبه باالتر از آن رتبه اي است که سای
نقش پزشک عمومی عمدتاً بررسی آندسته از مشکالت بهداشتی  " داشته اند که عبارتاین مجموع پاسخ دهندگان، موافقت بیشتري با 

 .هرچند که هنوز هم این عبارت در پائین فهرست اولویت ها قرار دارد ."ه به بیماري نادر مربوط نیستنداست ک

 به نتایج  واکنش ها

حفظ کرده و طول عمر خود را  خود رازندگی کیفیت  نیاز دارند تا بتوانندمراقبت هاي چند رشته اي به  HDبیماران مبتال به 
، هیچ یک از خدمات مورد بررسی در این اطالعاتی ندارند HD زمینه بیماري دری که رغم نظر برخی از پزشکانعلی. افزایش دهند

روحی و جسمی رفاه استقالل، فقط از آن طریق می توانند بیماران ئه می دهند که ااین خدمات، روشهایی را ار. نیستند "اضافی"تحقیق 
 HD مبتال به بلکه بیماراندارند نیست  مشکلدر تلفظ  ی کهکودکان منحصر بهگفتار درمانی  ،بعنوان مثال . شأن خود را حفظ کنندو 

، دست یابدبسیار مهم  براي اینکه بیمار بتواند به این خدمت پزشکیِ. پرهیز از انزوا می سازدارتباط با دوستان خود و ادامه بهرا قادر 
گفتار عالوه بر این، بیماران باید به . دهدارجاع او را به یک متخصص گفتار درمانی و آگاه بوده به گفتار درمانی بیمار  پزشک باید از نیازِ

چراکه این بیماران حتی به گفته خودشان اغلب بیمارانی ، وضعیت آنها را پیگیري نمایدموافقت می کند درمانگري ارجاع داده شوند که 
اغلب با مشکل عدم آگاهی زیاد بسیاري از متخصصان پزشکی در و خانواده هاي آنها  HD مبتال به بیماران .تلقی می شوند "بی ارزش"

این جزوات را خانواده ها  و را آماده کرده اندتوضیحی سازمان هاي مرتبط با بیماران جزواتی بنابراین . روبرو می شوندزمینه بیماریشان 
به همین . هایی ایجاد شودیشرفتن بیماري پمی کنند تا در آموزش مداوم درخصوص اییا پزشکان عمومی توزیع ها فیزیوتراپ بین 

و اغلب  آگاهی کمی دارند HDبیماران مبتال به  ، از نیازهايفاصله دارنداز دنیاي پزشکی که  خدمات اجتماعیارائه دهندگان  ترتیب،
یماران همچنین نقش سازمان هاي مرتبط با ب. که محق آن هستند ناتوانند اجتماعیکمکهاي آندسته کمک به بیماران در دریافت  در

 .منصفانه دارندو  اجتماعی ضروري حمایت از بیماران در دریافت این خدماتمهمی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(163) 



طور کلی از بافراد مبتال به این بیماري  "
آنها در برنامه : خستگی  رنج می برند

 ".نیاز دارنداستراحت مکرر  بهروزانه خود 
 بیمار مبتال به سندرم مارفان

 (MFS)  سندرم مارفان

 .سندرم مارفان فرانسه نوشته شده است این فصل با همکاري بنیاد مارفان سوئیس و انجمن

 
 تصویر بالینی

مؤثر تشکیل بافت همبند در که ی جهش در ژناست که در نتیجه اتوزومال غالب ژنتیکی اختالل یک ) MFS(سندرم مارفان 
بافت همبند  ،در سراسر بدناز آنجا که ). می بخشد استحکامو  ساختار اندامها شکلست که به یماده ابافت همبند (است ایجاد می شود 

، قلب و هابدن، از جمله اسکلت، چشمبسیاري از سیستم هاي بر یافت می شود، سندرم مارفان می تواند 
شامل افزایش طول عالئم این بیماري . ثیر گذاردأت سیستم عصبی، پوست و ریه ها رگ هاي خونی،

چشم، نزدیک بینی عدسی  سینه، جابجاییقفسه فرورفتگی یا برآمدگی ، پشتیژکوبازوها، پاها و انگشتان، 
 000/10هر  در نفرسه  MFS بیماريشیوع تخمینی  .می باشدو شاهرگ اختالالت دریچه هاي قلب  و

معموال در دوران کودکی  MFS هاي بیماري اولین نشانه. یکسان است انزن و انبر مردتأثیر آن نفر و 
می  را تجربهخفیف تا شدید  طیف وسیعی از عالئمِ MFS مبتال به هر چند که بیماران. ظاهر می شود

براي هیچ درمانی  هرچند. می شوندبدتر  ي بیمارينشانه هاش سن اما در بیشتر موارد با افزای، کنند
ارزیابی ساالنه ستون  طیف وسیعی از گزینه هاي درمان، از جملهاما انجام وجود دارد،  MFSبیماري 

و برخی از مشکالت  اصالح کرد ، لنز و یا عمل جراحیبا عینکبینایی را می توان اختالل . داراي اهمیت استقلب،  فقرات، قفسه سینه و
 .کنترل شوندجراحی عمل ممکن است با دارو یا  دریچه قلب

 سندرم مارفان زندگی با

هاي  ، تجزیه و تحلیلمالقات همیشگی با پزشک، به معناي مقابله با یک بیماري مزمن مادام العمر، MFS زندگی با بیماري
مبتال اکثر بیماران  ،اینهارغم همه علی. میباشدهمراه بیماري عالج ناپذیر اما قابل درمان  با اینکه ان است و ارزیابی هاي متخصص مکرر

 ع و شدت عالئمی که بر هر بیمار اثر می گذاردونو همچنین ت بیماريعالئم این طیف  .خوبی داشته باشند می توانند زندگی MFS به
پزشکی هاي درمان . کنند تغییر عمر بیماردر طول عالیم عالوه بر این، ممکن است . متفاوت استاز یک بیمار تا بیمار دیگر بسیار 

پیش بینی نشده را تقریباً از بین برده  از اتساعِ آئورت و مرگ احتمالی ناشیِناگهانی خطر پارگی  ،منظم آئورت هايمدرن و ارزیابی 
 .است
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ورزشی خودداري شود دوران مدرسه و  د و از فعالیتهاي جسمانیِرتا زمانی که هرگونه مشکل مربوط به بینایی مورد توجه قرار گی
نقش داشته روابط  می تواند در برقراريبدن  ظاهر با این حال، مسائل مربوط به اعتماد به نفس و .بودخواهد نسبتا طبیعی یادگیري 

خودروها،  هايو صندلی  ودهپیدا کردن لباس مناسب مشکل ب باشد کهبلند  قد بیماران آنقدردر بسیاري از موارد ممکن است  .باشد
بلند کردن مسأله باید در انتخاب شغل  MFSبیماران مبتال به . اي آنها نداشته باشندي کافی برفضاهیچگاه  و یا هواپیماها هاقطار

 . را در نظر بگیرند کم استرسمحیط هاي ، و همچنین مکان چندین بار استراحت کردن در روزو ا وزن زیادي ندارندی که اجسام
 نیز باآنها که فرزند احتمال وجود دارد  ٪ 50 باشند کهه داشتگی را آمادباید این خانواده ، گیري براي تشکیل صمیم این بیماران در ت

با استفاده از مشاوره ژنتیک، از امکان تشخیص پیش از النه گزینی در رحم د نبیماران همچنین می توان .شود متولد MFS بیماري
 . استفاده کنند

 بیماري سندرم مارفان تشخیص

 شرکت کنندگان در تحقیق 

 ). 1شکل (، از هفت کشور مورد تحلیل قرار گرفت MFSخانواده بیماران مبتال به  682در این تحقیق،  پاسخ هاي 

 %). 47و  ٪ 53به ترتیب، (تعداد پاسخ دهندگان  زن و مرد تقریباً برابر بود 

 از این تشخیص ها پیش از% 25سال بود اما  15بیماران در زمان تشخیص، میانگین سن 

 . سالگی صورت گرفته بودند 32پس از سن % 25سالگی و  4سن  

                                    

 .بودند MFSبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  - 1شکل                                                                              

 انتظار براي تشخیص بیماري

و این تشخیص ها ) ٪7(توجه به سن بروز اولین عالئم بیماري، تشخیص بیماري در دوران نوزادي بندرت صورت می گیرد با 
 .معموالً بدلیل وجود موارد دیگرِ بیماري در خانواده بوده است

سال  2براي نیمی از بیماران  ،تشخیص تازمان سپري شده بین اولین تظاهرات بالینی  ي،صرف نظر از تشخیص هاي دوران نوزاد
از خانواده ها با  ٪ 38در طول زمانی که بیمار بدنبال تشخیص بیماريِ خود بوده است، . بوده است) از بیماران% 25سال براي  5/4و (

ینات و تعداد قابل توجهی از معا در طول این دوره،. پزشک مشورت کرده اند بیش از بیستبا  آناناز  ٪ 7پنج پزشک، و  بیش از
. انجام گرفته اند ) ٪ 22(و آزمایش ژنتیک ) ٪ 43(، تست عملکرد )٪ 48(، تست بیولوژیکی )٪ 76(اشعه ایکس  آزمایشات مختلف

از بیماران % 81که این تشخیص اشتباه براي  از بیماران تشخیص دیگري را دریافت کرده بودند ٪ MFS ،25پیش از تشخیص بیماري 
 .)٪ 29و یا جراحی  ٪ 8، روحی یا روانی  ٪ 32پزشکی (منجر به درمانهاي نامناسب شده بود 

یک سال : به همراه داشته اند MFSتاخیرهاي طوالنی تري را در رسیدن به تشخیص صحیح بیماري  تشخیص هاي نادرست،
بدون وجود موارد تشخیص اشتباه، ده سال تأخیر در تشخیص صحیح بیماري در صورت تشخیص زمان براي تشخیص صحیح بیماري 

% 72در  ).است بوده سال تأخیر در تشخیص صحیح بیماري در صورتی که تشخیص اشتباه اولیه، تشخیص روانپزشکی14(اولیه اشتباه 
پیامدها با تاخیرهاي طوالنی تري در رسیدن به تشخیص  این. از خانواده ها، تاخیر در تشخیص منجر به عواقب زیانباري شده است

سال براي بیمارانی که عواقب شخصی را گزارش داده اند  4ماه براي بیمارانی که عواقبی را گزارش نکرده اند،  13(نهایی همراه بوده اند 
 ). 2شکل ) (سال براي کسانی که عواقب خانوادگی را تجربه کرده اند 6و 
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 MFSنتایج تأخیر در تشخیص در بیماران مبتال به  - 2شکل 

 تشخیص 

ساختاري . بدست آمده است) ٪ 12(و عملکردي ) ٪ 28(، بیولوژیکی )٪ 32(بر اساس اطالعات بالینی  MFSتشخیص بیماري 
گاهی اوقات و ) ٪ 53( دیگر سایر ساختار بیمارستانییک و یا %) 19(که تشخیص در آن صورت می گیرد معموال یک مرکز تخصصی 

از آنها در کشور دیگري % 3از بیماران در منطقه دیگر و براي % 28محل ساختار پزشکی براي . بوده است) ٪ 18(مطب خصوصی  یک
از بیماران این هزینه ها را  ٪ 10از موارد نیازمند کمک مالی بیماران بوده که  ٪ 94دسترسی به تشخیص صحیح در . واقع بوده است

 ٪ 25. از بیماران، تاخیر در تشخیص به سطح مخارج شخصی بستگی داشته است ٪ 31به نظر بعالوه، . یا بسیار باال عنوان کرده اند باال
بیشتر تأیید تشخیص  ،در مطب هاي خصوصی. خواستار نظر پزشک دیگري بوده اند، MFSاز بیماران براي تایید تشخیص بیماري 

 .تا تشخیص اولیه بیماري%) 28(بیماري صورت گرفته 

 اعالم تشخیص بیماري

از موارد بصورت شفاهی به % 13از موارد طی یک مشاوره خصوصی استاندارد و همچنین در  ٪ 71اعالم تشخیص بیماري در 
از بیماران، بدون ارائه  ٪ 19اعالم تشخیص بیماري به . صورت گرفته است%) 8(، و یا بصورت تلفنی )مثالً در راهرو(شکل دیگر  

از % 26از موارد، منبع ارائه اطالعات، پزشکی و در  ٪ 74عات، در در صورت ارائه این اطال. اطالعات در مورد بیماري صورت گرفته است
حمایت روانی همراه با اعالم تشخیص، بندرت صورت گرفته . %)15( سازمان مرتبط با بیماران بوده است غیر پزشکی از جمله ،موارد

از بیماران وجود این حمایتها را ضروري % 86که  درحالی%) 20(
 . می دانند

 

رضایت از شرایط اعالم تشخیص بیماري به بیماران  - 3شکل 
 MFSمبتال به 

 

  جنبه هاي ژنتیکی

از موارد جزئیاتی در مورد احتمال وجود موارد  ٪ 38از خانواده ها توضیح داده شده که در  ٪ 74ماهیت ژنتیکی این بیماري به 
 .از خانواده ها مشاوره ژنتیکی ارائه شده بود ٪ 43به . دیگر در خانواده ارائه شده است
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تشخیص قبل از النه گزینی حق بیمار است ، اما  "
گاهی اوقات بیمار به این بهانه که حامل ژن معیوب بودن 

بیماري نیست از این  دهمیشه به معناي ابتال به شکل شدی
 بیمار مبتال به سندرم مارفان ".حق محروم می شود

 

ارائه شده بودند یا خیر، ) ٪ 43(این اطالعات چه به پیشنهاد یک متخصص بهداشت  
تشخیص منجر به  ،از موارد ٪ 25از موارد به خانواده انتقال داده شده بودند که در  ٪ 82در 

منجر به  ،از موارد% 8بیماري یکی از بستگانی که عالئم بیماري را تجربه کرده بود و در 
 .شده است ،کی از بستگانی که عالئم بیماري را نداشتهتشخیص بیماري ی

 به نتایج  واکنش ها

 مبتال بهکه پزشکان می دانند آبراهام لینکلن و نیکولو پاگانینی هم رنج می برند این واقعیت  ازاغلب  MFSبیماران مبتال به 
MFS ،در کالبد  تشخیص این بیمارياغلب  متاسفانه،. دهندتشخیص در یک بیمار جدید عالئم این بیماري را  نیستندقادر  اما بودند

و غیر پزشکی  پزشکی عواقب ،MFS مبتال بهیا تأخیر در تشخیص بیماري در کودکان تشخیص عدم  .مشخص می شودشکافی 
 کودکان مبتال به: داردبیماران شدیدي براي خود MFS  ضعیف نوشتن در ، باشند، دست و پا چلفتی زود خسته شوندممکن است

تشخیص داده ی که بیماریشان بنابراین، کودکان. غیبت کنند از مدرسه غالباًقند خون  بدلیل کمیِ و داشته باشدضعف  شاند، بینایینباش
 ممکن است استعداد ذهنی. تلقی می شوند یا بی قرار کم هوشبه عنوان دانش آموزان بی توجه، بی دقت، اي ناعادالنه به شکل نشده 

عدم دلیل ب. شود، نادیده گرفته بروز کندمناسب  آموزشیمحیط یک ر د د، که می توانMFS مبتال کم سن و سالِدانش آموزان 
به اشتغال در مشاغلی تشویق شوند که بیشتر توان ، MFS مبتال به بزرگساالن جوانِممکن است در مدرسه، این دانش آموزان موفقیت 

پیامدهاي پزشکی و غیر  .را به همراه دارد یا عملکرد نامطلوب کاري بعديحوادث این امر زوال سریع جسمی و . جسمی می طلبند
ز والدین به فرزند ایعنی (چنانچه بیماري در نتیجه جهش خودبخودي بوجود آمده باشد  .براي تمام خانواده رخ دهد ممکن استپزشکی 

تغییر شکل قفسه  ،آشکار چهرهویژگی هاي ( MFS بیماري مرتبط با جسمیویژگی هاي ممکن است پذیرش ) ته باشدفانتقال نیا
ممکن است  MFSکودك مبتال به  والدینِ. دشوار باشددیگران، از جمله اعضاي خانواده براي ) و بلند بسیار باریکدست هاي سینه، 

براي و پذیرش آن بوده غم انگیز  بیماري،به دلیل عدم تشخیص  ،MFS مبتال به تولد بچه هاي دیگرِ. محافظت کننداز او بیش از حد 
به علت عدم آگاهی و دانش مورد نیاز  ه آنانتقال دوباربراي انتقال بیماري بلکه یکبار آنها نه تنها براي بسیار سخت است زیرا والدین 

که گاهی ی است قحتشخیص قبل از النه گزینی . احساس گناه می کنند  ،ان دیگردر مورد داشتن فرزندآگاهانه تصمیم گیري براي 
 . قطعی نمی سازد از آن محروم می شوندژن معیوب را انتقال  ،ناقل بیماري بودنتفکر که این بر اساس اوقات والدین 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی 

  شرکت کنندگان در تحقیق

 ). 4شکل (از هشت کشور مورد تحلیل قرار گرفت  MFSبیماران مبتال به  ◌ٴ خانواده 419در این تحقیق،  پاسخ هاي 

 %). 40(بیشتر از مردان بود %) 60(تعداد پاسخ دهندگان  زن 

 ). سال 21: سن در زمان تشخیص میانگین (سال بود  37بیماران میانگین سن 

 

 

 .بودند MFSبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 4شکل 
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  خدمات پزشکینیاز به 

که این ( ندمورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماريِ خود بود 11نیازمند   MFSبه طور کلی، بیماران مبتال به 
 بیماران بیش از همه مشاوره قلب و عروق ). بیماري نادرِ مورد بررسی است 16مورد خدمات مورد نیاز براي  9میزان بیشتر از متوسط

آزمایشاتی که بیش از همه . را مطالبه کرده اند) ٪ 33(و اورژانس ) ٪ 42(ارتوپدي  ،)٪ 68(چشم پزشکی و پس از آن خدمات %) 91(
و ) ٪ 54(تصویربرداري تخصصی  ،)٪ 63(سونوگرافی  ،)٪ 65(تست بیولوژیکی ، %)75(بودند شامل الکتروکاردیوگرام مورد نیاز 
و جراحی ) ٪ 43(فیزیوتراپی  ،)٪ 64( دندانپزشکی ،)٪ 56(عینک انواع دیگر مراقبت هاي درمانی شامل . می باشند )٪ 49(رادیولوژي 

 . روز، نیازمند بستري شدن بودند 19از بیماران براي میانگینِ زمانیِ  ٪ 43. بودند )٪ 26(

 

 

نیاز و دسترسیِ  – 5شکل 
 8به  MFSبیماران مبتال به  

 از خدمات پزشکی نمونه

 

 

 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 موارد% 8در به خدمات پزشکی  MFSعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

 12(فیزیوتراپی  ،)٪ 17(بیماران در دستیابی به خدمات جراحی . از بیماران غیرممکن بوده است% 29براي  هطب ریدسترسی به 
 دندانپزشکی، )٪ 5(چشم پزشکی  ،)٪ 7(در مقایسه، دسترسی به خدمات اورژانس . کمتر با مانع روبرو شده اند) ٪ 11(و ارتوپدي ) ٪
عدم ارجاع بیمار به متخصصان، شایع ترین . ز بیماران غیرممکن بوده استااد کمی دي تعبرا) ٪ 2(و یا مشاوره هاي قلب و عروق ) ٪ 5(

در  ٪ 57 ی،درصد در اصالح و ترمیم عیوب استخوان 68،  هدرصد در طب ری 70: خدمات بوده است این مانع در دسترسی به
قلب و در دسترس نبودن خدمات، مانعی در دستیابی به خدمات . درصد در چشم پزشکی 50در عمل جراحی و  ٪ 56 ی،فیزیوتراپ

چشم پزشکی  ،)درصد 38(نیز مانعی در دستیابی به خدمات دندانپزشکی  هزینه هاي شخصی. بود) ٪ 24(و فیزیوتراپی ) ٪ 33(عروق 
 . عنوان شده است) ٪ 17(و قلب و عروق ) ٪ 29(

و عروق و قلب ) ٪ 21(پزشکی ، چشم )٪ 26(ارتوپدي به مشاوره هاي  ابیدستیمانع نیز قرار مالقات  تعیینزمان انتظار براي 
به عنوان موانع دسترسی به ) ٪ 50( به محل ارائه خدماتسفر دشواري و  )٪ 33(ساختار پزشکی محل از  زیادفاصله . بوده است )17٪(

 .گزارش شده اند قلب و عروقمشاوره 

 از موارد دشوار بوده است  ٪ 14دسترسی به خدمات پزشکی در 

تعداد . بیش از همه دشوار بوده  است) ٪ 19(و ارتوپدي ) ٪ 21(مشاوره هاي چشم پزشکی براي پاسخ دهندگان دسترسی به 
) ٪46(ندانپزشکی دهزینه شخصی . ناکافی بوده است) ٪ 15(و اصالح و ترمیم عیوب استخوانی ) ٪ 16(فیزیوتراپی قرار مالقات ها براي 

 .بسیار باال عنوان شده است )٪ 36(راحی و ج
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) ٪ 19(و جراحی ) ٪ 20(اورژانس ساختار پزشکی بیش از همه براي خدمات محل کمک یک فرد متخصص براي سفر به  
 .موارد فراهم بوده استاز % 4موجود بوده اما در مورد سایر خدمات بندرت و مجموعاً در 

 رضایت از خدمات پزشکی 

از بیماران، خدمات پزشکی انتظارات آنها را بطور کامل و یا تا حدودي برآورده کرده است و در این  ٪ 91در مجموع، به نظر 
 ). 6شکل (خصوص تفاوتهاي کمی میان خدمات پزشکی مختلف وجود داشته است 

 

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  MFSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  – 6شکل 

 تماعی کمک هاي اج

به سختی % 21یک مددکار اجتماعی نشده و با موفق به دیدار % 5از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 22در میان 
بوده که در این خصوص تفاوتهاي کمی در رابطه با % 54سطح رضایت ازاین کمک ها مجموعاً . توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

 ). 7شکل (اجتماعی مشاهده شده است هاي نوع کمک 

 

 

 

 

 

 

 از خدمات اجتماعی خاص MFSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 7شکل 

  عدم پذیرش بیماران

 16به همان میزانِ مجموع پاسخ دهندگانِ مبتال به ) ٪ 19(عدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی را  MFSبیماران مبتال به 
عدم تمایل متخصصان بهداشتی به ، علت اصلی عدم پذیرش این بیماران. تجربه کرده اند) ٪ 18ر مجموع د(بیماري نادرِ مورد بررسی 

عدم پذیرش بیماران بندرت بدلیل ویژگیهاي ظاهري بوده است ). موارد ٪ 81(درمان آنها به دلیل پیچیدگی بیماریشان بوده است 
حتی به میزان کمتري بعنوان دالیل عدم %) 6(و مشکل در برقراري ارتباط  %)6(عدم پذیرش بدلیل رفتارهاي ناشی از بیماري %). 16(

 .پذیرش بیماران در نظر گرفته شده اند
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 ). 8شکل (متغیر است  اوتعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل سکونت 

 

فراوانی تجمعیِ دالیل  - 8شکل 
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور 

)n = تعداد کل پاسخ دهندگان (
از آنجا که . MFSدر بیماري 

ممکن است عدم پذیرش بیماران، 
بیش از یک بار و به بیش از یک 
دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل 
این عدم پذیرش بیش از تعداد 
پاسخ دهندگانی است که از سوي 

 .متخصصان پذیرفته نشده اند

 

  عواقب ناشی از بیماري

 از این % 40در  .یا توقف فعالیت حرفه اي خود شده استحجم کاري از خانواده ها، یکی از اعضا ناچار به کاهش  ٪ 49در 
از آنها یکی از اعضاي خانواده براي مراقبت از یکی از بستگان % 9خانواده ها، فرد بیمار فعالیت حرفه اي خود را محدود کرده و در 

 . ستفعالیت حرفه اي خود را کاهش داده ا

 مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادر بیماران از  انتظارات

مورد از اصلی  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  MFSهمانند مجموع شرکت کنندگان در این تحقیق، پاسخ دهندگان مبتال به 
 :ترین عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اند

هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانیِ متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 ی اروپای

بهداشت محلی، به  رکز تخصصی مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان •
 منظور تسهیل تداوم پیگیري وضعیت بیمار

 ) به ویژه براي مطالعات بالینی(همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر فعالیت می کنند  •

این بیماري بسیاري از اندام هاي بدن را تحت تأثیر قرار می دهد و نیازمند مراقبت هاي چند رشته اي می باشد تعجب  از آنجا که
ارائه امکان آزمایشات یا مشاوره هاي گروهی به بیماران در یک روز  "نیز عملکرد  MFSآور نیست که پاسخ دهندگان مبتال به 

 .را بعنوان یکی از عملکردهاي ضروري تر مراکز تخصصی در نظر بگیرند "ر مالقات هامشترك در مرکز تخصصی، و سازماندهی قرا
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موانع  "مقایسه با مجموع پاسخ دهندگان بیش از دیگران این مطلب را عنوان کرده اند که  در MFS پاسخ دهندگان مبتال به
درد، خستگی و (یا مشکالت جسمیِ پیشِ رويِ بیمار /اصلی سفر به محل یک مرکز تخصصی، زمان مورد نیاز براي رفتن به آنجا و

 ."است) صدمات

 به نتایج هاواکنش 

دسترسی به دغدغه اصلی آنها  نیست بلکه MFS مبتال بهافراد  اصلینگرانی  ،به طور کلی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی
پیدا کردن اما آسان است،  ل، پیدا کردن یک متخصص فیزیوتراپبه عنوان مثا. آگاهی دارند بیمارياین در مورد ی است که متخصصان
 .می باشددشوار براي او ایجاد می کنند  MFS که عضالت و رباط هاي فرد بیمار مبتال به  ییبا محدودیت های که فیزیوتراپ
، مانند هزینه هابازپرداخت  مسئولِسازمان هاي  از سوي، بلکه از سوي متخصصان بهداشتینه تنها  MFS بیماران مبتال به نیازهاي
در دندان ممکن پوسیدگی  ایجاد، پزشکی را در نظر بگیرید اگر نیازهاي خدمات دندان .بخوبی شناخته نشده انداجتماعی  تأمینسازمان 

با این . شود شنده قلبو در نهایت منجر به التهاب کّ را آلوده کرده قلب یوب معکه می تواند دریچه هاي  ی شودعفونتاست منجر به 
بازپرداخت درمانی، این مراقبت هزینه ، محسوب می شود 'زیبایی شناسی'مشکل از آنجا که پوسیدگی دندان در طرح بیمه درمانی حال، 

 .نمی شود

مواجه نبوده کمک هاي اجتماعی  چندان با مشکل فقدان مطلق MFS بیماري با سایر نیازهاي بهداشتی، افراد مبتال به در رابطه
 ،دیرهنگامبهداشت ضعیف و یا تشخیص . روبرو شده اند MFS مبتال به نیازهاي خاص بیماران ازکافی با عدم وجود دانش ، بلکه اند

تعداد کمی از  ،خستگی و اخراج ،اندبه استراحت طی نشده از دست دادن شغل  به دلیل ترسِ که يبیمارروزهاي ، نامناسباشتغال 
 که هستندی مستلزم آن هایچنین حمایت. کرد جلوگیريبا مداخله مناسب مددکاران اجتماعی از آنها که می توان  ی هستندمسائل

 د دهن ارائه پیشگیرانههمکاري بیشتري داشته باشند تا حمایتهاي خود را مددکاران اجتماعی با متخصصان مراقبت هاي بهداشتی 
 .ارائه شوند رد جدي اجتماعی و یا پزشکیامونه آنکه منتظر بمانند تا این حمایتها در 
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 (MG) میاستنی گراویس

 .استنوشته شده  (AIM)و انجمن میاستنی ایتالیا  (VSN) عضالنی هلند-عصبیانجمن بیماري هاي این فصل با همکاري 

 

 بالینیتصویر 

در . باشدضعف عضالت ارادي می ویژگی آن که  مزمن است عضالنیِ-عصبی خود ایمنیِاختالل یک ) MG(میاستنی گراویس 
 نتشر م، یک ماده شیمیایی به نام استیل کولین می رسند عصب به پایانهدر مغز ایجاد شده هاي عصبی  پیامزمانی که ، سالمبیماران 
در آنجا به بسیاري از گیرنده ها   و عبور می کندعضالنی -اتصال عصبی عضالنیِفیبر  عصب و هپایان فضاي بیناز استیل کولین . می شود

استیل کولین تحریک ها توسط  کافی از گیرنده تعدادزمانی که  .متصل می شود
واکنش هاي در بدن خود  MG بیماران مبتال به. شدند عضالت منقبض می شوند

در حالت  کهدر بدن ی یپروتئینها( ها آنتی بادي که در آن دارندغیر طبیعی ایمنی 
 )حمله می کنندو ویروس ها  مانند باکتري ها ي بیگانهپروتئین هاطبیعی به 

بیماري . دنکنمی گیرنده هاي استیل کولین در عضالت حمله  ی بهنامناسببشکل 
MG زمان لقاح بوجود می در  يجهش خود به خود در نتیجه یک، اما نیست یارث

اشکال در جویدن  ل افتادگی پلک ها، تاري دید، گفتار نامفهوم،عالئم آن شام .آید
تخمین نفر  000/10هر  درنفر بیماري دو این شیوع . است و اشکال در تنفس تعضال مزمنخستگی و بلع، ضعف بازوها و ساق پاها، 

شروع اما ، آشکار می شوداین اختالل معموال در دوران بزرگسالی  هر چند. است یک اندازهبر هر دو جنس به تأثیر آن و  زده می شود
در سه سال اول بروز و بیماران معموال اولیه این بیماري است شایع ترین عالمت  هاضعف چشم. در هر سنی رخ دهدممکن است عالئم 

درمان ست با این حال امکان انجام نی MG بیماري در حال حاضر، هیچ درمانی براي. می شونددچار ضعف دست و پا عالئم اولیه، 
، درمان و برداشتن( پالسمافرز ،)برداشتن تیموس(، جراحی )سیستم ایمنی سرکوب براي(دارو استفاده از شامل  وجود دارد کهعالمتی 

ایمنی غیر  واکنش ، تغییربدنآنتی بادي هاي طبیعی تأمین (داخل وریدي با گلوبولین درمان ایمنی و ) پالسماي خون بازگرداندن
 .می باشد )طبیعی
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جویدن و  بیماري،در روزهاي اول "
اصالً چندین بار . بوددشوار یدن برایم بلع

به ناچار باید و  مبلعنتوانستم چیزي را ب
 ' می شدم بستري در بیمارستان اًفور

Josipa  ،63 ساله ، کرواسی 

 

درمان و مراقبت  ،در نتیجه آزمایشات تشخیصیکم است و  آن میزان مرگ و میراما  است، متفاوتبیماري این  پیشرفتاگر چه 
 .است طبیعی تقریباًطول عمر این بیماران  ،هاي پیشرفته

 میاستنی گراویس بیماري زندگی با

نشانه هاي بیماري در ، در آن زمان همحتی  .دهند یتا زمان بلوغ عالئم بیماري را نشان نمطور معمول ب MGبیماران مبتال به 
 می تواند کامالً ،بیماري صحیح دستیابی به تشخیصساده مسأله در واقع . کامالً متفاوت باشددیگر م بیمار ئعالیک بیمار ممکن است از 

ها اثر بر چشمابتدا ، ت می شودعضالبدون درد  باعث ضعفکه این بیماري،  .محسوب شودیک دستاورد 
بدن سایر بخشهاي ها و دستها و پاضعف و پس از آن باعث ، بینی نمایان می شودافتادگی پلک و دو گذاشته، با

می تواند به  تخصصی و جراحیِدرمان و  داروتجویز ، براي این بیماري وجود ندارد امادرمانی هرچند . می شود
، حال، بهبودي پس از عملبا این . طبیعی داشته باشندرضایت بخش و  بسیارکمک کند زندگی بیماران 

را  ز بیماراندشوار بوده و شاید برخی ادارو  مصرف صحیحمیزان ، و تعیین باشدبسیار طوالنی  ممکن است
وقفه در پیشرفت زندگی نیز  ،متعادل استبیشتر بیماران وضعیت زندگی در حالی که  .مستأصل کند

له ها یا حتی بلند کردن پمانند باال رفتن از  کارهاییو می شوند ته خسبه راحتی  ضعف عضالنی، بیماران  بدلیل. غیرمعمول نیست
دچار مشکل می شود اغلب  MG واقعیت که چشم بیماران مبتال بهاین . دشوار باشدبسیار ممکن است برایشان  شانباالي سردستها 
 MG افراد مبتال بهبا این حال، . . نیازمند قدرت بینایی خوب است را محدود می کندکه  آنها در رانندگی یا اشتغال در مشاغلیتوانایی 

 .مشغول شوندتمام وقت  مشاغلدر کرد فعالیت جسمی اجتناب بتوان از زمانی که  تاتمایل دارند 

  اجتماعی پزشکی ودسترسی به خدمات 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

 ند قرار گرفت بررسیکشور مورد  هفتاز  MGمبتال به خانواده بیماران  647 سوي هاي ارائه شده از در این تحقیق پاسخ
 ).1شکل (

سال  53بیماران سن متوسط  .)٪28( بیشتر از مردان بود ،%)72(تعداد پاسخ دهندگان زن 
 ). سال 38: سن در زمان تشخیص (بود 

 

 

 .بودند MG تحقیق که مبتال به شرکت کنندگان در  - 1شکل 
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 نیاز به خدمات پزشکی 

که این (بودند مربوط به بیماري خود  پزشکیِ خدمات مختلفمورد از انواعِ  8میانگینِ  مندنیازدر مجموع  ،MGبیماران مبتال به 
 ). است بیماري نادر مورد بررسی 16 مورد نیاز براي خدمت پزشکیِمورد  9 کمتر از متوسطمیزان کمی 

اغلب  )٪ 23(و داخلی ) ٪ 25(قلب و عروق  ،)٪ 39(چشم پزشکی مشاوره هاي ، 2ذکر شده در شکل مشاوره هاي عالوه بر 
گوارش، غدد و  ، پوست و مو، خدمات اورژانس،هری طبزنان و زایمان،  ، روماتولوژي،حلق و بینیگوش و  مشاوره هاي. مورد نیاز بودند

که بیش  آزمایشاتی .بوده اند بیماران مورد نیاز موارددرصد از  11 تادرصد  19از  ،دفعاتدر به ترتیب کاهش  نیزادراري  -تناسلیطب 
، )٪ 30(تخصصی  تصویربرداري، )٪ 34(، نوار قلب )٪ 38(رادیولوژي  ،)٪ 68(آزمایشهاي بیولوژیک از همه مورد نیاز بوده اند شامل 

در مورد سایر .می باشند )٪ 13( یولوژيمیکروب و) ٪ 19(سیتولوژي / همچنین بیوپسی  و، )٪ 26( وگرافیو سون) ٪ 32( تست عملکرد
مورد نیاز بیش از همه  )٪ 14(و پالسمافرز ) ٪ 22( ات، تزریق)٪ 22(، فیزیوتراپی )٪ 29(پزشکیدندان ،)٪ 48( عینک، یخدمات مراقبت

 . نیازمند بستري شدن بودند ،روز 21 یِزمانبراي میانگینِ از بیماران  ٪ 43. بوده اند

 دسترسی به خدمات پزشکی 

 اردمو ٪ 12در مجموعاً به خدمات پزشکی  MGعدم دسترسی بیماران مبتال به 

 )٪ 32(بیماران در دستیابی به خدمات روان درمانی . از بیماران غیرممکن بوده است% 44براي  پالسمافرزدسترسی به 
عدم ارجاع بیمار به متخصصان، شایع ترین مانع در دسترسی به خدمات . کمتر با مانع روبرو شده اند%) 22(برق نگار ماهیچه و 

در دسترس نبودن خدمات، مانعی در دستیابی به خدمات  .بوده است )٪ 56(و روان درمانی %) 60(برق نگار ماهیچه  ،)٪ 64(پالسمافرز 
علت اصلی عدم امکان زمان انتظار براي تعیین قرار مالقات نیز . بود )٪ 22( مانیو روان در) ٪ 26(تست عملکرد  ،)٪ 33(مغز و اعصاب 

و دریافت عینک  )درصد 22(دستیابی به مشاوره هاي زنان  و همچنین مانعی قابل توجه در) ٪ 47(مغز و اعصاب دسترسی به خدمات 
آندسته از موانع دسترسی به خدمات که به فاصله بیمار از محل ساختارهاي پزشکی مربوط می شوند درخصوص  .بوده است%) 22(

اصلی  مراه،پیدا کردن ه امکانعدم . وجود داشته اند )٪ 22(و زنان و زایمان) ٪ 27(خدمات اورژانس  ،)٪ 33(مغز و اعصاب خدمات 
 ،)٪ 33(مغز و اعصاب خدمات  بوده و همچنین مانع عمده اي را در دسترسی به ) ٪ 43(زنان  مشاوره هايمانع در دستیابی به ترین 

 ).2شکل (ایجاد کرده است ) ٪ 21(و تست عملکرد ) ٪ 25(روان درمانی  ،)%27(برق نگار ماهیچه 

 

 از خدمات پزشکی نمونه 8به  MGنیاز و دسترسیِ بیماران مبتال به   - 2شکل 

 

 

 



 . نداشتم حمایت روانی در آغاز ، هیچ"
 در مورد ی رااطالعات نمی توانستم هیچ

هیچ  :پیدا کنممیاستنی گراویس بیماري 
گروه حمایت از بیماران وجود یا جزوه 
گاه و بیگاه احساس می کردم از . نداشت

 ".دست رفته ام

 Josipa  ،63 ساله ، کرواسی 
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 دشوار بود  موارداز  ٪ 18دسترسی به خدمات پزشکی در 

دشوار  )٪ 20(و پالسمافرز ) ٪ 21(، مغز و اعصاب )٪ 23( اورژانس خدمات به پاسخ دهندگاندسترسی 
 ،)٪ 25(روان درمانی و به میزان کمتري براي  %)67(دریافت عینک براي ها تعداد قرار مالقات . بوده است
براي شخصی هاي هزینه . عنوان شده است ناکافیبسیار  )٪ 14(و زنان ) ٪ 14(مغز و اعصاب  ،)٪ 15(پالسمافرز 

مغز و اعصاب  ،)٪ 42(زنان  ،)٪ 56( عینک ،)٪ 64(روان درمانی : بسیار باال بوده استتمام خدمات مورد بررسی 
کمک   .%)19(برق نگار ماهیچه  و) ٪ 25(پالسمافرز  ،)٪ 27(خدمات اورژانس  ،)٪ 28(تست عملکرد  ،)٪ 30(

و ) ٪ 15(پالسمافرز  ،)٪ 18(اورژانس براي خدمات به یک ساختار پزشکی  متخصص براي رفتن بیماریک فرد 
 .وجود داشته است%) 5در مجموع (فراهم بوده اما براي تمام خدمات دیگر بندرت  )٪ 9( تست عملکرد

 

رضایت  - 3شکل 
پاسخ دهندگان مبتال 

نمونه از  8از  MGبه 
 خدمات پزشکی

 

 رضایت از خدمات پزشکی 

برآورده کرده اند که در این ي ودبه طور کامل و یا تا حدانتظارات آنها را خدمات پزشکی  ،بیماراناز  ٪ 89به نظر به طور کلی، 
 منديرضایت ٪ 76و  عینکپالسمافرز و رضایتمندي براي  ٪ 94: خصوص تفاوتهایی زیادي میان خدمات پزشکی مختلف وجود داشت

 ).3شکل ( اورژانسبراي خدمات 

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی % 38و نشده موفق به دیدار با یک مددکار اجتماعی % 9 ،به کمک هاي اجتماعی مندنیاز ياز خانواده ها ٪16در میان  
بیماران از خدمت بوده است که % 39سطح رضایتمندي از خدمات اجتماعی در مجموع . دننمالقات کتوانسته اند یک مددکار را 

  "ینه حقوق مالی قانونی و اجتماعیمکمک بیماران در ز"ز خدمت اجتماعی او %) 22(کمتر رضایت  "پذیرش در جامعه" اجتماعی
 ). 4شکل ( داشته اند%) 59(رضایت بیشتري 

 

رضایت  - 4شکل 
پاسخ دهندگان مبتال به 

MG  از خدمات
 اجتماعی خاص
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پاسخ مشابه میزان عدم پذیرش مجموع  ،)٪17( بهداشتیمتخصصان از سوي  MG مبتال بهبیماران میزان عدم پذیرش 
متخصصان  دلیل اصلی عدم پذیرش این بیماران، عدم تمایل). ٪ 18مجموعاً  (است مورد بررسی بیماري نادر  16 مبتال بهدهندگان 
 داشتن مشکل در برقراري ارتباط ،%)9(ویژگیهاي ظاهري  .)موارد %83(بوده است  پیچیدگی این بیماريدلیل ببه درمان  بهداشتی

تعداد دفعات و علت عدم پذیرش  .در نظر گرفته شده اندعدم پذیرش  لعل بندرت بعنوان%) 7(و رفتارهاي ناشی از بیماري %) 11(
 ). 5شکل (تغییر می کرد  آنهابیماران برحسب کشور محل سکونت 

انی تجمعیِ فراو - 5شکل 
دالیل عدم پذیرش بیمار 

تعداد  = n(برحسب کشور 
در ) کل پاسخ دهندگان

از آنجا که . MGبیماري 
ممکن است عدم پذیرش 
بیماران، بیش از یک بار و به 
بیش از یک دلیل صورت 
گرفته باشد تعداد کل این عدم 

 .نشده اندپذیرش بیش از تعداد پاسخ دهندگانی است که از سوي متخصصان پذیرفته 

 عواقب ناشی از بیماري 

 ،از موارد% 44در  این میان، در .شده استکاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود خانواده ها، یکی از اعضا ناچار به از  ٪ 48در 
یکی از بستگان به منظور مراقبت از یکی از اعضاي خانواده  ،موارداز % 4در خود فرد بیمار فعالیت هاي حرفه اي خود را کاهش داده و 

 از بیماران ناچار به جابجایی خانه خود % 13بعنوان یکی از پیامدهاي این بیماري، . ستفعالیتهاي حرفه اي خود را محدود کرده ا
از  به منظور نزدیکتر شدن به یکیو %) 54(براي رفتن به خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار اکثریت این بیماران مجبور بوده اند . بوده اند
  .نقل مکان کنند%) 19(براي نزدیک تر شدن به یک متخصص بیماري و یا %) 22(بستگان 

  بیماري هاي نادر یِ مربوط بهمراکز تخصص بیماران از انتظارات

مورد از اصلی  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  MG مبتال به، پاسخ دهندگان این تحقیقشرکت کنندگان در همانند مجموع 
 :عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اندترین 

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و براي هماهنگ هاي اطالع رسانیِ متخصصان برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی

بهداشت محلی، به  متخصصانو مربوطه  رکز تخصصیِم تمام متخصصانبین بیمار اطالعات پزشکی  به اشتراك گذاريِ هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (فعالیت می کنند این بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •

ی اطالعات ارائهبه نیازهاي خاص بیماران و  گوییپاسخ به منظورمحلی  دادن به متخصصینآموزش " ،شرکت کنندگان در تحقیق
را بعنوان پنجمین عملکرد ضروري مراکز تخصصی در نظر گرفته اند که این رتبه باالتر از آن رتبه  "با آنهاتماس بیماران  در مورد نحوه

 . اي است که سایر پاسخ دهندگان به این عملکرد داده اند
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 به نتایج  ها واکنش

، بیماريتشخیص  پیش از. بیماري آغاز می شود تشخیص صحیحدستیابی به  دشوار به مراقبت هاي بهداشتی با مشکلِ دسترسیِ
بسیار پیچیده بیماري ممکن است شود، درمان می تشخیص داده  زمانی که بیماري. قرار می گیرند طوالنیمعاینات  بیماران اغلب تحت

کورتیکواستروئید یا سرکوب کننده سیستم درمان (درمان  عالوه بر بیماري، زیرااست پیچیده  ،MG مبتال به مراقبت از بیماران .باشد
، پوکی استخوان، مشکالت کبدمانند گلوکوم، آب مروارید، فشار خون باال، مشکالت کلیوي، مشکالت (جانبی زیادي اثرات ) ایمنی

 . است فشردهمند بررسیهاي که نیازرا ایجاد میکند ) گوارشی، و غیره

  عمل جراحی براي برداشتن تیموس ی از قبیلدالیلبه در بیمارستان بیماران نیز ممکن است بستري شدن بررسی ها این 
(thymectomy) ایمونوگلوبولینها که اغلب به سختی  تخصصی مانند پالسمافرز یا تزریق بسیار، مشکالت تنفسی حاد یا درمان هاي

مانند هر عمل جراحی،   جراحی براي برداشتن تیموسعمل . حاد صورت می گیرند را در پی داشته باشندموارد  شده و فقط در انجام
  .باشد آگاه ،در نتیجه بیهوشی بیماريوضعیت  شدن وخیمخطر  از است که پزشک متخصص بیهوشییک  کمک مندنیاز

 نیستند وآنها اغلب با این بیماري آشنا . درك نمی کنندتا زمانی که بسیار حاد شوند را بیماري پزشکان اغلب شدت بالقوه عالئم 
و این به این دلیل است که یا آنها از  "رندنگه دا"آنها را براي خود  ،به جاي ارجاع این بیماران به متخصصان مربوطه ندترجیح می ده

 عالئم بیماران ،اغلب .خود انجام می دهندغرور حرفه اي دلیل باین کار را و یا گاهی اوقات آگاهی ندارند مراکز مراقبت هاي تخصصی 
کرده  بیماران گزارشبسیاري از . می شوند ، و در نهایت نادیده گرفتهگردیدهتلقی ) اضطراب ، افسردگی(روانی ، مشکالت MG ال بهمبت

به آنها توجه جدي  یبهداشت ساختار یچصحبت کنند و در هبه درستی  ستندزیرا نمی توانبوده اند فوري هاي مراقبت اند که خواستار 
 .نمی شده است
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 (OI) بیماري استخوانهاي شکننده

انجمن بیماري استخوانهاي شکننده دانمارك و    OIFE)-آلمان(انجمن بیماري استخوانهاي شکننده آلمان این فصل با همکاري 
 .نوشته شده است

 

 

 بالینیتصویر 

و مشخصه تأثیر می گذارند بافت همبند ی هستند که بر ارثو ژنتیکی نادر گروهی از اختالالت ، (OI) بیماري استخوانهاي شکننده
تولید ی که در جهش در ژندر نتیجه  OI بیماري. که به آسانی شکسته  یا ترك می خورند است بسیار شکننده ییاستخوان ها هاآن

 ورا می سازد رباط ها، تاندون ها و غضروف  ي است کهبافت همبند پروتئین الزم براي سنتزکالژن (دخالت دارد ایجاد می شود کالژن 
 .)مسئول استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست و رگ هاي خونی است

ي نشانه ها به این ترتیب،. بیماري متفاوت هستند شدت از لحاظ ،OI بیماريع انوا
 کوتاه، دندانهاي شکننده، بافت ضعیف، پوست شکننده،قد و شامل  بودهنیز متفاوت  بیماري
ستون فقرات، خونریزي، کبودي آسان و خون دماغ  عضالت، مفاصل شل، درد، انحنايضعف 
بروز آسم و خطر  شیوع باالتر از دست دادن شنوایی، مشکالت تنفسی،. است مکررهاي  شدن
  .کنندتجربه آنها را بیماران این شاید هستند که  مشکالت ریوي نیز عوارض احتمالی سایر

به ارث اتوزومال مغلوب  غالب و یا الاتوزومصفت  بصورت ،آنبسته به نوع  OIبیماري 
شود و تأثیر  تخمین زده مینفر  000/10از یک نفر در هر شیوع این بیماري کمتر  .می رسد

تا  نبرخی از بیمارا بیماريِدر اوایل کودکی رخ می دهد هر چند که  معموالًبیماري عالئم  شروع. است اندازه به یکبر مردان و زنان آن 
در با این حال، . تغییري نمی کند ،این بیماريو یا  متوسط  خفیفعالئم بیماران مبتال به  طول عمر. می شودنزمان بلوغ تشخیص داده 

. کاهش یابدطول عمر ممکن است  ،دستگاه تنفسیضربه تصادفی یا از کار افتادگی بیماري، به دلیل تر شکال شدیدبیماران مبتال به اَ
، به حداکثر رساندن هاشکستگی به حداقل رساندن  برآنها تمرکز  کهد نوجود دار هاییدرماناما ، نیست OIبراي  معالجه اياگر چه هیچ 

  .به حداکثر رساندن عملکرد مستقل و بهبود سالمت عمومی است تحرك،

تقویت استخوان ها و  بمنظور، جراحی ارتوپدي فیزیکیدرمانهاي و کلسیم،  Dویتامین  پیشگیري از کمبودشامل درمانها این 
 .هستند ضعف یا کوتاهی قد یست که دچاروسایل کمکی حرکتی براي کمک به بیماران

 (OI) استخوانهاي شکنندهبیماري  زندگی با

به هم شبیه  OIمبتال به  بیمارِ، هیچ دو بسیار متفاوت است هاآنوجود دارند که شدت  OI آنجا که انواع مختلفی از بیماري از
، و استفاده کنندراه رفتن  دارند همیشه از ابزارهاي کمکیِنیاز برخی دیگر ، راه بروندبه طور مستقل  می توانندبعضی از آنها . نیستند

 .وابسته اند صندلی چرخدار و به استفاده از نیستندقادر به راه رفتن  ،و درمان فیزیکی حتی پس از عمل جراحی ،برخی دیگر هم

 

 

 

 



بیماري  با همرزندگی روز"
ترس مداوم با  ،استخوانهاي شکننده

ترك خوردن  خطر شکستن و یا و
 مجبوریم .ها همراه است استخوان
  ".هر حرکتی تمرکز کنیمبر روي 

Ute آلمان ، 
 

مشکل  صندلی چرخدار بااطراف  رفتن به"
است زیرا جاهاي کمی براي دسترسی ما وجود 

 ،پله ها، نبودن راه هاي شیب دار: دارند
 هیچنبودن گاهی  و هاي بلندپیشخوان 

آسانسوري، زندگی را براي افراد معلول مشکل 
 ".می کند

Karsten دانمارك ، 
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مشکل است نوزادان بویژه در این شکستگی ها درمان . ی هستنداستخوان دچار شکستگی هاي دردناك OIتقریبا تمام بیماران  
درد که در سالهاي اولیه زندگی خود  OI مبتال بهکودکان  برخی .زیرا تعیین محل شکستگی در آنها دشوار است

محتاطانه ت ناگهانی اموقعیت هاي ناآشنا و یا حرکدر  ، بدلیل ترس از تصادفات دردناك،زیادي را تحمل می کنند
تالش کنند تا با افزایش  طبیعیشان به حفاظت از فرزندان، تا علیرغم میلوالدین تشویق می شوند . عمل می کنند

با توجه به شکستگی هاي  .پیدا کنند اعتماد به نفس تجارب مثبت و استقالل کودکانشان به آنها کمک کنند 
 بهبه اشتباه بخصوص پیش از تشخیص  بیماري،  ،OIکودکان مبتال به  معموالً والدیناستخوانی مکرر، متاسفانه 

هم، هنگامی که الزم باشد کودك متخصصی را تشخیص  حتی بعد از. شوندمی از کودکانشان متهم استفاده سوء 
 . والدین باید خود را آماده کنند تا به سواالتی در این زمینه پاسخ دهندا این بیماري آشنا نیست، مالقات کند که با

با . را دارا هستندویژه هاي آموزش بهره مندي از براي اغلب شرایط الزم  ،هستندمبتال  OIی که به انواع شدید بیماري ودکانک
این مسأله داراي اهمیت است که ، مستقلی خواهند داشتو زندگی شغل در نهایت  OIمبتال به بسیاري از کودکان این حال از آنجا که 

 . عادي پذیرفتدرس هاي کالس در آنها را  در صورت امکان

براي فراهم بازسازي بسیاري از عناصر خانه زیادي همچون زندگی مستقل چالش هاي داشتن ، OI مبتال بهبراي بزرگساالن 
 . کردن امکان زندگی مستقل را بهمراه دارد

و یا ورودي  راه دسترسی شیب دار ایجاد یک عبارت ازاین سازگاریها انجام ، استفاده می کنندصندلی چرخدار  افرادي که ازبراي 
به گونه اي سازگار کرد که با شرایط هر فردي  باید راآشپزخانه و حمام اجزاي . استدیگر هاي  قابل دسترس 

 درکسانی که نمی توانند به راحتی  چهو کوتاهی دارند کسانی که قد چه ، استصندلی چرخدار که داراي 
ناچار به ، بیماران ممکن است باشد پرهزینه بسیار خانه هماهنگ سازياگر . منطبق باشد ،دناطراف حرکت کن

در هر دو  .ی زندگی کنندکز کمکادر مراز بیماران  دیگربرخی ممکن است الزم باشد . شوندخود خانه جابجایی 
 .دور می شوند آنها آشنا هستند ی که باو از مکان هایخود دوستان و خانواده از بیماران  ،حالت
 روزانه ◌ٴ برنامه ریزي گسترده به معناي ،باشداستفاده از صندلی چرخدار  مندبیماري که نیازیک به شدن مبتال 
که  OI مبتال به ، ، براي بیماراناده هستندسدیگران  که براي هاي کوتاهمانند خرید و یا سفرکارهایی . است

، راه شیب دارفاقد  زیرا بسیاري از ساختمانها می طلبندبرنامه ریزي و تالش زیادي را ستند نیقادر به راه رفتن 
در هر  OIبراي بیماران مبتال به . در نتیجه دستیابی به امکانات غیرممکن می شود .هستندبلند و یا عناصر دیگر  پیشخوانآسانسور، 

این بیماران فیزیکی  هايتفاوت  حضور در اجتماع باعث جلب توجهات ناخواسته می شود زیرا افرادي که در اطراف آنها هستند با سنی،
 .نمی باشندآشنا 

 خدمات پزشکی و اجتماعیدسترسی به 

 شرکت کنندگان در تحقیق

کشور مورد تحلیل قرار  هشتاز  OI مبتال به خانواده بیماران 421در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 1شکل ( گرفت

 %). 39(ان بود مرد بیشتر از%) 61(پاسخ دهندگان  زن تعداد 

 ). سال 7: سن در زمان تشخیص (سال بود  35بیماران سن میانگین 

 .بودند OIبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 
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  نیاز به خدمات پزشکی

بودند خود  مربوط به بیماريِ خدمات پزشکیِ انواع مختلف مورد از 8نیازمند به طور متوسط  OI مبتال به انبه طور کلی، بیمارِ
نمونه از خدمات  8این بیماران  ).است مورد بررسی بیماري نادرِ 16خدمات مورد نیاز براي مورد  9 متوسطکه این میزان کمی کمتر از (

، )٪ 30(اینها، خدمات اورِِِژانس عالوه بر ). 2شکل (هستند مشخص کرده اند  OIمورد نیاز بیماران مبتال به بیش از همه پزشکی را که 
 ،)٪ 14(اطفال خدمات و پس از آن  )٪ 17(قلب و عروق  و) ٪ 17(روماتولوژي  ،)٪ 19(پزشکی ، چشم )٪ 30(پزشکی  توانبخشی

آزمایشاتی که  .اغلب مورد نیاز بیماران بودند )٪ 11(و غدد درون ریز ) ٪ 11( ، ژنتیک)٪ 12(، زنان )٪ 14(، طب پا )درصد 14(داخلی 
 عملکردتست  ،)درصد 32(تخصصی تصویربرداريو ) ٪ 55(، تست بیولوژیکی )٪ 59(رادیولوژي بیش از همه مورد نیاز بودند شامل 

 پزشکینداند، )٪ 62(فیزیوتراپی شامل هاي درمانی انواع دیگر مراقبت . می باشند )٪ 17( سونوگرافیو ) ٪ 17(، نوار قلب )19٪(
براي از بیماران  ٪ 53. ندبود )٪ 27( عینکو  )٪27(جراحی  ،)٪ 27(، مراقبت هاي پرستاري )٪ 28( ات، تزریق)٪ 36(پروتز  ،)60٪(

 . ، نیازمند بستري شدن بودندروز 20میانگینِ زمانیِ 

 دسترسی به خدمات پزشکی

 موارداز  ٪ 16در مجموعاً به خدمات پزشکی  OIبیماران مبتال به عدم دسترسی 

، و گوش و حلق و )٪26(ریه  طب ،)درصد 35(کنترل درد بیش از همه براي خدمات  ،عدم امکان دسترسی به خدمات
 ،)٪9(، پروتز )٪9(ارتوپدي دسترسی به خدمات  ،  OIبراي تعداد کمتري از بیماران مبتال به  ،در مقابل. گزارش شده است)٪16(بینی

عدم امکان دسترسی به شایع ترین علت  ،ارجاع بیمار به متخصصانعدم . غیرممکن بوده است )٪8( دندانپزشکیو ) درصد 9(جراحی 
 )٪45( دندانپزشکیدسترس نبودن خدمات در . بوده است )٪46(پروتز  و) ٪ 50(، جراحی )٪ 60(ریه  طب، )%65(خدمات کنترل درد 

گوش و اصلی ترین مانع در دستیابی به خدمات  ،شخصیهاي هزینه . ، دلیل اصلی عدم امکان دسترسی به آنها بود)٪40(و فیزیوتراپی 
زمان  .بوده است )٪ 25(و ارتوپدي ) ٪ 27(فیزیوتراپی ،)٪ 40( پزشکیدسترسی به دندان در یمانع و همچنین، )٪ 33( بینیحلق و 

، جراحی )٪ 30(، ارتوپدي )٪39( کنترل دردخدمات : می باشدمانعی در دستیابی به تمام خدمات  ،انتظار براي تعیین قرار مالقات
 .)٪ 20( ریهو طب  )٪ 20( دندانپزشکی، )٪ 23(، پروتز )٪ 27(فیزیوتراپی  ،)٪ 28(بینی  و حلق و، گوش )30٪(

 

 

 

 

 

 

 

  OIنمونه از خدمات پزشکی در بیماري  8یاز و دسترسی به ن - 2شکل 
 

 دشوار بود  موارداز  ٪ 18دسترسی به خدمات پزشکی در 

 ،)٪ 14( دندانپزشکی، )٪ 14(، خدمات کنترل درد )٪15(جراحی  ،)٪ 16( ، ارتوپدي)٪ 21(پروتز  خدمات به اندسترسی بیمار
  .دشوار بوده است )٪ 9( و گوش و حلق و بینی) ٪ 12( هریطب ، )٪ 13(فیزیوتراپی 
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ناکافی در  )٪ 14(درد کنترل و خدمات ) ٪ 14(ارتوپدي  ،)٪ 19(فیزیوتراپی  ،)٪ 25(پروتز براي خدمات ها تعداد قرار مالقات 
 ،)٪ 50( دندانپزشکی، )٪ 51(پروتز : است بودهباال  ،براي تمام خدمات مورد بررسی شخصیهاي هزینه میزان  .نظر گرفته شده است

و جراحی ) ٪ 35(، فیزیوتراپی )٪ 35(، ارتوپدي )٪ 36(ه طب ری ،)٪ 39(، گوش و حلق و بینی )درصد 43(کنترل درد  خدمات
تاحدي براي تمام خدمات مورد بررسی و بیشتر از همه  ،یک ساختار پزشکیمحل به  متخصص براي رفتن بیماریک فرد کمک ).33٪(

: ع بوده استاغلب در منطقه یا کشور دیگري واق ،ارائه دهنده آن شکیِپزبراي آندسته از خدمات پزشکی فراهم بوده است که ساختار 
 ، فیزیوتراپی)درصد 12( و حلق و بینیگوش  ،)٪ 14(ارتوپدي  ،)٪ 15(خدمات کنترل درد  ،)٪ 16(ریه طب  ،)٪ 24(عمل جراحی 

 ).٪ 5(و پروتز ) ٪ 6( دندانپزشکی، )٪ 11(

 رضایت از خدمات پزشکی 

که در این  برآورده کرده اندي ودبه طور کامل و یا تا حدانتظارات آنها را خدمات پزشکی  ،بیماراناز  ٪ 91به نظر به طور کلی، 
شکل (براي فیزیوتراپی و خدمات کنترل درد  ٪87براي طب ریه و  ٪98: خصوص تفاوتهایی میان خدمات پزشکی مختلف وجود دارد

3.( 

 

 

 

 

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  OIرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 3شکل 

 کمک هاي اجتماعی

به سختی % 29و نشده موفق به دیدار با یک مددکار اجتماعی % 2 ،به کمک هاي اجتماعی مندنیاز ياز خانواده ها ٪29در میان  
کمک هاي اجتماعی در مقایسه  .بوده است ٪49در مجموع این کمک ها  مندي ازسطح رضایت. دننمالقات کتوانسته اند یک مددکار را 

 ).4شکل (رضایت از این کمک ها پائین تر بوده است  حبا این حال سط. در دسترس تر بوده اند ،با خدمات پزشکی

 از خدمات اجتماعی خاص OIرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 4شکل 
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  عدم پذیرش بیماران



پاسخ مشابه میزان عدم پذیرش مجموع  ،)موارداز  ٪17( بهداشتیمتخصصان از سوي  OI مبتال بهبیماران میزان عدم پذیرش 
به  بهداشتیمتخصصان  دلیل اصلی عدم پذیرش این بیماران، عدم تمایل). ٪ 18(است مورد بررسی بیماري نادر  16 به مبتالدهندگان 

، مشکل در برقراري )٪12(ظاهري بیماري  يپذیرش بیماران بدلیل جنبه هاعدم بوده است  پیچیدگی این بیماريدلیل ببیماران درمان 
 ،تعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیماران. ستگزارش شده ا يکمتربه میزانِ  ،)٪3(اري و رفتارهاي ناشی از بیم) ٪11(ارتباط 

 ).5شکل ( تغییر می کرد آنهابرحسب کشور محل سکونت 

 عواقب ناشی از بیماري 

 ،از موارد% 23در  این میان، در .شده استکاهش یا توقف فعالیت حرفه اي خود ناچار به  ءخانواده ها، یکی از اعضااز  ٪ 58در 
 ،به منظور مراقبت از یکی از بستگانیکی از اعضاي خانواده  ،موارداز % 35در خود فرد بیمار فعالیت هاي حرفه اي خود را کاهش داده و 

 از بیماران ناچار به جابجایی خانه خود % 21بعنوان یکی از پیامدهاي این بیماري، . ستفعالیتهاي حرفه اي خود را محدود کرده ا
به  آنها همچنین. نقل مکان کنند %)74(براي رفتن به خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار اکثریت این بیماران مجبور بوده اند . بوده اند

براي نزدیکتر شدن به یک یا و %) 17(براي نزدیک تر شدن به یک متخصص بیماري ، یا %)17(منظور نزدیکتر شدن به یکی از بستگان 
 .جابجا شده اند) ٪5(درمانی سازگار با شرایط بیمار  مرکز مراقبت هاي

فراوانی تجمعیِ دالیل عدم  - 5شکل 
 = n(پذیرش بیمار برحسب کشور 

در بیماري ) تعداد کل پاسخ دهندگان
OI . از آنجا که ممکن است عدم پذیرش

بیماران، بیش از یک بار و به بیش از 
یک دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل 

پذیرش بیش از تعداد پاسخ این عدم 
دهندگانی است که از سوي متخصصان 

 .پذیرفته نشده اند

  بیماري هاي نادر یِ مربوط بهمراکز تخصص بیماران از انتظارات

مورد از اصلی ترین  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  OI مبتال به، پاسخ دهندگان این تحقیقشرکت کنندگان در همانند مجموع 
 :مراکز تخصصی عنوان کرده اندعملکردهاي 

ین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار ب هماهنگیِ •
 .به بیمار می پردازند

براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و هاي اطالع رسانیِ متخصصان برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه  •
 اروپایی 

بهداشت محلی، به  متخصصانو مربوطه  رکز تخصصیِم تمام متخصصانبین بیمار اطالعات پزشکی  به اشتراك گذاريِ هماهنگیِ •
 وضعیت بیمارمنظور تسهیل تداوم پیگیري 

 ) مطالعات بالینی برايبه ویژه (لیت می کنند فعااین بیماري نادر که در خصوص همکاري با تیم تحقیقاتی  •
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بیماران در وضعیت تسهیل پیگیري "عملکرد  ،بودند OIاین تحقیق که مبتال به بیماري شرکت کنندگان در به نظر آندسته از 
مرحله ، یا از بزرگساالن ازمراقبت  به مرحلهاز کودکان هاي درمانی مراقبت آسان کردن عبور از مرحله با  شانمراحل مختلف زندگی

پنجمین عملکرد ضروري یک مرکز تخصصی است که این رتبه باالتر از آن رتبه  "مراقبت از سالمندانمرحله مراقبت از بزرگساالن به 
داده کودکی تشخیص دوران یماري در طول سال هاي اولیه از آنجا که این ب. به این عملکرد داده اند دهندگاناي است که سایر پاسخ 

 .داراي اهمیت می دانندرا  عملکرداین  OI مبتال به ، تعجب آور نیست که پاسخ دهندگانشود می

 به نتایج  ها واکنش

 بیماراناین نیازهاي  براي جوابگویی بهاما  ،هستندآنها در دسترس  OI مبتال به خدمات مورد نیاز بیماران ،در بسیاري از کشورها
 OI همچون ی براي اختالل خاص درمانگاه،یک  هبسیار بندرت اتفاق می افتد کتخصصی،  وجود مراکز ی در صورتحت. کافی نمی باشند

و یا حتی از کشورهاي مختلف  چند درمانگاه ی ازمتخصصان کهکمتر اتفاق می افتد  و حتیباشد  ايچند رشته  پزشکیِ یک تیم داراي
براي به دست آوردن خدمات براي فرزندان باید  OIوالدین کودکان مبتال به  .با یکدیگر همکاري کنند OI مبتال به براي کمک به بیمار

  .می باشند، کمتر قادر به انجام این کار هستندر دردهاي جسمانی چااغلب دکه ، OI مبتال به مستقلِبزرگساالن  .مبارزه کنند ،خود

هزینه هاي پرداخت ها  این درمانالزمه حتی اگر  ،استفاده کرده اندطب جایگزین  داده اند که ازبسیاري از بیماران گزارش 
 هایی که بهدرمان  امابه عنوان یک مشکل شایع پذیرفته شده  ،OI مبتال به بیمارانِمزمن  هايدرد فقط اخیراً. شخصی بوده باشد

 ریوي و اختالالت عالئمموضوع  ،میان افراد متخصصدر مدتهاست که . اندنیافته  گسترشهنوز  ها مربوط هستنددرد کنترل این
بسیاري از متخصین . است 'تابو'در واقع یک و  موضوعی هراس آور ،براي بهبود تنفس یدستگاه هاي تنفس احتمالی بهوابستگی 

  .آگاهی ندارند اکسیژن و افسردگی، ضعف و خستگی عمومی از ارتباط میان سطح پائین یبهداشت

متخصصان خود هستند بهترین  معموالً OI بیماران مبتال به .شان نمیپذیرندبیماربه دلیل پیچیدگی را بیماران  اینپزشکان اغلب 
نتیجه  در یبهداشت حتی ممکن است تعداد دفعاتی که متخصصان. بپذیرند اصلیبه عنوان مقامات بهداشتی را پزشکان  ندارندو تمایلی 

ی نداشته کمکهیچ بیمار له باعث می شود أمس گاهی اوقات این. ند بیشتر باشدفته ااین بیماران را نپذیر ،خود احساس عدم اعتماد به
را بیابد و از درمانهاي غیرضروري یک متخصص آگاه تر این عدم پذیرش فرصتی را براي بیمار فراهم می آورد تا او  ،در مواقع دیگر. باشد

 .ناموفق پرهیز کندل جراحی امو انجام اع

و یا براي بیماران بسیار کم سن براي کودکان  سبک وکوچک چرخدار هاي صندلی (مناسب  وسایل کمک حرکتیِامکان دریافت 
نیز نگرش عمومی نسبت به افراد معلول و در مورد ، استمتفاوت دیگر از کشوري به کشور ) هستند OI مبتال بهکه جثه  کوچک

 .وضعیت به همین صورت می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

(183) 



 (PWS)  "ویلی-پرادر"  سندرم

 

 .نوشته شده است چکجمهوري  "ویلی-پرادر"  سندرمفرانسه و انجمن  "ویلی-پرادر"  سندرمین فصل با همکاري انجمن ا

 

 

 بالینیتصویر 

نسخه  بر رويچندین ژن  نمایهاست که در نتیجه فقدان  رشدي-عصبییک بیماري پیچیده ) PWS( "ویلی-پرادر"  سندرم
بسیاري از تصور می شود  .ژنتیکی منتقل نمی شود بصورت PWS بیماري اغلب موارد،در . ایجاد می شود 15کروموزوم  پدري

رفتار غذا خوردن، تنفس، رشد جنسی، ها  این هسته. باشد هسته هیپوتاالموس در مغزرشد  اختالل در بدلیل ،بیماري این تظاهرات
افراد در نتیجه، . عملکردهاي دیگر را کنترل می کنندو بسیاري از  رشد، درجه حرارت بدن

، شدیدی تنفس هاي، نقصزیاداشتهاي سیري ناپذیر و پرخوري مزمن، چربی  PWS مبتال به
آنها . رشد نیافته دارند و خصوصیات جنسی) هورمون رشدکمبود به علت ( ناقصرشد جسمی 

یادگیري، عقب ماندگی ذهنی، مشکالت در  ناتوانی اَشکال خفیفهمچنین ممکن است از 
 موارد .رنج برند یعمل-يفکر وسواس بی ثباتی عاطفی و و مشکالت روانی، از جمله گفتاري

، فشار خون باال، 2 نوعدیابت ، پوکی استخوان، کژپشتی، انحراف چشم عبارتند ازدیگر مشترك 
 000/10در هر بیماري این ). گاهی شدید( اختالالت خواب و کندن پوست مشکالت پوستی،

 .استبه یک اندازه  مردان و زنان بروز آن بینو  را مبتال می کند انکودک ي ازکمترتعداد یک یا  تولد تقریباً

بعلت  PWSمبتال به نوزادان براي غذا خوردن . نمایان می شونددر زمان تولد  زود یعنی بسیار PWS هاي بیمارياولین نشانه 
. به نظر می رسند "شل و ول"ضعیف و ان کودکاین . دارندمشکل وزن این نوزادان در زیاد کردن و  دشوار است  معموالًهیپوتونی شدید 

بزرگسالی عادت هاي هوسی غذا خوردن در طول و دارند غذا  به یوسواساي ، عالقه ین پیش از مدرسهسندر  PWSکودکان مبتال به 
. مؤثر است و مرگ و میرتاً بر گسترش بیماري عمدکه است ی املع و این می شود که اغلب منجر به چاقی شدید هم ادامه می یابد

گفتار درمان افراد مبتال به این بیماري شامل . دنیاب افزایش سنرفتن  باالبا  و ممکن استشده مشکالت عاطفی در دوران کودکی شروع 
درمان هاي اصالح و  خاص هاي آموزش. است رشدهورمون شدیداً کنترل شده با کالري کم و  رژیم غذاییِ، درمان فیزیکی، یدرمان

هاي درمانی می توانند طول عمر و کیفیت زندگی افراد مبتال به تشخیص زود هنگام و مراقبت . ضروري هستندنیز رفتار  ◌ٴ کننده
PWS را بهبود بخشند . 

 

 

 

 

 

 

 

 



در سن زیاد،  ياشتها مربوط به این مشکالت"
 غذا مام وقت تاو . آغاز شدسالگی  2

 هرچیزي که پیدا می کرد ، و می خواست

از ناچار شدیم رفت و آمد با بسیاري . می خورد
همیشه باید چون  ن را قطع کنیمدوستانما

 .بسیار پر تنش بود مراقب او بودیم و این کار
پیدا  اجتماعیي احساس یک نوع انزواکم کم 

عده کمی از دوستانمان، این  تنها. کردیم
 ".مشکل را درك می کردند

 PWSوالدین یک کودك مبتال به  
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 "ویلی-پرادر"سندرم  زندگی با

غذا دادن به حتی ت، عضالمناسب  رشدعدم  بعلت. ات دایمی هستندتوجه مندنیازبالفاصله بعد از تولد  PWSبیماران مبتال به 
طمئن شوند که او به م بیدار نگهدارند تانوزاد خود را باشد که در طی آن والدین باید می تواند یک فرایند طوالنی مدت کودك هم 

 اوي فزاینده مبارزه براي مهار اشتهابه  به سرعت،  PWSمبتال به  مبارزه براي تغذیه کودكبا این حال، . ذا خورده استاندازه کافی غ
دستور طبق والدین باید کودکان خود را  . تبدیل می شوداست هیپوتاالموس که ناشی از اختالل عملکرد 

گاهی اوقات رسیدن به سن مدرسه،  با .شرکت دهند بدنیهاي در فعالیت  پائینبسیار از سنین  فیزیوتراپ
. شوندآموزش هاي ویژه نیازمند کودکان این و ممکن است  می افتد تاخیربه رشد زبان و یادگیري 

و مکرراً در  به شدت عالقه مند شوندهمچنین ممکن است تنها به چند مبحث  PWS مبتال بهکودکان 
این  .هایشان می شود همکالسیسردرگمی معلمان و  استیصالباعث که این امر آنها صحبت کنند  مورد

حساس یابی در این سن را به شدت محدود می کند و باعث می شود آنها ادوست در کودك توانایی ،عوامل
چراکه ، باشد سختمی تواند بسیار  ،هم PWS مبتال به بیماران هايزندگی خواهر و برادر. کنند تنهایی

مراقبت از دسترس دور نگهداشته می شوند و والدین بخش زیادي از زمان خود را صرف  یی مرتباًغذا مواد
در  می طلبدرا ي دیگر خانواده بچه ها زیاد و بردباريِتحمل  هااین. می کنند PWS مبتال بهاز کودك 
را بطور کامل درك  خانوادهآنها هم هنوز کم سن تر از آن باشند که بتوانند شرایط  ممکن است حالی که

 ضروريزندگی  یِو بزرگسال یمراحل نوجوان تا حتی وهمیشه  ،PWS مبتال بهنظارت بر افراد  .کنند
این سؤال مناسب هستند، در نهایت  PWSکودکان مبتال به براي ارائه فعالیت هایی که براي تالشهاي فراوان والدین علیرغم  .است

به این سؤال پاسخ . خواهد کردمراقبت از آنها  چه کسیر نتوانند از فرزندانشان مراقبت کنند نها مطرح می شود که وقتی آنها دیگبراي آ
 که براي آنها بسیار دشوار استآنچه براي یادگیري و باشند  مهربانبسیار  ممکن است PWS مبتال بهبا این حال،کودکان . نیستآسان 

 .بهمراه دارد ،هم براي کودك و هم والدین ،ی رابزرگو موفقیت رضایت  تالش زیادي کنند که این امر

 "ویلی-پرادر"  سندرمبیماري  تشخیص

  تحقیقشرکت کنندگان در 

 14از ، PWSمبتال به خانواده بیماران  803 سوي هاي ارائه شده از در این تحقیق پاسخ
 ). 1شکل (ند قرار گرفت بررسیکشور مورد 

 ) ٪ 50و  ٪50به ترتیب ( تعداد شرکت کنندگان زن و مرد در تحقیق برابر بود

 7از موارد تشخیص بعد از سن  ٪25اگرچه سال بود  7/1 در زمان تشخیص بیمارانسن متوسط 
 .سالگی رخ داده بود

 .بودند PWS تحقیق که مبتال به شرکت کنندگان در  - 1شکل 
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 بیماريتشخیص براي انتظار 

 ◌ٴ مشاهده ◌ٴ در دوران نوزادي تشخیص داده شده است که دو سوم از این موارد تشخیص، در نتیجه ،از بیماران ٪ 32بیماري 
تأخیر در تشخیص  ،در مجموع. بدنبال آزمایشات نوزادي صورت گرفته است ،آن یک سومِ و ،اختالالت در طول بارداري یا در زمان تولد

در مواردي که تشخیص در دوران نوزادي . بوده است) ماه 7(طوالنی تر از تأخیر در تشخیص بیماري مردان  ،)ماه 30(بیماري زنان 
سال  10بیماران و از  ٪25سال براي  5/1ز کمتر ا(سال  4 ،براي دستیابی به تشخیص بیماريزمانِ سپري شده  ،صورت نگرفته بود

% 5پزشک و  5از خانواده ها با بیش از % 33، بودهدر طول زمانی که بیمار بدنبال تشخیص بیماري خود . بوده است )از آنان ٪25براي 
، تست  ٪ 77تست بیولوژیکی،(در طول این دوره، معاینات و آزمایشات زیادي . پزشک مشاوره داشته اند 20از خانواده ها با بیش از 

، PWSپیش از دریافت تشخیص صحیح بیماري .صورت گرفته بودند) درصد 72و تست عملکرد ،  ٪ 54، اشعه ایکس،  ٪ 57 ی،ژنتیک
منجر به درمان هاي نامناسب  ،از بیماران% 59در  بیماري تشخیص اشتباه. از بیماران تشخیص دیگري را دریافت کرده بودند% 42

صحیح  با زمان طوالنی تري در تشخیصِ ،تشخیص هاي اشتباه. شده است )٪ 12 ی،یا روانپزشک درصد ؛ 7 ، جراحی، ٪ 16 ی،پزشک(
تأخیر در تشخیص صحیح  سال 6تأخیر در تشخیص صحیح در صورت عدم تشخیص اشتباه،  سال 5/2: همراه بوده اند PWSبیماري 

 ،از خانواده ها% 81براي ). در صورت تشخیص اشتباه روانیسال تأخیر در تشخیص صحیح بیماري  10(در صورت تشخیص اولیه اشتباه 
به تشخیص صحیح  این عواقب با صرف زمان طوالنی تر براي دستیابی. منجر به عواقب زیانباري شده است بیماري تأخیر در تشخیص
تجربه کرده را  تأخیر در تشخیصبراي بیمارانی که عواقب  سال 6ارانی که عواقبی را تجربه نکرده اند و در بیم سال 2(همراه بوده است 

 ).2شکل ) (اند

 

 

 

 

 

 

 

 PWSعواقب تأخیر در تشخیص براي بیماران مبتال به  - 2شکل 

 تشخیص

 ٪ 10در . از بیماران، پیش از رسیدن به تشخیص صحیح بیماري، احتمال وجود یک بیماري نادر مطرح شده بوده است ٪ 56در 
با  ،احتمال وجود یک بیماري نادر پیشنهادات قبلیِ. بوداز سوي فرد غیر پزشک مطرح شده  ،از این موارد، احتمال وجود بیماري نادر

سال تأخیر در تشخیص درصورتی که احتمال وجود یک بیماري  4: صحیح همراه بوده استزمان طوالنی تري در رسیدن به تشخیص 
در صورت . سال تأخیر درصورتی که این احتمال از سوي فرد غیرپزشک مطرح شده بود 9شده بود و  مطرحنادر از سوي فرد پزشک 

ساختاري که . آمده بودبدست ) ٪ 19(بیولوژیکی و ) ٪28(، بالینی )٪ 34(بر اساس اطالعات ژنتیکی  ، این تشخیصتشخیص بیماري
از % 37بوده که براي )  ٪ 70(دیگر  ساختار بیمارستانیِ یکو یا %) 18(یک مرکز تخصصی  معموالً گرفته بودتشخیص در آن صورت 

از  عمدتاً(جزئیات دقیق در مورد بیماري از منابع غیر پزشکی  ،از موارد% 30در . در منطقه یا کشور دیگري واقع بوده است ،خانواده ها
 . دریافت شده اند )٪15(طریق رسانه ها 

بوده که دو سوم از پاسخ دهندگان، این هزینه ها را کم یا  از خانواده ها ٪48کمک مالی مند نیازبیماري دسترسی به تشخیص 
 . این هزینه ها را باال یا بسیار باال عنوان کرده اند ،متوسط و یک سوم از آنها
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 اعالم تشخیص بیماري

صورت ) ٪ 30(و یا مستقیماً از سوي یک آزمایشگاه تشخیصی ) ٪ 55(اعالم تشخیص بیماري اغلب توسط یک متخصص ژنتیک 
بصورت شفاهی  ،از موارد% 12از موارد طی یک مشاوره خصوصی استاندارد و همچنین در  ٪65اعالم تشخیص بیماري در . گرفته است

 . صورت گرفته است%) 10(و یا بصورت کتبی و بدون توضیحات ) مثالً در راهرو(به شکل دیگر  

منبع ارائه  ،العاتیدر صورت ارائه چنین اط. بودارائه شده بدون همراهی اطالعاتی درخصوص بیماري  ،یک سوم از موارد تشخیص
 .غیر پزشکی از جمله سازمان هاي حمایت از بیماران بوده است ،از موارد ٪24، و همچنین در )٪41(پزشکی  ،اطالعات در اغلب موارد

 روانشناس، و در صورت وجود، این حمایتها توسط یک %)20(است  صورت گرفتهحمایت روانی همراه با اعالم تشخیص بیماري، بندرت 
از % 86این سطح پایین حمایت ها،  مقایسه بادر . انجام شده است )٪5(یا پزشک  )٪5(یک عضو سازمان مرتبط با بیماران  ،)7٪(

 .ضروري هستنداین حمایتها وجود خانواده ها معتقد بودند که 

 

 

رضایت از شرایط اعالم تشخیص بیماري به  - 3شکل 
 PWSبیماران مبتال به 

 

 

  جنبه هاي ژنتیکی

جهش در مورد  یجزئیات ،از موارد ٪ 71در که خانواده ها توضیح داده شده، موارد به از  ٪77در ماهیت ژنتیکی این بیماري 
یک متخصص بهداشت  پیشنهادچه به  ،اطالعاتاین . مشاوره ژنتیکی ارائه شده بود ،از خانواده ها ٪ 25 به. ارائه شده است خودبخودي

، پدر بزرگ و مادر بزرگ )٪ 44( والدینیا به انتقال داده شده بودند که موارد به خانواده از  ٪ 68، در خیریا ارائه شده بودند ) ٪ 17(
  .شده بودند ابالغ )٪ 35(و یا عموها، خاله یا عموزاده ) ٪ 60(، خواهر و برادر )٪ 31(

 به نتایج ها واکنش 

خاصیت ارتجاعی ( هیپوتونیدر حالی که  .بینی نیست قابل پیش انتقال آناما یک بیماري ژنتیکی است،  PWS بیماري اگرچه
در شرکت کننده  از بیمارانِ ٪ 32، تنها را امکان پذیر سازد بسیاري از موارد تشخیص می بایستدر هنگام تولد ) ماهیچه "کشسانی"یا 

یا در زمان تولد ممکن است به علت عدم توجه تیم هاي پزشکی و  بیماريتشخیص عدم  .تحقیق چنین چیزي را گزارش داده انداین 
هیپوتونی  ،در مواقع دیگر. "این یک مشکل روانی است" ، یا"است خسته بود و کودكطوالنی  زایمان": باشد که اتی از این قبیلتوجیه

، و این عالمت گرددپیشنهاد نمی  PWS بیماري علت این هیپوتونی، وجود دانش کافی، فقداناما به دلیل تشخیص داده می شود 
را می دختران و  ي بین پسرانبیمار تشخیصدر تاخیر میزان تفاوت در  .نمی شودثبت هم  نوزاد تازه متولد شده در سوابق پزشکیحتی 

و میت تلقی شده کم اهبیماري  معموالً، ه نشودمراحل اولیه تشخیص داد اگر بیماري در. اختالالت بیضه توضیح دادتوان تاحدودي با 
بیمار سعی می کنند به  "از دست دادن" ترسِاز  ،هاد دهند تا با یک همکار ماهرتر مشورت کنندنبجاي آنکه به خانواده ها پیشپزشکان 

 زیرا، دارد PWS مبتال به بیمارانآینده تا حد زیادي نقش مهمی در سالمت  بیماريتشخیص  سن. خانواده ها قوت قلب بدهند
ایجاد زبان، و جلوگیري از  شناختی، به ویژه رشد به کمال رساندن. را باید در مراحل خاص رشد مورد توجه قرار دادبسیاري از مسائل 

 .نمونه اي از این موارد هستند PWS ان مبتال بهکودکاضافه وزن در 
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عواقب  این موارد از، بلکه در نظر گرفتعنوان امري اجتناب ناپذیر بیا بیماري عالیم را نباید بعنوان و چاقی  معلولیت ذهنی
آن تشخیص بیماري درمحیطی که  ، با این حالهمیشه دشوار است PWS بیماري قبول تشخیص. دیرهنگام بیماري هستند تشخیصِ

با حمایت صورت گیرد و دو والدین در ابتدا باید در حضور هر بیماري اعالم تشخیص  .داراي اهمیت استبراي والدین  دصورت می پذیر
باید با والدین به  ،)شده است و دركبیماري پذیرفته که تشخیص از ایناطمینان حصول براي (دوم در مشاوره  .همراه باشدروانی هاي 

 .پرداختخانواده سایر اعضاي به بیماري تشخیص  و آماده سازي براي توضیحداشتن فرزندان دیگر هاي بالقوه براي  بحث در مورد برنامه

 اجتماعی  پزشکی ودسترسی به خدمات 

  تحقیقشرکت کنندگان در 

کشور  10از  PWS مبتال به بیماران ◌ٴ خانواده 371در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 4شکل ( مورد تحلیل قرار گرفت

 %). 49و  ٪ 51به ترتیب، (یکسان بود پاسخ دهندگان  زن و مرد تعداد 

 ). سال 6 :سن در زمان تشخیص (سال بود  18بیماران سن میانگین 

 .بودند PWSبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  - 4شکل 

 

 نیاز به خدمات پزشکی 

که (بودند مربوط به بیماري خود  انواع مختلف خدمات پزشکیِ مورد از 11نیازمند بیش از   PWS مبتال به انبه طور کلی، بیمار
عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده ). است بیماري نادر مورد بررسی 16مورد نیاز براي پزشکی خدمات مورد  9 متوسط میزان بیشتر ازاین 

مشاوره هاي  .)از بیماران ٪ 31و  ٪ 38به ترتیب (ند نیاز بودمورد اغلب نیز عروق قلب و چشم پزشکی و ه هاي ورا، مش5در شکل 
 طیف وسیعِ مورد نیازِنیز  خدمات اورژانس، طب پا، داخلی و مغز و اعصاب ،هتوانبخشی، پوست، طب ریژنتیک، گوش و حلق و بینی، 

نوار  ،)٪ 45(رادیولوژي  ،)٪ 71(تست بیولوژیکی آزمایشاتی که بیش از همه مورد نیاز بودند شامل  .بودنداز بیماران  ٪ 24تا  ٪ 11
تا  ٪ 18(می باشند  نوار مغز، میکروبیولوژي، تست عملکرد و تخصصی صویربرداريت، و همچنین سونوگرافی، تست ژنتیکی، %)34(قلب 

مراقبت هاي  ی،حرکت-درمان هاي روانپس از آن  و) ٪ 38( اتو تزریق) ٪ 50( درخصوص انواع دیگر خدمات، عینک ).از بیماران ٪ 28
 ).از بیماران ٪ 29تا  ٪ 14 توسط طیف وسیعِ(بیش از همه مورد استفاده بیماران قرار گرفته اند عمل جراحی سنجی، پرستاري، بینایی 

 . نیازمند بستري شدن بودند روز 26براي میانگین مدت از بیماران  ٪ 56

 

 

 

 

 

 

 از خدمات پزشکی نمونه 8به  PWSنیاز و دسترسیِ بیماران مبتال به  - 5شکل 
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  پزشکیدسترسی به خدمات 

 موارد ٪ 10به خدمات پزشکی بطورکلی در  PWSعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

عدم  .بیش از همه غیرممکن بوده است )٪ 18(و گفتار درمانی ) ٪ 20(خدمات فیزیوتراپی به  PWSبیماران مبتال به دسترسی 
 )٪81(و گفتار درمانی ) ٪ 81(تغذیه  ،)٪ 86( فیزیوتراپی ،)٪ 91(اطفال  طب دسترسی به دلیل اصلی عدمارجاع بیمار به متخصصان، 

ی در اصل در دسترس نبودن خدمات، مانع .از خدمات مورد بررسی می باشد مورد دیگرِ 4 از% 79تا % 61 شاملِبوده و گستره آن 
 هزینه هاي شخصی نیز مانع. ه استگزارش شد )٪ 30(و گفتار درمانی ) ٪ 31(فیزیوتراپی  ،)٪ 33(روان درمانی دستیابی به خدمات 

 خدماتزمان انتظار براي تعیین قرار مالقات نیز مانع دستیابی به . بوده است%) 14( دندانپزشکیدر دستیابی به خدمات  عمده
که به فاصله بیمار از محل  عللیآندسته از . ه استدر نظر گرفته شد )٪ 22(و روان درمانی ) ٪ 24(تغذیه  ،)٪ 31(فیزیوتراپی 

در مقایسه  با بیماران مبتال  ،به خدمات PWSبه دفعات کمتري مانع دستیابی بیماران مبتال به  ،ساختارهاي پزشکی مربوط می شوند
با این وجود، بیماران، عدم توانایی در یافتن همراه، هزینه و طول سفر به محل ارائه خدمات  .اند بودهبه سایر بیماري هاي مورد بررسی 

 .عنوان کرده اند و روان درمانی پزشکیارتوپدي، دندان فیزیوتراپی،را بعنوان موانع دستیابی به خدمات 

  از موارد دشوار بوده است ٪ 15دسترسی به خدمات پزشکی، در 

دشوار بوده   )٪ 17( یو گفتار درمان) ٪ 18(روان درمانی  ،)٪ 19(ارتوپدي  ،)٪ 25(تغذیه  خدماتدسترسی به  ،براي بیماران
شده  در نظر گرفتهناکافی   گفتار درمانی، روان درمانی و تغذیهمشاوره هاي براي از موارد % 25در بیش از تعداد قرار مالقات ها . است
کمک یک فرد . بسیار باال عنوان شده است )٪ 32(ارتوپدي و ) ٪ 34( دندانپزشکی، )٪ 46(روان درمانی هزینه هاي شخصی  .است

بیشتر براي این تناقض وجود دارد که این کمک ها و %) 7(گزارش شده بندرت در مجموع متخصص براي سفر به محل ساختار پزشکی 
از مشاوره هاي % 23تا % 11. مشاوره هایی که در خارج از آن منطقه ارائه می شدندخدمات ارائه شده در همان منطقه فراهم بوده اند تا 

در مقایسه، سایر خدمات  .متغیر بوده است% 7تا % 5پزشکی، در خارج از منطقه واقع شده بودند و میزان کمک هاي متخصصین بین 
 از موارد% 14تا % 8افراد متخصص در  شده بودند و کمک از مواقع در خارج از منطقه محل سکونت بیمار  واقع% 8تا % 6مراقبتی در 
 .مراقبتی،  فراهم بوده است ارائه دهنده این خدمات سفر به مراکزِ

 رضایت از خدمات پزشکی

سطح  .کرده اندبه طور کامل و یا تا حدودي برآورده  رااز بیماران، خدمات پزشکی، انتطارات آنها  ٪ 90در مجموع، به نظرِ 
براي % 80روان درمانی و براي % 83براي طب اطفال و دندانپزشکی تا % 95از این خدمات برطبق نوع خدمت پزشکی، از  رضایت

 .تغییر می کند خدمات تغذیه

 

 

 

 

 

 

 نمونه از خدمات پزشکی 8از  PWSرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 6شکل 
 



در  معموالً ،مراقبت از کودکان سالم برايتالش "
 کاهش  ،حدود دوران نوجوانی با افزایش استقالل

-پرادر"سندرم به  مراقبت از افراد مبتال. می یابد
افراد مبتال به این می رسد و نبه پایان هرگز  "ویلی

 در تمام شرایط تقریباً ،صرف نظر از سنشان ،بیماري
 ".نیازمند حمایت بزرگساالن هستند

 PWS مبتال بهیک کودك  والدین

 

(189) 

 کمک هاي اجتماعی

به سختی % 23یک مددکار اجتماعی نشده و با موفق به دیدار % 3از خانواده هاي نیازمند به کمک هاي اجتماعی،  ٪ 42در میان 
با این  .مقایسه با خدمات پزشکی، دسترسی به کمک هاي اجتماعی امکان پذیرتر بوده است در. توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

 ).7شکل ( می باشد رسطح رضایت از این کمک ها پائینتحال، 

 

رضایت پاسخ  - 7شکل 
 PWSدهندگان مبتال به 

 از خدمات اجتماعی خاص

 

 

  عدم پذیرش بیماران

کمتر از میزانِ مجموع پاسخ دهندگانِ مبتال به  ،)٪8(از سوي متخصصان بهداشتی  PWSمیزانِ عدم پذیرش بیماران مبتال به 
عدم تمایل متخصصان بهداشتی به درمان آنها به ، علت اصلی عدم پذیرش این بیماران. استبوده ) ٪ 18(بیماري نادرِ مورد بررسی  16

عدم هم بعنوان دالیل %) 29(گیهاي ظاهري ژو وی %)32(رفتارهاي ناشی از بیماري ). ٪ 65(دلیل پیچیدگی بیماریشان بوده است 
 اوو علت عدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل سکونت  تعداد دفعات. اندپذیرش بیماران از سوي متخصصان بهداشتی گزارش شده 

 ).8شکل (متغیر است 

فراوانی تجمعی دالیل  - 8شکل 
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور 

)n = در ) تعداد کل پاسخ دهندگان
از آنجا که ممکن . PWSبیماري 

است عدم پذیرش بیماران، بیش از 
یک بار و به بیش از یک دلیل 

تعداد کل این صورت گرفته باشد 
 .عدم پذیرش بیش از تعداد پاسخ دهندگانی است که از سوي متخصصان پذیرفته نشده اند

  عواقب ناشی از بیماري

، خانواده ها بیشتر میان این در. از بیماران، به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از بیماري، ناچار به جابجایی خانه خود بوده اند ٪ 11
یا براي نزدیکتر شدن به یک مرکز مراقبتهاي %) 32( به خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار

نزدیکتر شدن به متخصصین ، و همچنین به منظور %)32(درمانی سازگار با شرایط بیمار 
در . نقل مکان کرده اند %)11( دیکتر شدن به یکی از بستگانیا براي نز%) 18(بیماري 

از خانواده ها، یکی از اعضاي خانواده براي مراقبت از یکی از بستگان ، فعالیت هاي % 63
 . حرفه اي خود را محدود یا متوقف کرده است
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  مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادربیماران از  انتظارات

، با مجموع نظرات شرکت کنندگان در از مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادر PWSانتظارات پاسخ دهندگانِ مبتال به 
ین این چهار عملکرد مراکز تخصصی را بعنوان اصلی ترین عملکردهاي ا PWSپاسخ دهندگانِ مبتال به . تحقیق کمی تفاوت داشت

 :مراکز عنوان کرده اند

هماهنگِی به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

تسهیل پیگیري وضعیت بیماران در مراحل مختلف زندگیشان با آسان کردن عبور از مرحله مراقبت هاي درمانی از کودکان به مرحله  •
 مراقبت از بزرگساالن، یا از مراقبت از بزرگساالن به مراقبت از سالمندان

ي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانی متخصصان برا •
 اروپایی 

بهداشت محلی، به  رکز تخصصیِ مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاريِ اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان • 
 منظور تسهیل تداوم پیگیري وضعیت بیمار

از مرحله دشوار  تسهیل عبور"ور نیست که آ داده می شود، تعجباز آنجا که این بیماري در سالهاي اولیه دوران کودکی تشخیص 
بودند  PWSبراي آندسته از شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  "مراقبت هاي درمانی از کودکان به مرحله مراقبت از بزرگساالن

 .مهمتر از مجموع پاسخ دهندگان به تحقیق باشد

 به نتایج  واکنش ها

اما اجتناب ناپذیرند  PWS مبتال به براي بیماران ندمورد مطالعه قرار گرفت تحقیقدر این که هشت خدمت پزشکی ضروري 
 طب توان بخشی و، بینی و حلق وژنتیک، گوش خدمات شامل  باید همچنینخدمات این . کنند را برآورده نمی آنهاتمام نیازهاي 
متخصصان  عدم شناخت بدلیلبسیاري از بیماران اما ، دندارین واقعیت که این خدمات وجود ا علیرغم. خدمات دیگر باشندگاهی اوقات 

هاي درمانی نیز بدلیل  انواع دیگر مراقبت .از آنها بهره مند نمی شوند ،PWSبیماران مبتال به  هاياز نیازمراقبت هاي بهداشتی 
 .می شوند "سهمیه بندي"محدودیت در بازپرداخت هزینه ها و تأخیر در تعیین قرار مالقات ها 

افراد بیماران اغلب نیاز به کمک  .می شود فت بیماري دشوارترراست و در صورت پیشخدمات اغلب دشوار محل ارائه سفر به 
ن یمتخصص شوند زیرا متخصصینی نظیر این خدمات دسترسی مأیوس دستیابی بهدر صورت بیماران ممکن است . متخصص دارند

  مبتال به نیازهاي خاص بیماران رفعمهارت هاي الزم براي از  و فیزیوتراپیست ها به ندرت درمانگرها ، گفتاردرمانگرها روان ،تغذیه
PWS رگ فشارسنج ها ، ها، تخت صندلی هااندازه به عنوان مثال . هستند اغلب نامناسبهم  ، امکاناتهمین ترتیببه . برخوردارند

  .باشدنامناسب براي بیماران مبتال به چاقی  رادیولوژیک ممکن استتجهیزات و ) وسیله اي براي اندازه گیري فشار خون(

بیماران  درمانکه اولین افراد در پزشکان عمومی و پیراپزشکان، عدم پذیرش بیماران از سوي  هاغلب ب ناخوشاینداین شرایط 
مسأله عدم پذیرش بیماران از  .هستند اضافه می شودکم مهارت بیماران با متخصصین این  ◌ٴ حتی قبل از مشاوره PWS مبتال به

 اهمیتداراي  PWSمبتال به  بزرگساالنبویژه در مورد  وجود دارد اماهم مبتال به این بیماري کودکان  براي یپزشکسوي متخصصین 
 PWSتجربه واقعی بیماران مبتال به . ها پاسخ دادند اندك است به پرسشنامه که PWSمبتال به  بزرگسال تعداد افرادمتاسفانه، . است

 .شده است گزارشآن چیزیست که بدتر از  احتماالً ،یپزشککه داراي سن باالتري هستند از مسأله عدم پذیرش از سوي متخصصین 
 



طول کشید تا بیماري من حدود چهار سال  "
 قلب یا  ،هیچ پزشکی. تشخیص داده شود

چون سن من کمتر  .ي من را کنترل نکردریه ها
 " .سال بود دلیلی براي این کار نمی دیدند 30از 
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 (PAH) باالي شریانی ریويفشار خون 

 فشار خون باالي شریانی ، انجمن بیماران مبتال به (API)ایتالیا  فشار خون باالي شریانی ریويانجمن این فصل با همکاري 

اتریش  فشار خون باالي شریانی ریويو گروه حمایت از بیماران مبتال به  (HTAP BELGIQUE)بلژیک  ریوي
)Lungenhochdruck Selbsthilfegruppe(  استنوشته شده. 

 

 

 بالینیتصویر 

مجراي  یعنی( فشار خون باال در شریان ریويه آن مشخصاست که ، یک بیماري نادر )PAH( شریانی ریويفشار خون باالي 
، ممکن به ارث برسدبه عنوان صفت اتوزومال غالب ممکن است  PAH بیماري .می باشد )می برد از قلب به ریه هارا خون که  یخون

اندامهاي یا  سایر بیماري هاي ریهمکن است با یا م و) ی بروز کندارث خود به خودي غیربصورت جهش ( تک گیر باشد است یک رویداد
که  BMPR2جهش در ژن  ◌ٴ در نتیجه PAHبیماري  ارثینوع  .در ارتباط باشد مربوطه

در ریه هاست  بافت ها از جمله رگ هاي خونی تعداد سلول ها در برخی از مسئول تنظیم
جریان  در برابرآنها ، مقاومت می شونداریک تر ب رگ هاي خونیاز آنجا که . ایجاد می شود
 سایر عللِ .مشخص نشده اند PAHی نوع تک گیر بیماريعلل ژنتیک. می یابدخون افزایش 

 که مشخصه آنمزمن یک نوع بیماري (، اسکلرودرما HIVشامل  PAH بیماري غیر ارثیِ
داسی  کم خونی، باب سرخرگدر فشار خون  افزایش غیرطبیعی، سیروز و )استدیگر اندامهاي بیش از حد کالژن در پوست یا  رسوب

  این بیماريفرم ارثی . غیره می باشندو مادرزادي شکل، بیماري هاي قلبی 
بیشتر از مردان  زنان غالباً ی،، هر چند به طور کلبر زنان و مردان به یک اندازه تأثیر می گذارد

و  هستندگاهی نامشخص  PAHبیماري  نشانه هاي. مبتال می شوند PAHبه بیماري 
تنگی نفس  این عالئم می توانند شامل. شوداین بیماري  شناختنبازنَ ممکن است منجر به

  .دناشبرا بهمراه  نارسایی قلب راستو  ، درد قفسه سینه، غش)دیس پنه(
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  این بیماري دیگرانواع بسیار نادر است، در حالی که  ي بوجود می آیددر اثر جهش خود به خودکه  PAHبیماري  آن نوعِ
ممکن است  PAH بیماريشروع  .نفر است 000/10نفر در هر  کمتر از یکمجموعاً نوز این بیماري ه، هر چند شیوع هستندشایع تر 

با این حال پیشرفت هاي  ،)یصدو تا سه سال پس از تشخ(میزان زنده ماندن این بیماران کم است ، زمانیاز لحاظ  .در هر سنی رخ دهد
 .زنده بمانندتري طوالنی  بسیار براي مدت سترا قادر ساخته ابرخی بیماران  ،بیماريو تشخیص زودتر دارویی اخیر در درمان 

 شریانی ریوي ي باالفشار خون بیماري  زندگی با

تنگی . این بیماري از لحاظ زمانی دیر تشخیص داده می شوداست که  آن PAHبیماري  یکی از سخت ترین جنبه هاي زندگی با
 مشترك ها بیماري  هستند که با برخی PAHبیماري  افزایش ضربان قلب و تورم قوزك پا، برخی از عالیم ي،انرژفقدان نفس، 

را با کسی که افسردگی  واضطراب بیمار مبتال به  ،پزشکانباعث می شود و ساخته مشکل این بیماري را تشخیص این امر . می باشند
احساس عالئم، این  علت یافتن جستجو برايزمان در طول بیماران ممکن است . ه شده اشتباه بگیرندا حتی یائسبیش از حد کار کرده ی

در دسترس هستند که بسیاري ، درمان هاي جدید بیماري  بعد از تشخیص .آنها دستخوش تغییر شود شخصی و روابط گی کردهدرماند
انرژي  ازاغلب  PAH، بیماران مبتال به هاي بهبودیافتهعلی رغم درمان  .دنقابل توجهی پیش آگهی را بهبود بخش زبه طر دنتوانمی 

آندسته از براي . ها را محدود کنند ورزش و باال رفتن از پله مانند کار، یفعالیتهای محدودي برخوردارند که این امر آنها را ناچار می سازد
کسانی که از این شرایط آگاه نبوده یا  را براي این محدودیت هاکه  گاهی اوقات دشوار استکه جوانتر هستند  PAH مبتال بهبیماران 

و مستعد ابتال به حمالت می کنند احساس ناراحتی در مکان هاي شلوغ  PAH مبتال بهبرخی از افراد . تشریح کنند با آن آشنا نیستند
، طوالنیدور ماندن بیمار از خانه براي مدت . باشد دشوار ممکن استنیاز به اکسیژن در هواپیما سفر کردن نیز بدلیل . هستند پانیک

 PAH اغلب به زنان مبتال به .ضروري بهمراه می آورد تمام داروهاي نتیجه تغییرات آب و هوایی و نیاز به آوردن چالش هایی را در
مزمن و  PAHبیماري  از لحاظ تاریخی،. آن ممکن است سخت باشد ه پذیرفتنکست یپیشنهاد نشوند و اینتوصیه می شود باردار 

 PAHزندگی و درمان مناسب، بسیاري از بیماران مبتال به هاي درست شیوه تغییر ، با این حال با در نظر گرفته شده استعالج ناپذیر 
 .داشته باشند د زندگی عادينمی توان

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی 

  شرکت کنندگان در تحقیق

کشور مورد  7از  PAHبیماران مبتال به  ◌ٴ خانواده 456در این تحقیق،  پاسخ هاي 
 ). 1شکل (تحلیل قرار گرفت 

 . از آنان را تشکیل می دادند% 28و مردان پاسخ دهندگان از % 72 ،زنان

 ).سال 43: سن در زمان تشخیص (سال بود  50بیماران میانگین سن 

 .بودند PAHبیماري شرکت کنندگان در تحقیق که مبتال به  – 1شکل 

 

 

 

 

 

 



 تشخیص داده شد بعد از آنکه"
مبتال هستم  PAH بیماري به

م را بپذیرم مشکالت می توانستم
درك  بهترعلت آنها را من زیرا 

 "می کردم
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 نیاز به خدمات پزشکی

که (مورد از انواع مختلف خدمات پزشکیِ مربوط به بیماري خود بودند  10بیش از نیازمندPAH   مبتال به  انبه طور کلی، بیمار
). است بیماري نادر مورد بررسی 16خدمات پزشکی مورد نیاز براي  مورد 9میانگینِ  این میزان کمتر از

خدمات اورژانس  و) ٪ 23(چشم  ،)٪ 27( داخلی مشاوره هاي ، 2عالوه بر مشاوره هاي ذکر شده در شکل 
و  گوارش ي،پوست و مو، روماتولوژ زنان و زایمان، ،گوش و حلق و بینی. نیز مورد نیاز بودند )٪ 19(

معایناتی که بیش از همه درخواست شدند . نده ااز بیماران مطالبه شد ٪ 13تا % 10از سوي نیز توانبخشی 
 59(رادیولوژي  ،)٪ 61(تست عملکرد  ،)٪ 68(سونوگرافی  ،)٪ 75(تست بیولوژیکی ،)٪ ECG )77شامل 

 ژنتیکی اتسیتولوژي و آزمایش/ بیوپسی  تست هاي داپلر ، و همچنین ،)٪ 42(تخصصی  برداريو تصویر) ٪
 دندانپزشکی ،)٪ 27(ات تزریق ،)٪ 31(مراقبت هاي پرستاري خدمات، انواع دیگر در میان . )از پاسخ دهندگان% 26تا % 13( می باشند

 . روز نیازمند بستري شدن بودند 21از بیماران براي میانگین مدت  ٪74 .مورد نیاز بودند )٪20(و فیزیوتراپی ) ٪ 24( عینک ،)٪ 26(

 

 

 

نیاز و دسترسیِ بیماران  - 2شکل 
از  نمونه 8به  PAHمبتال به  

  خدمات پزشکی

 

 

 

  دسترسی به خدمات پزشکی

 از موارد ٪ 10به خدمات پزشکی بطورکلی در  PAHعدم دسترسیِ بیماران مبتال به 

 .بوده است بیش از همه غیرممکن) ٪13( و خدمات جراحی )٪ 39( مشاوره هاي اطفال به PAHدسترسی بیماران مبتال به 
، )٪ 63(جراحی  ،)٪ 70(تخصصی  تصویربرداري مشاوره هايدسترسی به  علت عدم امکانعدم ارجاع بیمار به متخصصان، شایع ترین 

 )٪ 31(ریه  طبو ) درصد 38(، تست عملکرد %)50(سوندگزاري  ،)٪ 50(، قلب و عروق )٪ 62(، اطفال )٪ 63(سونوگرافی 
 PAHمرتبط با بیماري  در دستیابی به خدمات یانع قابل توجهوم بعنوان ،و هزینه هاي شخصیدر دسترس نبودن خدمات . بوده است

 ،)٪ 13( هری طب ،)درصد 14(زمان انتظار براي تعیین وقت مالقات، مانعی در دسترسی به خدمات قلب و عروق  .گزارش نشده اند
  فاصله زیاد از محل ساختار پزشکی بعنوان مانعی در دستیابی به. در نظر گرفته شده اند )٪ 13(و تست عملکرد  )٪ 13(سونوگرافی 
بیماران همچنین ناتوانی در پیدا  .گزارش شده است )از بیماران ٪ 25تا  ٪ 13براي ( هو طب ریعملکرد ، قلب و عروق، تست سونوگرافی

، سونوگرافی و هری طبقلب و عروق، خدمات  به عنوان موانع دسترسی به را سفر طول و نامناسب، و هزینهحمل و نقل ، اهرمکردن ه
 .عنوان کرده اند عملکرد تست
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  از موارد دشوار بوده است ٪ 15دسترسی به خدمات پزشکی، در 

تعداد قرار مالقات ها براي . دشوار بوده  است %)11(و قلب و عروق ) ٪ 15(جراحی به مشاوره هاي  دسترسی ،براي بیماران
  .محسوب شده اندناکافی بندرت  PAHمرتبط با بیماري خدمات 

و  تخصصی، تست عملکرد تصویربرداريقلب و عروق،  متحمل شده براي خدمات هزینه هاي شخصیِ، بیماراناز % 15بیش از 
گزارش شده است بندرت در مجموع نسبتاً کمک یک فرد متخصص براي سفر به محل ساختار پزشکی . دانسته اندبسیار باال  ه راطب ری

 ).%45مجموعاً (زیرا اکثریت خدمات مورد بررسی در منطقه دیگري واقع شده بودند %) 14(

 رضایت از خدمات پزشکی 

به طور کامل و یا تا انتطارات آنها از این خدمات خدمات پزشکی، در صورت دسترسی به  ،از بیماران ٪ 97به نظرِ  در مجموع،
سطح رضایت از این خدمات در میان هشت مورد خدمات مورد بررسی تفاوت قابل توجهی نداشته است . برآورده شده استي ودحد

 ).3شکل (

 

 

 

 

 

 

 نمونه خدمات پزشکی 8از  PAHمیزان رضایت بیماران مبتال به  - 3شکل 

 کمک هاي اجتماعی 

به سختی % 17و نشده یک مددکار اجتماعی با موفق به دیدار % 4به کمک هاي اجتماعی،  مندنیاز ياز خانواده ها ٪ 19در میان 
سطح  در دسترس تر بوده اند با این حال، کمک هاي اجتماعی پزشکیدر مقایسه با خدمات  .توانسته اند یک مددکار را مالقات کنند

 ). 4شکل ( ه استایین تر بودپ بسیار این کمک هااز رضایت 

 

 

 

 

 

 

 از خدمات اجتماعی خاص PAHرضایت پاسخ دهندگان مبتال به  - 4شکل 
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  عدم پذیرش بیماران

در مقایسه با پاسخ دهندگانِ مبتال %) 9( کمتري دفعاتعدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی را به  ،PAHبیماران مبتال به 
عدم تمایل متخصصان بهداشتی به درمان ، علت اصلی عدم پذیرش این بیماران. تجربه کرده اند) ٪ 18(بیماري نادرِ مورد بررسی  16به 

بعنوان  نیز%) 12(ي رفتارهاي ناشی از بیمار و %)21( بیماري ظاهريجنبه هاي ). ٪ 71(آنها به دلیل پیچیدگی بیماریشان بوده است 
تعداد دفعات و علت عدم پذیرش بیمار برحسب کشور محل . اند از سوي متخصصان پزشکی گزارش شدهعدم پذیرش این بیماران  علل

 ).5شکل (متغیر است  اوسکونت 

فراوانی تجمعی دالیل  - 5شکل 
عدم پذیرش بیمار برحسب کشور 

)n = تعداد کل پاسخ دهندگان (
از آنجا که . PAHدر بیماري 

ممکن است عدم پذیرش بیماران، 
بیش از یک بار و به بیش از یک 
دلیل صورت گرفته باشد تعداد کل 
این عدم پذیرش بیش از تعداد 
پاسخ دهندگانی است که از سوي 

 .متخصصان پذیرفته نشده اند

  عواقب ناشی از بیماري

، خانواده ها بیشتر میان این در. از بیماران، به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از بیماري، ناچار به جابجایی خانه خود بوده اند ٪ 15
، و همچنین به منظور نزدیکتر شدن به %)18(یا براي نزدیکتر شدن به یکی از بستگان %) 82( به خانه اي سازگارتر با شرایط بیمار

 . نقل مکان کرده اند%) 10(متخصصین بیماري 

از این تعداد آندسته  ٪7. از خانواده ها، یکی از اعضاي خانواده فعالیت هاي حرفه اي خود را محدود یا متوقف کرده است% 63در 
ود خ ،از آنان ٪56اند و براي مراقبت از یکی از بستگان، فعالیت هاي حرفه اي خود را متوقف کرده از اعضاي خانواده بوده اند که 

 . بیماران بوده اند

  مراکز تخصصیِ مربوط به بیماري هاي نادربیماران از  انتظارات

مورد از اصلی  4نیز عملکردهاي زیر را بعنوان  PAHهمانند مجموع شرکت کنندگان در این تحقیق، پاسخ دهندگان مبتال به 
 :ترین عملکردهاي مراکز تخصصی عنوان کرده اند

هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصانی که در مرکز تخصصی مربوطه به ارائه مراقبت هاي درمانی  •
 .به بیمار می پردازند

برقراري ارتباط با سایر مراکز تخصصی و شبکه هاي اطالع رسانیِ متخصصان براي هماهنگ کردن درمان و پژوهش در سطوح ملی و  •
 ی اروپای

بهداشت محلی، به  رکز تخصصی مربوطه و متخصصانم هماهنگیِ به اشتراك گذاري اطالعات پزشکی بیمار بین تمام متخصصان •
 منظور تسهیل تداوم پیگیري وضعیت بیمار

 ) به ویژه براي مطالعات بالینی(همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر فعالیت می کنند  •
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همکاري با تیم تحقیقاتی که در خصوص این بیماري نادر "مبتال بودند  PAHشرکت کنندگان در این تحقیق که به بیماري 
بسیار باالتر از رتبه که می دانند مراکز تخصصی عملکرد ضروري  پنجمینرا به عنوان   ")به ویژه براي مطالعات بالینی(فعالیت می کنند 

 . به این عملکرد داده اند هندگانداي است که سایر پاسخ 

 به نتایج هاواکنش 

این : نیست "قابل مشاهده"چندان اغلب عالئم آن اما ، جدي محسوب می شودتهدید براي فرد مبتال  PAH بیماري اگرچه
شامل موارد اغلب در  PAHبیماري  درمان. ماندبسال ها پایدار باقی وضعیت آنها ممکن است و  به نظر می رسندسالم  بیماران
کامال غیر اختصاصی  PAH بیماري اکثر عالئم. در می آوردو مطلوب صورتی رنگ به  رابیماران  چهرهکه حتی است عروق  بازکردن

 را PAH مبتال به بیمار سطح درد و رنجِ این امکان وجود دارد که برخی از پزشکان. است تنگی نفس و خستگی هستند که نمونه آنها
 .دست کم بگیرند

که بیماران باید  موالید وجود داردکنترل مسائل زیادي در رابطه با ، می دهدتحت تاثیر قرار را زنان  این بیماري عمدتاً از آنجا که
بسیار تهاجمی هستند و ممکن  PAH ي بیماريبرخی از داروها. شود کودكنیز و  مادر می تواند منجر به مرگ بارداري. را بپذیرندآن 

 که زمانیدر تنها و  "می دارندنگه "خود نزد شروع بیماري  در مراحلپزشکان اغلب بیماران را . باشندشدید همراه  درد با احساساست 
  .ارجاع می دهند به مراکز تخصصیرا آن ها می شود  وخیم ترپیش آگهی 

معنی این به  آزمایشاتاکثر انجام براي طوالنی انتظار  .نیاز به همراه داشته باشنددرمان  طول درممکن است  PAHبه  یانمبتال
را در خانه  و یا کودکان محدود ساختهخود را  انجام فعالیت هاي حرفه ايزمان نیز ناگزیرند همراهان آنها ، بیمارانعالوه بر است که 

در و  تشدید می شوند محل ارائه مراقبت هاي درمانی در منطقه یا کشور دیگري واقع استکه زمانی این موانع  .رها کنند مراقب بدون
بیماران مبتال به  .را متحمل شوندي بیشترهاي و هزینه  بگذرانند محل درماندر را  انه روزاحتماالً بیماران باید یک شباین شرایط 

PAH از  اغلببیماران این  .با مشکل مواجه می شوندروزمره مستقل در انجام فعالیت هاي و  شدهناتوانی  دچاراً در نهایت شدید
  .خواهند شدکمک هاي اجتماعی  مندنیازاشتغال بازمانده و 
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 1یستوبروس اسکلروز
 .یس یونان و ایتالیا تهیه شده استهمکاري انجمن هاي توبروس اسکلروز این بخش بامختلف قسمتهاي 

 

 

 بالینیتصویر 
 .شودمی چشمها، قلب، کلیه ها یا ریه ها شناخته وجود تومورهاي غیرسرطانی در مغز،ژنتیکی نادر است که با  یک ناهنجاري (TS)یس اسکلروز توبروس

بیماریهاي  و نیزمشکالت رفتاري  ذهنی،، عقب ماندگی )بی دلیل حمالت تکرارشونده(  صرعمانند  عصب شناختیتوانند نشانه هاي می این تومورها
  .پوستی و مشکالت بینایی ایجاد کنند کلیه و ریه، ضایعات

کوتاهی پس از تولد پدیدار می شوند اما ممکن است در دوران کودکی پوستی اغلب در مدت  ضایعاتو  حمالت صرع، تأخیر در رشد عالیمی مانند
پروتئین هایی آن دسته از ایجاد می شود که در تقسیم سلولی و تولید  TSC1)و (TSC2یکی از دو ژن در در نتیجه جهش  TS. بمانند مخفیکامال 

انتقال  غالب یاتوزومبه صورت دلیل شناخته شده اي رخ داده یا هیچ  د بدونناین جهش ها می توان. نقش دارند که رشد تومورها را سرکوب می کنند
بسته  TSبه  ابتالي افراد زمان پیش بینی .میزان مبتال می کندیک زنان و مردان را به یک در ده هزار نفر است و  TS شیوعمیزان تقریبی . باشندیافته 

تر این انواع شدیدافراد مبتال به  ی ندارند اماطول عمر کوتاه TSخفیف  به گونه هاي افراد مبتال. است متفاوت عالئم بیماري بودن جديمیزان به 
مانند ( خدمات درمانی مناسببا این حال، با . وجود ندارد TSدر حال حاضر، هیچ درمانی براي . بیماري ممکن است ناتوانی هاي جدي داشته باشند

 .تر افراد مبتال به این ناهنجاري می توانند به داشتن یک طول عمر عادي امیدوار باشندبیش) پیوند ریه یا برداشتن تومورها به وسیله جراحی

 

 

 یسزتوبروس اسکلرو زندگی با
هنوز هم ابتالي . تحت درمان قرار می گرفتند بودند ي مبتالبیمارید شدنوع به  ي کهشناخته شده بود و فقط افراد انبیماري کودک به عنوان TS پیشتر

بزرگساالن تنها پس از ابتالي  با این حال،. شود حمالت صرعدچار در نخستین سال تولد خود او می شود که تشخیص داده زمانی  TSیک نوزاد به 
 . کودکشان به این بیماري یا مشاهده عالیم آن در بدن خودشان پی می برند که مبتال شده اند

1 Tuberous Sclerosis 
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مختلف افراد  در این بیماري. براي تشخیص مبتالیان به این بیماري کمک کند ین بهداشتیمتخصصوجود ندارد که به  TSهیچ نشانه مشخصی از 

 .می کنددشوار  نیز راتأثیرات متفاوتی دارد که نه تنها براي هر شخص منحصر به فرد است بلکه تشخیص و درمان 
 . شناخته نمی شوند TSهستند که به عنوان عالیم جامعه رایج  مانند حمالت صرع و ناتوانی هاي ذهنی آنقدر در TSبه عالوه، بسیاري از ویژگیهاي 

مشاوره کنند تا خدمات درمانی  TSبیماران با متخصصان مختلف آشنا با توصیه می شود اعضاي مختلفی از بدن را درگیر می کند،  TSاز آنجایی که 
تا سالهاي میانی زندگی پدیدار نمی شوند یا اینکه در طول زندگی شخص این بیماري  عالیمهمچنین به دلیل اینکه بسیاري از  .کاملی دریافت نمایند

دشوار براي کودکان و والدین آنها مراجعه مکرر به پزشک . فرد ارزیابی مداومی از وضعیت سالمت خود داشته باشد تغییر می کنند، توصیه می شود
 .چه زمانی بروز می کند ارينشانه بعدي بیم کردپیش بینی به این علت که نمی توان به خصوص  است

حمالت بر این براي به حداقل رساندن تأثیر  مراقبت و درمان مناسبانجام نیز به حمالت صرع دچار می شوند و  TSبسیاري از بزرگساالن مبتال به 
  . او امري حیاتی استفعالیتهاي کیفیت زندگی شخص و 

 
فراد نشانه بارزي ندارد و ا بیشتر اوقات این بیماري هیچ"

که چرا من  دیگران درك میکنند. نتظار رفتاري عادي دارندجامعه ا
روم، پیاده روي می کنم و  هنگامیکه خریدم میکنم، به رستوران می

پرخاشگر یا مضطرب  داشته وخلق و خوي متغیر ممکن است  غیره
 ساله از یونان 40کاترینا،  ".باشم

 
ه عالئم مذکور تجربه کنند که در صورت عدم درمان صحیح، همرا تمرکز حواس  ردگی و مشکل درافسممکن است اضطراب،  TSبزرگساالن مبتال به 

که افراد ناآشنا با این بیماري آنها را به درستی درك نمی کنند به خصوص احساس کنند  TSمبتالیان ممکن است . ایجاد خواهند کرد جديمشکالت 
پوستی و ضایعات که  یبه دلیل واکنشهایبا این وجود، زمانیکه تومورهاي بیرونی پدیدار شوند، . ددارن ظاهرينشانه  گونه عالمت وبیماري هیچزمانیکه 

و همسران  TSزنان مبتال به . دشوار باشد ي این بیمارانمی تواند براسایر انسانها کنند، برقراري تعامالت اجتماعی با حمالت صرع در دیگران ایجاد می
کیست  تسریع روند پیشرفت تومور کلیوي، ،TSچه دار شدن را در نظر داشته باشند که شامل به دنیا آمدن کودك مبتال به آنها باید ریسکهاي مختلف ب

ممکن است احساس  TSمبتالیان به  .بر روي جنین می شود) که براي جلوگیري از حمله مصرف می شوند(و نیز اثرات مخرب داروهاي ضدصرع ریوي 
 .بگذارند به اشتراك از بیماران گروههاي حمایتها و  انجمن اعضايند و تشویق شوند تا تجربیات خود را با دیگر تنهایی و فقدان حمایت کن

 
 

 توبروس اسکلروزیس تشخیص
 تحقیقشرکت کنندگان در 

به (بود برابر ن تحقیقدر این  زن و مردشرکت کنندگان تعداد . )1 نمودار(شد  از شش کشور بررسی TSخانواده مبتالیان به  469پاسخهاي دریافتی از 
                               .ماهگی تشخیص داده شده بود 72فراد بعد از ز اا% 25ماهگی بود اما بیماري  13سن بیماران در زمان تشخیص بیماري  متوسط% ). 56و % 44ترتیب 

  
 

  TS به مبتالشرکت کنندگان : 1 نمودار
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 در انتظار تشخیص

در سایر موارد، زمان . داده شده بودتشخیص  نوزاداندر  موارد بیمارياز % 11در ، یا زمان تولد بارداريبیماري در طول دوره  ئممشاهده عالبه علت 
  .بود) از تشخیص هاي بعدي% 25سال براي  5/3 (بیماران شش ماه از % 50براي  بیماري و تشخیص بالینیسپري شده میان نخستین تظاهرات 

از % 13تشخیص، دستیابی به در طول تالش براي . )پنج ماه در مقابل سه ماه( بودبیشتر  در مجموع، تأخیر در تشخیص براي زنان نسبت به مردان
داده شده بود که چیز دیگري تشخیص از بیماران % 38 مشکل،  TS صحیحپیش از تشخیص . نده بودردراجعه کبیش از پنج پزشک م بهخانواده ها 

 . منجر شده بود %)6(یا جراحی %) 5(، روانی %)59(پزشکی  از بیماران به درمان% 76اي بر
در ( ماه 15 با تشخیص نادرست اولیه و سه ماهبدون تشخیص نادرست  :داده شودتشخیص دیرتر  TS بیماري موجب شده بود تانادرست  هاي شخیصت

 ، شدت می گرفتزمانافزایش با  که داشت يناگوارپیامدهاي  رتأخیاین نواده ها، از خا% 62 از نظر ).ماه 42براي بیماري  روانیریشه موارد تشخیص 
ماه براي آن دسته از  22و ه ماه براي بیمارانی که مشکالت شخصی گزارش کرد 12، ماه در بیمارانی که با مشکل خاصی مواجه نشده بودند 7/2(

 .)2 مودارن( نده بودتجربه کردخانوادگی  مشکالتبیمارانی که 
تشخیص درست براي من با "

سه سال به  و تأخیر چشمگیري همراه بود

پیش از آن چندین نفر . طول انجامید

 40کاترینا،  ".تشخیص نادرست داده بودند

 ساله از یونان

 TSبه ابتال پیامدهاي تأخیر در تشخیص  :2 نمودار
          روانی        شناختی          مرگ         تولد سایر کودکان مبتال          رفتار ناسازگار         به داروهاعدم اعتماد :       داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 همه :مربع دوم    TS :مربع اول     :جدول زیر                                             جسمی
 

 تشخیص
در نهاد تشخیص دهنده از موارد، % 28 در .تشخیص داده شد%) 19( کاربرديو %) 31( بالینی، %)31(ی بر اساس داده هاي زیست TSابتالي به بیماري 

 از خانواده ها% 11راي هزینه اي می پرداختند که ب از خانواده ها می بایست% 42، دستیابی به تشخیصبراي  .قرار داشتي استدیگر يمنطقه یا کشور
زمان دستیابی آنها به یک تشخیص درست به توانایی آنان در پرداخت هزینه مربوط  ،%)18(برخی بیماران  به عقیده. ین یا بسیار سنگین بودسنگ

پزشکان  بیشتر ،نسبت به دفعه اول که دیگري را نیز جویا شده بودند متخصصنظر  ،تشخیص اطمینان از صحتبراي  ها خانوادهاز % 18. بستگی داشت
  .%)5در مقابل % 17(  بودندخصوصی 

 
 

 تشخیصنتیجه اعالم 
مثال در شفاهی  مختلف شیوه هاينیز به بیماران برخی اما  .از موارد، نتیجه تشخیص در مطب یک پزشک خصوصی به اطالع بیماران رسید% 76در 

درباره  گونه اطالعات تکمیلی یچهدر هنگام ارایه نتیجه  از بیماران% 34 به. از نتیجه آگاه شدند) موارد% 14در (و از طریق تلفن  )موارد% 6در ( راهرو
 .بود داده نشدهبیماري 

 
 

 اطالع آنها رسیده بودبه  TSاز شرایطی که در آن نتیجه تشخیص  بیمارانمیزان رضایت : 3 نمودار
 بسیار خوب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     کم :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول
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% 28در . بیماران بود حمایت از هاي انجمن مانندغیرپزشکی نهادي از موارد % 20در پزشکی و  نهاد ارایه دهنده تشخیص یک سازمان ،رداز موا% 46 در
این نوع  ی بودنبا وجود سطح .کمک بگیرند%) 5(یا پزشک %) 8(حمایت از بیماران  انجمن، %)9( از یک روانپزشکتوصیه شده بود بیماران به ، موارداز 

 .می دانستند ضروريانجام این کار را از خانواده ها % 90 درمان حمایتی،
 
 

 جنبه هاي ژنتیکی
از خانواده ها مشاوره % 57 .شرح داده شدبراي خانواده ها  جهش خودانگیخته ژنها دیگر، روند% 49 درو ماهیت ژنتیکی این بیماري موارد، از % 74 در

خاله یا /دایی، عمه/یا عمو%) 72(برادر /، خواهر%)29(مادربزرگ /، پدر%)57(والدین اطالع به نتیجه تشخیص  از موارد% 84در . ژنتیکی دریافت کردند
 .به توصیه یک متخصص حوزه سالمت انجام شده بوداین کار  )موارد% 39( در برخی موارده بود که رسیدعمه زاده بیماران /خاله/دایی/عمو

 
 
 

 به نتایجواکنش 
پزشکان رخ می دهد و یا به این دلیل که میان پزشکان عمومی و متخصصان  یص این بیماري یا در نتیجه عدم وجود ارتباط مناسباغلب تأخیر در تشخ

شکایت  بیماران اغلب از تشخیص اشتباه پزشکانی .بیماران را به سایر متخصصان ارجاع نمی دهند ،اطالعات کافی درباره بیماري عدمبا وجود عمومی 
 بارداريبدون اطالع از بیماري خود براي  مبتالزنان  شده بودتشخیص نادرست اغلب موجب . بیماري تمرکز می کنند روانینها روي عالیم که ت داشتند

این ابتکار خود  ، به پزشک دیگري مراجعه کنند واطمینان از صحت تشخیص برايبیماران کنند که  پزشکان معموال به بیماران توصیه نمی. اقدام کنند
 . نددنظر پزشک دیگري را نیز جویا ش ،پزشک اول بدون اطالعیماران بود که ب

مسیر «در حالیکه سایر بیماران مجبور بودند فقط یک  صان نیز مشاوره کننددیگر متخصتوانستند با  ،اغلب بیمارانی که از نظر اقتصادي مشکلی نداشتند
نتایج بهتري  ،ک روانپزشک به اطالع بیماران می رسیدیشتر، در محیطی آرام و به کمک ینتیجه تشخیص با صرف زمان ب چنانچه. را طی کنند» پزشکی

حمایت از بیماران می توانست از میزان احساس تنهایی آنها در زمان  انجمن هايبه عالوه، آگاه بودن بیماران و والدین آنها از وجود  .شد حاصل می
او بالفاصله یک فرهنگ . ما براي نخستین بار نزد یک پزشک متخصص ژنتیک رفتیم«: خود می گویدبیماري از خاطرات  .دریافت نتیجه تشخیص بکاهد

 ».به ما چه می گوید بفهمددون آنکه اصطالحات پزشکی باز کرد و تعریف دقیق این بیماري را از روي آن خواند ب

 
 

 دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی
 تحقیقشرکت کنندگان در 

به (برابر  تحقیقتعداد زنان و مردان بیمار شرکت کننده در این  .)4 نمودار(شد  بررسیکشور  9از  TSمبتال به نواده بیماران خا 393پاسخهاي 
 .)سال 5: در زمان تشخیص(سال بود  20سن بیماران متوسط  و %)50و % 50ترتیب

 
 TSشرکت کنندگان مبتال به : 4 نمودار
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 نیاز به خدمات پزشکی
بیماري نادر دیگر  16سرویس براي  9 میانگیناز  بیش(نوع خدمات مختلف پزشکی مربوط به بیماري خود  10به بیش از  TSبه  یانطور کلی، مبتال به

ژنتیک ، %)21(، هماتولوژي %)45(، کاردیولوژي %)47(چشم پزشکی به خدماتی مانند ، 5مذکور در نمودار  عالوه بر موارد. نیاز داشتند )تحقیقمورد 
، تصویربرداري تخصصی %)69( یتست بیولوژیک شاملبیشترین آزمایشهاي موردنیاز  .هم نیاز بود %)17(و خدمات اورژانس %) 21(، روان پزشکی %)21(
. می شد %)19(ولوژي و میکروبی%) 19(تست ژنتیک ، %)26(، رادیولوژي %)44(کاردیوگرافی لکترو، ا%)48(، اولتراسوند %)54(، نوارمغزي %)63(

، مراقبتهاي پرستاري %)17(، فیزیوتراپی %)18( کاردرمانی، %)19(، عینک %)21(، گفتار درمانی %)36(دندانپزشکی همچنین خدمات دیگري نظیر 
 .بستري شدندان در بیمارستروز  16بیماران براي میانگین از % 46. هم نیاز بود%) 12(و جراحی %) 14(، روان درمانی %)15(

 
 
 

 TSبه  مبتالشرکت کنندگان براي  نمونهپزشکی مات دهشت نوع از خبه و دسترسی نیاز میزان : 5 نمودار
 

      %) 36: نیاز(نفرولوژي     %)  41: نیاز(درماتولوژي      %) 32: نیاز( روان درمانی%)      26: نیاز(گفتار درمانی          :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 %)74: نیاز(نورولوژي %)    59: نیاز(الکتروآنسفالوگرام %)   42: نیاز(پزشکی اطفال %)  54: نیاز( تخصصیتصویربرداري                                       

 

 دشوار :مربع دومغیرممکن      :مربع اول            :زیر نمودار
 
 

 دسترسی به خدمات پزشکی
 

 TSبراي مبتالیان به   موارد کل از% 10در  پزشکیدسترسی به خدمات امکان  فقدان

 TSدست نیافتنی ترین خدمات براي بیماران مبتال به  از زمره%) 12(و نورولوژي %) 16(، درماتولوژي %)22(، روان درمانی %)25(خدمات گفتار درمانی 
، الکتروآنسفالوگرافی %)82(نفرولوژي خدمات  از آنان استفاده شایع ترین علت عدم، متخصصانبه سایر ارجاع ندادن بیماران همچنین  .برشمرده شدند

شناخته  %)46(و پزشکی اطفال %) 56(، گفتار درمانی %)58(، روان درمانی %)61(، درماتولوژي %)65(، تصویربرداري تخصصی %)67(، نورولوژي %)69(
 .شد

پرداخت   .گزارش شدموجود نبودن این خدمات  ،%)22(و درماتولوژي %) 28(انی ، گفتار درم%)35(روان درمانی  استفاده از خدماتمانع براي  مهمترین
زمان انتظار براي گرفتن وقت  .بود%) 15(و روان درمانی %) 18(تصویربرداري تخصصی  خدمات مانع اصلی استفاده ازنیز فرد توسط درمان هزینه 

 .به شمار می آمد %)17(و نورولوژي %) 29(صویربرداري تخصصی ت استفاده از خدماتمانعی قابل توجه براي  نیز مالقات با پزشک
سازمانهاي درمانی براي مناطق یا کشورهاي دیگر جهت دسترسی به سفر به  شکل، متحقیقنسبت به مبتالیان به سایر بیماریهاي مورد به طور کلی، 
، روان درمانی %)24(مانعی براي دسترسی به تصویربرداري تخصصی  راافت بعد مسبا این وجود، بیماران  .برخوردار بودتري کماهمیت از  TSمبتالیان به 

نیز به عنوان براي انجام امور پزشکی ناتوانی در پیداکردن همراه . دانستند%) 12(و نفرولوژي %) 13(، درماتولوژي %)13(، الکتروآنسفالوگرافی %)15(
%) 9(و درماتولوژي %) 12(، تصویربرداري تخصصی %)12(، نفرولوژي %)13(لوگرافی ، الکتروآنسفا%)17(مانعی براي دسترسی به خدمات نورولوژي 

 .شدگزارش 
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  از موارد% 15در دشواري دسترسی به خدمات پزشکی 

، %)18(ولوژي ، نور%)19(، روان درمانی %)23(، تصویربرداري تخصصی %)23(گفتار درمانی دسترسی به  در زمان موجود بودن خدمات الزم همحتی 
پزشکان براي  به مراجعهها نشان داد که تعداد جلسات  تحقیق .همچنان دشوار بود%) 13(و درماتولوژي %) 15(، الکتروآنسفالوگرافی %)17(نفرولوژي 

اي که خودشان بایست  ینههز، تحقیقمورد  بیمارانهمه طبق اظهارات  .ستنیکافی %) 13(و نفرولوژي %) 20(، روان درمانی %)23(انجام گفتار درمانی 
، الکتروآنسفالوگرافی %)39(، درماتولوژي %)41(، روان درمانی %)45(، نورولوژي %)46(گفتار درمانی : بود زیادبراي این خدمات می پرداختند اغلب 

باید براي دسترسی به خدمات پزشکی علیرغم اینکه بسیاري از بیماران  %).25(و پزشکی اطفال %) 27(، نفرولوژي %)29(، تصویربرداري تخصصی %)30(
 .%)7( متخصصی براي این منظور به بیماران کمک نکرده بودهیچ اما %) 19به طور کلی (به یک منطقه یا کشور دیگر سفر می کردند 

 

 

 رضایت از خدمات پزشکی

میزان رضایت این افراد . استآنان را برآورده کرده  انتظارات تا حديبیماران اظهار داشتند که خدمات پزشکی به طور کامل یا از % 91به طور کلی، 
 براي الکتروآنسفالوگرافی% 86براي پزشکی اطفال و % 88براي روان درمانی، درماتولوژي و نفرولوژي تا % 93بسته به نوع خدمات پزشکی دریافتی از 

 .)6 نمودار( متفاوت بود 
 

  نمونهشت نوع خدمات پزشکی ه از TSبه شرکت کنندگان مبتال  میزان رضایت: 6نمودار 
 %)  26: نیاز(گفتار درمانی %)   36: نیاز(نفرولوژي %)   41: نیاز(درماتولوژي %)    32: نیاز(روان درمانی         :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 %)59: نیاز(الکتروآنسفالوگرافی %)    42نیاز (پزشکی اطفال  %)  54: نیاز(تصویربرداري تخصصی %)    74: نیاز(نورولوژي                                      
 کامالً :مربع چهارم    حدي تا :مربع سوم    کمی :مربع دوم    اصالً :مربع اول:   زیر نمودار

 

 

 مددکاري اجتماعی
از آنان یک مددکار را هم با دشواري % 23رتباطی نداشتند و با مددکاران اجتماعی ا% 1از خانواده هاي نیازمند به مددکاري اجتماعی، % 25از میان 

 .  مالقات کرده بودند

 . با این وجود، میزان رضایت افراد از این خدمات کمتر بود .بود راحت تردر مقایسه با خدمات پزشکی،  دسترسی به مددکاري اجتماعی 
 
 

 یژه مددکاري اجتماعی از خدمات و TSمبتال به  شرکت کنندگانمیزان رضایت : 7نمودار 
 %)  61: نیاز(مددکاري شخصی     %)    54: نیاز(کاغذبازیهاي مالی    %) 57:نیاز(حمایتهاي فنی تخصصی   :  داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 حقوق اجتماعی،  %)     79:نیاز(عالیمالی  پشتوانه %)  84: زنیا( پذیرش در جامعه%)  71: نیاز( متخصصانارجاع دادن به سایر                              
 %)93: نیاز(مالی و حقوقی                               

 کامالً:  مربع چهارم           تا حدي: مربع سوم                کمی: مربع دوم         اصالً:  مربع اول:   زیر نمودار
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  عدم پذیرش
مواجه شده  متخصصین بهداشتی عدم پذیرش از سويبا بیماري نادر دیگر  16 تحقیق رويتقریبا به اندازه مبتالیان شرکت کننده در  TSمبتالیان به 

نیز به عنوان %) 25(و مشکل در برقراري ارتباط %) 30(رفتارهاي مرتبط با بیماري . بود% ) 84( علت اصلی این امرپیچیدگی بیماري که  %)18(بودند 
 .)8نمودار ( کشور محل سکونت بیمار متفاوت بود هب بسته پزشکان عدم پذیرشو علت  میزان. مطرح شدندتاثیر گذار علل  دیگر

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و . )TS شرکت کنندگان مبتال به کلتعداد : ت(بر اساس کشور  عدم پذیرشعلل میزان شیوع : 8نمودار 

 .بیشتر است مطالعهبیماران مورد  کل از تعداد عدم پذیرشمواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد  عدم پذیرشت با به بیش از یک عل
    )  81 :ت(آلمان    )   12: ت(ایتالیا    )   10: ت(مجارستان )    50: ت(سپانیا ا     )64: ت(یونان )    125: ت(فرانسه       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

       )  12: ت(فنالند   )   28: ت(دانمارك                                                   
 ارتباط :مربع چهارمرفتار     :مربع سوم    بیماريجسمانی  تظاهرات: مربع دوم      عدم پذیرش :مربع اول:  زیر نمودار

 

 پیامدهاي بیماري

بیمار  شرایطخانه اي مناسب تر با در میان آنها، خانواده ها اغلب به . را ترك کنندمحل سکونت خود مجبور شدند بیماران  از% 15این بیماري،  در اثر
 %)20( یکی از خویشاوندان خودمحل سکونت  ینزدیک دریا %) 17(متخصصان این بیماري یا  %)39(یک مرکز مراقبت هاي ویژه  بهتر  ، نزدیک%)38(

 فردموارد، از % 6در  کرد و تركکاهش داده یا  بیمارفعالیت حرفه اي خود را براي مراقبت از  ي خانوادهیکی از اعضا ،موارداز % 56در . نقل مکان کردند
 .شد به این کار بیمار مجبور

 
 

 بیماریهاي نادرمراکز تخصصی  از افرادانتظارات 
 :  ازبودند  عبارتخدمات مراکز تخصصی  مهمترین، تحقیقشرکت کنندگان در  دیگر نیزو ) سسندرم اهلر دانل( EDSمبتال به شرکت کنندگان  از نظر
 اهمیت بیمار به سالمت ایجاد هماهنگی الزم جهت توزیع مناسب اطالعات پزشکی مربوط به بیمار میان آن دسته از متخصصان مرکز که  •

 .می دهند

فرا ملی پژوهش در سطح ملی و انجام  نیز درمان وشیوه هاي سازي  سایر مراکز و شبکه هاي تخصصی براي هماهنگ برقراري ارتباط با •
 )اروپا(

تسهیل در امر پیگیري جهت  بیمار پزشکی سابقهارتباط میان متخصصان مرکز و متخصصان محلی براي به اشتراك گذاشتن  کردن برقرار •
 ويسالمتی  یتوضع

 )بالینیه ویژه پژوهشهاي ب(همکاري با گروههاي پژوهشی فعال در زمینه بیماریهاي نادر  •

 
در این  شرکت کنندگانهمه نظر کلی  علیرغم ی ندارد اگراندامهاي بدن تأثیر بگذارد، تعجبتواند بر بسیاري از یم TSاز آنجا که بیماري از سوي دیگر، 

 فراهم کردن امکان« TS بهشرکت کنندگان مبتال از منظر ، مطالعه
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نسبت به سایر خدمات مرکز تخصصی »  پزشکان مراجعات بهآزمایش در مراکز تخصصی در یک روز واحد، و سازماندهی انجام  مشاوره هاي گروهی یا 
بیماران در مراحل مختلف زندگی و درمان تسهیل در امر پیگیري وضعیت سالمتی «نیز  TSبه مبتال شرکت کنندگان از طرف دیگر  .باشددر اولویت 

با این گفته  کامالًبیشتر اوقات  TS، مبتالیان به شرکت کنندگان سایر نسبت به .م دانستندخدمتی مهرا » بزرگسالی و کهنسالی اتکودکی  دورانآنها از 
بنابراین، به علت آزادي انتخاب، اولویت با یک متخصص محلی . اهمیت داردپزشک  توانمندينیز به اندازه مهارت و با بیمار کیفیت رابطه «: موافق بودند

 .»ستا

 

 به نتایجواکنش 
اهمیت ارجاع دادن بیماران به بر هنگامی که پزشکان  .اهمیت دارد TSنومولوژي نیز براي مبتالیان به پ، تحقیقسرویس مهم مطرح شده در  8عالوه بر 

می  ه خدمات امکان ناپذیر، دسترسی بواقف نیستند –یا کمبود خدمات محلی  TSاطالعات خود از بیماري عدم حال یا به علت  -متخصصان دیگر 
. می شوند بی تابمید و ا اخود ن فرزنداننیز در صورت عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب براي بهبود حال  TSوالدین کودکان مبتال به . شود

 دهنده نمی مات الزم را ارائخدنیز  عمومی نهادهايگاهی اوقات . متغیر استدسترسی به مددکاري اجتماعی نیز بسته به محل زندگی بیماران میزان 
، مددکاران اجتماعی به اندازه کافی آموزش ندیده اند یا تجربه کافی ندارند تا نیازهاي در سایر موارد .حتی اگر قانون آنها را ملزم به انجام این کار نماید

اغلب والدین  .برقرار نمایندارتباط  با آنهاماران نتوانند مرتب مددکاران اجتماعی نیز باعث می شود تا بی تعویض .را مرتفع کنند TSخاص مبتالیان به 
، والدینی که قبال اگرچه در برخی کشورها .خود ندارند TSفعالیت هاي حرفه اي براي مراقبت از کودك مبتال به  تركهیچ گزینه اي به جز کاهش یا 

که در بخش خصوصی  افرادي اما ،تأمین اجتماعی دریافت می کنندرا از سازمان  خودحقوق  کارفرمایشان براي آنها حق بیمه پرداخت کرده است
 .با خطر اخراج شدن مواجه هستند اشتغال دارند
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 2سندرم ویلیامز
 .و ایرلند نگاشته شده است 3قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري انجمن سندرم ویلیامز ایتالیا

 
 
 

 تصویر بالینی
قلبی و عروقی، عقب ماندگی ذهنی، هاي  ناهنجاريري نادر ژنتیکی است که با عالیمی همچون تنگی آئورت و در نتیجه یک بیما (WS)سندرم ویلیامز 

عصبانیت گهگاه انفجاري، حساسیت به صدا،  ،خونگرمیتظاهرات ویژه رفتاري و شناختی شامل همچنین و  بشاشبسیار دشواري در یادگیري، چهره 
اجزاي کوچکتر شناخته می  متشکل ازچگونگی بوجود آمدن اشیاي بزرگ فهم عمق و ناتوانی در  صحیح از درك داشتنندر موسیقی، فراوان  استعداد

 .شود
د، ویژگیهاي مشخص جسمانی این بیماري شامل پف کردگی اطراف چشمها، بینی کوتاه، دهان بزرگ، گونه ها و لبهاي برجسته، چانه کوچک، گردن بلن

 7ژنهاي متعدد از کروموزوم  خود بخودبا حذف  WSبیماري  .وتاه، تحرك محدود در مفاصل و انحنا در ستون فقرات می شودشانه هاي آویزان، قامت ک
معموال بالفاصله  عالئم. شوندمبتال می  به آنمیزان یک  میزان شیوع این بیماري حدود پنج در هر ده هزار نفر است و زنان و مردان به. عارض می شود

دردهاي شکمی در نوجوانی،  به شکلجسمانی، تحریک پذیري، مشکالت بلع و قولنج و پیشروي آن  و با ظهور عالئم دوران نوزاديا در ی پس از تولد
مشکالت پزشکی همراه با این ناهنجاري ممکن است طول عمر برخی  .پدیدار می شونددر بزرگسالی  شنواییدیابت، فشارخون باال، مشکالت قلبی و کم 

بشمار بخشی از این روند مشکالت قلبی درمان است اما معموال  درماننشانه هاي شخصی بیمار تعیین کننده شیوه . کوتاه کند را WSمبتال به از افراد 
 .می رود

 
 

 

2 Williams Symdrom 
3  Associazione Italiana Sindrome di Williams (AISW-Italy) 
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 سندرم ویلیامززندگی کردن با 
افرادي بسیار  WSمبتالیان به . نیست دشوارآنقدرها هم  WS با بیماري ندگیزتجربه با این حال، . بسیار ناگوار است WSابتالي کودکان به آگاهی از 

مشکل در تمرکز می . دوست دارند همه اطرافیان را خوشحال کننداجتماعی، مهربان، بامالحظه و نسبت به احساسات دیگران بسیار حساس هستند و 
 .را به راحتی انجام دهند و غیره زیپ ،مانند بستن دکمه ها یفظراین افراد نمی توانند کارهاي . کج خلقی شودمیدي و در نتیجه ا اتواند باعث ن
 WSمبتالیان به . معموال از حساسیت بیش از حد به صدا رنج می برند و ممکن است در خصوص صداهاي خاصی پارانویایی شوند WSمبتالیان به 

خیلی  باید بدانند که WSمددکاران مبتالیان به با این وجود،  .دتمایل دارند تسلط خوبی روي زبان پیدا کنند و دامنه واژگانی گسترده داشته باشن
 .تواند براي معلمان مدارس مشکل ساز شود و این مینیستند  گفتار خوداوقات متوجه 

تر ارتباط برقرار با افزایش سن، این افراد مشکل بزرگی در برقراري روابط اجتماعی با دیگر افراد هم سن خود خواهند داشت و معموال با بزرگساالن به
می  شدیددلهره هاي شدید اغلب به افسردگی . شودمحسوب بزرگسالی، اضطراب می تواند مشکلی جدي سنین به  WSبا ورود مبتالیان به . می کنند

 . پزشکی خواهد بود نیاز به دریافت خدمات در این زمانانجامد که 
آنها را به شدت تحت تأثیر ممکن است براي مثال یک قطعه موسیقی . امالحظه آنها داردریشه در ماهیت حساس و ب اضطراببرخی افراد این به باور 

در زمینه هاي تحصیلی، موسیقی  قادرند آنهابسیاري از  گروه می تواند بسیار متفاوت باشد ودر یک  WSگستره توانایی هاي مبتالیان به  .دهدمی قرار 
برخی از آنها به . ویژه در سراسر جهان نماینده کشورشان بوده اندهاي در المپیک  WSمبتال به رقابت کنندگان  .و ورزشی بسیار خوب عمل کنند

را  WS  والدین کودکان مبتال به ،متخصصان .باز کرده اندمشاغل حرفه اي  در دنیاي درجات چشمگیري در دوره راهنمایی دست یافته و جاي خود را
 .بکار گیرندرشته موردعالقه شان در را خود  نهایت توانایی آنها را قادر سازند تا، انکودکاز این با حمایت  د تاتشویق می کنن

 

 
تقریبا هیچ بیمار مبتال به سندرم "

آنها تا . ویلیامز به صورت مستقل زندگی نمی کند

حد ممکن به زندگی کردن با پدر و مادر خود ادامه 

در صورت فوت والدین خود، اغلب نزد . می دهند

 یک  ".از خویشاوندان خود می مانندیکی دیگر 

 بیمار مبتال به سندرم ویلیامز

 

 خدمات پزشکی و اجتماعی دسترسی به
 تحقیقشرکت کنندگان در 

به (برابر  تحقیقتعداد زنان و مردان بیمار شرکت کننده در این  .)1نمودار (کشور بررسی شد  9از  WSخانواده بیماران مبتال به  390پاسخهاي 
 ).سال 5: در زمان تشخیص(سال بود  17و متوسط سن بیماران %) 50و % 50ترتیب

 
 

 
 WSشرکت کنندگان مبتال به : 1نمودار 
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 نیاز به خدمات پزشکی
ورد بیماري نادر دیگر م 16سرویس براي  9برابر با میانگین (نوع خدمات مختلف پزشکی مربوط به بیماري خود  9 به WSبه طور کلی، مبتالیان به 

 پزشکی گوش و حلق و بینی، %)28( ، ارتوپدي%)47(چشم پزشکی به خدماتی مانند اغلب ، 2عالوه بر موارد مذکور در نمودار . نیاز داشتند) تحقیق
 هماتولوژي، روان پزشکی، نفرولوژي، پزشکی داخلی، به خدمات تحقیقاز شرکت کنندگان در % 14تا  10 .هم نیاز بود %)20(ژنتیک  و %)28(

، %)46(تست بیولوژیکی  ،%)58( الکتروکاردیوگرافی بیشترین آزمایشهاي موردنیاز شامل. نورولوژي، تغذیه و پزشکی زنان و مجاري ادرار هم نیاز داشتند
تا  10براي ( تست داپلر، تست ژنتیک، تصویربرداري تخصصی، الکتروآنسفالوگرافی و میکروبیولوژيهمچنین  و%) 32(رادیولوژي و %) 42(اولتراسوند 

% 29. داشتندهم نیاز  %)20(و فیزیوتراپی %) 50(عینک ، %)65(دندانپزشکی  اغلب به خدمات دیگري نظیر WSبتالیان به م. نیاز بود )از بیماران% 17
 .روز در بیمارستان بستري شدند 10از بیماران براي میانگین 

 
 WSبه شرکت کنندگان مبتال شکی نمونه براي میزان نیاز و دسترسی به هشت نوع از خدمات پز: 2نمودار 

 

 %)      29: نیاز( بینایی درمانی%)      36: نیاز( روان درمانی%)      28: نیاز(درمانی  گفتار%)      17: نیاز( اندوکرینولوژي:         داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 %)75: نیاز( دندانپزشکی%)    44: نیاز( پزشکی اطفال%)   66: نیاز( کاردیولوژي %)  34: نیاز( فیزیوتراپی                                                  

 

 دشوار :مربع دومغیرممکن      :مربع اول            :زیر نمودار
 

حتی اگر خدمات کاردرمانی و گفتار "

 لیستدرمانی هم در منطقه موجود باشند، اغلب 

 کافی همی دارند و لزوما خدمات انتظاري طوالن

کمتر از یک ساعت در  شاید بتوان. ارایه نمی کنند

به این خدمات دسترسی داشت در حالیکه در هفته 

از  دو تا سه ساعت در هفته واقع باید براي درمان

یک بیمار مبتال به سندرم  ". این خدمات استفاده کرد

 ویلیامز

 دسترسی به خدمات پزشکی
 WSبراي مبتالیان به از موارد % 10دسترسی به خدمات پزشکی در فقدان امکان 

از زمره دست نیافتنی ترین %) 15(و فیزیوتراپی %) 17(، روان درمانی %)17( بینایی درمانی، %)18(درمانی  گفتار، %)28(اندوکرینولوژي خدمات اغلب 
هشت  هر، شایع ترین علت عدم استفاده آنان از متخصصانبیماران به سایر  همچنین ارجاع ندادن. برشمرده شدند WSخدمات براي بیماران مبتال به 

، بینایی درمانی %)45(، کاردیولوژي %)46(، روان درمانی %)55(، فیزیوتراپی %)57(، پزشکی اطفال %)72(، اندوکرینولوژي %)75(سرویس گفتار درمانی 
 .شناخته شد%) 40(و دندانپزشکی %) 42(

و %) 15(گفتار درمانی ، %)21(بینایی درمانی ، %)21(روان درمانی ، %)30(، فیزیوتراپی %)36(کاردیولوژي ي استفاده از خدمات اصلی ترین مانع برا
مالقات با پزشک نیز مانعی قابل توجه براي استفاده از  زمان تعیینزمان انتظار براي .  ، موجود نبودن این خدمات گزارش شد%)14( پزشکی اطفال

سفر به مناطق یا کشورهاي  مسئله .به شمار می آمد%) 10(و  فیزیوتراپی %) 14(، پزشکی اطفال %)21(، بینایی درمانی %)27(دیولوژي کارخدمات 
 .مانع به شمار می آمدکاردیولوژي، روان درمانی و فیزیوتراپی  دریافت خدمات فقط براي به سازمانهاي درمانیدیگر براي دسترسی 
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 از موارد % 15سترسی به خدمات پزشکی در دشواري د
. را دشوار گزارش کردند%) 18(و روان درمانی %) 21(، بینایی درمانی %)27(علیرغم موجود بودن خدمات پزشکی، بیماران دسترسی به گفتار درمانی 

از نظر بیماران، هزینه . ناکافی توصیف شد %)12(اپی و فیزیوتر%) 4(، روان درمانی %)13(پزشکان فقط در مورد گفتار درمانی  هب مراجعهتعداد جلسات 
و فیزیوتراپی %) 17(اندوکرینولوژي  ،%)18(، گفتار درمانی %)25(، دندانپزشکی %)48(اي که خودشان می بایست براي دریافت خدمات روان درمانی 

و %) 15(، فیزیوتراپی %)18(ت دریافت خدمات روان درمانی طبق گزارشها، متخصصان براي سفر به نهادهاي پزشکی جه. می پرداختند باال بود%) 17(
 .به بیماران کمک کرده بودند%) 15(گفتار درمانی 

 
 

 رضایت از خدمات پزشکی
 دررضایت بیماران  میزان .از بیماران اظهار داشتند که خدمات پزشکی به طور کامل یا تا حدي انتظارات آنان را برآورده کرده است% 96به طور کلی، 

وارد، خدمات گفتار درمانی از م% 13در ها گزارش طبق اگرچه  )3نمودار (نداشت  با یکدیگر تفاوت چشمگیري مورد تحقیقخدمات از هشت نوع  مورد
  .را برآورده نکرده بودانتظارات بیماران 

 
 از هشت نوع خدمات پزشکی نمونه  WSمیزان رضایت شرکت کنندگان مبتال به : 3نمودار 

 %)    36: نیاز(روان درمانی %)     29: نیاز(بینایی درمانی %)      17: نیاز(اندوکرینولوژي %)     28: نیاز( گفتار درمانی     :دار به ترتیب از باال به پایینداخل نمو
: نیاز(دندانپزشکی %)     66: نیاز(کاردیولوژي %)   44: نیاز(پزشکی اطفال %)      34: نیاز(فیزیوتراپی                                                        

75(% 
 

 کامالً:  مربع چهارم           تا حدي: مربع سوم                کمی: مربع دوم         اصالً:  مربع اول:   زیر نمودار
 
 

 مددکاري اجتماعی
. آنان هم به سختی یک مددکار را دیده بودند% 21مددکاري مالقات نکرده و  آنان با هیچ% 4خانواده هاي نیازمند به مددکاري اجتماعی، % 28از میان 

 .در مقایسه با خدمات پزشکی، مددکاري اجتماعی نسبتاً بیشتر در دسترس بود، با این وجود، افراد از این خدمات رضایت کمتري داشتند
 

 اري اجتماعی از خدمات ویژه مددک WSمیزان رضایت شرکت کنندگان مبتال به : 4نمودار 
 %)  55: نیاز(مددکاري شخصی  %)       37: نیاز(کاغذبازیهاي مالی %)     34:نیاز(حمایتهاي فنی تخصصی   :  داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 %)       82: نیاز( جامعه در پذیرش%) 74:نیاز(پشتوانه مالی عالی%)  67: نیاز( متخصصانارجاع دادن به سایر                                                
 %)92: نیاز(حقوق اجتماعی، مالی و حقوقی                                                  

 

 کامالً:  مربع چهارم           تا حدي: مربع سوم                کمی: مربع دوم         اصالً:  مربع اول:   زیر نمودار
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  عدم پذیرش
 هاز سوي متخصصان امر سالمت مواج عدم پذیرشکمتر با بیماري نادر دیگر 16 تحقیق رويبه مبتالیان شرکت کننده در نسبت   WSمبتالیان به 

  .بود% )  63(علت اصلی این امر  ،پیچیدگی بیماريکه  %)18و % 9به ترتیب ( نده بودشد
متخصصان  عدم پذیرشنیز از جمله دالیل %) 20(جسمانی بیماري  تظاهراتو %) 29(اي مرتبط با بیماري تاره، رف%)34(مشکل در برقراري ارتباط 

 .)5نمودار ( پزشکان بسته به کشور محل سکونت بیمار متفاوت بود عدم پذیرشمیزان و علت  .بود WSسالمت به درمان مبتالیان به 
 

بار  از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یک). WSتعداد کل شرکت کنندگان مبتال به : ت(بر اساس کشور  عدم پذیرشمیزان شیوع علل : 5نمودار 
 .از تعداد کل بیماران مورد مطالعه بیشتر است عدم پذیرشمواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد  عدم پذیرشبا چند دلیل  و به

 )     30: ت(ایتالیا )      37: ت(بلژیک )    25: ت(اسلوواکی )     23: ت(مجارستان     )5: ت(رومانی       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 )        45: ت(سوئد   )   117: ت(آلمان )     107: ت(فرانسه                                       

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سوم       تظاهرات جسمانی بیماري: مربع دوم      عدم پذیرش :مربع اول:  زیر نمودار
 
 

 پیامدهاي بیماري
بیمـار   شـرایط در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي مناسبت تر بـا  . را ترك کننداز بیماران مجبور شدند محل سکونت خود % 8در اثر این بیماري، 

یا متخصصـان ایـن بیمـاري    %) 28(به یک مرکز مراقبت هاي ویژه تر یا نزدیک  %)28(، محلی نزدیک به محل سکونت یکی از خویشاوندان خود %)28(
 .کرد تركاز موارد، یکی از اعضاي خانواده فعالیت حرفه اي خود را براي مراقبت از بیمار کاهش داده یا % 60در . نقل مکان کردند%) 10(

 
 

 

 بیماریهاي نادرمراکز تخصصی  افراد ازانتظارات 
شرکت کنندگان . کامال متفاوت بود تحقیقاز مراکز تخصصی نسبت به انتظارات کلی سایر شرکت کنندگان در  WSنندگان مبتال به انتظارات شرکت ک

 :چهار مورد زیر را به ترتیب مهمترین خدمات مراکز تخصصی بر شمردند WSمبتال به 
می بیمار اهمیت به سالمت آن دسته از متخصصان مرکز که  ایجاد هماهنگی الزم جهت توزیع مناسب اطالعات پزشکی مربوط به بیمار میان •

 دهند

استفاده از مددکاري اجتماعی، مدارس ویژه، معرفی فعالیتهاي مخصوص  جهتآنها  راهنماییآگاه نمودن بیماران نسبت به حقوق خود و  •
 اشتغال آنها در امر اوقات فراغت و راهنمایی

بزرگسالی و  تاکودکی  دوران از درمانمسیر و آسان نمودن ن در مراحل مختلف زندگی آنها بیمارا سالمتی یتتسهیل در امر پیگیري وضع •
 کهنسالی
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براي معلمان، کارفرمایان، سازمانهاي خدمات اجتماعی، این بیماري نیازهاي مبتالیان به به حاوي اطالعات مربوط  بروشورهايآماده سازي  •

 در اجتماع  افراداین  پذیرشر نتیجه امکان افزایش شرکتهاي بیمه و عموم مردم و د

 
 .در مطالعه مهمتر بود شرکت کنندگان سایرنسبت به  WSشرکت کنندگان مبتال به بیماران در اجتماع براي  پذیرشامکان مسئله ، مجموعدر 

 
 

 به نتایجواکنش 
متخصصان اعصاب و روان . و خطاست ونهنوز در مرحله آزم ین بیماريمبتالیان ا توانبخشیبه خوبی شناخته نشده است و هنوز  WS بیماري در کل،

 . الزم نیست دوران نوزاديکه دخالت پزشکی در  بر این باورندو  جدي نمی گیرنداین بیماري را  با اغلب عقب ماندگی ذهنی همراه
 (Calcaemia) خوندر کلسیم  وجود  تماال عدم تحمل گلوتن،مکرر قلب، کلیه، تیروئید، چشمها، اندام، فشارخون، اح معاینه هايبه  WSمبتالیان به 

 . به ویژه در دوران بلوغ نیاز دارند غدد درون ریزو  (Glyaecemia) قند در خون وجود ،
هنوز درك در واقع، . را به استفاده از این خدمات توصیه نمی کنندبیماران  ، برخی از خدمات دور از دسترس است و به همین دلیلزشکانبه گمان پ

 .کاملی از ایده آل ترین درمان وجود ندارد
همیشه نیازهاي لزوما اگر متخصصان کاردرمانی و گفتار درمانی در دسترس باشند، معموال لیست هاي انتظاري طوالنی و خدماتی محدود دارند که 

اغلب تنها به درمان متخصصان اعصاب و روان براي مثال،  .استکم بسیار نیز  WSمتخصصان آشنا به تعداد . را تأمین نمی کند WSخاص مبتالیان به 
، از روشهاي دیگري استفاده می کنند، با مواجه اندمشکل با هنگامیکه بیماران در دسترسی به خدمات پزشکی  .می پردازند ان و نوجوانانکودک

، بیمارستانها و مراکز تخصصی دیگر ازمانهاي درمانیسبه  خود براي یافتن خدمات مورد نیازشخصا متخصصان خصوصی تماس می گیرند یا اینکه 
خدمات مددکاري اجتماعی . جدي نمی گیرندرا توانبخشی شناختی به  WSبیشتر متخصصان امر سالمت نیازهاي مبتالیان به  .مراجعه می نمایند

ن بیماران اغلب مجبور می شوند تا از میزان فعالیت حرفه والدین ای. نیز به ندرت و به میزان ناکافی یافت می شود WSمناسب با نیازهاي مبتالیان به 
 .نیاز خواهند داشت مراقبتتمام عمر به براي  بیماراناز  يدر خانواده بکاهند زیرا بسیار WSمبتال به  خویشاونداي خود براي مراقبت از یک 
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 اتریش
هـانینگتون ویـن و سـازمان حمایـت از     ، در اتـریش  (Sarko SHG) 4یسزکیستیک فیبـرو  از مبتالیان بهان حمایت ، سازمOrphanet Austriaقسمتهاي مختلف این بخش در همکاري با 

 . نگاشته شده است اتریش 5آنتی تریپسین -1 –آلفا کمبود  مبتالیان به
 

 اجتماعی  -يداده هاي اقتصاد

 )2007( 8،316،487: جمعیت کل

 کیلومتر مربع 87،872: مساحت کشور

 )2007(کیلومتر مربع در هر نفر  99: یتتراکم جمع

 )2006(میلیارد دالر  279،5: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  36،000: رشد ناخالص داخلیسرانه 

 )2005% (4/3: د ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمتشدرصد ر

 )2006( 337: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 

 نادر يیهادر زمینه بیمارملی ات اقدام
ها بـه مقامـات    مسئولیت بخش عمدهسپس  تصمیم گیري می کنند، (Länder)دولت فدرال و ایالتهاي خودمختار قانونی ابتدا اتریش،  درماندر نظام 

  .می شودمحلی محول 
ان بیمه اجباري بـوده و اسـاس آن   عضویت در یک سازم. یکسان نیستو روستایی میان ایالتهاي مختلف و نیز میان مناطق شهري ساختار این نظام در 

 . نوع حرفه یا منطقه محل سکونت افراد است
تقریبا یـک سـوم آن بـه صـورت مسـتقیم توسـط خانوارهـا         وگردیده مالیات و حق عضویت تأمین  محلز ا درمانی منابع مالی خدماتبیش از دو سوم 
مـی تواننـد    گانبیمه شد .تفاعی یا انتفاعی و نیز افراد جامعه ارایه می شودتوسط سازمانهاي همگانی، خصوصی غیران درمانیخدمات  .پرداخت می شود

 . هاي شخصی کار می کنند آزادانه از میان ارایه دهندگان خدمات پزشکی انتخاب کنند که بیشتر آنها هم در مطب
در حال . ریش مراحل ابتدایی خود را طی می کنددر وزارت بهداشت ات Orphanet Austriaطرح ملی مربوط به بیماریهاي نادر با کمک اعضاي گروه 

ضوابط و مقررات دارویـی اتحادیـه اروپـا دررابطـه بـا      « بیماریهاي نادر بر اساس تعریف وحاضر یک تعریف ملی از بیماریهاي نادر در کشور وجود ندارد 
زیـر چتـر   حمایت از بیمـاران   نهادهايبرخی وین در  .است سرمایه گذاراناغلب موردقبول کلیه نفر  2000شیوع یک در هر یعنی  6»بیماري هاي نادر 
اطالعات الزم را به صورت  بیشتر انجمن هاي حمایت از بیماران. اندشکل گرفته (SUS)8  نهاد پشتیبانی از این گروهها  و  7خودیاري سازمان گروههاي

تمام نـوزادان  . منبع اطالعات مربوط به بیماریهاي نادر مطرح می شود اغلب به عنوان نیز Orphanet Austria .چاپی یا الکترونیکی توزیع می نمایند
عنوان  مشاوره ژنتیکی نیز به .می گرددآزمایشهاي فراوان براي تشخیص بیماریهاي متابولیک انجام شامل این امر به محض تولد غربالگري می شوند که 

 .شناخته نمی شودیک تخصص فرعی 

 

4 Cystic Fibrosis 
5 Alpha 1 Antitrypsin Mangel (Alpha 1 Österreich) 
6 

Orphan Drug Regulation 
7 Dachverband der Selbsthilfegruppen 
8 Selbsthilfe-Unterstützungsstelle für Gesundheitbezogene Selbsthilfegruppen 
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 در اتریش تشخیص
 تحقیقکت کنندگان در شر

و % 55بـه ترتیـب   (زن و مـرد برابـر بـود     شرکت کنندگانکه در آن تعداد ) 1نمودار (بیماري بررسی شد  3خانواده مبتالیان به  134پاسخ 
45(%. 

 
 و تعداد پاسخهاي دریافتی در اتریش تحقیقبیماریهاي مورد : 1نمودار 

PWS 
(19) 

TS DMD 
(6) 

CF  FRX 

EDS MFS 
CD 

(109) 
 

 

 در انتظار تشخیص
از بیمـاران آزمایشـهاي   % 89پزشـکان بـراي   . از خانواده ها با بیش از پنج پزشک مشـاوره کـرده بودنـد   % 25در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 

 .ه بودندتجویز کرد%) 68(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 20(کاربردي  ، آزمایشهاي %)6(، آزمایشهاي ژنتیک %)80(بیولوژیکی 
از موارد % 83که در )2نمودار (تشخیص داده شده بود  چیز دیگري) کل% 41در مقایسه با (افراد از % 65 بیماريپیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

 .انجامیده بود%)  5(روان شناسی یا روان پزشکی  ،%)22(، جراحی %)46(شامل درمانهاي پزشکی  به درمان هاي نامناسب

 
 تشخیص نادرست اولیه دریافت کرده بودند ی کهاتریشدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم    اتریش :مربع اول: زیر نمودار

 
 تشخیص

یا کشوري دیگر %) 14(که در منطقه  بودند%) 8(و سپس پزشکان خصوصی %) 16(مراکز تخصصی  ،%)54(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 
 .قرار داشتند%) 6/1(

نسبت به کل  که خود افراد باید می پرداختند شخصی هزینه هايدر اتریش بود با این وجود،  پرداخت هزینه اي بیشتردستیابی به تشخیص نیازمند 
) %3(را گزارش کردند و تنها از نظر تعدادي %) 86(بسیاري از شرکت کنندگان تشخیص رایگان یا با هزینه کم . هزینه هاي مشاهده شده کمتر بود

  .بودیا بسیار باال هزینه هاي درمان باال 
 .نظر پزشک دیگري را نیز جویا شدند ،از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص% 22
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 در اتریشبراي دستیابی به تشخیص الزم هزینه هاي شخصی : 3نمودار 

 کلبه طوربراي دستیابی به تشخیص الزم هزینه هاي شخصی : 4نمودار 

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از شرکت % 97از نظر  در صورتیکه ندبوددریافت نکرده از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري % 20

 .بود ضرورياین اطالعات  ارایهکنندگان 
از بیماران چنین % 67ص را الزم دانستند در حالیکه حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیدریافت از موارد، شرکت کنندگان % 95در 

 .حمایتی دریافت نکرده بودند
 ).5نمودار (بود نامناسب یا غیرقابل قبول بود ، شرایطی که در آن نتیجه تشخیص به اطالعشان رسیده شرکت کنندگاناز % 33از نظر 
نسبت به کلیه نتایج بدست آمده، در اتریش . پیامدهاي ناگواري داشتبراي بیماران از خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص % 75براي 

 .دیده شد%) 18(و روانی %) 52(بیشتر پیامدهاي جسمانی 
 
 

 شرایط اعالم نتیجه تشخیص در اتریش: 5نمودار 
 بسیار خوب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     کمی :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
 

 پیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در اتریش: 6ر نمودا
مرگ          شناختی        روانی               عدم اعتماد به داروها        رفتار ناسازگار           تولد سایر کودکان مبتال:       داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 جسمی
 همه :مربع دوماتریش      :مربع اول     :نمودارزیر                                              
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 بلژیک
 .نگاشته شده استبلژیک  (BOKS,absl)انجمن کودکان و بزرگساالن مبتال به بیماریهاي متابولیک قسمتهاي مختلف این بخش در همکاري با 

 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007(10،584،534: جمعیت کل

 کیلومتر مربع 30،528: مساحت کشور

 )2006(کیلومتر مربع در هرنفر  344: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر  316،2: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  35،090: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (1/3: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 449: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 نادر يدر زمینه بیماریهاملی اقدامات 
 درمانیخدمات بیمه  مزایاي .دسترسی دارندباال با کیفیت  درمانیخدمات و ناهمگون، به  پراکنده درمانینظام  یک وجودبیشتر بلژیکی ها علیرغم 

با ارایه مدارك  پزشکان تمزدپرداخت دسباز، آزادي در انتخاب پزشک و آزاد  بتطبابر اساس  و مراقبت هاي اولیه بهداشتیارایه  :ازعبارتند اجباري 
 . اغلب بیماران با متخصصان در تماس هستند زیرا در این کشور چیزي به عنوان ارجاع دادن به استفاده از سایر خدمات وجود ندارد. پزشکی الزم

، ثبت داروها و کنترل آن و تأمین مالیاجباري  درمانیخدمات بر بیمه نظارت  دولت مسئولمسئولیتهاي اولیه دولت فدرال اجرایی هستند با این وجود، 
در منزل، سالمت محیطی و حمایت  درمانخدمات  مشارکت در ارایه، استانداردسازي بیمارستانها، سطح درمانارتقاي . باشدمی  نیز قیمتهاي آنها

 .ستالندري هاجامعه آلمانی ها، فرانسوي ها و ف ر عهدهاجتماعی ب
 براي تهیه 10در بلژیکمستقر  »اینبنیاد شاه باد« تحت نظارت 9»مرتبط کمیته مدیریتی صندوق بیماریهاي نادر و داروهاي« تالشهاي پیوستهبا وجود 

 برگزاريبا  –رسماً کار خود را آغاز نمود  2007 که در دسامبر -این گروه  .هنوز چنین برنامه اي وجود ندارد ،این کشورملی بیماریهاي نادر در  طرح
 جامعه نسبت به مشکالت احتمالی ناشی ازافزایش آگاهی  برنامه ریزي براي موجب شد مرتبط با بیماریهاي نادرداروهاي  با موضوعملی  همایشیک 

 اموقت براي رسیدگی به مسائل مرتبط بروههاي چنین گهم .آغاز شود مرتبط با بیماریهاي نادراروهاي اي دهبیماریهاي نادر و بازپرداخت هزینه 
اگرچه هیچ گونه خدمات غیرپزشکی به طور خاص براي بیماریهاي نادر  .ندتشکیل شدیافتن راه حلهاي استراتژیک و  مرتبط با بیماریهاي نادربیماریهاي 

مورد از  11غربالگري در زمان تولد نیز براي . از آنها هم نادر هستند براي بیماریهاي مزمن موجود است که برخیبسیاري از این خدمات اما وجود ندارد، 
 .بیماریهاي متابولیک در سطح ملی انجام می شود

بیماریهاي نادر در باره براي اطالع رسانی در که تشکیل شد» سازمان بیماریهاي نادر بلژیک«نهادي غیرانتفاعی و خصوصی به نام ، 2008در ژانویه 
به تشکیل  ،مرتبط با بیماریهاي نادربازپرداخت هزینه داروهاي  زمینه در 2004جوالي  8مورخ  سلطنتیحکم  .راه اندازي کرد بلژیک وب سایتی

 INAMI .منجر شد (INAMI)12 »ملی از کارافتادگیمؤسسه بیمه « خدمات درمانیدر حوزه  11»نادر بیماریهاي با داروهاي مرتبطکمیته پزشکان «
حقوق قانونی افراد براي دریافت شرایط و  ،کمیته پزشکان. استدر زمان نیاز داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر دازي در زمینه نهاد مسئول نظریه پر

درحال حاضر نیز پیش نویس هاي متعددي براي سایر اقدامات قانونی  .این محصوالت را ارزیابی کرده و گزارش سالیانه تهیه می نماید هزینهبازپرداخت 
بلکه  پایهنه تنها بودجه تحقیقات  (FNSR) 13»صندوق ملی تحقیقات علمی« .بررسی می باشددر دست  داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادربه  مربوط

 .کند را نیز تأمین می نانجامعه علمی فرانسوي زبا در بیماریهاي نادرروي تحقیقات کاربردي منابع مالی الزم براي 

 

9 Management Committee of the Fund for Rare Diseases and Orphan Drugs 
10 King Baudouin Foundation 
11 Committee of Doctors for Orphan Medicinal Products 
12 National Invalidity Insurance Institute 
13 National Fund for Scientific Research 
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 بلژیکدر  تشخیص
 تحقیقرکت کنندگان در ش

و % 34بـه ترتیـب   ( شرکت کردنـد  تحقیقدر این مبتالیان زن و مرد هر دو گروه  .)1نمودار (بیماري بررسی شد  پنجمبتالیان به از خانواده  248پاسخ 
 .)کل% 65در مقایسه با % 35( بسیار کمتر بود تحقیق تعداد زنان شرکت کننده در با این وجود، .%)66

 
 بلژیکو تعداد پاسخهاي دریافتی در  تحقیقبیماریهاي مورد : 1نمودار 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
ایـن  . )کل% 15در مقایسه با ( بیماري فرد در مرحله نوزادي تشخیص داده شده بود ،از موارد% 41در بلژیک در 

در % 21(آزمایشـهاي غربـالگري نـوزادان     انجـام  ،علـت آن  و هبود تحقیقمیزان مشاهده شده در باالترین مقدار، 
تشخیص زودهنگام مرتبط با  .بود دوران بارداري یا زمان تولدبیماري در عالیم مشاهده و نیز ) کل% 7مقایسه با 

 .%)4( بدست آمده در اروپا یکسان بود با نتایج کلینیز سایر موارد در خانواده 

 

 در انتظار تشخیص

، جراحـی  %)36(شامل درمانهاي پزشکی که  ) 2نمودار (تشخیص داده شده بود  از افراد چیز دیگري% 44پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، بیماري 
 .از موارد به درمان نامناسب انجامیده بود% 75می شد و در %)  7(، روان شناسی یا روان پزشکی %)12(

این پزشکان . یش از ده پزشک مشاوره کرده بودندباز آنها با % 7از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 22دستیابی به تشخیص، در طول تالش براي 
و تصویربرداري با اشعه %) 41(، آزمایشهاي کاربردي %)40(، آزمایشهاي ژنتیک %)65(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 94براي 

 .تجویز کرده بودند%) 58(ایکس 

 
 درصد بیماران بلژیکی که تشخیص نادرست اولیه دریافت کرده بودند: 2نمودار 
 همه :مربع دوم    بلژیک :مربع اول: زیر نمودار

 
 

 تشخیص
در % 13(یگر بودند و بندرت در منطقه د%) 7(و سپس پزشکان خصوصی %) 17(، مراکز تخصصی %)71(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

 .قرار داشتنداست%) 6/1(یا  کشوري دیگر ) در کل% 26مقایسه با 
در مقایسه با ). در کل% 54در مقایسه با % 14(به ندرت رایگان است  خدمات باال وبپردازند  براي دستیابی به تشخیص که بلژیکی ها بایدی هزینه های

 متعادل است  این کشورهزینه هاي تشخیص در که معتقد بودند این بیماران  ، یک سومتحقیقنظر کلی شرکت کنندگان در 

 
 
 
 

PWS 
(37) 

TS 
DMD 
(26) 

CF 
(145) 

 FRX 
(11) 

EDS MFS 
(29) CD 
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  ).4و  3نمودار %) (29(این هزینه ها باال یا بسیار باال  از نظر یک سوم دیگر،و 

بیشتر در مورد کل  بود و % 21از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده بودند که کمی بیش از % 28
 .صدق می کرد PWSو  CFمبتالیان به 

 
 در بلژیکهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 به طورکلهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 4نمودار 

 خیر: مربع پنجم     ایینپ: مربع چهارمدل    عامت :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار
 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از شرکت کنندگان ارایه % 98از نظر ند در صورتیکه بود دریافت نکردهاز بلژیکی ها در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري % 22

و متقاضی این  تحقیقاز شرکت کنندگان در % 91د که در مقایسه با بیماران هیچ گونه حمایت روانی دریافت نکرده بودن% 60 .این اطالعات ضروري بود
  .خوب است تحقیقبراي این  اما تر، کمخدمات

مشاوره ژنتیک منجر از موارد، % 36در  .از موارد توضیح داده شد% 67در  مشابهموارد  وجود احتمالاز خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و % 88براي 
از خانواده هاي بلژیکی شرایطی که نتیجه تشخیص به اطالعشان رسیده بود را % 30درکل، . یک ژن حامل در خانواده شد به تشخیص یا شناسایی

 ).5نمودار (یا غیرقابل قبول دانستند  نامناسب
 

 شرایط اعالم نتیجه تشخیص در بلژیک: 5نمودار 
 بسیار خوب  :مربع چهارمقبول      قابل :مربع سوم     نامناسب :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
  

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
 .از خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران دست کم یک پیامد ناگوار داشت %78براي 

 .)6ر نمودا(ن بود در کل، میزان پیامدهایی که روي کل خانواده تأثیر می گذاشت بسیار بیشتر از پیامدهاي این تأخیر روي خود بیمارا
 

 پیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در بلژیک: 6نمودار 
مرگ          شناختی        روانی               عدم اعتماد به داروها        رفتار ناسازگار           تولد سایر کودکان مبتال:       داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 میجس
 همه :مربع دومبلژیک      :مربع اول     :زیر نمودار 
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 در بلژیکاجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 تحقیقشرکت کنندگان در 

% 60تیب به تر(کمی نابرابر  تحقیقتعداد مبتالیان زن و مرد شرکت کننده در این ). 7نمودار (خانواده مبتالیان به هشت بیماري بررسی شد  255سخ پا

 ).سال 24: میانگین سن در زمان تشخیص( بود سال 37میانگین سن بیماران  و %)40و 

 و تعداد پاسخهاي دریافتی در بلژیک   تحقیقبیماریهاي مورد : 1نمودار 

 

 ه خدمات پزشکینیاز ب
. خدمات پزشکی مختلف و مرتبط با بیماري خود نیاز داشتند 5/9بیماران بلژیکی به میانگین 

 .روز بستري شدند 20 میانگیناز بیماران براي % 47

 

 خدمات پزشکی
از % 12از موارد راحت، در % 77نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 

این امر عمدتاً به دلیل عدم ارجاع دادن  .)8نمودار (از موارد ناممکن بود % 11 موارد دشوار و در
سازمان هاي پزشکی از مشکالت مربوط به محل استقرار و %) 10(، هزینه شخصی %)18(، موجود نبودن خدمات %)53(ها  بیماران به سایر متخصص

خدمات  میزان رضایت بیماران ازدر مقایسه با نتایج کلی بدست آمده،  .بود%) 15( و مشکل سفر%) 12( همراه، نداشتن %)13( سازمانجمله دور بودن 
 %).3(و اصالً %) 9( کمی، %)27(، تا حدي %)61( کامل رضایت: عبارت بودند ازپزشکی ارایه شده 

 
 دسترسی به خدمات پزشکی در بلژیک  : 8نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومیار دشوار   بس :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در بلژیک : 9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     کمی :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

     مددکاري اجتماعی
از آنها % 22از آنان به راحتی و % 78با مددکاران اجتماعی ارتباطی نداشتند در حالیکه % 1از خانواده هاي نیازمند به مددکاري اجتماعی،  %48از میان 

 .  )10نمودار ( به دشواري با یک مددکار مالقات کرده بودند

 
 دسترسی به مددکاري اجتماعی در بلژیک  : 10نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :ولمربع ا     :زیر نمودار 
 

 میزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در بلژیک : 11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     کمی :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

PWS 
WS 
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از بلژیکی ها از این خدمات کامالً راضی و % 60در مقایسه با اروپا، بیشتر سازمانهاي بیمه و سازمانهاي وابسته به آن ارایه دهنده این خدمات بودند که  
 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 16

 
 

 عدم پذیرش
که پیچیدگی بیماري، علت اصلی ) کل% 18در مقایسه با % 34(امر سالمت مواجه شده بودند متخصصان  عدم پذیرش از سويبیماران بلژیکی اغلب با 

نیز به عنوان علل دیگر این %) 16(و رفتارهاي مرتبط با بیماري %) 19(، تظاهرات جسمانی بیماري %)26(مشکل در برقراري ارتباط . بود% ) 77(این امر 
 .)12نمودار ( مطرح شدند عدم پذیرش

 
عدم از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت با . بر اساس نوع بیماري در بلژیک عدم پذیرشمیزان شیوع علل : 12ر نمودا

 .از تعداد کل بیماران مورد مطالعه بیشتر است عدم پذیرشمواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد  پذیرش
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دوم      عدم پذیرش :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي مناسبت تر با . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند بلژیکی از بیماران% 14در اثر این بیماري، 

در  .نقل مکان کردند%) 19(نزدیک به محل سکونت یکی از خویشاوندان خود  مکانییا %) 12(متخصصان این بیماري به تر ، نزدیک %)58(حال بیمار 
مجبور شد از موارد، یکی از اعضاي خانواده % 26در   .کنند تركحرفه اي خود را کاهش داده یا  از بیماران مجبور شدند فعالیت% 36نتیجه بیماري، 

 .کندرها  خویشاوند خودد را براي مراقبت از فعالیت حرفه اي خو
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 کرواسی 
 .نگاشته شده است  14»جامعه مبتالیان به بیماریهاي نادر کرواسی«بخشهاي مختلف این قسمت با همکاري 

 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 4،453،500: جمعیت کل

 )2008(کیلومتر مربع  56،542: مساحت کشور

 )2008(کیلومتر مربع در هرنفر   81: یتتراکم جمع

 )2008(میلیارد دالر  74،419: رشد ناخالص داخلی

 )2008(دالر  16،758: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2006% (4/7: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

  244: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 
 

 دردر زمینه بیماریهاي نااقدامات ملی 
 خدمات سازمان بیمه«آن بر عهده مدیریت  استوار است کهاجباري و شغل محور  به صورت درمانیخدمات ملی نظام سالمت کرواسی بر پایه بیمه 

اف را بپردازند اگرچه بیشتر شهروندان از این پرداخت مع درمانیبرخی از بیماران ملزم هستند بخشی از هزینه خدمات  .می باشد 15»کرواسی درمانی
تعداد کمی از . پرداخته شود توسط خود بیمار و به صورت نقدکامالً خدمات مؤسسات خصوصی، باید هزینه همچون درمان  هاي هزینه برخی از .هستند

ت و یا به یا به دول درمانیبا این وجود، در کرواسی بیشتر نهادهاي ارایه دهنده خدمات .  بیمه پوششی مکمل ارایه می دهند ،شرکتهاي بیمه خصوصی
مراقبت هاي بخش هاي اعمال اصالحات در نظام سالمت کرواسی پس از دوران کمونیست، خصوصی سازي وسیعی در  با با این حال،. تعلق دارندایالتها 

 مراقبت هاي ب پزشکبیماران براي انتخا ،در این کشور .رخ داد در منزل، داروخانه ها و کلینیک هاي دندانپزشکی درمان، برخی خدمات اولیه بهداشتی
دسترسی تفاوت هاي چشمگیري در میزان به علت تمرکز نابرابر خدمات تخصصی در شهرهاي بزرگ، بسته به محل سکونت بیمار . اولیه آزاد هستند

 سنتوده و در نتیجه ب خدمات درمانیشرایط مالی فردي نیز عامل دیگري براي نابرابري میزان دسترسی افراد به  .افراد به خدمات پزشکی وجود دارد
  .همچنان ادامه دارد عاديپرداخت 

با این وجود، سازمانهاي بیماران و نمایندگان آنها همچنان . تهیه طرح ملی براي بیماریهاي نادر در کرواسی هنوز در مراحل ابتدایی خود به سر می برد
به عنوان بخشی از  16»جامعه بیماریهاي نادر کرواسی«، 2008در سال  .برسانندمسئولین بهداشتی در تالش هستند تا این مسئله را به سمع و نظر 

یعنی  » ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر «تعریف بیماریهاي نادر بر اساس . تشکیل شد 17»جامعه پزشکی کرواسی«
با این حال، هنوز این تعریف . این نهاد در بسیاري از زمینه هاي عملی می باشد اغلب مورد قبول کلیه سهامداران ،نفر 2000شیوع کمتر از یک در هر 

که اگرچه مخصوص مبتالیان  شده اند و تفریحی ایجادمراقبتی طیف وسیعی از خدمات اجتماعی، . نشده است رسمی درجدر هیچ یک از اسناد حقوقی 
به همین دلیل، همه خدمات نامبرده با نیازهاي مبتالیان به بیماریهاي  .یها طراحی شده اندبه بیماریهاي نادر نیستند اما براي مبتالیان به همه بیمار

 .نادر سازگاري ندارند
منحصراً توسط سازمانهاي بیماران و سایر  -و وب سایتها خطوط مشاوره تلفنی شامل  -در خصوص بیماریهاي نادر  رسانی عمومیپایگاه هاي اطالعات 

دفتر همکاري «سازمانهاي مبتالیان به بیماریهاي نادر از مقامات محلی و ملی امر سالمت همچون . ندراه اندازي شده ا (NGO)سازمانهاي غیر دولتی 
اجتماعی و  امورنیز توسط وزارت بهداشت، وزارت کار و این سازمانها بخشی از نیازهاي مالی  .کمکهاي مالی دریافت می کند 18»با سازمانهاي غیر دولتی

  .گانهاي دولتی مرتبط با امر بیماریهاي نادر تأمین می شودسایر ار
توسط صندوق بیمه نیز  داروها این هزینه کلیه. است مرتبط با بیماریهاي نادرتأیید داروهاي کرواسی مسئول  درمانیخدمات سازمان بیمه همچنین 
آزمایش ژنتیک در . و کم کاري غده تیروئید غربالگري می شوند PKUنوزادان براي تشخیص . براي بیماریهاي نادر بازپرداخت می شود درمانیخدمات 

 .مشاوره ژنتیک به عنوان یک حرفه پزشکی شناخته می شوددر این کشور  .دو مرکز عمده ژنتیک در زاگرب انجام می شود

14 Croatian Society of Patients with Rare Diseases 
15 Croatian Institute for Health Insurance  (CIHI) 
16 Croatian Society for Rare Disease 
17 Croatian Medical Society 
18 Office for Cooperation with NGOs 
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 قبرس
 .استنگاشته شده   19»فدراسیون بین المللی تاالسمی«بخشهاي مختلف این قسمت با همکاري 

 
 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 794،600  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  9،251: مساحت کشور

 )2008(کیلومتر مربع در هرنفر   85: تراکم جمعیت

 )2007(میلیارد دالر  21،382: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  27،429: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (6: در زمینه سالمتدرصد رشد ناخالص داخلی صرف شده 

 )2007( 234: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
توسط بخش  بخش عمومی و نیم دیگرتوسط در قبرس ترکیبی متعادل از نظام هاي عمومی و خصوصی است که در آن نیمی از مخارج  خدمات درمانی

بودجه  از محل درمانیخدمات بودجه پیش،  چنديتا . تالش هستند پیوسته در خدماتبراي بهبود ارایه نظام دو  این. خصوصی پرداخت می شود
 اجرايدر حال حاضر دولت در حال . خصوصی تأمین می شد درمانیخدمات کارفرمایان و بیمه  صنفیعمومی، دستمزد، صندوقهاي اتحادیه هاي  درمان

 . عمومی پوشش می دهد که تمام شهروندان را چه در بخش خصوصی و چهاست  (NHIS) 20» درمانیخدمات ملی طرح بیمه «
 اگرچه هیچ گونه برنامه ملی در خصوص بیماریهاي نادر در قبرس وجود ندارد، اما اقدامات ملی متعددي براي پیشگیري، تشخیص و مدیریت امور

و کم کاري تیروئید مادرزادي، غربالگري پیش  PKUغربالگري نوزادان براي تشخیص : ازعبارتند این اقدامات شامل . بیماریهاي نادر در دست انجام است
تعریف بیماریهاي نادر . کلینیکهاي ژنتیک و مشاوره ایجاددوران مدرسه براي تشخیص تاالسمی، ایجاد مراکز تخصصی براي تاالسمی و در از بارداري و 

. استسهامداران  اغلب مورد قبول کلیه ،شیوع یک در هر دو هزار نفریعنی  »ریهاي نادر در اروپاضوابط و مقررات مربوط به داروهاي بیما«بر اساس 
بودجه هاي  بخشی دیگري از منابع مالی الزم این سازمانها نیز از محل .سازمانهاي مبتالیان به بیماریهاي نادر کمک مالی سالیانه دریافت می کند

 22»عصب شناسی و ژنتیک قبرس مؤسسه«و  21»قبرس اتبنیاد توسعه تحقیق«از طریق تأمین می شود که متعدد دیگري مختص به بیماریهاي نادر 
 .هزینه داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر نیز بازپرداخت می گردد. به دست این سازمانها می رسدحمایت دولت تحت 

19 Talassaemia International Federation 
20 National Health Insurance Scheme  
21 Cyprus Research Promotion Foundation 
22 Cyprus Institute of Neurology and Genetics 
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 جمهوري چک
 .نگاشته شده است  23»دارویی جمهوري چک مؤسسه کنترل« بخشهاي مختلف این قسمت با همکاري 

 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 10،424،926: جمعیت کل

 کیلومتر مربع78،866: مساحت کشور

 )2008(یلومتر مربع کهر  درنفر  132: تراکم جمعیت

 )2007(میلیارد دالر  248،902: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  24،236: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (1/7: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 351: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
فعاالن ط توسبودجه این بیمه . می شودو همگانی اجتماعی  درمانیشامل پوشش  و است دولتدرمانی در جمهوري چک تحت نظر نظام خدمات 

تعلق کشور بیمه درمانی  دائم در افراد مقیمکلیه به . توسط دولت پرداخت می شودحق بیمه بیکاري . شوداقتصادي، کارفرمایان آنها و دولت تأمین می 
 .استفاده نمایند 24»انیصندوق بیمه درمانی همگ«اختیاري  پوششاین بیمه را ندارند می توانند از استفاده از الزم براي و آنان که شرایط می گیرد 

تعدادي از بیمارستانهاي . نقش ابتدایی وزارت بهداشت یک نقش اداري است اما همچنین بیمارستانهاي بزرگ کشور را مدیریت و کنترل می کند
 .نیز خصوصی شده اندیی و دارو سرپاییخدمات مراکز تقریباً کلیه . منطقه اي اداره می شوند توسط ادارات تابعهکوچک نیز 

یعنی یک در هر دو هزار نفر پذیرفته شده است و » ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر «تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 
اي نادر وجود ندارد، اگرچه در حال حاضر هیچ برنامه ملی خاصی براي بیماریه. می شودلحاظ مربوط به این بیماریها و داروهاي آنها  مصوباتدر کلیه 

، دسترسی به خدمات اجتماعی 2007در سال   )Sb 108/2006شماره  مصوبه( 25»براي افراد داراي معلولیتقانون خدمات اجتماعی « اما با اجراي
ات تفریحی مانند اردوهاي حمایت از مبتالیان به بیماریهاي نادر نیز خدم هاي گروهاز تعدادي . راحت تر شدبراي مبتالیان به بیماریهاي نادر براي 

وب  در تنها اطالعات موجود درباره بیماریهاي نادر. می کنند برگزاردرمانی براي مبتالیان بزرگسال /توانبخشیاردوهاي تابستانی براي کودکان یا 
اجتماعی تأمین می  امورکار و وزارت بهداشت و وزارت کمک هاي می شود که بودجه خود را از محل یافت سایتهاي سازمانهاي حمایت از بیماران 

. تیروئید انجام می شودمادرزادي و کم کاري  26 (CAH)آدرنال مادرزادي هایپرپالزي ،PKUغربالگري نوزادان به صورت منظم براي تشخیص  .کنند
 49 فصل(مه هاي درمانی ویژه برنا. انجام می شود) 2006(و کیستیک فیبروزیس ) 2005(براي سایر ناهنجاریهاي متابولیک ه غربالگري عپیش مطال

در بیشتر موارد، هزینه کلیه داروهاي مربوط به بیماریهاي نادر . نشده را مجاز می داند تأییداستفاده از محصوالت دارویی  27)قانون محصوالت دارویی
این . شده استگذاشته بیماران ر عهده سال بدر ) یورو 200(کرون چک  5000حدود پرداخت  نیز 2008از سال . بازپرداخت می شودموجود در بازار 

و ) براي هر بار استفاده –یورو  23/1 –کرون چک 30(حق ویزیت براي خدمات درمانی سرپایی ، داروهاي صرفا تجویزيمبلغ براي جبران هزینه 
براي انواع  اوره و آزمایش ژنتیکمشخدمات  استفاده ازامکان . می شودپرداخت ) یورو براي هر روز در بیمارستان 46/2 – کرون چک 60( بستري

 .موجود استنیز  و ناهنجاریهاي خاص متابولیک (CMT) 28بیماري شارکوت ماري توثخاصی از بیماریهاي نادر مانند بیماري هانینگتون، 

  

23 Czech Republic State Institute for Drug Control 
24 General Health Insurance Fund (GHIF) 
25 Act on Social Services for people with Disabilities 
26 Congenital Adrenal Hyperplasia 
27 Section 45 of the Act on Pharmaceuticals 
28 Charcot-Marie-Tooth 
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 دانمارك
 .نگاشته شده است  29»ناهنجاریهاي نادر دانمارك«بخشهاي مختلف این قسمت با همکاري بنیاد 

 
 اجتماعی  -اده هاي اقتصاديد

 )2008( 5،475،791: جمعیت کل

 کیلومتر مربع  43،094: مساحت کشور

 )2008(کیلومتر مربع در هر نفر 129: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر 198،5: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  37،000: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2006% (1/9: سالمت درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه

  292: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
می  تأمیناست که بودجه آن توسط مقامات منطقه اي در همکاري نزدیک با دولت و مقامات محلی همگانی نظام  نظام خدمات درمانی دانمارك یک

. در پنج منطقه تقسیم شده استیکسان نیست زیرا با انجام تمرکز زدایی، خدمات  توسط شهرداري هاي مختلفخدمات ارایه شده با این وجود، . شود
عمومی،  مراقبتهاي اولیه، یا پزشکانارایه دهنده  پزشکان خانگی. تقسیم کرد بستريخدمات درمانی دانمارك را می توان به دو بخش مراقبتهاي اولیه و 

 .و مراکز تخصصی عمل می کنندها بیمارستان  به عنوان دروازه هاي درمان
یک بیماري را نادر می دانند زمانی و نیز بیماران مسئولین بهداشتی هیچ گونه تعریف رسمی از بیماري نادر در دانمارك موجود نیست اما متخصصان و 

یعنی » ضوابط و مقررات مربوط به بیماریهاي نادر در اروپا«این تعریف با تعریف بیماریهاي نادر بر اساس . نفر را مبتال کرده باشد 1000که حداکثر 
این بیماریهاي نادر نهاد مرتبط با . در حال حاضر هیچ گونه برنامه ملی براي بیماریهاي نادر در کشور وجود ندارد. نفر تفاوت دارد 2000شیوع یک در 

یک مرکز  30»مرکز بیماریهاي نادر و معلولیت هاي دانمارك«. در حال تالش است ، براي تهیه این برنامه»ناهنجاریهاي نادر دانمارك«یعنی بنیاد کشور 
بیماران و متخصصان  در خصوص مشکالت اجتماعی مرتبط با بیماریهاي نادر بهبیماریهاي نادر و معلولیت هاست که  زمینهدولتی در با بودجه اطالعات 

  .دهدخدمات مشاوره ارایه می 
در در این کشور تأسیس شده که نه تنها مسئول تشخیص حرفه اي و درمان بیماران بلکه همچنین مسئول توسعه کیفی، دو مرکز ملی بیماریهاي نا

با این حال، در واقع عملکرد این مراکز بر روي . تحقیق، ایجاد پایگاه داده هاي بالینی و تهیه دستورالعمل هاي ملی براي درمان ناهنجاریهاي نادر است
وزارت بهداشت و وزارت امور اجتماعی نیز بودجه محدودي در اختیار سازمانهاي بیماران قرار می . رمان بیماران متمرکز استتشخیص تخصصی و د

  .دهند
و برخی ناهنجاریهاي متابولیک دیگر و نیز غربالگري پیش از بارداري براي  PKUبرنامه هاي غربالگري ملی شامل غربالگري نوزادان براي تشخیص 

مشاوره ژنتیک نیز به عنوان یکی از خدمات نظام درمانی . و سایر ناهنجاریها در پایان سه ماهه دوم بارداري اجرا می شود 21تریزومی دروم سنتشخیص 
 .است موجودهمگانی 

29 Rare Disorders Denmark 
30 The Danish Centern for Rare Disease and Disabilities 
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 در دانمارك تشخیص
 تحقیقشرکت کنندگان در 

 % ). 38و % 62به ترتیب (نابرابر بود  تحقیقدر این  د شرکت کنندگان زن و مردعدات). 1نمودار (خانواده مبتالیان به سه بیماري بررسی شد  215پاسخ 

 
 دانماركو تعداد پاسخهاي دریافتی در  تحقیقبیماریهاي مورد : 1نمودار 

 

 

 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی

علت آن، مشاهده عالیم بیماري در دوران بارداري یا زمان  که) کل% 15در مقایسه با (زادي تشخیص داده شده بود از موارد، بیماري در مرحله نو% 8در 
 %).3(تشخیص زودهنگام مرتبط با سایر موارد در خانواده نیز مشابه با نتایج کلی بود . بود%) 1(آزمایشهاي غربالگري نوزادان گهگاه تولد و نیز انجام 

 

 صدر انتظار تشخی

از موارد به درمان هاي  نامناسب % 53که در ) 2نمودار (از افراد چیز دیگري تشخیص داده شده بود % 58پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، بیماري 
 .انجامیده بود%)  3(، روان شناسی یا روان پزشکی %)7(، جراحی %)20(درمانهاي پزشکی شامل 

این پزشکان . یش از ده پزشک مشاوره کرده بودندباز آنها با % 30از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 50در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 
و تصویربرداري با اشعه %) 53(، آزمایشهاي کاربردي %)17(، آزمایشهاي ژنتیک %)66(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 91براي 

 .تجویز کرده بودند%) 36(ایکس 
 

 که تشخیص نادرست اولیه دریافت کرده بودند دانمارکیدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم  دانمارك     :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
از مبتالیان % 40بیماري  ،در مجموع. بودند%) 25(مراکز تخصصی و %) 8(پزشکان خصوصی ، %)46(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

 .تشخیص داده شده بود%) 1(و به ندرت در کشوري دیگر ارکی در خارج از منطقه مسکونی آنان دانم

PWS 
(30) 

TS 
DMD 
(77) 

CF  FRX 
EDS 

(108) MFS CD 
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 ). 4و  3نمودار ( باال یا بسیار باال بود%) 12در مقایسه با (از موارد % 20اندکی باالتر از میانگین هزینه مشاهده شده در اروپا و در هزینه تشخیص 

 .زشک دیگري را نیز جویا شده بودنداطمینان از صحت تشخیص، نظر پاز خانواده ها براي % 18
 

 در دانماركهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 به طورکلهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 4نمودار 

 خیر: مربع پنجم     پایین: مربع چهارم  متعادل   :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار
 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
 

 ،از شرکت کنندگان% 98از نظر  در صورتیکه ندبوددریافت نکرده ها در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري  دانمارکیاز % 38
از % 67در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ضروري دانستند در حالیکه حمایت روانی ت دریافبیماران % 94 به طور مشابه، .ارایه این اطالعات ضروري بود

 .آنان این حمایت را دریافت نکرده بودند
از موارد، مشاوره ژنتیک منجر % 35در . از موارد توضیح داده شد% 35از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در % 67براي 

ارزیابی یا غیرقابل قبول  نامناسبنتیجه تشخیص  از موارد، شرایط موجود در زمان اعالم% 51در . یا شناسایی یک ژن حامل در خانواده شد به تشخیص
  ).5نمودار ( شد

 
 دانماركشرایط اعالم نتیجه تشخیص در : 5نمودار 
 بسیار خوب  :مربع چهارم   قابل قبول   :مربع سوم     نامناسب :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
  

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
پیامدهاي شخصی این تأخیر شامل مشکالت جسمی  .داشت يناگوار هاياز خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامد% 78براي 

 ).6نمودار (رش کردند تولد سایر کودکان مبتال را گزا ،از افراد% 17بود و %) 47(و مشکالت روانی %) 48(
 

 دانماركپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
   مرگ          شناختی        روانی            عدم اعتماد به داروها        رفتار ناسازگار           تولد سایر کودکان مبتال:       داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 جسمی
 همه :مربع دوم     دانمارك :مربع اول     :یر نمودار 
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 دانماركدر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 تحقیقشرکت کنندگان در 

و % 76ه ترتیب ب تحقیقتعداد مبتالیان زن و مرد شرکت کننده در این ). 7نمودار (مبتالیان به هشت بیماري بررسی شد  دانمارکی خانواده 177پاسخ 
میانگین سن  .PAHدر % 100و  OIدر % MFS ،60در % EDS ،80در % 90: باال بودبسیاري از بیماریها  تحقیقشرکت کننده در تعداد زنان . بود 24%

 ).سال 23: میانگین سن در زمان تشخیص(بود سال  39بیماران 

   دانماركو تعداد پاسخهاي دریافتی در  تحقیقبیماریهاي مورد : 7نمودار 
 

 نیاز به خدمات پزشکی
خدمات پزشکی مختلف و مرتبط با بیماري خود نیاز  6/8ه میانگین دانمارکی ببیماران در کل، 
% 45. )در کل تحقیق بود تحقیقپزشکی مورد خدمات  4/9که اندکی کمتر از میانگین ( داشتند

 .روز بستري شدند 12 یانگیناز بیماران براي م

 

 خدمات پزشکی
از % 13در  ، از موارد راحت% 71نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 
، %)47(ها  عدم ارجاع دادن بیماران به سایر متخصص: ارت بودند ازعباین امر  علل عمده بود کهناممکن  نیز دسترسی از موارد% 17در . بودموارد دشوار 

سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن مشکالت مربوط به محل استقرار و %) 10(هزینه شخصی  ،%)18(زمان انتظار  ،%)37(موجود نبودن خدمات 
 . )8نمودار ( %)12(و مشکل براي سفر %) 8(، نداشتن همراه %)5(سازمان 

خدمات ارایه شده کیفیت  ،از بیماران% 12 نظر ا کامال برآورده کرده بود اگرچه ازآنان راز موارد، خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت % 89در 
 ). 9نمودار (ضعیف بود 

 

   دانماركدسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 دانماركمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در : 9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     کمی :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 مددکاري اجتماعی    
از آنان به راحتی و % 47با مددکاران اجتماعی ارتباطی نداشتند در حالیکه % 8نیازمند به مددکاري اجتماعی،  اده هاي دانمارکیاز خانو% 54از میان 

 از آنها % 45
 

 دسترسی به مددکاري اجتماعی در دانمارك  : 10نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمار   دشو :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 دانماركمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در : 11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     کمی :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار
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دهنده این خدمات بودند که اجتماعی ارایه  درمانیاروپا، بیشتر نهادهاي  کلدر مقایسه با ).  10نمودار ( به دشواري با یک مددکار مالقات کرده بودند
 .)11نمودار ( اصالً راضی نبودندآنها از % 45کامالً راضی و از دانمارکی ها از این خدمات % 31

 

 

 عدم پذیرش
مواجه شده بودند  متخصصین بهداشتیبیماري نادر دیگر با عدم پذیرش از سوي  16 تحقیق رويبیماران دانمارکی کمتر از مبتالیان شرکت کننده در 

مشکل . بود%) 100(براي درمان آنان   متخصصین بهداشتیپیچیدگی بیماري مبتالیان، علت اصلی عدم تمایل در کل، ). کل% 18در مقایسه با % 14(
 یز به عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدندن%) 3(رهاي مرتبط با بیماري رفتاو %) 5(، تظاهرات جسمی بیماري %)8(در برقراري ارتباط 

 ).12نمودار(

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت با عدم . دانماركمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 

 .بیشتر است شرکت کنندگان پذیرش نشدهموارد عدم پذیرش از تعداد کل پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل 
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي مناسبت تر . نت خود نقل مکان کنندمجبور شدند از محل سکو مبتالیان دانمارکیاز % 21در اثر این بیماري، 

در . نقل مکان کردند%) 11(یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از خویشاوندان خود %) 7(به متخصصان این بیماري  تر ، نزدیک%)73(با حال بیمار 
از موارد، % 21در .  مجبور شدند فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنند )کنندگانشرکت  کل% 29در مقایسه با (بیماران  %54نتیجه بیماري، 

 .یکی از اعضاي خانواده مجبور شد فعالیت حرفه اي خود را براي مراقبت از خویشاوند خود رها کند
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 فنالند
 .نگاشته شده است 32»انجمن مبتالیان به ناتوانی هاي جسمی فنالند«و   31»اي ذهنی فنالندانجمن مبتالیان به ناتوانی ه«بخشهاي مختلف این قسمت با همکاري بنیاد 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 5،320،102: جمعیت کل

 کیلومتر مربع  338،145: مساحت کشور

 کیلومتر مربع در هرنفر  16: تراکم جمعیت

 )2005(میلیارد دالر 163: رشد ناخالص داخلی

 )2005(دالر  34،819: رشد ناخالص داخلیسرانه 

 )2005% (5/7:درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 316: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
ت درمانی را در سطح ملی هدایت و راهنمایی می کند در وزارت بهداشت و امور اجتماعی فنالند خدما. تمرکز زدایی شده استنظام درمانی فنالند 

شهرداري ها می توانند رأساً خدمات تولید کنند و یا این کار را در . شهرداري مسئول اعمال خدمات اجتماعی و درمانی هستند 400حالیکه بیش از 
مؤسسات خصوصی یا انجمن ها براي دریافت  ایر شهرداري ها،همچنین شهرداري ها می توانند با س. همکاري با سایر شهرداریها سازماندهی نمایند

اما  .همکاري داشته باشنددر سطح منطقه در زمینه مراقبت هاي اولیه و درمانهاي تخصصی با یکدیگر باید شهرداري ها . خدمات قرارداد منعقد نماید
بودجه . ک شهرداري می تواند متفاوت از خدمات شهرداري دیگر باشدون تعریف نشده است که این یعنی خدمات ینوع این دمات به تفصیل دقیق در قان

بخشی از هزینه  مثالً بیمه درمانی ملی هزینه هاي ناشی از بیماري. نظام درمانی در فنالند از منابع متعددي اما عمدتاً از محل مالیات تأمین می شود
  .پوشش می دهدهاي دارویی و نیز دستمزد مشاوره با پزشکان بخش خصوصی را نیز 

اقدامات کوچکی براي تا امروز، . در فنالند یک بیماري زمانی نادر شناخته می شود که حداکثر صد نفر در هر یک میلیون نفر به آن مبتال شده باشند
جدید قانون درمان طرح . رسدیک برنامه ملی براي بیماریهاي نادر انجام شده است و پیش بینی می شود که طی سه تا چهار سال آینده به نتیجه بتهیه 

 .شامل امکانات بسیار براي بهبود تشخیص، درمان و توانبخشی در زمینه بیماریهاي نادر می شود
هر مرکز توسط . در فنالند فعال هستند 1991از سال  33»شبکه بیماریهاي نادر فنالند«خارج از طرح رسمی بیماریهاي نادر، شبکه اي از مراکز به نام 

هدف این شبکه از مراکز افزایش آگاهی از نیازهاي . غیردولتی تأسیس شده  است که عملکرد آن را مدیریت و بر آن نظارت می کندیک سازمان 
 :عبارتند ازاین مراکز وظایف . است سرمایه گذارانمبتالیان به بیماریهاي نادر و ارایه خدماتی براي رفع این نیازها از طریق همکاري گسترده با کلیه 

براي  زماندهی برنامه هاي توانبخشی و همایشهاي گروهی، راهنمایی افراد و خانواده ها، تولید بروشورهاي اطالعاتی و برگزاري دوره هاي آموزشیسا
  .متخصصان

ن شبکه همچنین ای. تأمین می شود  34فنالند Slot Machineبودجه این فعالیتها نیز مانند سایر انجمن هاي درمانی و رفاهی فنالند توسط انجمن 
در زمینه ناهنجاریها و ناتوانی  تا آنها بتوانندنموده است  مرتبطاصلی را با هم  سرمایه گذاران یک پورتال اینترنتی مخصوص بیماریهاي نادر راه اندازي و

جتماعی در حال کار روي اقداماتی در وزارت بهداشت و امور ا SATAو کمیته » شبکه بیماریهاي نادر فنالند«  .هاي نادر با یکدیگر همکاري کنند
برخی سازمانهاي بودجه پروژه هاي تحقیقاتی مربوط به بیماریهاي نادر نیز توسط . ابتکاري براي بهبود میزان دسترسی بیماران به درمان هستند

 .مشاوره ژنتیک نیز در این کشور به عنوان تخصص پزشکی فرعی شمرده می شود .دشوتأمین می خصوصی 

31 Finnish Association for Persons with Intellectual Disabilities 
32 Finnish Association of People with Physical Disabilities 
33 Finnish Harvinaiset Network for Rare Diseases 
34

 Finland’s Slot Machine Association (RAY) 
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 در فنالند تشخیص
 تحقیقشرکت کنندگان در 

و % 52بـه ترتیـب   (برابر بـود   تحقیقتعداد شرکت کنندگان زنان و مردان در این ). 1نمودار (خانواده مبتالیان به هشت بیماري بررسی شد  434پاسخ 
48% .( 

 
 و تعداد پاسخهاي دریافتی در فنالند تحقیقبیماریهاي مورد : 1ودار نم
 

 

 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی

در دوران  کمیعالیم ) کل% 7در مقایسه با (از موارد % 3در . )کل% 15کمتر از (از موارد، بیماري در مرحله نوزادي تشخیص داده شده بود % 8فقط در 
 ). کل% 4از بیماران در مقایسه با % 1(انجام نشده بود نوزادان نیز روي غربالگري  آزمایش هیچ گونهو تقریباً شده مشاهده  بارداري یا زمان تولد

 

 در انتظار تشخیص

 این پزشکان. از آنها با بیش از ده پزشک مشاوره کرده بودند% 9از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 29در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 
و تصویربرداري با اشعه %) 39(، آزمایشهاي کاربردي %)23(، آزمایشهاي ژنتیک %)80(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 93براي 

 .تجویز کرده بودند%) 52(ایکس 
از %  71بـراي  ن تشخیص هـاي نادرسـت   ای). 2نمودار (از افراد چیز دیگري تشخیص داده شده بود % 32پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، بیماري 

 .می شد%)  4(، روان شناسی یا روان پزشکی %)11(، جراحی %)38(به درمان هاي نامناسبی انجامیده بود که شامل درمانهاي پزشکی بیماران 

 
 که تشخیص نادرست اولیه دریافت کرده بودند فنالنديدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم      فنالند :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
در از مبتالیان % 47در مجموع، بیماري . و بودند%) 6(پزشکان خصوصی و %) 26(مراکز تخصصی ، %)53(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

انجام %) 8/0(در کشوري دیگر  به ندرتتشخیص  این با این وجود،. بود تحقیقمنطقه دیگري تشخیص داده شده بود که باالترین نرخ مشاهده شده در 
 .بود شده
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با این وجود، از نظر بیماران این ). 4و  3نمودار %) (54در مقایسه با % 26(طبق اظهارات بیماران، امکان دسترسی به تشخیص رایگان در فنالند کم بود 

 .  بود%) 11(و گاهی اوقات باال %) 62(هزینه اغلب پایین یا متوسط 
 .خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده بودنداز % 11

 
 فنالنددر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 به طورکلهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 4نمودار 

 خیر: مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتعادل     :ع سوممربباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از شرکت % 97از نظر  دریافت نکرده بودند در صورتیکهدر هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري  بیماران فنالندياز % 30

دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ضروري دانستند در حالیکه فنالندي بیماران از % 91. کنندگان ارایه این اطالعات ضروري بود
 .از آنان این حمایت را دریافت نکرده بودند% 70

ه شرایط موجود در زمان اعالم نتیج. از موارد توضیح داده شد% 49از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در % 62براي 
از بیماران این شرایط را نامناسب یا غیرقابل % 35، تحقیقاز بین کلیه شرکت کنندگان در (تشخیص در فنالند اندکی بهتر از بقیه کشورها ارزیابی شد 

 ). 5نمودار ( )از بیماران فنالندي شرایط را این گونه توصیف کردند% 29قبول دانستند در حالیکه 

 
 فنالندتشخیص در  شرایط اعالم نتیجه: 5نمودار 
 بسیار خوب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     نامناسب :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
  

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
زان رخداد سایر به جز پیامدهاي شناختی تأخیر، می. از خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگواري داشت% 57براي 

 ).6مودار ن(پیامدها پایین بود 
 

 فنالندپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
شناختی        روانی       مرگ                  عدم اعتماد به داروها        رفتار ناسازگار           تولد سایر کودکان مبتال:       داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 جسمی
 همه :مربع دوم     فنالند :مربع اول     :زیر نمودار
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 فنالنددر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 تحقیقشرکت کنندگان در 

و % 75به ترتیب  تحقیقکننده در این تعداد مبتالیان زن و مرد شرکت ). 7نمودار (بیماري بررسی شد  پنجمبتالیان به  فنالنديخانواده  146پاسخ 
میانگین سن در زمان (سال بود  45میانگین سن بیماران . بیشتر از مردان بود TSکلیه بیماریها به جز  تحقیق رويتعداد زنان شرکت کننده در  و% 25

 ).سال 30: تشخیص

   فنالندو تعداد پاسخهاي دریافتی در  تحقیقبیماریهاي مورد : 7نمودار 
 

 

 نیاز به خدمات پزشکی
خدمات پزشکی مختلف و مرتبط با بیماري خود نیاز  3/9به میانگین  فنالنديدر کل، بیماران 

روز  14اي میانگین از بیماران بر% 43). بود در همه کشورها برابر 4/9میانگین  باکه (داشتند 
 .بستري شدند

 

 خدمات پزشکی
. )8نمودار ( از موارد ناممکن بود% 20در و از موارد دشوار % 17از موارد راحت ، در % 63نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 

زمان ، %)35(عدم ارجاع دادن بیماران به سایر متخصصها ، %)42(، هزینه شخصی %)49(موجود نبودن خدمات : عبارت بودند ازاین امر عمدتاً علت 
و مشکل براي سفر %) 19(، نداشتن همراه %)20(محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن سازمان مشکالت مربوط به و %) 39(انتظار 

)27 .(% 
خدمات ارایه شده کیفیت  ،بیماراناز % 10رده کرده بود اگرچه از نظر آنان را کامال برآواز موارد، خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت % 90در 

 ). 9نمودار (ضعیف بود 
 

   فنالنددسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 فنالندمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در : 9ودار نم
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     یکم :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 
 دسترسی به مددکاري اجتماعی در فنالند  : 10نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومار   بسیار دشو :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 
 

 میزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در فنالند: 11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدي       :مربع سوم     یکم :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار
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 مددکاري اجتماعی    
از آنها % 14از آنان به راحتی و % 87 مالقات داشتند کهمددکاران این همه آنان با  نیازمند به مددکاري اجتماعی، فنالندياز خانواده هاي % 33از میان 

 ).  10نمودار ( این کار را انجام داده بودنددشواري به 
 ). 11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 22بیماران فنالندي از این خدمات کامالً راضی و موارد، از % 54در 

 

 

 عدم پذیرش
مواجه شده بودند  متخصصین بهداشتیبیماري نادر دیگر با عدم پذیرش از سوي  16 تحقیق رويکمتر از مبتالیان شرکت کننده در  فنالنديبیماران 

مشکل در . بود%) 100(براي درمان آنان   خصصین بهداشتیمتپیچیدگی بیماري مبتالیان، علت اصلی عدم تمایل ). کل% 18در مقایسه با % 14(
نیز به عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند %) 10(و رفتارهاي مرتبط با بیماري %) 15(، تظاهرات جسمی بیماري %)25(برقراري ارتباط 

 ).12نمودار(

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت با عدم  .فنالندمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 

 .بیشتر است پذیرش نشده شرکت کنندگانپذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل 
 

 ارتباط :مربع چهارم   رفتار    :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي مناسبت تر با . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند فنالندياز مبتالیان % 23در اثر بیماري، 

در . نقل مکان کردند%) 12(ت یکی از خویشاوندان خود یا مکانی نزدیک به محل سکون%) 18(، نزدیک تر به متخصصان این بیماري %)76(حال بیمار 
یکی از  ،)کل% 33در مقایسه با ( از موارد% 11در .  مجبور شدند فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنند از مبتالیان% 45نتیجه بیماري، 

در  تحقیقمورد با این وجود، تعداد بیماریهاي بزرگساالن  .ها کنداعضاي خانواده مجبور شد فعالیت حرفه اي خود را براي مراقبت از خویشاوند خود ر
 .بیشتر بودفنالند 
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 فرانسه
 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 67،473،140: جمعیت کل

 کیلومتر مربع  549،000: مساحت کشور

 نفر در هر کیلومتر مربع 114: تراکم جمعیت

 )2006(دالر  تریلیارد 1،871: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  30،100: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/11: در زمینه سالمت صرف شدهی داخل درصد رشد ناخالص

 )2006( 336: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
شغل محور  درمانیبیمه  را تحت پوشش همه اقشار جامعه می شود تصویب و اجرا پایتخت قوانین آن در فرانسه کهنظام درمانی 
درمانی ملی آنها  بیمههزینه هایی استفاده کنند که پرداخت هستند از بیمه تکمیلی خصوصی جهت زاد آشهروندان . قرار می دهد

 آزادي عمل واسخگو ی پدرمان و بهداشتیمراکز  تأسیسبه خاطر  را فرانسه بسیاري از منتقدین، نظام درمانی .پوشش نمی دهد را
بیماریهاي نادر  خاصی برايبرنامه ملی  است که تنها کشور اروپایی سهفران. می ستایندو ارایه دهندگان خدمات درمانی  بیماران

یک در هر  یعنی شیوع» ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«و تعریف بیماریهاي نادر بر اساس دارد 
مراکز «در فرانسه  که(نادر، مراکز تخصصی اي بیماریهدر چهارچوب برنامه ملی  .قبول کلیه سرمایه گذاران است نفر مورد 2000
 گردآوري طرحهاي  مربوط به تشکیلبراي دولت . ارزیابی می شود رسماً و عملکرد آنهاشده شناسایی ) نامیده می شوند 1»ارجاع

مربوط به اطالعات . دهاي ملی برگزار می کنفراخوان ،بیشتر پروژه هاي تحقیقاتیانجام تحقیقاتی بیماري محور و گروههاي 
براي  ودر اختیار عموم قرار می گیرد خطوط مشاوره تلفنی  و (Orphanet)مرکز داده هاي این بیماریها از طریق بیماریهاي نادر 

، کسیتیک PKUاز جمله  يبیماریهاي متعدد براي تشخیصغربالگري نوزادان . دشوصادر می  کارتهاي شناساییمبتالیان نیز 
 )نامیده می شود ATUکه در فرانسه ( داروهاي آزمایشیدر این کشور از . دشومی انجام ادي تیروئید فیبروزیس و کم کاري مادرز

انجمن هاي حمایت از . بازپرداخت می شودمحصوالت دارویی بیماریهاي نادر خرید  بابت پرداخت شده يو هزینه هااستفاده شده 
هستند از نهادهاي دولتی  مبتالیان به بیماریهاي نادر با آنها روبرو همشکالتی کبا براي انجام فعالیتهایی جهت مقابله بیماران 
مددکاري اجتماعی به مبتالیان نیازمند استفاده براي خدمات الزم همچنین در این کشور  .دریافت می کنند کمکهاي مالیمتعددي 

 .موجود استو حمایت روانشناختی 
 

1 Centers of Reference 
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 فرانسهدر  تشخیص

 یقشرکت کنندگان در تحق
در این تحقیق  پاسخ دهندگان زن و مردتعداد ). 1نمودار ( بررسی شدبیماري  8خانواده مبتالیان به  1373پاسخ در این تحقیق، 

 %). 56و % 44به ترتیب (بود ن برابر
 

 فرانسهد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در بیماریهاي مور :1نمودار 
 
 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
%) 16(مشاهده شده در کل تحقیق  مقداربا %) 15(بیماري در مرحله نوزادي تشخیص  میزان

 ، در%)7ر مقایسه با د( یا هنگام تولددر طول دوران بارداري مشاهده عالیم  به علت بیماري نوزاداناز موارد، % 9در  .برابر بودتقریباً 
دیگري از عضو در  همان بیماري بروز به علتاز موارد % 2و در  %)4در مقایسه با (نوزادان  انجام آزمایش روي پس ازاز موارد % 3

 . تشخیص داده شد )%3در مقایسه با ( خانواده

 

 در انتظار تشخیص
این تشخیص هاي نادرست ). 2نمودار ( فت کرده بودنددیگري دریااز افراد تشخیص % 40پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

روان شناسی یا روان پزشکی  و %)15(، جراحی %)36(درمانهاي پزشکی  از جملهاز بیماران به درمان هاي نامناسبی % 74براي 
 .انجامیده بود%)  10(

از آنها با بیش از ده پزشک مشاوره کرده % 9از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 20در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 
، آزمایشهاي %)25(، آزمایشهاي ژنتیک %)63(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 88این پزشکان براي . بودند

 .تجویز کرده بودند%) 56(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 40(کاربردي 

 
  اري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بودبیم ي کهفرانسودرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم      فرانسه :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
از % 19بیماري  .بودند%) 7(مراکز تخصصی و %) 15(پزشکان خصوصی ، %)71(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

از % 9/1بیماري  .کمتر بودمشاهده شده در کل تحقیق % 26سه با دیگري تشخیص داده شده بود که در مقایمبتالیان در منطقه 
 .تشخیص داده شده بود در کشوري دیگر نیز مبتالیان

PWS 
(218) 

TS 
(140) 

DMD 
(194) 

CF 
(175) 

 
FRX 
(89) 

EDS 
(198) 

MFS 
(162) 

CD 
(197) 
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امکان دسترسی به تشخیص رایگان : درمان با آنچه در کل تحقیق مشاهده می شد قابل مقایسه بودشخصی هزینه هاي مقدار 

باال یا  برخی موارد در و %) 44(اغلب پایین یا متوسط  درمان از نظر بیماران هزینه .%)54در مقایسه با % 49(اندکی کمتر  بود 
از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده % 22).  4و  3نمودار (بود %) 8(بسیار باال 

 .بودند
 

 فرانسهدر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیقهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارم    متوسط :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار

 

 اعالم نتیجه تشخیص
از % 97ه اطالعات تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر در هنگام ارایه نتیجه هیچ گون فرانسوياز بیماران % 27به 

 .ارایه این اطالعات ضروري بود پاسخ دهندگان
% 17 تنها دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ضروري دانستند در حالیکه فرانسوياز بیماران % 90در مجموع، 

 .ودنداز آنان این حمایت را دریافت نکرده ب
از % 44 .از موارد توضیح داده شد% 51خانواده در از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در % 74براي 

 ). 5نمودار ( کردند نامناسب یا غیرقابل قبول توصیف راشرایط موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص  پاسخ دهندگان
 

 فرانسهتشخیص در  شرایط اعالم نتیجه :5نمودار 
 مناسب بسیار  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم    ضعیف   :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
  

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
خانواده هاي فرانسوي علت رخداد . تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگواري داشتاز خانواده ها، % 74براي 

 ).6نمودار ( را تأخیر در تشخیص صحیح توصیف کردند%) 7(و پیامدهاي روانشناختی %) 26(فتارهاي ناسازگار ر
 

 فرانسهپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
مرگ          شناختی                 ي دیگرمبتال تولد کودك       عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 روانی      جسمی
 

 کشورها همه :مربع دوم     فرانسه :مربع اول     :زیر نمودار
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 فرانسهدر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

در پاسخ دهندگان زن و مرد تعداد ). 7نمودار (بیماري بررسی شد  16تالیان به مب فرانسويخانواده  1647پاسخ در این تحقیق، 
 .)سال 19: میانگین سن در زمان تشخیص( بودسال  34میانگین سن بیماران  و% 44و % 56این تحقیق به ترتیب 

 

   فرانسهبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 
 
 

 نیاز به خدمات پزشکی
مختلف  و ع خدمات پزشکی نو 4/9به طور کلی، بیماران فرانسوي به طور متوسط به 

روز  21براي میانگین زمانی  از بیماران% 45. نیاز داشتندبیماري خود  اط بمرتب
 .دنبستري شد

 
 

 خدمات پزشکی
از موارد % 10از موارد دشوار و در % 16از موارد راحت، در % 74دسترسی به هشت نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در 

نبودن خدمات در دسترس ، %)67(ان ران به متخصصعدم ارجاع بیما: علت این امر عمدتاً عبارت بودند از). 8نمودار (ناممکن بود 
و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله  %)6(شخصی  هاي هزینه، %)10(زمان انتظار  همچنین %)16(

دریافتی  از موارد، خدمات پزشکی% 91در %). 7(به این سازمانها و مشکل براي سفر %) 5(، نداشتن همراه %)8(دور بودن سازمان 
 ). 9نمودار (خدمات ضعیف بود این از بیماران، کیفیت % 9بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر 

 

   فرانسهدسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 فرانسهمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 مددکاري اجتماعی    
 نشدند هم یک مددکار اجتماعی حتی موفق به مالقات با % 3اجتماعی، دکاري مداز خانواده هاي فرانسوي نیازمند به % 31از میان 

 ).  10نمودار ( توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنند با دشواري% 21به راحتی و % 76در حالیکه 
 

   فرانسهسترسی به مددکاري اجتماعی در امکان د: 10نمودار 

PWS 
(97) 

WS 
(107) 

Ch11 
(3) 

AH 
(103) 

CF 
(94) 

TS 
(125) 

EB 
(59) 

FRX 
(81) 

EDS 
(138) 

MFS 
(148) 

Ol 
(113) 

ANR 
(16) 

PAH 
(101) 

ATX 
(317) 

MG 
(104) 

HD 
(41) 



 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :ربع دومم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 
 

 فرانسهمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار
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 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 23از موارد، بیماران فرانسوي از این خدمات کامالً راضی و % 60در 

 

 بیماران عدم پذیرش
با عدم پذیرش از سوي متخصصین  %)19( مورد بررسی بیماري نادر 16 به مبتال دهندگان پاسخ مجموعبه اندازه  فرانسويبیماران 

مبتالیان ، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی  براي درمان پیچیدگی بیماري.  )12نمودار( ده بودندبهداشتی مواجه ش
نیز به عنوان %) 12(ی بیماري انو تظاهرات جسم%) 16(، رفتارهاي مرتبط با بیماري %)23(مشکل در برقراري ارتباط . بود%) 78(

 .علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند
 

از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت . در فرانسه بر اساس نوع بیماري یزان شیوع علل عدم پذیرشم: 12نمودار 
 .پذیرش نشده بیشتر است پاسخ دهندگانبا عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل 

 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دوم    عدم پذیرش   :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند فرانسوياز مبتالیان % 19در اثر بیماري، 

 یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از %) 15( ها تر به متخصصان بیماري ، نزدیک%)59( انبیمارسازگارتر با نیازهاي اي 
فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها  شدندبیماران ناچار از % 26در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند%) 12(خود  بستگان

  .از فعالیت حرفه اي خود دست بکشد شد براي مراقبت از بیمار مجبوراز موارد، یکی از اعضاي خانواده % 31در .  کنند
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 آلمان
 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 82،217،800: جمعیت کل

 کیلومتر مربع   357،021: مساحت کشور

 نفر در هر کیلومتر مربع 230: تراکم جمعیت

 )2007(تریلیارد دالر  81/2:  رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  34،181: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (7/10: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 336: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
بیش از . اهم کرده استفرتوسط بیماران انتخاب پزشک  امکانبیمه همگانی با  یک نظام درمانی آلمان تقریبا براي همه افراد جامعه

خدمات درمانی را از طریق نظام بیمه درمانی کشور دریافت می کنند که توسط صندوقهاي نیمه خصوصی  ،کشور از جمعیت% 90
عضویت در این برنامه براي تمام کسانی اجباریست که درآمدشان از مقدار . اداره می شود قوانین فدرالتحت بیماریها و حمایت از 

افرادي که درآمدشان از این مقدار مشخص بیشتر . بررسی می شوده طور منظم این درآمد هم ب میزان که البته استخاصی کمتر 
به استفاده از بیمه می توانند از نظام درمانی دولتی خارج شده و به جاي آن از بیمه خصوصی استفاده کنند اگرچه بیشتر آنها  باشد

توسط انجمن اغلب ال نقشی عمده در تعیین سیاستهاي درمانی کشور دارد اما نظام درمانی اگرچه دولت فدر. دولتی ادامه می دهند
 .تشکیل شده است انراز پرداخت کنندگان حق بیمه و بیمه گ کهاداره می شود ي هاي ملی و منطقه اي خودمختار

ضوابط و مقررات دارویی «ماریها بر اساس هیچ تعریف خاصی براي بیماري نادر وجود ندارد و تعریف این بیدر حال حاضر در آلمان 
در سطح ملی نیز . نفر به طور گسترده اي پذیرفته شده است 2000یعنی یک در هر » اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر

، برنامه ملی ین گام براي تدوین اینبه عنوان نخستاخیرا با این وجود،  .نشده است اجرانادر براي بیماریهاي خاصی  هیچ برنامه
 براي آننتایج از شده است و به عهده وزارت فدرال بهداشت گذارده  مسئولیت بررسی کامل نیازهاي مبتالیان به این بیماریها

خود قرار داده هاي فعالیتاین برنامه ملی را در صدر  تهیه 2»اتحادیه بیماریهاي نادر آلمان«. برنامه ملی استفاده می شود تدوین
درباره بیماریهاي نادر  جامع رسانی اطالعسامانه  عددي از جمله خطوط مشاوره تلفنی، یکمتسرویسهاي اد همچنین این نه. است

 اجرايو  است راه اندازي کردهرا ) آنها اینترنتی انجمن هاينیز و برخی از این بیماریها  پزشکی امکان دسترسی به اطالعاتبا (
 . ست اجرا داردسامانه اطالع رسانی پزشکان را نیز در د

از انجمن هاي حمایت  پشتیبانیانجمن هاي منطقه اي بیمه موظف هستند تا مقدار مشخصی از حق بیمه دریافتی از اعضا را براي 
 وبرخی از بیماریهاي نادر بخشی از برنامه غربالگري نوزادان هستند . صرف نمایند) بیماریهاي نادرمبتالیان به  نه فقط( کلیه بیماران

مقررات  116bمعرفی قانون . در دستورکار قرار گیرندهر چه زودتر  مانند کیستیک فیبروزیس نیز سایر بیماریهامی شود تا  تالش

2 German Rare Disease Alliance (ACHSE) 
                                                                                       



ان مبتال به کودکو درمان مراقبت  راه اندازي بخشسوي گامی به  - 3مجموعه قوانین اجتماعی آلمان در 5بخش  -اجتماعی
در عمل چنین  اما .بیماران به مراقبتهاي تخصصی می باشدبهتر دسترسی نتیجه  ردو  داخل بیمارستانها بیماریهاي نادر در

 . بخشهایی در بسیاري از بیمارستانها هنوز راه اندازي نشده است
آن هم در شرایطی  است دادگاهاز مجوز  منوط به اخذ در حال حاضر دارو براي مصرف در غیر از موارد مندرج در برچسب آن تجویز

دارد که  ملی براي تحقیق درباره بیماریهاي نادر طرحیک آلمان  .بسیار وخیم باشد هم ه دیگري وجود نداشته و شرایطهیچ چار که
 .است 4»شبکه الکترونیکی بیماریهاي نادر«بخشی از 

3 German Code for Social Law 
4 E-Rare Disease Network 
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 31دجه اي معادل بو )2008تا سال(براي مدت سه سال  هم به ده شبکه تحقیقاتی در زمینه بیماریهاي نادر وزارت تحقیقات
 . است قابل تمدید نیز براي دو سال دیگرکه  هاختصاص دادمیلیون یورو 

اتی نیز مقادیر قابل توجهی را به صورت و سایر صندوقهاي تحقیق Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG)سازمان 
 ون آنکه از تالشهاي تحقیقاتی روي بیماریهاي نادربد هزینه می کنندمینه بیماریهاي نادر مستقیم یا غیر مستقیم براي تحقیق در ز

 بیمه درمانی همگانی تحت پوشش کمک کند، درمان روش تعیین بهمشاوره ژنتیک نیز در صورتی که هزینه . ی کنندحمایت خاص
 .قرار می گیرد

 

 در آلمان تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

در این تحقیق پاسخ دهندگان زن و مرد تعداد ). 1نمودار (ماري بررسی شد مبتالیان به پنج بی خانواده 913پاسخ در این تحقیق، 
 . بود FRXو  DMDمبتال به  پاسخ دهندگانتعداد اختالف که علت آن  %)68و % 32به ترتیب (برابر نبود 

 
 آلمانتعداد پاسخهاي دریافتی در بیماریهاي مورد تحقیق و  :1نمودار 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
بود %) 15(اندکی کمتر از نتیجه کلی  %)12( در آلمانتشخیص بیماري در مرحله نوزادي  میزان

  ).کل% 4در مقایسه با % 2( انجام داده بودندنوزادان زیرا خانواده ها آزمایشهاي کمتري روي 

 

 در انتظار تشخیص
این از %  69این تشخیص هاي نادرست براي  .دیگري دریافت کرده بودندشخیص ان تیابی به تشخیص صحیح، بیمارپیش از دست

انجامیده بود %)  5(و روان شناسی یا روان پزشکی %) 14(، جراحی %)26(درمانهاي پزشکی  از جملهبه درمان هاي نامناسبی  افراد
 .)2نمودار (

از آنها با بیش از ده پزشک مشاوره کرده % 6پنج پزشک و  از خانواده ها با بیش از % 21یص، در طول تالش براي دستیابی به تشخ
، آزمایشهاي %)26(، آزمایشهاي ژنتیک %)60(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 88این پزشکان براي . بودند

 .ه بودندتجویز کرد%) 47(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 41(کاربردي 

 
 بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بود که  درصد بیماران آلمانی: 2نمودار 
 همه :مربع دوم      آلمان :مربع اول: زیر نمودار

 

PWS 
TS 

(87) 
DMD 
(206) 

CF 
(240) 

 
FRX 

(146) 

EDS 
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(234) 
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 تشخیص
نقش مراکز تخصصی  .بودند%) 9(پزشکان خصوصی و %) 32(بیمارستانها ، %)44( مراکز تخصصینهادهاي تشخیص دهنده اغلب 

از موارد در کشوري دیگر % 6/1از موارد، این مراکز در منطقه اي دیگر و در % 28در . نددر تشخیص بیماریها در آلمان دار مهمی
از بیماران، هزینه درمان باال یا بسیار % 2/0تنها از نظر . از موارد، دسترسی به تشخیص در آلمان رایگان بود% 90در . قرار داشتند

از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز % 24). 4و  3نمودار ) (کل% 5/11قایسه با در م(باال بود 
 .جویا شده بودند

 
 در آلمانهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیق هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم        پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول :زیر نمودار

 

 اعالم نتیجه تشخیص

از % 95از بیماران آلمانی در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر % 15به 
 .این اطالعات ضروري بود ارایه پاسخ دهندگان

از آنان % 67از بیماران آلمانی دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ضروري دانستند در حالیکه % 87در مجموع، 
 .این حمایت را دریافت نکرده بودند

ارایه . از موارد توضیح داده شد% 62 خانواده در از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در% 83براي 
از موارد، خانواده هاي % 34در . از موارد به تشخیص بیماري یا شناسایی یک ژن ناقل در خانواده منجر شد% 39مشاوره ژنتیک در 

 ). 5نمودار (شرایط موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را نامناسب یا غیرقابل قبول توصیف کردند آلمانی 
 

 آلمانشرایط اعالم نتیجه تشخیص در  :5نمودار 
  بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     ضعیف  :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
پیامدهاي  ).کل% 71مشابه با ( تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگواري داشتاز خانواده ها، % 68براي 

 ).6نمودار ( آن کمتر بودپیامد غیرپزشکی  نسبت بهپزشکی این تأخیر 
 

 آلمانپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
مرگ          شناختی                 ي دیگرالمبت  عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 روانی      جسمی
 کشورها همه :مربع دوم     آلمان :مربع اول     :زیر نمودار
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 آلماندر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

در این پاسخ دهندگان زن و مرد تعداد ). 7نمودار (شد بیماري بررسی  ششمبتالیان به  آلمانیخانواده  451پاسخ در این تحقیق، 
 بودسال  31میانگین سن بیماران . دیده شد EDSو  PAHتوزیع نابرابر بیشتر در بیماریهاي  .بود% 38و % 62تحقیق به ترتیب 

 .)سال 20: میانگین سن در زمان تشخیص(
 

   آلمان بیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در :7نمودار 
 

 نیاز به خدمات پزشکی
خدمات پزشکی مختلف و نوع  8/10 طور متوسط بهبه  آلمانی، بیماران به طور کلی 
در  موردنیاز زشکینوع خدمات پ 4/9 متوسط ازکه رتبط با بیماري خود نیاز داشتند م

 .روز بستري شدند 22 زمانی از بیماران براي میانگین% 53. بود بیشترکشورها  کل
 

 خدمات پزشکی
از موارد % 71دسترسی به هشت نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در 

عدم ارجاع بیمار به : تاً عبارت بودند ازعلت این امر عمد). 8نمودار (از موارد ناممکن بود % 8از موارد دشوار و در % 10راحت، در 
و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور  %)15(نبودن خدمات  در دسترس  ،%)53( ان سایر متخصص
 %). 11( به این سازمانها و مشکل براي سفر%) 13(، نداشتن همراه %)2(بودن سازمان 

آنان کیفیت خدمات از % 28افتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر از موارد، خدمات پزشکی دری% 68در 
 ). 9نمودار ( راضی نبودنداصالً بیماران نیز از این خدمات % 1. بودضعیف % 4از نظر  و نسبی

 

   آلماندسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :ربع دوممناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 آلمانمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
  کامالً :مربع چهارمنسبتاً     :مربع سوم     ضعیف :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 
   آلمانمددکاري اجتماعی در دسترسی به : 10نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 آلمانمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سومکمی      :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار
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 مددکاري اجتماعی    
از آنان به % 63نیازمند به مددکاري اجتماعی، همه آنان با این مددکاران مالقات داشتند که  آلمانیاز خانواده هاي % 11از میان 

در مقایسه با اروپا، این خدمات کمتر ).  10نمودار ( مالقات کنند توانسته بودند یک مددکار رااز آنها به دشواري % 37راحتی و 
 . تخصصی ارایه شده بود بیمه گرانبیشتر توسط  بلکهتوسط نهادهاي بهداشتی جامعه 

 ). 11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 32از این خدمات کامالً راضی و آلمانی از موارد، بیماران % 41در 
 

 

 رانبیما عدم پذیرش
با عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی  بررسی مورد نادر بیماري 16 به مبتال دهندگان پاسخ مجموعکمتر از  آلمانیبیماران 

پیچیدگی بیماري مبتالیان، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی براي درمان ). کل% 18در مقایسه با % 7(مواجه شده بودند 
به نیز  %)9(مشکل در برقراري ارتباط  و %)13(ی بیماري انتظاهرات جسم ،%)16(رتبط با بیماري رفتارهاي م. بود%) 75(آنان 

 .عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند
 

از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت . آلمانمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 
 .پذیرش نشده بیشتر است پاسخ دهندگانعدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل  با
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند آلمانیتالیان از مب% 12در اثر بیماري، 

 بستگان یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از %) 11(، نزدیک تر به متخصصان این بیماري %)65(بیمار سازگارتر با نیازهاي اي 
در .  کنند رهاداده یا کاهش شدند فعالیت حرفه اي خود را  بیماران ناچار از % 29در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند%) 17(خود 

  .ناچار شد براي مراقبت از بیمار از فعالیت حرفه اي خود دست بکشداز موارد، یکی از اعضاي خانواده % 34
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 یونان
 .شده است شتهنگا 5»اتحادیه بیماریهاي نادر یونان«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 11،216،708: جمعیت کل

 کیلومتر مربع   131،990: مساحت کشور

 نفر در هر کیلومتر مربع 84: تراکم جمعیت

 )2008(میلیارد دالر  343:  رشد ناخالص داخلی

 )2008(دالر  30،745: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (10: ده در زمینه سالمتدرصد رشد ناخالص داخلی صرف ش

 )2006( 438: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 

 صندوق بیمه هستند، 35عضو یکی از  که در آن تمامی کارمنداناست یک نظام کارمند محور  تئوري یونان دردرمانی نظام اگرچه 
 تالشهاي بسیاري براي .هستنددر پایتخت متمرکز بیشتر  نیز درمانی زي اتخاذ شده و خدماتتصمیمات در دولت مرکاما در واقع 

ارایه مراقبتهاي  نحوهو مدیریت  دولت از جمله اینکه مسئولیت اجراي سیاستهاي مصوب انجام شده است خدمات زدایی مرکز
را  یمختلفراهم کردن خدمات اولیه و ثانویه بهداشتی ف وظیفهناحیه دیگر  52واگذار شده است در حالیکه منطقه  17بهداشتی به 

براي انتخاب نوع بیمه  کارمنداندر این کشور، . بیشتر قدرت همچنان در دست حکومت مرکزي باقی مانده استبر عهده دارند اما 
عمدتا به عنوان  امای در راستاي صندوقهاي بیمه اجتماع 6»ملی یوناندرمانی خدمات سازمان «. مرتبط با شغل خود آزاد نیستند

. استاصلی خدمات درمانی  خودش ارایه دهندهبا این وجود، در برخی مناطق روستایی  .عمل می کندکانیزم پشتیبان یک م
نتوانسته است همه اقشار جامعه را تحت پوشش بیمه قرار دهد هنوز ، نظام درمانی یونان متعددعلیرغم وجود برنامه هاي بهداشتی 

می دریافت » غیررسمی« مبالغی به صورت از بیمارانخدمات درمانی بهتر  ارایهبراي  پزشکان یونانیبسیاري از موال معبراي مثال، 
 . کنند
یک در هر  شیوع یعنی »ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«بر اساس بیماریهاي نادر تعریف طبق 
، کمیسیونی از نمایندگان بیماران، 2007در سال . ر در یونان به نوعی از بیماري نادر مبتال هستندنف 880،000، تقریباً نفر 2000

بپردازند که طرح کلی » انطرح ملی بیماریهاي نادر یون«و مقامات دولتی تشکیل شد تا به تهیه پیش نویس  بهداشتیمتخصصان 
خود دولت در تعداد محدودي از بیمارستانها  .مجلس شدمی تقدیم صورت رستوسط وزیر بهداشت یونان به  2008در فوریه آن نیز 

اما مسئولیت تأمین نیازهاي روزمره این  استمبتالیان بیماریهاي نادر  اجتماعی و روانشناختی براي خدماتاز برخی تأمین کننده 
در سطح  . است شده درمانی گذاشتهمات به عهده تأمین کنندگان خدو گفتار درمانی بیماران مانند خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی 

5 The Greek Alliance of Rare Diseases (PESPA) 
6 The Greek National Health Service (NHS) 

                                                                                       



در  مانند بیماریهاي کیستیک فیبروزیس، تاالسمی و هموفیلیدر جامعه  شایعاطالعات مربوط به بیماریهاي نادر  نیز فقطکشور 
  .انجام می شود G6PDو نقص  PKUغربالگري نوزادان براي بیماریهاي کم کاري مادرزادي تیروئید، . دسترس عموم قرار دارد

شناسایی ژن ناقل، تشخیص پیش  براي )8کم خونی داسی شکل یعنی تاالسمی و( 7»برنامه ملی آسیب شناسی بیماریهاي خونی«
عمومی بخش آنها در آزمایشگاههاي تشخیص سایر بیماریهایی که انجام آزمایش براي . انجام می شوداز بارداري و تشخیص بیمار 
 X سندرم، ستون فقرات ت، آتروفی عضال9و بکر شنفیبروزیس، دیستروفی عضالنی دوکیستیک  :امکان پذیر است عبارتند از

 .12و بیماري فابري 11گوچر، هموفیلی، بیماري 10شکننده
بیشتر . بیش از شش مرکز خصوصی واجد شرایط در آتن وجود دارد که عمدتاً خدمات تشخیص پیش از بارداري ارایه می دهند

استفاده می ) بیشتر انگلیس(از خدمات سازمانهایی در خارج از کشور  بیماریها تخصصی بیمارستانهاي خصوصی براي تشخیص
سالمت عمومی و  13»سازمان ملی دارو«. در یونان مشاوره ژنتیکی به عنوان یک تخصص فرعی پزشکی شناخته نمی شود. کنند

 .می کند تضمینرا  تمام محصوالت پزشکی از جمله داروهاي بیماریهاي نادر ایمنی

 

7 National Program of Haemoglobinopathies 
8 Sickle cell anemia 
9 Duchennne and Becker muscular disease 
10 Fragile X disease 
11

 Gaucher disease 
12 Fabry disease 
13 The National Organization for Medicines (EOF) 
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 مجارستان
 .شده است نگاشته 14»انجمن سندرم ویلیامز مجارستان«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 10،041،000 :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  93،030: مساحت کشور

 )2008( نفر در هر کیلومتر مربع 109: تراکم جمعیت

 )2008(میلیارد دالر  199 : رشد ناخالص داخلی

 )2008(دالر  19،800: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (8/7: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 332: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
به یک نظام غیرمرکزي در نظام درمانی مجارستان ایجاد شد و آن را ه اي اصالحات قابل مالحظکمونیست،  حزببه دنبال فروپاشی 

به عنوان  15»صندوق بیمه درمانی ملی« .بیمه و مالیات تأمین می شودحق وجوه پرداختی بابت  محلکه بودجه آن از  کردتبدیل 
را صرف نظر از وضعیت اشتغال آنها  عمل می کند که کلیه شهروندان و تحت نظارت دولتهزینه هاي درمان پرداخت کننده  تنها

  .ممکن می نمایدبه کلیه خدمات بهداشتی بیمارستانی سرپایی و ثانویه افراد را دسترسی  در نتیجه و تحت پوشش قرار میدهد
 مانند درمانی خدمات بعضی ازاز هزینه  قسمتیبیماران . قراردادي کار می کنند به صورت خصوصی وبیشتر پزشکان خانواده 

. ده تأمین بودجه درمانی کمک می کنروها، خدمات دندانپزشکی و توانبخشی را می پردازند که این امر به میزان چشمگیري بدا
و بخش قابل توجهی از پرداخت نقدي هزینه است از دوران کمونیستی تا کنون ادامه داشته  به پزشکان »غیر رسمی«پرداخت هاي 

 . هاي درمان را تشکیل می دهد
ملی نظارت بر ناهنجاریهاي مادرزادي و بیماریهاي اداره «جدیدي به نام  بخش 16»کز ملی ممیزي و بازرسی خدمات درمانیمر«در 
ریافت مصوبه مجلس مجارستان و در انتظار د بوده تدوین یک برنامه ملی براي بیماریهاي نادر تأسیس شده که مسئول 17»نادر

تا براي اجراي توصیه هاي جدید اتحادیه اروپا در حوزه بیماریهاي نادر با اداره  گروهی از متخصصین نیز تشکیل شده است. است
و نیز کلیه مقامات بهداشتی، متخصصان و سازمانها  افراد این. ملی نظارت بر ناهنجاریهاي مادرزادي و بیماریهاي نادر همکاري کند

ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي « بر اساس ي نادربیماریها تعریفاز  18»بنیاد ملی داروسازي«از جمله 
 براي مبتالیان به بیماریهاي نادرنیز برخی خدمات غیرپزشکی  .استفاده می کنندر نف 2000یک در هر شیوع کمتر از یعنی » نادر

خدمات  میزانتقاضا بسیار باالتر از  در سطح محلی در دسترس بوده و یا توسط سازمانهاي غیر انتفاعی ارایه می شوند اما میزان

14 Hungarian Williams Syndrome Association 
15 National Health Insurance Fund (HIF) 
16 National Center for Healthcare Audit and Inspection 
17 National Center of Surveillance for Congenital Anomalies and Rare Diseases 
18 National Institute of Pharmacy 

                                                                                       



تالش می کند تا دولت را  19»اتحادیه مبتالیان به بیماریهاي نادر و ناهنجاریهاي مادرزادي مجارستان«به همین دلیل، . موجود است
کشورهاي  تشویق نماید که در سایر 20»مرکز توانبخشی مبتالیان به بیماریهاي نادر مجارستان«مرکزي به نام جهت راه اندازي 

  .نیز تأسیس شده است همچون نروژ اروپایی
، انتشار خبرنامه، راه اندازي خطوط مشاوره سامانه هاي اطالع رسانیاطالع رسانی از جمله راه اندازي  مربوط بهبیشتر اقدامات 

رهاي بسیاري براي می شود و هنوز کاتوسط سازمان هاي حمایت از بیماران سازماندهی  ي مرتبطتلفنی و برگزاري همایش ها
طبق . تأمین می شود» % 1قانون  « محلسازمانهاي حمایت از بیماران از بخشی از بودجه مورد نیاز . انجام دادن باقی مانده است

که مالیات به آن تعلق می گیرد به سازمانهاي  آنهادرآمد سال قبل از % 1مالیات پردازان می توانند درخواست کنند تا  این قانون،
نکه از درآمدشان کاسته بدون ای) که می تواند یکی از سازمانهاي حمایت از بیماران باشد(شود  پرداختانتفاعی دلخواهشان غیر 
 است  21»صندوق مدنی ملی«نیز کمکهاي سازمانهاي حمایت از بیماران دیگر بع درآمد نم. شود

 
 

19 Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Disease (HUFERDIS) 
20 Hungarian Rehabilitation Center for Rare Disease Patients 
21 National Civil Fund 

                                                                                       



 248صفحه 

 
اگرچه این مبالغ تا حد زیادي به سازمانهاي حمایت از  .خت می شودویت عملکرد سازمانهاي خدمات مدنی پردابه منظور تقکه 

کمکهاي  بخشی از. ستبراي تسهیل روند اجراي برنامه هاي بخش خدمات مدنی اصال کافی نی آن مقداربیماران کمک میکند اما 
 23»وزه بیماریهاي نادردر حمجارستان  صندوق تحقیقات علمی«و 22»پزشکی ملی-علمیانجمن «بودجه محدود  محل ازنیز ملی 

 .تأمین می شود
مبتالیان به که اطمینان حاصل شود است تا  شده ، کمیته اي براي درمان بیماریهاي نادر تأسیس24»شوراي بهداشت علمی«در 

  .کنندمی دسترسی پیدا خدمات بهداشتی کافی به  ،از طریق ثبت نام در مراکز درمانی مخصوصاین بیماریها 
متخصصان ژنتیک . می شود اجرا 1975از سال  کهدر فهرست برنامه غربالگري نوزادان ثبت شده است  بیماري 26در حال حاضر، 
که  بهتر است. انسانی خدمات مشاوره را در سطح محلی، منطقه اي یا در مراکز تخصصی ژنتیک ارایه می دهند بالینی یا ژنتیک

 .ان داراي مدارج غیرپزشکی نیز در این زمینه آموزش ببینند، مشاوراین نوع مشاورهجهت افزایش دسترسی بیماران به 
 
 

 در مجارستاناجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

 پاسخ دهندگان زن و مرد تعداد ). 1نمودار (بیماري بررسی شد  ششمبتالیان به  مجارستانیخانواده  408پاسخ در این تحقیق، 
. مبتال بودند MGی را تشکیل می دادند که به پاسخ دهندگاناز جمعیت % 79زنان . بود% 34و % 66ب در این تحقیق به ترتی
 .)سال 23: میانگین سن در زمان تشخیص( بودسال  36میانگین سن بیماران 

 

 مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در مجارستان  هفت بیماري  :7نمودار 
 

 

 نیاز به خدمات پزشکی
نوع خدمات پزشکی  4/9 طور متوسط بهبه  مجارستانی، بیماران به طور کلی 

نوع  4/9 متوسطکه این میزان با ( مختلف و مرتبط با بیماري خود نیاز داشتند
در حالیکه این مقدار براي ) یکسان بود تحقیقخدمات پزشکی مشاهده شده در کل 

 .اندکی کمتر بود پرستاريکمی بیشتر و براي خدمات و آزمایش خدمات مشاوره 
 .روز بستري شدند 25از بیماران براي میانگین % 55

22 National Medical Scientific Board 
23 Hungarian Scientific Research Fund for Rare Disease Research 
24 Scientific Health Council 
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 خدمات پزشکی
از موارد % 13دشوار و در از موارد % 21، در از موارد راحت% 66دسترسی به هشت نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در 

، عدم ارجاع بیماران به سایر %)44(موجود نبودن خدمات : عمدتاً عبارت بودند از دشواريعلت این ). 2نمودار (ناممکن بود 
، و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از %)17(شخصی هاي ، هزینه %)18(زمان انتظار  ،%)24( ان متخصص

 %). 16( به این سازمانها و مشکل براي سفر%) 36(، نداشتن همراه %)33(سازمان  جمله دور بودن
از بیماران، کیفیت این % 7از موارد، خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر % 93در 

 ). 3نمودار (خدمات ضعیف بود 
 

 مددکاري اجتماعی    
یک حتی موفق به مالقات با ) کل% 4در مقایسه با (% 20ز خانواده هاي مجارستانی نیازمند به مددکاري اجتماعی،ا% 19از میان 

 مددکار اجتماعی هم نشدند 
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توانسته بودند یک مددکار را  با دشواري) کل% 27در مقایسه با (% 58به راحتی و ) کل% 69در مقایسه با (از آنها % 23در حالیکه 

از آنان کیفیت خدمات % 48از خانواده هاي مجارستانی از این خدمات رضایت داشتند و از نظر % 22تنها ).  4نمودار ( قات کنندمال
 ).5نمودار (ارایه شده اصال خوب نبود 

 

 دسترسی به خدمات پزشکی در مجارستان  : 2نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومار   بسیار دشو :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در مجارستان :3نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سومکمی      :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 
   مجارستانعی در دسترسی به مددکاري اجتما: 10نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 
 

 مجارستانمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سوم     کمی :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار

 

 بیماران عدم پذیرش
با عدم ) %18در مقایسه با  %21( بررسی مورد نادر بیماري 16 به مبتال دهندگان پاسخ مجموعبه اندازه تقریبا  مجارستانیبیماران 

م تمایل متخصصین بهداشتی براي ، علت اصلی عدپیچیدگی بیماري. پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی مواجه شده بودند
نیز %) 6(ی بیماري انو تظاهرات جسم%) 6(، رفتارهاي مرتبط با بیماري %)8(مشکل در برقراري ارتباط . بود%) 80(درمان مبتالیان 

 .)6نمودار ( به عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند
 

از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک . در مجارستان میزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري: 12نمودار 
 .پذیرش نشده بیشتر است پاسخ دهندگانعلت با عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل 

 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :سوممربع تظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند مجارستانیاز مبتالیان % 14در اثر بیماري، 

 زدیک به محل سکونت یکی از یا مکانی ن%) 26(، نزدیک تر به متخصصان بیماري ها %)48(بیمار سازگارتر با نیازهاي خانه اي 
 شدند فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها بیماران ناچار  از % 21در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند%) 21(خود  بستگان

  .ناچار شد براي مراقبت از بیمار از فعالیت حرفه اي خود دست بکشداز موارد، یکی از اعضاي خانواده % 29در .  کنند
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 ایرلند
 .شده است نگاشته 25»مبارزه با نابینایی ایرلند« انجمن قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 4،422،100  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  70،273: مساحت کشور

 )2008(نفر در هر کیلومتر مربع  3/60: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر  177:  رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  45،600: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/8: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 278: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
خصوصی و در بخش خدمات درمانی  وجوه پرداختی بابت محل آن از و بقیهمالیات  محلنظام درمانی ایرلند از بخشی از بودجه 

 بهداشت و اموراداره «از طریق  مصوبات آن و استتدوین قوانین و ارزیابی کلی نظام درمانی دولت مسئول . تأمین می شودعمومی 
مه ریزي راهبردي در حوزه خدمات نیز مسئول برنا Health Service Executive نهاد، بخشهمگام با این . اجرا می شود 26»کودکان

را و درمان  خدمات پرستاريرایگان از  حق استفاده 27»اروپا کارت بیمه خدمات درمانی«مامی شهروندان داراي ت. درمانی است
چه می شود اگر انجامرایگان  خدمات سرپایی نیز .و بیمارستانهاي داوطلب ارایه می شود Health Service Executiveدارند که توسط 

 .دریافت می شود هزینه اي نیز برخی از خدمات بهداشتی خاصبابت بسته به میزان درآمد، سن، بیماري یا میزان ناتوانی بیماران، 
 70مانند افرادي با درآمد پایین، داراي (دریافت می کنند از دولت براي افرادي که کمک هزینه هاي رفاهی  28»کارت پزشکی«

این امکان را فراهم می کند که به صورت رایگان از  )ه بیماري طوالنی مدت یا صعب العالج دارندسال سن یا بیشتر و کسانی ک
داروهاي تجویزي و لوازم پزشکی مالقات با پزشکان عمومی، شنوایی سنجی،  ،بیمارستانی، دندانپزشکی، چشم پزشکی خدمات

همه . استفاده کلیه شهروندان ایرلندي حمایت می کنند براي» کارت پزشکی«بسیاري از افراد از ایده گسترش  .استفاده کنند
یعنی » ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس از  بهداشت هفعاالن عرص

 . نفر استفاده می کنند 2000شیوع یک در هر 
براي تهیه ، اما سازمانهاي حمایت از بیماران تدوین نشده استي بیماریهاي نادر برا تا کنون هیچ برنامه خاصی در سطح ملیاگرچه 

خدمات تفریحی  نیز بیماریهاي نادر خاصیمبتالیان براي براي حمایتی  این سازمانهاي. هرچه سریعتر این برنامه تالش می کنند
سامانه اطالع شامل راه اندازي انجام شده است نادر  بیماریهاي در زمینهاطالع رسانی عمومی  ی که جهتاقدامات. فراهم کرده اند

25 Fighting Blindness, Ireland 
26 Department of Health and Children (DOHC) 
27 European Health Insurance Card 
28 Medical Card 

                                                                                       



سازمان «اتحادیه هاي ملی بیماریهاي نادر و  موجود در اطالعات استفاده از نیز وبراي سازمانهاي حمایت از بیماران  رسانی
  .می شود 29»ناهنجاریهاي ژنتیکی و نادر

سازمانهاي کوچک  را براي حقیق روي بیماریهاي نادرتجهت  الزم بودجه 30»تحقیقات علمیپیشبرد خیریه مؤسسات گروه «
الزم جهت پشتیبانی از  اطالعات 31»ایرلند تگرانو صنع دانشمندانسازمانهاي بیماران،  سامانه ارتباطی« .می کندتأمین بیماران 

 محلن توسط دولت و از بخشی از بودجه هر دو سازما. می کندمرتبط را اتخاذ سیاستهاي و گروههاي حمایت از بیماران را تأمین 
 سازمان ناهنجاریهاي ژنتیکی و نادر،غربالگري نوزادان به طور محدودي انجام می شود و . حق عضویت تأمین می شودپرداخت 

همگی براي بهبود و ارتقاي میزان گروه مؤسسات خیریه پیشبرد تحقیقات علمی سازمانهاي بیماران، علم و صنعت ایرلند و بنیاد 
مرکز «در  .به شدت تالش می کنندیان به بیماریهاي نادر به خدمات مورد نیازشان و داروهاي مرتبط با این بیماریها سترسی مبتالد

 .از هم کمتر شده استب این بخش اخیرا بودجهتنها شش مشاور ژنتیک وجود دارد که  32»ملی ژنتیک پزشکی

29 Genetic and Rare Disease Organization (GRDO) 
30 Medical Research Charities Group (MRCG) 
31 Irish Platform for Patient Organizations, Science and Industry (IPPOSI) 
32 National Center for Medical Genetics 

                                                                                       



 251صفحه 
 

 ایتالیا
 .شده است نگاشته 33»یه ناهنجاریهاي نادر ایتالیااتحاد« قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 4،422،100  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  70،273: مساحت کشور

 )2008(نفر در هر کیلومتر مربع  3/60: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر  177:  رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  45،600: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/8: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 278: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
بودجه بندي ي الگوهارا بر اساس  بخش نیازهاي مالیملی،  بهداشتوزارت . است منطقه ايو نظام درمانی ایتالیا یک نظام همگانی 

. بودجه هاي خودشان را معین کرده و شیوه ارایه خدمات را سازماندهی می کند ،استانها هر یک از تعیین می کند در حالیکه سنتی
بیمه درمان  . براي ارایه خدمات مراقبتی تأسیس شده است 34»اداره درمان محلی«یک  ،مختلف کشور در هر یک از استانهاي
خدمات . آن هم از محل مالیات و هم درآمدهاي عمومی تأمین می شودبودجه . استفاده از آن رایج نیست خصوصی وجود دارد اما

ایتالیایی ها باید در اداره . مبلغی پرداخت شودباید اما براي برخی از خدمات  استبیماران و مراقبت هاي اولیه رایگان بستري 
مراقبت هاي اولیه، طیف گسترده اي از نظام ملی درمان . ثبت نام کننددرمان محلی خود براي دریافت خدمات یک پزشک عمومی 

در توزیع جغرافیایی نیز  هایی نابرابريرا ارایه می کند اگرچه در برخی مناطق مراقبت هاي تخصصی و سایر خدمات درمانی 
  .وجود دارد و بیشتر بیمارستانها شلوغ هستندخدمات اجتماعی 

ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي «تعریف بیماریهاي نادر بر اساس از بهداشتی مقامات و متخصصان 
برنامه ملی براي بیماریهاي نادر وجود  تدوین بحث هایی پیرامون. استفاده می کنند نفر 2000یک در هر  کمتر از یعنی شیوع» نادر
بودن خدمات غیرپزشکی براي مبتالیان به بیماریهاي نادر به میزان چشمگیري از منطقه اي به منطقه دیگر میزان موجود . دارد

به طوریکه کیفیت این خدمات در برخی مناطق بسیار باالست در حالیکه در منطقه اي دیگر هیچ یک از این خدمات  متفاوت است
تلفنی و انجمن هاي بیماران توسط اتحادیه هاي ملی و سازمانهاي منفرد ، خطوط مشاوره سامانه هاي اطالع رسانی .یافت نمی شود

در حال حاضر هیچ گونه نهاد هماهنگ کننده اي به  .اندازي شده اندبیماریهاي نادر همچنین برخی مؤسسات بهداشتی عمومی راه 
هاي دولتی و منطقه اي در این زمینه با بسیاري از آژانس. وجود ندارد خصوص در حوزه بیماریهاي نادر و داروهاي این بیماریها

 آژانس«و  بوده 35بیماریهاي نادرملی ثبت  مسئول Superiori Di Santi (ISS)براي مثال، مؤسسه . یکدیگر همکاري می کنند

33 Italian Alliance for Rare Disorders (UNIAMO) 
34 Local Health Authorities (LHA) 
35 National Rare Disease Registry 

                                                                                       



مدیریت  همچنین وظیفه. ربی فعال استتج داروهاي بیماریهاي نادر و درمانهايوضع قوانین مربوط به در امر نیز  36»دارویی ایتالیا
 ات صنعت داروسازيتبلیغبر مالیات درآمد حاصل از از محل بودجه تحقیقاتی خاصی در زمینه بیماریهاي نادر را بر عهده دارد که 

داروهاي بیماریهاي نادر که وارد بازار شده اند به صورت مستقیم توسط بیمارستانها در تمام مناطق کشور به صورت  .تأمین می شود
سیاستهاي خاص خود را  مصرف داروها در غیر از موارد مندرج در برچسب آنهاکشور براي مناطق مختلف . ی شوندرایگان توزیع م
 .اتخاذ می کنند

الزم براي اقدامات تحقیقاتی در زمینه بیماریهاي نادر را بخش مهمی از بودجه  AIFA، مناطق مختلف و آژانس بهداشتوزارت 
 جهتو توزیع آن براي پیشرفت تحقیقات  الزم مسئول گردآوري بودجه Telethonعی سازمان غیر انتفا.  دنتأمین می کن

 انسانی  یتشخیص، درمان و جلوگیري از بیماریهاي ژنتیک
 

36 Agencia Italiana del Farmaco (AIFA) 
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همچنین نقشی کلیدي در افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماریهاي نادر . در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی غیر انتفاعی است

و استفاده از ي بیماریهاي نادر بر اساس منطقه سکونت متقاضی متفاوت است بازپرداخت هزینه داروها. ایفا کرده استدر ایتالیا 
غربالگري نوزادان . در موارد بسیار خاصی مجاز است که بیماران از بیماریهاي بسیار نادري رنج می برند آزمایشیمحصوالت دارویی 

در ایتالیا و نادر ژنتیکی شایع آزمایش و مشاوره ژنتیک براي بیشتر بیماریهاي . انجام می شود ي از بیماریهاي متابولیکبراي تعداد
 .مراکز تشخیص نیز خدمات مشاوره ژنتیک ارایه می دهند. انجام می شود

 

 در ایتالیا تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

در این تحقیق  پاسخ دهندگان زن و مردتعداد ). 1نمودار ( خانواده از مبتالیان به سه بیماري بررسی شد 286پاسخ در این تحقیق، 
 %). 53و % 47به ترتیب (برابر بود 

 

 بیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در ایتالیا :1نمودار  
 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
که این مقدار تقریبا دو برابر  تشخیص داده شددر مرحله نوزادي بیماري از موارد، % 28در 

در زمان و این مسئله بیشتر در مورد تشخیص %) 15(میزان مشاهده شده در کل تحقیق بود 
 .صادق بود %)4در مقایسه با % 10(آزمایشهاي نوزادان هنگام و %) 7در مقایسه با % 14(بارداري یا در هنگام تولد 

 

 خیصدر انتظار تش

%  75این تشخیص هاي نادرست براي . بیماران تشخیص دیگري دریافت کرده بودنداز % 45پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 
%)  7(و روان شناسی یا روان پزشکی %) 5/7(، جراحی %)35(درمانهاي پزشکی  از جملهاز بیماران به درمان هاي نامناسبی 

از آنها با بیش از % 9از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 29براي دستیابی به تشخیص،  در طول تالش .)2نمودار (انجامیده بود 
، آزمایشهاي %)84(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 94این پزشکان براي . ده پزشک مشاوره کرده بودند

 .تجویز کرده بودند%) 44(یکس و تصویربرداري با اشعه ا%) 51(، آزمایشهاي کاربردي %)42(ژنتیک 
 

 بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بودکه  ایتالیاییدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم      ایتالیا :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
% 10در مقایسه با  %1(پزشکان خصوصی و به ندرت %) 23(مراکز تخصصی ، %)73(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

 . بودند) کل

PWS 
(101) 

TS 
DMD 
(59) 

CF 
(126) 

 FRX 

EDS MFS CD 
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از موارد در کشور دیگري قرار داشتند که این مقدار تقریبا سه برابر % 4/5از موارد، این نهادها در منطقه اي دیگر و در % 21در 

ص کم هزینه یا تشخی).  4و  3نمودار ( بیشتر از مقدار مشاهده شده در کل تحقیق بود مقدار هزینه هاي شخصی. کل بود% 9/1
 .از افراد، هزینه ها باال یا بسیار باال بود% 21از موارد گزارش شد در حالیکه از نظر % 58رایگان در 

 
 ایتالیادر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیق هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :اولمربع : زیر نمودار

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از % 98در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر  ایتالیاییاز بیماران % 26به 

از بیماران دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را % 93در مجموع،  .اطالعات ضروري بود ارایه این ،پاسخ دهندگان
از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و % 86براي  .از آنان این حمایت را دریافت نکرده بودند% 78ضروري دانستند در حالیکه 

از موارد به تشخیص بیماري یا شناسایی % 27ارایه مشاوره ژنتیک در  .ده شداز موارد توضیح دا% 61احتمال وجود موارد مشابه در 
شرایط موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را نامناسب یا غیرقابل  پاسخ دهندگاناز % 26. یک ژن ناقل در خانواده منجر شد

 ). 5نمودار (قبول توصیف کردند 
 

 ایتالیاشرایط اعالم نتیجه تشخیص در  :5نمودار 
  بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     ضعیف  :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 
  

در % 6(پیامدهاي روانشناختی  همچون تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگوارياز خانواده ها، % 77براي 
 .به دنبال داشت) کل% 7در مقایسه با % 2(در خانواده  و تولد یک کودك مبتالي دیگر) کل% 13مقایسه با 

 
 ایتالیاپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 

شناختی        روانی          مرگ               ي دیگرمبتال  رفتار ناسازگار           تولد کودك      عدم اعتماد به دارو       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 جسمی
 کشورها همه :مربع دوم     ایتالیا :مربع اول     :زیر نمودار
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 ایتالیادر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به

 شرکت کنندگان در تحقیق
در این پاسخ دهندگان زن و مرد عداد ت). 7نمودار (بیماري بررسی شد  15مبتالیان به   ایتالیاییخانواده  691پاسخ در این تحقیق، 

 .)سال 16: میانگین سن در زمان تشخیص( بودسال  29میانگین سن بیماران  و% 45و % 55تحقیق به ترتیب 
 

   ایتالیابیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 
 

 

 نیاز به خدمات پزشکی
نوع خدمات پزشکی مختلف و مرتبط  7/9به میانگین  ایتالیایی، بیماران به طور کلی

. که به میزان کل مشاهده شده در تحقیق نزدیک بود با بیماري خود نیاز داشتند
 .روز بستري شدند 21اران براي میانگین از بیم% 53

 

 خدمات پزشکی
از موارد % 14از موارد دشوار و در % 17از موارد راحت، در % 70دسترسی به هشت نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در 

نبودن در دسترس  ، %)59(  انعدم ارجاع بیماران به سایر متخصص: علت این امر عمدتاً عبارت بودند از). 8نمودار (ناممکن بود 
، و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از %)9(شخصی  هاي ، هزینه%)20(همچنین زمان انتظار %) 20(خدمات 

 %). 10(و مشکل براي سفر %) 5(، نداشتن همراه %)15(جمله دور بودن سازمان 
از بیماران، کیفیت این % 10نان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر از موارد، خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آ% 90در 

 ). 9نمودار (خدمات ضعیف بود 
 

   ایتالیادسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 یار راحتبس :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 ایتالیا  میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سومکمی      :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 مددکاري اجتماعی    

 نشدند هم یک مددکار اجتماعیحتی وفق به مالقات با م% 3نیازمند به مددکاري اجتماعی، ایتالیایی از خانواده هاي % 26از میان 
 ).  10نمودار ( توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنندبا دشواري % 28به راحتی و % 69در حالیکه 

 

PWS 
(111) 

WS 
(30) 

Ch11 
(4) 

AH 
(16) 

CF 
(100) 

TS 
(12) 

EB 
(42) 

FRX 
(31) 

EDS 
(21) 

MFS 
(38) 

Ol 
(84) 

ANR 
(31) 

PAH 
(59) 

ATX 
MG 
(79) 

HD 
(33) 



 ایتالیا  دسترسی به مددکاري اجتماعی در : 10نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :بع سوممر   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 ایتالیا  میزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سوم     کمی :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار
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در  .%)53نسبت به % 71( در جامعه ایفا می کردندنقش مهم تري در ایتالیا نسبت به کل اروپا ي نادر نهادهاي مرتبط با بیماریها
 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 32از این خدمات کامالً راضی و از موارد، خانواده هاي ایتالیایی % 53

 

 بیماران عدم پذیرش
با عدم ) %18در مقایسه با  %14( بررسی مورد نادر بیماري 16 به مبتال دهندگان اسخپ مجموع اندکی کمتر ازایتالیایی بیماران 

، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی براي پیچیدگی بیماري. پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی مواجه شده بودند
%) 5(ی بیماري ان، و تظاهرات جسم%)14(باط مشکل در برقراري ارت ،%)15(رفتارهاي مرتبط با بیماري . بود%) 85(درمان مبتالیان 

 .)12نمودار( نیز به عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت . ایتالیامیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 

 .پذیرش نشده بیشتر است پاسخ دهندگانلذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل  با عدم پذیرش مواجه شده باشند،
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . از محل سکونت خود نقل مکان کنندمجبور شدند  بیماران ایتالیاییاز % 12در اثر بیماري، 

خود بستگان یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از %) 25(، نزدیک تر به متخصصان بیماري %)54(بیمار سازگارتر با نیازهاي اي 
 . نقل مکان کردند%) 25(

از موارد، یکی از % 36در .  عالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنندف شدندبیماران ناچار از % 19، شان در نتیجه بیماري
  .ناچار شد براي مراقبت از بیمار از فعالیت حرفه اي خود دست بکشداعضاي خانواده 
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 لوکزامبورگ
 .شده است نگاشته 37»کارگروه بیماریهاي نادر لوکزامبورگ« قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري

 
 اجتماعی  -ده هاي اقتصاديدا

 )2007( 480،222  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  2،586: مساحت کشور

 )2007(نفر در هر کیلومتر مربع  186: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر  6/32:  رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  60،870: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (7/7: سالمتدرصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه 

 )2002( 260: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
، آزادي بیمار براي انتخاب بیمه گر و اجبار بیمه گر اجباري بیمه درمانی: نظام درمانی لوکزامبورگ بر سه ساختار بنا نهاد شده است

استاندارد حق بیمه توسط دولت تعیین می شود اما صندوق  مقداردر حالیکه . براي خدماتبه پیروي از هزینه هاي تعیین شده 
بیمه درمانی اختیاري . از جمعیت را تحت پوشش بیمه درمانی قانونی قرار داده و آن را مدیریت می کند% 99 38»اتحادیه بیماري«

یمه از باز جمعیت % 75تقریبا با این وجود، . ا کرده استهمیشه در لوکزامبورگ نقشی محدود در زمینه بازپرداخت هزینه ها ایف
  .غیرضروري دسته بندي شده اند هزینه هايرا پوشش دهد که در فهرست تا آن دسته از هزینه هایی  استفاده می کنندتکمیلی 

ن هاي غیر انتفاعی خدمات عمومی، پزشکان خصوصی و انجمهزینه . انجام خدمات پیشگیرانه از مسئولیتهاي وزارت بهداشت است
لوکزامبورگ هم مانند کشورهاي همسایه خود بیشتر از طریق  بودجه نظام درمانی .می شود پرداختاز محل بودجه وزارت بهداشت 

صرف نظر از شرایط بیمار به هنگام . ان معموال به صورت قراردادي عمل می کنندبیمه گر. گرددبیمه درمانی اجتماعی تأمین می 
 بر اساس جمعیت ساکنها ذکر این نکته ضروریست که سرانه هزینه  .بازپرداخت می شودهزینه هاي درمان  ،دریافت خدمات

از کارگران بیمه شده لوکزامبورگ را کارگران خارجی تشکیل می % 3/37کننده باشد زیرا  منحرفمحاسبه می شود که می تواند 
باالترین رتبه را  39»توسعههمکاري اقتصادي و سازمان «میان کشورهاي سرانه رشد ناخالص داخلی لوکزامبورگ در در واقع دهند؛ 

 .دارد

37 Task Force for Rare Disease Luxembourg 
38 Union of Sickness 
39 Organization for Economic Cooperation and Development 
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یک در کمتر از  یعنی شیوع» ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 
تشکیل شد تا نیازهاي » کارگروه بیماریهاي نادر لوکزامبورگ«، 2005در سال . موردقبول کلیه سرمایه گذاران است نفر 2000هر 

ملی در زمینه بیماریهاي نادر است  برنامهاین کارگروه در آخرین مراحل تهیه یک . کند بررسیمبتالیان به بیماریهاي نادر کشور را 
این . به بیماریهاي نادر می باشدمبتالیان  بررسی تحلیلی نقاط اصلی قوت و ضعف نظام درمانی کشور و تجربیات ،که اساس آن

اجتماعی و  خدمات: آن عبارت خواهند بود از ملی بیماریهاي نادر است که خدمات سامانه کارگروه همچنین در حال تکمیل
 وطخطراه اندازي  ،اطالعات تخصصی در زمینه بیماریهاي نادربهترین دستورالعمل هاي پزشکی و مشاوره، ارایه پزشکی خاص، 

 .راي بیماران و خانواده هاي آنهافعالیتهاي تفریحی بتدارك و نیز تشکیل گروههاي خودیاري لفنی براي بیماریهاي نادر، مشاوره ت
در حال حاضر این کارگروه در حال کار روي یک راهنما براي تمامی خدمات اجتماعی، پیراپزشکی و پزشکی موجود براي مبتالیان 

قدرت بخشیدن و از سازمانهاي بیماران بسیاري از پروژه هاي کارگروه نیز حمایت  هدف. نهاستآبه بیماریهاي نادر و خانواده هاي 
خدمات مخصوص مبتالیان به بیماریهاي نادر و استفاده از هایی براي رهنمود ALAN abslسازمان حمایت از بیماران  .به آنهاست
ارایه می اوره تلفنی و مدیریت درد براي کودکان و بزرگساالن روههاي خودیاري، مشاوره، خطوط مشدر قالب گروانی  هاينیز حمایت

  .کند
از مبتالیان به بیماریهاي نادر  برخیبا این وجود،  .توسط تأمین اجتماعی تأمین می شود مراقبت از اعضاي خانوادهبخشی از هزینه 

یکی از اهداف اصلی کارگروه . بیماران برآیندتهاي الزم مراقب افراد نمی توانند از پس کلیهنمی توانند از آنها استفاده کنند زیرا این 
دسترسی به داروهاي بیماریهاي نادر و بازپرداخت شیوه نامبرده، تشکیل یک کمیسیون پزشکی ملی براي ارایه مشاوره در خصوص 

باشگاههاي ( 40اي الینزباشگاهه. در همکاري با شبکه هاي بین المللی است بهترین دستورالعمل ها تهیههزینه هاي آنها و نیز 
 م برايزخیریه تلویزیونی ساالنه به تأمین بودجه ال هاي امبورگ از طریق سازماندهی برنامهدر لوکز) اجتماعی و خدمات مردمی

 .کمک می کنندبیماریهاي نادر  بارهدر حقیقت
دوباره پروژه هاي تحقیقاتی انجام براي همه این کمکها را جمع آوري کرده و سپس  41»فرانسه مبارزه با بیماریهاي عضالنیانجمن «

مشاوره ژنتیک در لوکزامبورگ یک تخصص شمرده می شود و بیماران در صورت . در سطح لوکزامبورگ توزیع می کنددوباره 
با این حال، تعداد زیادي از بیماران براي انجام . تجویز یک پزشک عمومی می توانند از خدمات مشاوره ژنتیک استفاده کنند

 .براي بازپرداخت هزینه مشاوره ژنتیک نیز تضمینی دائمی وجود ندارد. مشاوره ژنتیک به خارج از کشور سفر می کنندآزمایش و 

40 Lions Club 
41 Association Française contre les Myopathies (AFM) 
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 هلند
 .شده است نگاشته 42»اتحادیه ملی بیماریهاي نادر و ژنتیکی هلند« قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 16،375،000  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  41،526 : مساحت کشور

 نفر در هر کیلومتر مربع  395: تراکم جمعیت

 )2006(میلیارد دالر  671:  رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  35،078: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/9: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 314: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 

کنند که قبال یک  استفاده بیمه درمانی خصوصی به شرطی می توانستند از این کشورشهروندان هلند نظام بهداشتی پیشین در 
 بر اساس ناتوانی، بیماري و راد نیزاف پرداختی به یارانه .بودندکرده شرکت بیمه خصوصی خریداري  41بیمه درمانی پایه از یکی از 

این نظام درمانی جدید هلند، بر اساس . اما اصالحات جدیدي در این نظام صورت گرفته است .تعیین می شدآنها توانایی مالی 
پایه گذاري شده است که در آن خدمات و بیمه درمانی توسط شرکتهاي خصوصی ارایه می شود اگرچه نظریه رقابت مدیریت شده 

قبال بیماران می توانند پزشک خانواده دلخواهشان را انتخاب کنند اما حتما باید . به شدت توسط دولت تنظیم می شودهم ین بازار ا
بیماران باید پیش از مراجعه به مل می کنند به این صورت که هاي نظام درمان ع دربانپزشکان خانواده به عنوان . ثبت نام کنند

 . ابتدا تأییدیه پزشک خود را دریافت کنند ،خصصیبیمارستان ها و مراکز ت
 2000یک در هر  یعنی شیوع» ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 

 43»ه داروهاي بیماریهاي نادرکمیته راهبردي هلند در زمین«. موردقبول کلیه سرمایه گذاران استنیز در جامعه بیماریهاي نادر نفر 
 ارتقاي سطح دانش عمومی دربارهکه اعضاي آن توسط وزارت بهداشت تعیین می شود، مسئول گسترش داروهاي بیماریهاي نادر و 

، مجلس هلند را تشکیل شده است، این کمیته که از بیماران و سرمایه گذاران 44»اتحادیه ژنتیک هلند«همگام با . بیماریهاستاین 
فشار گذاشته است تا موضوع تهیه یک برنامه ملی را به صورتهاي مختلفی در دستورکار سیاسی مجلس قرار دهد که شامل  تحت

به نوع خدمات غیرپزشکی که . و تدوین برنامه هاي تحقیقاتی مختص بیماریهاي نادر می شود مرتبط تأسیس مراکز تخصصی
ارایه می  که این خدمات را یحمایت از بیماران سازمان، مرکز تخصصی یا سازمانمبتالیان بیماریهاي نادر ارایه می شود بسته به 

  .بسیار متفاوت استکند 

42 Dutch National Alliance for Genetic and Rare Diseases (VSOP) 
43 Dutch Steering Committee on Orphan Drugs 
44 Dutch Genetic Alliance 

                                                                                       



قصد دارد از طریق شرکت در کمیته هاي ملی و بین  حمایت از بیمارانپوششی یک سازمان به عنوان » اتحادیه ژنتیک هلند«
افزایش آگاهی ) 3تحقیق در این زمینه،  انجام و کتاب ترویج انتشار) 2حمایت از منافع سازمانهاي عضو، ) 1 عرصه المللی فعال در
تحقیقات در عرصه ژنتیک، بیوتکنولوژي پزشکی و علوم  استفاده از راستا از طریق مرکز اطالعات خود سازما و نیزعمومی در این 

از طریق آن یک خط مشاوره تلفنی و است که  Erfocentrumاتحادیه ژنتیک هلند بنیان گذار  .به حداکثر برساندحیاتی را 
شوراي «و  45»اتحادیه سازمانهاي بیماران و مصرف کنندگان هلند«. متعددي نیز راه اندازي شده است سامانه هاي اطالع رسانی

. ن است، وظیفه اصلی آنها حمایت از بیمارابه طور کلیمأموریتهایی مشابه دارند اگرچه  46»مبتالیان به بیماریهاي مزمن و معلوالن
در حال حاضر، آزمایشهاي غربالگري براي هفده بیماري نادر در زمان تولد انجام می شود و ممکن است بیماریهاي جدیدي به این 

 مشاوره ژنتیک یک حرفه پزشکی شمرده شده و خدمات آزمایش و مشاوره ژنتیک . فهرست افزوده شود

45 Federation of Patients and Consumer Organizations in Netherlands (NPCF) 
46 Chronically Ill and Disabled Council of the Netherlands 
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بیشتر داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر به میزان کافی در دسترس هستند اگرچه در . در مراکز درمانی دانشگاهی ارایه می گردد

از اکتبر سال . برخی موارد، زمان زیادي طول می کشد تا یک داروي ثبت شده در فهرست قرار گرفته و هزینه آن بازپرداخت شود
عدد از آنها  30ي مجوز توزیع در بازار اروپا، هزینه محصول دارویی مرتبط با بیماریهاي نادر دارا 46از بین  تا کنون، 2008

یک ، 2007در سال . براي بازپرداخت هزینه شش داروي مرتبط با این بیماریها می توان پرونده تشکیل داد. بازپرداخت می شود
روهاي مرتبط با بیماریهاي کمیته راهبردي دا«داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر توسط  تهیهکتابچه اطالعاتی ویژه درباره چگونگی 

 .شد منتشربراي بیماران  47»نادر هلند
 

 

 هلنددر  تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

). 1نمودار (بررسی شد که در سالهاي ابتدایی زندگی رخداده بودند  خانواده مبتالیان به سه بیماري 424پاسخ در این تحقیق، 
پاسخ که این امر بیشتر به علت تعداد  %)68و % 32به ترتیب (قیق برابر نبود تعداد مبتالیان زن و مرد شرکت کننده در این تح

 .بوددر تحقیق %) DMD )37مبتال به  دهندگان
 
 هلندبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :1نمودار  
 

 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
مانند  سایر بیماریها با این وجود،%). 4در مقایسه با % 8( بقیه کشورها بودرایج تر از آزمایشهاي غربالگري نوزادان در هلند انجام 

و تشخیص هاي مرتبط با سایر بیماریها در %) 7در مقایسه با % 3(ناهنجاریهاي مشاهده شده در طول دوره بارداري یا در زمان تولد 
 .در این دوران کمتر تشخیص داده شده بود )کل% 3ر مقایسه با د% 4/1(خانواده 

 

 در انتظار تشخیص
%  52این تشخیص هاي نادرست براي . بیماران تشخیص دیگري دریافت کرده بودنداز % 37پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

انجامیده %)  2(روان شناسی یا روان پزشکی  و%) 3(، جراحی %)25(درمانهاي پزشکی  از جملهاز بیماران به درمان هاي نامناسبی 
از آنها با بیش از ده % 3از خانواده ها با بیش از پنج پزشک و % 13در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، ). 2نمودار (بود 

47 Dutch Steering Committee on Orphan Drugs  

PWS 
(99) 

TS 
(170) 

DMD 
(155) 

CF  FRX 

EDS MFS CD 

                                                                                       



مایشهاي ژنتیک ، آز%)68(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 99این پزشکان براي . پزشک مشاوره کرده بودند
 .تجویز کرده بودند%) 50(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 59(، آزمایشهاي کاربردي %)38(
 

 بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بود که  هلنديدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه :مربع دوم     هلند :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
 ) کل% 61در مقایسه با % 80(رستان نقشی حیاتی در تشخیص بیماریهاي مبتالیان هلندي داشت در مقایسه با کل تحقیق، بیما
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%) 38(این نهادها اغلب در منطقه اي دیگر ). کل% 10در مقایسه با % 1(در حالیکه مطب هاي خصوصی تقریبا هیچ نقشی نداشتند 

 . قرار داشتند%) 5/0(و به ندرت در کشوري دیگر 

 .استرایگان خدمات پزشکی به ندرت ).  3نمودار (باالست به شدت براي دستیابی به تشخیص در هلند هزینه هاي شخصی  مقدار
 .)4نمودار ( بسیار باال بود) کل% 4در مقایسه با % (13افراد این هزینه متوسط و از نظر  از% 58 از نظر

 ).کل پایین بود% 21که در مقایسه با (گري را نیز جویا شدند از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص نظر پزشک دی% 9
 

 هلنددر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیق هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: ربع چهارمممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
پاسخ از % 93ماري داده نشده بود اگرچه از نظر از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بی% 37به 

زمان اعالم نتیجه تشخیص را  از بیماران دریافت حمایت روانی در% 83در مجموع، . ، ارایه این اطالعات ضروري بوددهندگان
از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و % 83براي . از آنان این حمایت را دریافت نکرده بودند% 73ضروري دانستند در حالیکه 

یی از موارد به تشخیص بیماري یا شناسا% 15ارایه مشاوره ژنتیک در  .از موارد توضیح داده شد% 71احتمال وجود موارد مشابه در 
وجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را نامناسب یا کمی از بیماران هلندي شرایط م درصد. یک ژن ناقل در خانواده منجر شد

 ). 5نمودار ( )کل% 35در مقایسه با % 23( غیرقابل قبول توصیف کردند
 

 شرایط اعالم نتیجه تشخیص در هلند :5نمودار 
  بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     ضعیف  :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 ).6نمودار (تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگواري به دنبال داشت از خانواده ها، % 56براي 
 

 هلندپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
مرگ          شناختی                 ي دیگرمبتال  عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك       :ز باال به پایینداخل نمودار به ترتیب ا
 روانی      جسمی

 کشورها همه :مربع دوم        هلند :مربع اول     :زیر نمودار
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 ندهلدر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به

 شرکت کنندگان در تحقیق
مبتالیان زن و مرد شرکت میزان ). 7نمودار (ماري بررسی شد بی ششمبتالیان به هلندي  خانواده 397پاسخ در این تحقیق، 

میانگین سن  وبیشتر  PAHو MGتعداد زنان شرکت کننده در بررسی بیماریهاي . بود% 34و % 66در این تحقیق به ترتیب  کننده 
 .)سال 33: میانگین سن در زمان تشخیص( بودسال  50بیماران 

 

   هلندبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 
 

 

 نیاز به خدمات پزشکی
نوع خدمات پزشکی مختلف و مرتبط با  6/7انگین به می هلندي، بیماران به طور کلی

کمتر تحقیق کل مشاهده شده در  نوع 4/9از میانگین که (بیماري خود نیاز داشتند 
 .روز بستري شدند 18از بیماران براي میانگین % 45. )بود

 
 

 خدمات پزشکی
از موارد % 6از موارد دشوار و در % 6ت، در از موارد راح% 89دسترسی به هشت نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در 

نبودن در دسترس ، %)39( ان عدم ارجاع بیماران به سایر متخصص: علت این امر عمدتاً عبارت بودند از). 8نمودار (ناممکن بود 
از جمله ، و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی %)5(شخصی  هاي، هزینه %)11(زمان انتظار ، %)14(خدمات 

 %). 18(و مشکل براي سفر %) 11(، نداشتن همراه %)18(دور بودن سازمان 
از بیماران، کیفیت این % 5از موارد، خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر % 95در 

 ). 9نمودار (خدمات ضعیف بود 
 

   هلندر دسترسی به خدمات پزشکی د: 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

   هلندمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      وددتا ح :مربع سومکمی      :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 

PWS WS 
Ch11 
(13) 

AH 
(3) 

CF TS EB FRX 

EDS MFS 
Ol 

(97) 
ANR 

PAH 
(110) 

ATX 
(24) 

MG 
(150) 

HD 



 مددکاري اجتماعی    
در  نشدندهم با یک مددکار اجتماعی حتی موفق به مالقات % 1نیازمند به مددکاري اجتماعی،  هلندياز خانواده هاي % 24از میان 
 ).  10نمودار ( توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنندبا دشواري % 27به راحتی و % 72حالیکه 

 

   هلنددسترسی به مددکاري اجتماعی در : 10نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 
 

   هلندمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمي      ودتا حد :مربع سوم     کمی :مربع دوم      اصالً :لمربع او     :زیر نمودار
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 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 19این خدمات کامالً راضی و  از%) 50(نیمی از هلندي هاي شرکت کننده در تحقیق 

 

 بیماران عدم پذیرش
با ) %18در مقایسه با  %17( بررسی مورد نادر بیماري 16 به مبتال دهندگان پاسخ مجموع پذیرش هلندي تقریبا به اندازهبیماران 

، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی براي پیچیدگی بیماري. عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی مواجه شده بودند
 %)3(رفتارهاي مرتبط با بیماري و  %)11(ارتباط  مشکل در برقراري، %)18(ی بیماري انتظاهرات جسم. بود%) 71(درمان مبتالیان 

 .)12نمودار( نیز به عنوان علل دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش از یک علت . هلندمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 

 .پذیرش نشده بیشتر است پاسخ دهندگانند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل با عدم پذیرش مواجه شده باش
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار

 
 

 پیامدهاي بیماري

در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . ز محل سکونت خود نقل مکان کنندمجبور شدند ا هلندياز بیماران % 22در اثر بیماري، 
 بستگان یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از %) 4(، نزدیک تر به متخصصان بیماري ها %)74(بیمار سازگارتر با نیازهاي اي 

.  فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنندشدند بیماران ناچار از % 40در نتیجه بیماري شان، . نقل مکان کردند%) 13(خود 
  .ناچار شد براي مراقبت از بیمار از فعالیت حرفه اي خود دست بکشداز موارد، یکی از اعضاي خانواده % 13در 
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 نروژ
 .شده است گاشتهن»  Frambu«مرکز ملی ناهنجاریهاي نادر و معلولیتهاي نروژ به نام  قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 4،777،100  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  385،252:  مساحت کشور

 )2008(نفر در هر کیلومتر مربع  12: تراکم جمعیت

 )2007(میلیارد دالر  212:  رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  17،060: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2006% (9: خلی صرف شده در زمینه سالمتدرصد رشد ناخالص دا

 )2006( 313: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
اگرچه . می پردازددولت  رانروژ داراي یک نظام درمانی همگانی است که بودجه آن از طریق مالیات تأمین می شود و هزینه درمان 

منطقه اي و محلی واگذار  حکومتهايبه و مدیریت آن  الزمم درمانی دارد اما مسئولیت تأمین بودجه کلی بر نظا تسلطدولت 
، حکومتهاي محلی مسئول ارایه خدمات بهداشتی اولیه هستند اما فراهم کردن خدمات تخصصی درمانی به طور کلی .گردیده است

نتخاب پزشک آزاد نیستند بلکه باید یک پزشک عمومی را از میان ا درنروژیها . بهداشت می باشدمنطقه اي  هادارچهار بر عهده 
د و نو ارایه دهندگان آنها عمل می کن درمانیتمام خدمات  دربانبه عنوان عمومی  اناین پزشک .فهرست دولت انتخاب کنند

وندان معموال حداکثر سالی دو شهر. متخصصان فقط زمانی با بیماران مالقات می کنند که پزشکان عمومی آنها را ارجاع داده باشند
 . بار پزشک خود را تغییر می دهند

استفاده می براي شناسایی بیماریهاي نادر نفر  500از تعریف شیوع کمتر از یک در هر بهداشتی مسئولین و متخصصان در نروژ، 
از چهار اداره منطقه اي بهداشت  یاما یک. ملی توانبخشی، وضعیت بیماریهاي نادر نیز در نظر گرفته شده استدر برنامه . کنند

بیماران نیازمند به مراقبت یا امکانات تفریحی . می کندو پیشنهادهاي خود را اعالم بازبینی به طور منظم را برنامه بیماریهاي نادر 
 .می توانند به اداره بهداشت محلی خود مراجعه نمایندنیز 

همچنین . بیماریهاي نادر را با یکدیگر هماهنگ می کندفعال در حوزه  قطب هاي علمیعملکرد  48»اداره مدیریت بهداشت نروژ«
. را به عنوان ابزارهاي اطالع رسانی عمومی راه اندازي کرده اند سامانه هاییو سازمانهاي حمایت از بیماران قطبهاي علمی این اداره، 

دریافت دولتی حمایت مالی  این سازمانها می کند، یپشتیبان بزرگترحمایت از بیماران مانهاي از تأسیس سازاز آنجایی که دولت 
غربالگري نوزادان براي . ریافت نمی کنندد یکمک چنینکمی دارند  می کنند اما بسیاري از سازمانهاي تازه تأسیس که اعضاي

تقاضاي مشاوره ژنتیک رایگان است و آزمایش ژنتیک در صورت . و کم کاري مادرزادي تیروئید انجام می شود PKUتشخیص 
برخی  .در واقع دولت هزینه کلیه داروها از جمله داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر را بازپرداخت می کند. مستدل انجام می شود

 .داروهاي بسیار گرانقیمت از دولت درخواست دریافت بودجه بیشتر می کنندبازپرداخت هزینه بیمارستانها براي 

48 The Norwegian Directorate of Health 
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 لهستان
 .شده است نگاشته   49MATIOبنیاد کیستیک فیبروزیس لهستان به نام  این بخش با همکاريقسمتهاي مختلف 

 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 36،116،000  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  312،679:  مساحت کشور

 )2007(نفر در هر کیلومتر مربع  122: تراکم جمعیت

 )2007( میلیارد دالر 9/620:  رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  16،600: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/3: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 246: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
به صورت سنتی و با رویکرد تصمیم  این نظام. ستسیاست گذاري در حوزه بهداشت و سالمت، مسئولیت کلیدي وزارت بهداشت ا

بودجه . تالش می شود سیستمکارآیی ارتقاي و  قدرت و خدماتمرکز زدایی   برايعمل می کند اگرچه پیوسته  پایتختگیري در 
ق تأمین می شود که تک تک شهروندان موظف هستند ح 50»صندوق بهداشت ملی«توسط دولت و از طریق  لهستاننظام درمانی 

افراد زیر پوشش بیمه . کنندمستقیما از حقوقشان کسر می  راحق بیمه کارمندان کارفرمایان، . واریز نمایند دانبیمه خود را ب
وابستگان آنها می توانند از خدمات بهداشتی اولیه، خدمات سرپایی متخصصان، درمان در بیمارستان، درمانهاي  ودرمانی ملی 

 . والنس به صورت رایگان استفاده نمایند اگرچه پرداخت نقدي نیز بسیار رایج استدندانپزشکی و جابجایی با آمب
مراقبتهاي پزشکی در لهستان از استاندارد خوبی برخوردار هستند اگرچه تأسیسات بیمارستانی در لهستان نسبت به بسیاري از 

تایی خدمات اورژانس ندارند و بیشتر انواع تخصصی برخی از مناطق روس. کشورهاي غربی از استاندارد پایین تري برخوردار هستند
بیماران میتوانند مستقیما و بدون ارجاع پزشک عمومی، با متخصصان مشورت . درمان را فقط در شهرهاي بزرگ می توان یافت

ن دربان هاي به عنوا را نقش پزشکان عمومی در حال شکل دادن نظامی بر پایه خدمات بهداشتی اولیه است تا  دولت کنند اگرچه
دولت جهت درمانی نشان دهنده تالش کاهش نظارت بر خدمات بسیاري از افراد استدالل می کنند که  .افزایش دهد نظام بهداشتی

در واقع، ارایه خصوصی خدمات درمانی در دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته  .نظام به سوي خصوصی سازي استاین دادن سوق 
 . است

49 MATIO Cystic Fibrosis Foudation of Poland 
50 National Health Fund (NFZ) 
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فقط براي  هاي ملی در حال حاضر، برنامه و سیاست. تولد، تعریف رسمی بیماریهاي نادر در لهستان است 3000ک در هر شیوع ی

بر مسائل مربوط   51»کمیسیون بیماریهاي جسمانی«فعالیتهاي ). که برخی از آنها نیز نادر هستند(تعدادي از بیماریها وجود دارد 
کارگروه  این کمیسیون در واقع. استمتمرکز برنامه ملی براي بیماریهاي نادر در لهستان  تدوین یک از جملهبه بیماریهاي نادر 

سازمانی  این فرهنگستان. فعالیت می کند 53»فرهنگستان علوم لهستان« قوانین است که در چهارچوب 52»کمیته توسعه انسانی«
گروه مشاوران « تعیین اعضايق این هدف اولین قدم براي تحق .مستقل است اما بودجه آن توسط دولت تأمین می شود

Orphanet«54  سازمانهاي ارایه برخی از  بانیدولت  .بود 55»لهستان اطفالمتخصصان  جامعه«براي کمیته نامبرده در همکاري با
ن ای نیروهاي انسانی اغلب همچنین. این خدمات در نظر گرفته نمی شوداغلب بودجه کافی براي اجتماعیست اما  دهنده خدمات

 .واجد شرایط نیستند و در خصوص نیازهاي مبتالیان به بیماریهاي نادر نیز اطالعاتی ندارند اند، آموزش مناسب ندیده سازمانها
سازمانهاي حمایت از بیماران اطالعات مربوط به خدمات اجتماعی از جمله فعالیتهاي تفریحی و توانبخشی را توزیع می  بیشتر
نیز توسط این سازمانها راه اندازي می و خدمات مشاوره تلفنی بیماریهاي نادر  الع رسانی در خصوصاطسامانه هاي  همچنین. کنند
هیچ گونه اقدام ملی براي پشتیبانی از سازمانهاي حمایت از بیماران به طور کل وجود ندارد اما بودجه اندکی براي پروژه هایی . شود

، یک انجمن ملی در حوزه درمان بیماریهاي نادر 2005در سال . شده استاختصاص داده نظیر برگزاري کارگاهها و همایش ها 
و کم کاري  PKUغربالگري نوزادان براي تشخیص بیماري . می پردازد لیزوزومی انباشتتشکیل شد که عمدتاً به درمان بیماریهاي 

وزیس هم در تمام مناطق لهستان مادرزادي تیروئید انجام می شود و یک برنامه غربالگري جدید براي تشخیص کیستیک فیبر
 .ستامکان پذیرآزمایش ژنتیک در بخش درمان عمومی و همچنین خصوصی  انجام .معرفی شده است

 

 لهستاندر  تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

ین تحقیق در ا پاسخ دهندگان زن و مرد میزان). 1نمودار (بررسی شد  خانواده مبتالیان به سه بیماري 102پاسخ در این تحقیق، 
 %).51و % 49به ترتیب (برابر بود 

 لهستانبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :1نمودار  
 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی

ه در کل که از میزان مشاهده شدانجام شد تشخیص  موارد، بیماري در دوران نوزادياز % 9 در
%) 4در مقایسه % 1(مایش آز دادن انجامکمتر این امر بیشتر به دلیل %). 15(تحقیق کمتر بود 

 .)کل% 7در مقایسه با % 3(کمتر در زمان بارداري یا زمان تولد بود  و مشاهده عالیم

51 Commission of Systemic Diseases 
52 Committee of Human Development 
53 Polish Academy of Sciences 
54 Orphanet Advisory Board 
55 Polish Paediatric Society  

PWS 
(49) 

TS 
(3) 

DMD 

CF  FRX 
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 در انتظار تشخیص
%  78این تشخیص هاي نادرست براي . یافت کرده بودنداز بیماران تشخیص دیگري در% 47پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

در % 18(و روان شناسی یا روان پزشکی %) 11(، جراحی %)29(درمانهاي پزشکی  از جملهاز بیماران به درمان هاي نامناسبی 
 ). 2نمودار (انجامیده بود )  کل %7مقایسه با 

از آنها با بیش از ده پزشک مشاوره کرده % 22ا بیش از پنج پزشک و از خانواده ها ب% 45در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 
، آزمایشهاي %)55(، آزمایشهاي ژنتیک %)69(از بیماران آزمایشهایی همچون آزمایشهاي بیولوژیکی % 99این پزشکان براي . بودند

 .تجویز کرده بودند%) 56(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 52(کاربردي 
 

 بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بودکه  لهستانید بیماران درص: 2نمودار 
 همه :مربع دوملهستان     :مربع اول: زیر نمودار

 

 تشخیص
از % 45این مراکز در . بودند%) 5(و پزشکان خصوصی %) 24(، مراکز تخصصی %)47(نهادهاي تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها 

) 3نمودار (هزینه تشخیص در لهستان اندکی گرانتر توصیف شد . ز موارد در کشوري دیگر قرار داشتندا% 2/2موارد در منطقه و در 
این کشور بیشتر  از پاسخ دهندگاننسبت به میانگین مشاهده شده در کل تحقیق، . ارایه تشخیص رایگان نیز کمتر بود میزان و

نظر از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص % 27 ).4 نمودار(یشان متوسط یا باالست هزینه ها احساس می کردند که
 .پزشک دیگري را نیز جویا شدند

 
 لهستاندر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیق  هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دوم    بسیار باال :مربع اول: زیر نمودار

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
پاسخ از % 46از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر % 26به 

از موارد، اعالم نتیجه تشخیص با حمایت روانی همراه % 23در . ود، ارایه این اطالعات ضروري ب)کل% 95در مقایسه با ( دهندگان
 . حمایت روانی را ضروري دانستنداین نوع دریافت ) کل% 87در مقایسه با (از افراد % 16بود و 
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در لهستان ارایه  .ه شداز موارد توضیح داد% 61از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در % 63براي  

پاسخ از % 30. )کل% 32در مقایسه با % 10( ه تشخیص بیماري یا شناسایی یک ژن ناقل در خانواده منجر شدمشاوره ژنتیک ب
 ). 5نمودار (شرایط موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را نامناسب یا غیرقابل قبول توصیف کردند  دهندگان

 
 لهستانه تشخیص در شرایط اعالم نتیج :5نمودار 
  بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سوم     ضعیف  :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص
به  هر یک از خانواده ها. پیامدهاي ناگواري به دنبال داشت تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماراناز خانواده ها، % 93از نظر 

 ).6نمودار (طور متوسط دو پیامد ناگوار مختلف را گزارش کرد 
 

 لهستانپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
مرگ          شناختی                 ي دیگرمبتال  عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 روانی      جسمی

 کشورها همه :مربع دوم        لهستان :مربع اول     :زیر نمودار
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 پرتغال
 .نگاشته شده است 1»انجمن هموفیلی پرتغال«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 10،617،575: جمعیت کل

 کیلومتر مربع  92،345: مساحت کشور

 )2007( نفر در هر کیلومتر مربع 114: تراکم جمعیت

 )2007(دالر یلیارد م 230،6: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  23،464: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2006% (2/10: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 342: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
با این وجود، براي برخی بیماریها برنامه هاي خاصی . ت استو ارزیابی اجرائیا وزارت بهداشت مسئول تدوین سیاستهاي بهداشتی

اداره هاي منطقه اي بهداشت مسئول . تدوین و اجرا می شود 3»اداره عالی بهداشت«و  2»اداره کل بهداشت«وجود دارد که توسط 
فرعی تقسیم می  اداره 18به  نیز نهادهااین . بهداشتی هستند خدماتو هماهنگ سازي تمام اجراي سیاست هاي ملی بهداشت 

تمام مناطق مشابه با منطقه اي دیگر نیست و این نابرابري در  ،دسترس قابلخدمات بهداشتی هیچ منطقه اي از نظر میزان  .شوند
اجتماعی -تنوع اقتصادي. میزان به این خدمات دسترسی داشته باشندیک وجود دارد اگرچه انتظار می رود همه شهروندان به 

 . کشور نیز علت این نابرابریست موجود در سطح
بودجه خدمات بهداشتی ملی پرتغال عمدتاً از محل مالیات تأمین می شود و بیشتر شهروندان را از طریق طرحهاي بیمه کارفرما 

ایر بعضا واجد شرایط بهره مندي از سو  بودههمه شهروندان پرتغالی تحت پوشش بیمه درمانی ملی . محور پوشش می دهد
مربوط درمانی بخشی از هزینه هاي بیمه شدگان باید  این وجود،با . باشندمی بیمه عمومی یا بیمه درمانی خصوصی نیز طرحهاي 

باالیی نیز می رسد لغ امببه به آزمایشهاي تشخیصی، پذیرش در بیمارستان، مشاوره با متخصصان و داروهاي تجویز شده را که 
که اما می توانند مطب خصوصی هم داشته باشند  محسوب می شوندارمند کتانی و متخصصان بیمارسپزشکان . پرداخت نمایند
 همزمان ایجادشده است تا با اصالحات اخیر در نظام بهداشتی تالش  با اجراي .نیز داراي چنین شرایطی هستندبسیاري از آنها 

 رمانی شهروندان پرتغالی رفعنیازهاي د وخدماتی کاستی هاي نظام  ،بهداشتی عمومی و خصوصیخدمات  هارایه دهند سازمانهاي
  .گردد

1 Portuguese Association for Hemophilia 
2 Directorate General of Health  
3 High Commissariat for Health 
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 2000یعنی شیوع یک در هر » ضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 
طرح کشور «، 4نه بیماریهاي نادر، در طول چهارمین همایش اروپا در زمی2007در سال . نفر مورد قبول کلیه سرمایه گذاران است

 نرسیدهوزارت بهداشت اجراي آن به تصویب رسمی، هنوز ارایه این طرح بطور از زمان . ارایه شد 5»پرتغال در زمینه بیماریهاي نادر
مند اگرچه خدمات اجتماعی براي تمام شهروندان نیاز. در دست اجراستاکنون این طرح  اتبسیاري از مندرجبا این حال، . است

طوالنی تري را باید زمان بسیار  و این بیمارانبراي مبتالیان به بیماریهاي نادر وجود ندارد  گونه خدمات خاصموجود است اما هیچ
خدماتی  ،برخی خدمات تفریحی براي معلوالنعلیرغم وجود همچنین  .صرف نمایندموردنیازشان در انتظار دریافت خدمات 

این سازمانهاي حمایت از  ،مراقبت از بستگان هنوز در پرتغال رایج نشده و اغلب .جود نمی باشدان موبیمار این دسته ازمخصوص 
  .می کنند فراهم براي این قشر خاص بیماران هستند که چنین خدماتی را

و اطالعاتی متعلق به وزارت بهداشت پرتغال  )(Portal da Saúdeاطالعات عمومی پراکنده اي درباره بیماریهاي نادر در سامانه 
بیماریهاي نادر در گونه هایی خاص از اطالعات مربوط به همچنین . پرتغال موجود است )Orphanet( اورفانت نیز در وب سایت

از برخی سازمانهاي حمایت از بیماران در این کشور . وب سایتهاي متعدد سازمانهاي حمایت از بیماران پرتغال در دسترس می باشد
براي پشتیبانی مالی از برخی فعالیتهاي خاص این سازمانها نیز برنامه هاي بسیاري وجود فت می کنند و کمک مالی دریادولت 

. در سطح ملی انجام می شودچندین نوع بیماري خونی  در خصوصنیز غربالگري نوزادان و تشخیصی  ،اقدامات پیشگیرانه .دارد
سازمان ملی دارو و ( بهداشت واداره کل سالمت . یردگاي نادر انجام می براي سایر بیماریهنیز در سطح منطقه اي اقدامات مشابهی 

در حال . دو نهاد هماهنگ کننده امور مربوط به بیماریهاي نادر و داروهاي مرتبط با این بیماریها هستند 6)محصوالت بهداشتی
چنین اجراي کامل  که وجود داردرنامه هایی به خدمات درمانی ببرخی از بیماریهاي نادر  مبتالیان به حاضر براي افزایش دسترسی

در زمینه تأمین بودجه به خصوص براي  بیشتري اقداماتداده و را افرایش اي تحت پوشش تعداد بیماریه ،ملیدر سطح  هایی برنامه
 از جملههاي نادر آزمایش ژنتیک براي زنان باردار یا مبتالیان به بیماری. انجام خواهد شدبیماریها این گونه از تحقیق درباره 

ات مشاوره ژنتیک ارایه متخصصان ژنتیک خدم. و بیماري هانینگتون انجام می شود 7ناهنجاریهاي خونی نادر، بیماري فون ویلبراند
 .نمی شودمحسوب در این کشور یک تخصص پزشکی فرعی  ژنتیک می دهند اما

 

4 Fourth European Conference on Rare Diseases 
5 Portuguese Plan for Rare Diseases 
6 National Authority on Medicines and Health Products 
7 Von Willebrand 
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 رومانی
 .نگاشته شده است 9»انجمن ملی بیماریهاي نادر رومانی«و  8»رومانی ییدر ویلانجمن پر«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 22،246،862: جمعیت کل

 کیلومتر مربع  238،391: مساحت کشور

 )2008(نفر در هر کیلومتر مربع  93: تراکم جمعیت

 )2008(میلیارد دالر  264: رشد ناخالص داخلی

 )2008(دالر  12،285: شد ناخالص داخلیسرانه ر

 )2006% (5/5: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 190: نفر 100،000براي هر  تعداد پزشکان

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
اقدامات اما اکنون  ،ن تأمین می شدندامالیات شهروپرداخت دولتی بوده و بودجه آن از محل پیش از این نظام درمانی رومانی 
متصدي اصلی امر بهداشت و مسئول تعیین اولویتهاي  10وزارت بهداشت عمومی. مرکززدایی انجام شده استگسترده اي در زمینه 

ق صندو«کارفرمایان و کارمندان به اجباري که بیمه حق ) 1: از دو محل تأمین می شودبطور عمده بودجه این نظام . بهداشتی است
وزارت بهداشت سیاستهاي  طبقکه ) شامل مالیات بر نوشیدنی هاي الکلی و تنباکو(مالیات ) 2واریز می کنند و » بیمه درمانی ملی

 تدریجبیمه درمانی خصوصی ب. صرف می شود برنامه هاي بهداشتی ملی و سرمایه گذاري هاي عمده در بخش بهداشت عمومی در
از هزینه درمانی به صورت نقدي پرداخت می % 36در حدود پایین بخش بهداشت عمومی  بودجه دلیلگسترش یافته است و به 

توسط پزشکان اغلب خدمات درمانی اولیه . بسیار رایج استمناسب درمانی  دریافت خدماتبراي  هاي نامتعارف پرداخت. شود
. تعلق دارد و توسط دولت اداره می شودبیشتر به بخش عمومی پس از آن مراقبتهاي ثانویه و . عمومی خصوصی ارایه می شود

و کیفیت پایین تجهیزات پزشکی موجب  )Ceausescu( چائوشسکوحکومت  دورانکمبود طوالنی مدت بودجه نظام درمانی در 
 . کاهش استانداردهاي درمانی به خصوص در مناطق روستایی شده است

یعنی شیوع کمتر از یک در » دیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادرضوابط و مقررات دارویی اتحا«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 
، انجمن پریدر ویلی رومانی و 2007در پایان سال . نفر مورد قبول کلیه مقامات بهداشتی رومانی و متخصصان است 2000هر 

براي تدوین ) شده است ريکه توسط انجمن پریدر ویلی رومانی بنیان گذا( (RONARD)انجمن ملی بیماریهاي نادر رومانی 
آن، اهداف نخستین از  .امضا کرد همکاريتوافق نامه نخستین برنامه ملی بیماریهاي نادر در رومانی با وزارت بهداشت عمومی 

در نتیجه تدوین  .قرار دارد است که دستورکار وزارت بهداشت عمومی تأسیس یک کمیسیون میان رشته اي براي بیماریهاي نادر
بنیان گذاري  .خواهد شدملی، پوشش هزینه داروهاي بیماریهاي نادر طبق برنامه بهداشتی این وزارتخانه گسترده تر این برنامه 
در رومانی خدمات غیرپزشکی براي تمام معلوالن موجود . نیز یکی دیگر از دستاوردهاي این برنامه استبیماریهاي نادر  اداره ثبت

 .طراحی نشده استبیماریهاي نادر  است اما به طور خاص براي مبتالیان به
از طریق . یک مرکز اطالعاتی بشمار می رود ،سازمان بلکه براي مبتالیان به کلیه بیماریهاي نادراین براي  تنهانه انجمن پریدر ویلی 

 . امکان پذیر استگروههاي حمایتی نیز عضویت در و  و آموزش خدمات مشاوره این مرکز دریافت

8 Romanian Prader Willi Association 
9 Romanian National Alliance for Rare Diseases (RONARD) 
10 Ministry of Public Health 
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و آموزش تبدیل خواهد  مرجعبه یک مرکز  گسترش یافته و مرکز اطالعات انجمن پریدر ویلیه دنامبربرنامه ملی طبق همچنین 
در حال حاضر، غربالگري نوزادان براي تشخیص بیماریهاي متعددي انجام می شود اگرچه این خدمات هنوز در سطح ملی  .شد

تا چندي پیش، کلیه آزمایشهاي حال آنکه . صصان این رشته ارایه می شودمشاوره ژنتیک فقط توسط متخ. کامال در دسترس نیست
 .ژنتیک خارج از کشور و در مراکز درمانی و بیمارستانهاي همکار انجام می شد

 
 

 در رومانیاجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

تعداد پاسخ دهندگان زن و مرد به ترتیب ). 1نمودار (بیماري بررسی شد  4خانواده رومانیایی مبتالیان به  60در این تحقیق، پاسخ 
 ).سال 11: میانگین سن در زمان تشخیص(سال بود  18و میانگین سن بیماران % 46و % 54

 

 بیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در رومانی   :7نمودار 
 
 

 نیاز به خدمات پزشکی
مختلف  نوع خدمات پزشکی  3/16به طور کلی، بیماران رومانیایی به طور متوسط به 

خدمات پزشکی موردنیاز % 4/9نیاز داشتند که از متوسط بیماري خود  اط بو مرتب
روز بستري  33انی از بیماران براي میانگین زم% 73. بیشتر بود کشورهادر کل 

 .بودند
 
 

 خدمات پزشکی
از موارد % 10از موارد دشوار و در % 17، در به سهولتاز موارد % 72نوع خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 
بودن خدمات ، در دسترس ن%)59(عدم ارجاع بیماران به متخصصان : علت این امر عمدتاً عبارت بودند از). 2نمودار (ناممکن بود 

و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن %) 3(، هزینه هاي شخصی %)34(زمان انتظار ، %)34(
از موارد، خدمات پزشکی % 89در %). 7(سفر به این سازمانها  تمشکالو  %)66(، هزینه سفر %)55(، نداشتن همراه %)52(سازمان 

 ). 3نمودار (بود نا مطلوب فیت این خدمات از بیماران، کی% 11آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر  دریافتی بیماران رضایت
 

 مددکاري اجتماعی    
% 94از خانواده هاي رومانیایی نیازمند به مددکاري اجتماعی، همگی با مددکاران اجتماعی مالقات داشتند در حالیکه % 53از میان 

 .ت کنندبا دشواري توانسته بودند یک مددکار را مالقا% 6و  سهولتبه 
 

PWS 
(29) 

WS 
(5) 

Ch11 AH 

CF TS 
EB 

(22) 
FRX 

EDS MFS 
Ol 
(4) 

ANR 

PAH ATX MG HD 
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%  61 .ارایه می شود%) 7(و نهادهاي مذهبی %) 71(در رومانی، مددکاري اجتماعی عمدتا توسط سازمانها و انجمن هاي خصوصی 

% 28 در مقایسه با(اصالً راضی نبودند  از آنها% 14از این خدمات کامالً راضی و ) کل% 50 در مقایسه با(از خانواده هاي رومانیایی 
 ).کل

 

   رومانیدسترسی به خدمات پزشکی در : 2نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 رومانیر میزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی د :3نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سومضعیف       :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

   رومانیامکان دسترسی به مددکاري اجتماعی در : 4نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 رومانیمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :5نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار

 

 عدم پذیرش بیماران

با عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی مواجه ) کل% 18در مقایسه با (یی رومانیابیماران از % 25بیماري نادر،  16در بررسی 
مشکل . بود%) 100(پیچیدگی بیماري، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی  براي درمان مبتالیان ) . 6 نمودار(شده بودند 

 .دشگزارش نیز علت دیگر این عدم پذیرش  %)7(در برقراري ارتباط 
 

که ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش  از آنجایی. رومانیشیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در میزان : 6نمودار 
از یک علت با عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل پاسخ دهندگان پذیرش نشده بیشتر 

 .است
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند رومانیاییاز مبتالیان % 19در اثر بیماري، 

یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از  %) 9(به متخصصان بیماري ها  ، نزدیک تر%)55(خانه اي سازگارتر با نیازهاي بیماران 
از بیماران ناچار شدند فعالیت حرفه اي خود % 20در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند) کل% 18 در مقایسه با %46(بستگان خود 

ناگزیر به ترك خانواده براي مراقبت از بیمار  ، یکی از اعضاي)کل% 33 در مقایسه با( از موارد% 73در .  را کاهش داده یا رها کنند
  .شدندفعالیت حرفه اي خود 
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 اسلوواکی
 .نگاشته شده است 11»انجمن کیستیک فیبروزیس اسلوواکی«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2006( 5،388،000 :جمعیت کل

  کیلومتر مربع 49،035: مساحت کشور

 )2001(نفر در هر کیلومتر مربع  111: تراکم جمعیت

 )2007(میلیارد دالر  110: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  17،060: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2006% (7: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 317: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 بیماریهاي نادر در زمینهاقدامات ملی 
خارج از تملک انحصاري دولت  مرور زمانبه که ست ا اختارهاي مرکزي و غیرمرکزيترکیبی از س امروزه نظام درمانی اسلووکی

تا چندي پیش، وزارت بهداشت مالک، اداره کننده و کنترل کننده مهمترین تأسیسات درمانی و برخی تأسیسات  .استشده 
که بودجه آن از  پیشیننظام . مروز، بیشتر مسئولیتهاي دولت به شهرداریهاي مناطق واگذار شده استا. تخصصی درمان سرپایی بود

بیمه اجتماعی اجباري، خدمات درمانی عنوان تحت  وشده است تبدیل محل مالیات تأمین می شد، اکنون به پوششی همگانی 
ارائه یا طرحهاي /بیمه اجتماعی وهنوز با این وجود، . شود رایگان ارایه می دهد که هزینه اندکی براي برخی خدمات پرداخت می

 نامتعارفو پرداختهاي با مخالفت هاي جدي روبرو است می کند  معینخدمات را این گونه دسترسی به میزان خدمات درمانی که 
 .انجام می شودهمچنان  مناسببراي دریافت خدمات  و غیرمعقول

ارایه دهنده نهادهاي تخصصی خدمات اولیه درمانی و بسیاري از  هارایه دهندسازمانهاي تر کمونیستی، بیش فروپاشی رژیم از زمان
نظام در نتیجه  وده ش این سازمانهاارتباط میان که این امر موجب تضعیف  واگذار شده اندخصوصی به بخش خدمات درمانی ثانوي 

مرز ورود بیماران به مرحله بهره مندي از خدمات وان به عن عمومیپزشکان . است ساختهاز حالت یکپارچه خارج را درمانی 
دسترسی مستقیم به متخصصان تخصصی،  هايلینیککالبته مبتالیان به بیماریهاي مزمن داراي پرونده در  .تخصصی عمل می کنند

  .دارند
ضوابط و مقررات «بر اساس اگرچه هیچ گونه تعریف رسمی از بیماري نادر در این کشور وجود ندارد اما تعریف بیماریهاي نادر 

نفر مورد قبول مقامات و متخصصان بهداشتی  2000شیوع کمتر از یک در هر » دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي نادر
است اگرچه به  صورت نگرفتهدر این راستا  نیزهیچ گونه برنامه ملی براي بیماریهاي نادر تدوین نشده و هیچ گونه پیشرفتی . است

خدمات غیرپزشکی بسیاري فراهم است که به . تازگی توجه به بیماریهاي نادر در دستورکار جدید وزارت بهداشت قرار گرفته است
بیشتر وب سایتها، خطوط مشاوره تلفنی و خدمات مشاوره اي که براي . طراحی نشده انداین گروه از بیماران طور خاص براي 

پروژه هاي  از برخی دولت و شهرداري هااما  اند شده راه اندازيارد توسط سازمانهاي غیر دولتی مبتالیان به بیماریهاي نادر وجود د
 . دکننحمایت می  این چنینی

11 Slovakian Cystic Fibrosis Association (Klub Cystickej Fibrozy) 
                                                                                       



در خصوص تأسیس . استبراي سایر بیماریها نیز در دست بررسی  آنانجام می شود و انجام  PKUغربالگري نوزادان براي تشخیص 
در این راستا  هنوز هیچ گونه اقدام عملیبا این وجود، . انجام شده استمذاکراتی ت بهداشت در وزار 12»کمیته بیماریهاي نادر«

اقداماتی انجام داده  یدرمانخدمات به مبتالیان جهت بهبود دسترسی برخی از سازمانهاي حمایت از بیماران . استصورت نگرفته 
به درمانهاي غیرمجاز  و اخذ مجوز وزارت بهداشتبا مراجعه به  وانندبیماران می ت. می کنندمالی دولتی دریافت  حمایتهاينیز و  اند

 .مشاوره ژنتیک یک تخصص پزشکی شمرده می شود و به راحتی و به صورت رایگان در دسترس است. دسترسی داشته باشند

12  
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 اسپانیا
 .شده استنگاشته  13»بیماریهاي نادر اسپانیا اتحادیه«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 45،200،737  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  504،030: مساحت کشور

 )2007(نفر در هر کیلومتر مربع  90: تراکم جمعیت

 )2007(یلیارد دالر تر 1،310: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  33،700: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/8: صرف شده در زمینه سالمتدرصد رشد ناخالص داخلی 

 )2006( 330: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
برخی  کهدولت منطقه اي واگذار شده است  17اسپانیا که اخیر مرکززدایی شده است، مسئولیت اولیه خدمات درمانی به  در نظام درمانی ملی

برخی  یتهنوز مسئول 14در حالیکه وزارت بهداشت و امور مصرف کنندگان اسپانیا. برخوردارندخودمختاري بیشتري از ه سایرین از آنها نسبت ب
  .انجام می گیرددر سطح ملی اغلب سیاست گذاریها و سازماندهی خدمات درمانی  را بر عهده دارند،حوزه هاي راهبردي خاص 

انتظار طوالنی با این حال، . ام درمانی هستند که بودجه آن عمدتا از محل مالیات تأمین می شودتقریبا همه شهروندان تحت پوشش این نظ
استفاده از دو نوع افزایش که در نتیجه باعث (کیفیت پایین خدمات موجب افزایش استفاده از بیمه خصوصی شده است و براي دریافت خدمات 

باید ابتدا به یک پزشک عمومی محلی مراجعه  در اسپانیابیماران  .)ماعی امکان پذیر نیستبیمه شده است زیرا انصراف از عضویت در بیمه اجت
تحت پوشش بیماران اگر . متخصص استشبکه پزشکان بیماران به  هدایتدر صورت نیاز به خدمات تخصصی، پزشک عمومی مسئول . کنند

ناگزیر به تغییر محل برخی شهروندان را  یمحدودیت چنین. نندعه کراجمتخصصان خارج از این شبکه م هبنمی توانند  باشندبیمه خصوصی ن
  .دسترسی پیدا کنندیا شبکه هاي درمانی با لیست انتظار کوتاهتر ان متخصص و پزشکبه دیگر تا می سازد خود سکونت 

نفر  2000یعنی شیوع کمتر از یک در هر » رضوابط و مقررات دارویی اتحادیه اروپا دررابطه با بیماري هاي ناد«تعریف بیماریهاي نادر بر اساس 
وزارت بهداشت و امور مصرف کنندگان با همکاري یک کارگروه متشکل از  .تسا مقامات و متخصصان بهداشتی در اسپانیامورد قبول کلیه 

در حال  .در تدوین کرده استملی براي بیماریهاي نا اي نمایندگان مقامات بهداشتی، جوامع پزشکی و سازمانهاي حمایت از بیماران برنامه
-پزشکیخدمات یک مرکز وجود ندارد اما قرار است بیماریهاي نادر تص مبتالیان به مخحاضر در اسپانیا هیچ گونه خدمات مراقبتی یا تفریحی 

اطلس یک  16»نادربیماریهاي شناسی شبکه همه گیر « .تأسیس شود 15و خانواده هاي آنان در شهر بورگوسان بیماراین گروه اجتماعی براي 
 18درمانی عمومی ملی اسپانیا سازمان .ه استاطالعات آن به روز شد 2006تهیه کرده که در سال  17در خصوص بیماریهاي نادرملی اطالعاتی 

فراهم  فرصتی براي سازمانهاي حمایت از بیماران طرح هاي پیشنهاديدریافت هاي فراخوان . داردتحقیقاتی در حوزه بیماریهاي نادر  مرکزیک 
 . می آورد تا هزینه فعالیتها و زیرساختهاي خود را از محل مبالغ اهدایی تأمین نمایند

براي بیماریهاي نادر در حال  -implantatory (Pre( از النه گزینی پیش برنامه تشخیص ژنتیکی 20و آندالوسیا 19در دو منطقه والنسیا
ملی در خصوص انتصاب  قانونیک . یهاي نادر در بعضی از مناطق کشور انجام می شودغربالگري نوزادان براي تشخیص برخی از بیمار. ستاجرا

 آن،در نتیجه با این وجود، . نمی شود به طور خاص شامل بیماریهاي نادر قانوناگرچه این  وجود داردمراکز تخصصی تخصیص اعتبار به و 
  21»شبکه تحقیقات زیست پزشکی در حوزه بیماریهاي نادر«. ده شده استبیماریهاي نادر اختصاص دااز برخی  براي رسیدگی بهمراکز متعددي 

13 Spanish Alliance for Rare Diseases (FEDER) 
14 Spanish Ministry of Health and Consumer Affairs 
15 Burgos 
16 Rare Disease Epidemiological Network (REpIER) 
17 National Provincial Atlas of Rare Diseases 
18 Instituto de Salud Carlos III 
19 Valencia 
20 Andalucía 
21 Biomedical Research Network on Rare Diseases (CIBERER) 
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از همچنین وزیر بهداشت . داردگروه تحقیقاتی و بودجه اختصاصی براي تحقیق در زمینه بیماریهاي نادر  46 ،مستقر در والنسینا

فعال در زمینه بیمارهاي نادر را  مراکز خدماتیتعداد زیادي از ، بودجه براي دریافت طرحهاي پیشنهاديفراخوان  صدور طریق
 .در اسپانیا مشاوره ژنتیک به عنوان یک تخصص فرعی پزشکی شناخته نمی شود. تأمین کرده است

 

 در اسپانیا تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

در برابر ه در تحقیق اسخ دهندپ زنانکم تعداد ). 1نمودار ( بیماري بررسی شد 5خانواده مبتالیان به  346در این تحقیق، پاسخ 
به عنوان یک صفت مغلوب  DMD( اشدبمربوط  DMDمبتالیان به  تعدادکم بودن به  می تواند%) 59و %  41به ترتیب (مردان 

 . )در درجه اول روي مردان تأثیر می گذارد Xمرتبط با ژن 
 اسپانیابیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :1نمودار 

 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
بواسطه ) کل% 15در مقایسه با % 8(علت عمده عدم تشخیص بیماري در مراحل ابتدایی زندگی 

مشاهده نیز و ) کل% 4در اسپانیا در مقایسه با % 5/1(آزمایشهاي غربالگري نوزادان ندادن انجام 
  .گزارش شده استدر طول زمان بارداري یا در هنگام تولد مشکل خاص نشدن 

 

 در انتظار تشخیص
که از میزان تشخیص دیگري دریافت کرده بودند  کل پاسخ دهندگان اسپانیایی از% 23پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 
از بیماران به درمان هاي نامناسبی از جمله % 87تشخیص هاي نادرست براي ). 2نمودار (مشاهده شده در کل تحقیق کمتر بود 

  .انجامیده بود%)  10(و روان شناسی یا روان پزشکی %) 26(، جراحی %)37(درمانهاي پزشکی 
راجعه بیش از ده پزشک م هاز آنها ب% 10بیش از پنج پزشک و  بهاز خانواده ها % 24در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 

%) 48(، آزمایشهاي کاربردي %)32(، آزمایشهاي ژنتیک %)81(از بیماران آزمایشهاي بیولوژیکی % 95شکان براي این پز. کرده بودند
 .تجویز کرده بودند%) 60(و تصویربرداري با اشعه ایکس 

 

 بیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در اسپانیا: 2نمودار 
 کشورها همه :دوم مربع      اسپانیا :مربع اول: زیر نمودار

 

  تشخیص
از موارد این % 13در  .بودند%) 6(، و مراکز تخصصی %)71(بیمارستانها ، %)15(پزشکان خصوصی نهادهاي تشخیص دهنده اغلب 
از موارد، دسترسی به تشخیص در اسپانیا % 39در . داشتنداستقرار از موارد در کشوري دیگر % 8/4نهادها در منطقه اي دیگر و در 

 . ان بودرایگ

PWS 
(18) 

TS 
DMD 
(95) 

CF 
(68) 

 FRX 

EDS 
(21) 

MFS 
(144) 

CD 
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از خانواده ها براي % 33).  4و  3نمودار (بود  بسیار باالیا  باالهزینه درمان اغلب ) کل% 12در مقایسه با (بیماران  از% 20 از نظر
 .اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده بودند

 

 اسپانیار دهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیقهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دومبسیار باال     :مربع اول: زیر نمودار

 

 اعالم نتیجه تشخیص

از پاسخ % 99ت تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعا% 18به 
 الزماز بیماران دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را % 95در مجموع، . دهندگان ارایه این اطالعات ضروري بود

انواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري توضیح از خ% 79براي  .محروم بوده انداین حمایت از دریافت از آنان % 70دانستند در حالیکه 
از موارد به تشخیص بیماري یا % 17مشاوره ژنتیک در  .ه بودنداز بیماران خدمات مشاوره دریافت کرد% 50و  ه بودداده شد

موارد اگرچه درصد بیماران اسپانیایی که خانواده هایشان را از احتمال وجود . ه بودشناسایی یک ژن ناقل در خانواده منجر شد
موارد جدید  درصداما %) 91(تحقیق بود کل کمتر از میزان مشاهده شده در %) 83(خانواده مطلع کردند دیگر افراد مشابه در 

میزان مشاهده شده در کل  بسیار بیشتر از%) 24( یاطالعاتچنین در نتیجه ارایه پاسخ دهندگان این در میان شناسایی شده 
% 68و شرایط موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را نامناسب یا غیرقابل قبول  اده هاي اسپانیاییاز خانو% 12. بود%) 15(تحقیق 

 ). 5نمودار (  توصیف کردنداز آنان این شرایط را بسیار مناسب 
 

 اسپانیاشرایط اعالم نتیجه تشخیص در  :5نمودار 
 بسیار مناسب  :مربع چهارمبول     قابل ق :مربع سومضعیف       :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص 
که مشابه شرایط ( به همراه داشته استاز خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامدهاي ناگواري % 69براي 

و تولد %) 6(، مرگ %)47(نی جسمامشکالت  ،پیامدهاي تأخیر در تشخیصاز جمله . %)71کلیه پاسخ دهندگان در تحقیق بود، 
 ).6نمودار ( .گزارش شد%) 13(کودکان مبتالي دیگر 

 
 اسپانیاپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 

مرگ          شناختی                 دیگر عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك مبتالي       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 روانی      جسمی

 همه کشورها :مربع دوم     اسپانیا :مربع اول     :زیر نمودار
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 اسپانیادر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

بیشتر از تعداد پاسخ دهندگان زن ). 7نمودار (رسی شد بیماري بر 13مبتالیان به  اسپانیاییخانواده  469در این تحقیق، پاسخ 
 ).سال 16: میانگین سن در زمان تشخیص(سال بود  29 پاسخ دهندگانمیانگین سن  %).45و % 55به ترتیب (مردان بود 

 

   اسپانیابیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار  
 

 

 نیاز به خدمات پزشکی
 اط بمختلف و مرتبنوع خدمات پزشکی  6/10به طور متوسط به  اسپانیاییبیماران 

ن از بیمارا% 42. )نوع خدمات 4/9یعنی بیش از متوسط ( نیاز داشتندبیماري خود 
 .بودندروز بستري  22براي میانگین زمانی 

 
 

 خدمات پزشکی

از موارد % 13از موارد دشوار و در % 20، در به سهولتاز موارد % 67نوع خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 
انتظار  ،%)18(ترس نبودن خدمات ، در دس%)67(عدم ارجاع بیماران به متخصصان ناشی از این امر عمدتاً ). 8نمودار (ناممکن بود 

و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن سازمان %) 11(، هزینه هاي شخصی %)14( طوالنی
% 89در مقایسه با ( از موارد% 79در . بوده است %)11(این سازمانها محل استقرار سفر به  تو مشکال%) 11(، نداشتن همراه %)14(

از بیماران، کیفیت این خدمات % 21خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر  )کل
 ). 9نمودار ( .نامطلوب گزارش شده است

 

   اسپانیادسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :ربع سوممبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 

 

 اسپانیامیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سومضعیف       :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 مددکاري اجتماعی    
 مالقات نداشتندیک مددکار اجتماعی هم با حتی از آنها % 6نیازمند به مددکاري اجتماعی، اسپانیایی اده هاي از خانو% 29از میان 

 ).  10نمودار (با دشواري توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنند % 22به راحتی و % 72در حالیکه 
 

 اسپانیاامکان دسترسی به مددکاري اجتماعی در : 10دار نمو

 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :دارزیر نمو 
 

 اسپانیامیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارم تا حدودي      :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار
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 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 30از این خدمات کامالً راضی و  پاسخ دهندگان اسپانیاییاز موارد، % 49در 

 

 عدم پذیرش بیماران
 .مواجه شده بودندبا عدم پذیرش از سوي متخصصین بهداشتی ) کل% 18در مقایسه با (از موارد % 26پاسخ دهندگان اسپانیایی در 

مشکل ، %)10(تظاهرات جسمانی بیماري . بود%) 94(پیچیدگی بیماري، علت اصلی عدم تمایل متخصصین براي درمان مبتالیان 
 .شد آن گزارشعلل  از دیگرنیز  %)7(رفتارهاي مرتبط با بیماري  و %)8(در برقراري ارتباط 

 
از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش . اسپانیاع بیماري در میزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نو: 12نمودار 

از یک علت با عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل پاسخ دهندگان پذیرش نشده بیشتر 
 .است

 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سوم  تظاهرات جسمانی     : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار
 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي . را ترك کنندمجبور شدند محل سکونت خود  اسپانیاییاز مبتالیان % 15در اثر بیماري، 

انی نزدیک به محل سکونت یکی از  بستگان یا مک%) 21(، نزدیک تر به متخصصان بیماري ها %)26(سازگارتر با نیازهاي بیماران 
در .  از بیماران ناچار شدند فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنند% 32در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند%) 22(خود 

 . ترك کنداز موارد، یکی از اعضاي خانواده مجبور شد براي مراقبت از بیمار فعالیت حرفه اي خود % 23
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 سوئد
 .نگاشته شده است 22»انجمن ناهنجاریهاي نادر سوئد«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2008( 9،233،766  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  449،964: مساحت کشور

 )2008(نفر در هر کیلومتر مربع  20: تراکم جمعیت

 )2007(الر میلیارد د 455: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  36،900: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/9: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 328: نفر 100،000تعداد پزشکان براي هر 

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
 ا همکاري دولتبکشور شوراهاي منطقه اي . ماندهی شده استدر سه سطح سازست که ا همگانی زداییدرمانی سوئد یک نظام مرکز نظام

از محل اولین منبع تأمین بودجه این خدمات  .را بر عهده دارند در سطح محلی یرمانخدمات دو ارایه سازماندهی  ،طراحی توسعه یتمسئول
در ي خدمات تخصصی، شوراهاي کشور برا. مالیات است و بخش کوچکی از آن از محل پرداختهاي جزئی مصرف کنندگان تأمین می شود

 . تشکیل شش منطقه بزرگ درمانی با یکدیگر همکاري می کنندراستاي 
بیمارستانهاي خصوصی معدودي وجود دارند و تعداد . هاي انتظار و پرداختهاي بیماران از منطقه اي به منطقه دیگر متفاوت است قوانین، زمان

آن  استفاده از بیمه خصوصیدر  اخیرفزاینده روند یل دالیکی از . متغیر استسیار سطح کشور ب پزشکان عمومی خصوصی و مراکز بهداشتی در
 .براي مدت طوالنی در لیست انتظار بمانندقرار ندارند بیمه درمانی ملی تحت پوشش براي استفاده از خدماتی که ناگزیرند است که بیماران 

با  .می کند توصیف »یک در حداکثر یکصد نفر به ازاي هر یک میلیون نفر«ا به صورت بیماري نادر ر 23»هیئت ملی بهداشت و رفاه سوئد«
یک یعنی شیوع » اتحاد اروپا در رابطه با بیماریهاي نادر یبر اساس ضوابط و مقررات داروی«از تعریف بیماریهاي نادر  ،توصیفاین  وجود اینکه

رایج تر در این تعریف گنجانده شوند میزان توجه به  بیماریهاياست که چنانچه  اما هیئت نامبرده معتقدتر است،  نفر دقیق 2000در هر 
انجمن ملی . در حال حاضر هیچ گونه برنامه ملی براي بیماریهاي نادر وجود ندارد .داشتواهد کاهش چشمگیري خبیماریهاي بسیار نادر 
مختص خدمات غیرپزشکی . خود قرار داده است در دستور کاررا تدوین این برنامه  )Riksförbundet Sällsynta(بیماریهاي نادر سوئد 

 .دشومی ارایه خدمات اجتماعی عمومی  ،محلی، شوراهاي منطقه اي و دولت با حمایت نهادهايو تنها مبتالیان به بیماریهاي نادر وجود ندارد 
اه اندازي شده است شامل اطالعات پزشکی مربوط به که توسط هیئت ملی بهداشت و رفاه سوئد ر 24»مرکز داده هاي بیماریهاي نادر سوئد«

که یک سازمان حمایت از مبتالیان به بیماریهاي نادر است، مهمترین  )Ågrenska(آگرنسکا . نادر می شودهاي بیماري گونه از  230حدود 
 .سازمانها یک وب سایت اختصاصی دارنداین به عالوه، تقریبا هر یک از  .بشمار می رودمنبع اطالعات جامع براي خانواده هاي کودکان مبتال 

هیچ گونه اقدام ملی نیز براي . راه اندازي نشده استبیماریهاي نادر در سوئد تلفنی خاصی براي پاسخگویی به مبتالیان به خطوط مشاوره 
ی رود سازمانها در ي دارد و انتظار مزیرا نظام درمانی سوئد بر مرکززدایی تأکید قو صورت نپذیرفتهحمایت از سازمانهاي حمایت از بیماران 

به همین دلیل، فعالیتهاي . بودجه الزم را از مقامات محلی یا منطقه اي دریافت نمایندو  یا شوراهاي منطقه اي فعالیت کنند سطح شهرداریها
  .استتفاوت مبا سازمانی دیگر بسیار حمایت از بیماران  یک سازمان

22 Swedish Association of Rare Disorders 
23 Swedish National Board of Health and Welfare 
24 Swedish Rare Disease Database 
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مراکز ملی تخصصی براي معدودي از بیماریهاي نادر وجود . غربالگري می شوند PKUیص احتمال ابتال به کلیه نوزادان براي تشخ

مشاوره ژنتیک به عنوان یک تخصص فرعی . ستا دارد که هدف اولیه آنها ارتقاي میزان دسترسی مبتالیان به خدمات درمانی
 .ي ارایه خدمات مشاوره ژنتیک آموزش دیده انداز متخصصان بهداشتی برااگرچه تعدادي پزشکی شناخته نمی شود 

 

 در سوئد تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

 54تعداد پاسخ دهندگان زن و مرد در به ترتیب ). 1نمودار ( بیماري بررسی شد 5خانواده مبتالیان به  409در این تحقیق، پاسخ 
 . بود% 46و % 

 بیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در سوئد :1نمودار 
 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
در سوئد مشابه با مقدار مشاهده شده در کل تحقیق %) 17(میزان تشخیص در دوران نوزادي 

 .گزارش شد%)  15(

 

 در انتظار تشخیص
این تشخیص هاي . ي تشخیص دیگري دریافت کرده بودندسوئدل پاسخ دهندگان از ک% 50پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

و روان شناسی یا روان %) 10(، جراحی %)32(از بیماران به درمان هاي نامناسبی از جمله درمانهاي پزشکی % 59نادرست براي 
 . )2نمودار ( انجامیده بود%)  6(پزشکی 

راجعه بیش از ده پزشک م هاز آنها ب% 21بیش از پنج پزشک و  ز خانواده ها بها% 40در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 
%) 50(، آزمایشهاي کاربردي %)15(، آزمایشهاي ژنتیک %)62(از بیماران آزمایشهاي بیولوژیکی % 91این پزشکان براي . کرده بودند

 .تجویز کرده بودند%) 56(و تصویربرداري با اشعه ایکس 
 

 سوئدهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در بیماری: 2نمودار 
 همه کشورها :مربع دوم      سوئد :مربع اول: زیر نمودار

 

  تشخیص

هاي  در سوئد تعداد مطب با این تفاوت که ندمشابه با نهادهاي مسئول در سایر کشورها بود در سوئد نهادهاي تشخیص دهنده
به منطقه اي %) 26در مقایسه با (از موارد % 17براي دریافت خدمات درمانی در  بیماران سوئدي. گزارش شدخصوصی بسیار کم 

 . به کشوري دیگر سفر کردند%) 2در مقایسه با (از موارد % 1دیگر و در 
 
 

PWS 
(29) 

TS 
(61) 

DMD 

CF 
(152) 

 
FRX 
(36) 

EDS 
(131) 

MFS CD 
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شخیص تدسترسی به ). 4و  3نمودار (دسترسی به تشخیص براي بیماران سوئدي ارزانتر از نتایج مشاهده شده در کل اروپا بود 
 .یا باال بود متوسطهزینه درمان ) کل% 29در مقایسه با (از بیماران % 13از نظر . گزارش شدرایگان در این کشور بسیار رایج 

 .خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده بودند
 

 سوئددر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیقهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دومبسیار باال     :مربع اول: زیر نمودار

 

 اعالم نتیجه تشخیص
از پاسخ % 99درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی % 24به 

 الزماز بیماران دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را % 91در مجموع، . دهندگان ارایه این اطالعات ضروري بود
و احتمال اهیت ژنتیکی بیماري از خانواده ها، م% 83براي  .محروم بودنداین حمایت از دریافت از آنان % 63دانستند در حالیکه 

از موارد به تشخیص بیماري یا شناسایی % 36مشاوره ژنتیک در .  از موارد توضیح داده شد% 27وجود موارد مشابه در خانواده در 
شرایط موجود در زمان اعالم نتیجه ) کل% 35در مقایسه با (ي سوئداز خانواده هاي % 42.. یک ژن ناقل در خانواده منجر شد

 ). 5نمودار (توصیف کردند ضعیف شخیص را ت
 

 سوئدشرایط اعالم نتیجه تشخیص در  :5نمودار 
 بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سومضعیف       :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص 
به عالوه، ). 6نمودار ( به همراه داشته استبیماران پیامدهاي ناگواري  از خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي% 79براي 

و تولد ) کل% 13در مقایسه با % 33(به طور متوسط دو نوع پیامد مختلف گزارش شد در حالیکه بدترین آنها پیامدهاي روانی 
 ).6نمودار ( عنوان شد) کل% 7در مقایسه با % 15(کودکان مبتالي دیگر 

 
 سوئدامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در پی: 6نمودار 

مرگ          شناختی                 عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك مبتالي دیگر       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 روانی      جسمی

 همه کشورها :مربع دوم     سوئد :مربع اول     :زیر نمودار
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 سوئددر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

به ترتیب و مرد تعداد پاسخ دهندگان زن ). 7نمودار (بیماري بررسی شد  9ي مبتالیان به سوئدخانواده  497در این تحقیق، پاسخ 
میانگین سن در زمان (سال بود  32میانگین سن پاسخ دهندگان %). 94(بود باال EDSتعداد زنان مبتال به  .بود %38و % 62

 ).سال 17: تشخیص
 سوئدبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 

 

 ز به خدمات پزشکینیا
 اط بمختلف و مرتبنوع خدمات پزشکی  9ي به طور متوسط به سوئدبیماران در کل، 

از % 47). در کل تحقیق نوع خدمات 4/9توسط مشابه با م(نیاز داشتند بیماري خود 
 .بوده اندروز بستري  19بیماران براي میانگین زمانی 

 

 خدمات پزشکی
به از موارد % 78الزم براي هر بیماري در  نوع از خدمات پزشکی 8دسترسی به 

در دسترس نبودن از  ت این امر عمدتاً عبارت بودعل). 8نمودار (از موارد ناممکن بود % 9از موارد دشوار و در % 13، در سهولت
بوط به و مشکالت مر%) 14(، هزینه هاي شخصی %)24(، زمان انتظار %)39(عدم ارجاع بیماران به متخصصان ، %)43(خدمات 

%). 14(سفر به این سازمانها  تو مشکال%) 14(، نداشتن همراه %)10(محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن سازمان 
، کیفیت این آناناز % 8دمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر خاز موارد % 92در 

 ). 9نمودار (بود  نامطلوبخدمات 
 

 سوئددسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 سوئدمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سومضعیف       :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 امکان دسترسی به مددکاري اجتماعی در سوئد: 10نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 میزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در سوئد :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار
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 مددکاري اجتماعی    
با یک مددکار اجتماعی هم مالقات نداشتند در  از آنها حتی% 5ي نیازمند به مددکاري اجتماعی، سوئد از خانواده هاي% 29از میان 
 ).  10نمودار (با دشواري توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنند % 21به راحتی و % 75حالیکه 

 ).11نمودار (از آنها اصالً راضی نبودند % 31اما ي از این خدمات کامالً راضی سوئد خانواده هاياز موارد، % 46در 

 

 انعدم پذیرش بیمار
از سوي متخصصین  %) 18(مورد بررسی  بیماري نادر 16به  مبتال دهندگان پاسخ به میزانی مشابه با مجموعي سوئدبیماران 

عنوان %) 95(پیچیدگی بیماري، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی  براي درمان مبتالیان . بهداشتی مواجه شده بودند
نیز علل دیگر عدم %) 8(تظاهرات جسمانی بیماري و %) 6(فتارهاي مرتبط با بیماري ، ر%)12(مشکل در برقراري ارتباط . شد

 .مطرح شدندبیماران پذیرش 
 

از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش . سوئدمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 
لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل پاسخ دهندگان پذیرش نشده بیشتر از یک علت با عدم پذیرش مواجه شده باشند، 

 .است
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار
 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه اي . نندترك ککونت خود ي مجبور شدند محل سسوئد از بیماران% 12در اثر بیماري، 

یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از  بستگان خود %) 12(، نزدیک تر به متخصصان بیماري %)74(سازگارتر با نیازهاي بیماران 
فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا  از بیماران ناچار شدند% 36در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند) %18در مقایسه با  22%(

 . ترك کننداز موارد، یکی از اعضاي خانواده مجبور شد براي مراقبت از بیمار فعالیت حرفه اي خود % 28در .  رها کنند
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 سوئیس
 .نگاشته شده است» سوئیس  Orphanet«قسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 
 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 7،591،400  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  41،281: مساحت کشور

 نفر در هر کیلومتر مربع  181: تراکم جمعیت

 )2007(میلیارد دالر  296: رشد ناخالص داخلی

 )2007(دالر  38،706: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (4/11: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 361: نفر 100،000ان براي هر تعداد پزشک

 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
کردن مهار  دولت فدرال مسئول. ال خصوصی استکام وخصوصی نیمه همگانی، نظام درمانی سوئیس ترکیبی از یک نظام 

پزشکان شکی، آموزش و تأیید ، ایجاد یک نظام بیمه درمانی همگانی، ترویج پژوهش پزآنهاو پیشگیري از توسعه بیماریهاي 
در بیمارستان،  پذیرشارایه خدمات  به طور مجزا مسئول اجراي قوانین فدرال، کشور بیست و شش ایالت هر یک از .متخصص است

برخی ارایه . بر عهده همه آنهاستتنظیم بازار و کنترل داروها  یتدر حالیکه مسئولدرمان سرپایی و خدمات آموزشی هستند 
بر اساس  25»اداره فدرال بیمه اجتماعی«نظام درمانی اجباري که توسط  در .است ها انی دیگر نیز به عهده شهرداريمخدمات در

 میزان متناسب باتا طیف خاصی از خدمات درمانی را  موظف هستندشرکتهاي بیمه ، رقابت مدیریت شده بنیان گذاري شده است
به عالوه . کنندکسب منفعت فعالیتهاي اجباري گونه از این  اجازه ندارندند و خدمات درمانی در آن منطقه ارایه دهپایه هزینه 

ارایه می دهند که حق بیمه تکمیلی خدمات خارج از پوشش بیمه همگانی،  ي بیمه براي تأمین هزینه هايبسیاري از شرکت ها
به برنامه مراقبتی مدیریت شده ممکن است  ملحق شدنبا این وجود، . بیمه هاي پرداختی براي این خدمات برایشان پرسود تر است

بسیاري از آنها . بیمارستانها در سطح ایالت مدیریت می شوند. خدمات درمانی را براي شهروندان محدود کند گانانتخاب ارایه دهند
دگان خدمات بیماران براي انتخاب ارایه دهن. عمومی هستند و بودجه انواع خصوصی آنها اغلب از محل یارانه تأمین می شود

و صندوقهاي بیمه  26»انجمن بیمارستانهاي سوئیس«در حال حاضر، . عمومی یا تخصصی موجود در ایالت خودشان آزاد هستند
تعریف  .هستند ها درمانی در حال مذاکره براي تدوین یک برنامه فدرال به منظور بهبود مستمر کیفیت خدمات بیمارستان

نفر مورد  2000یعنی  یک در هر » مقررات دارویی اتحادیه اروپا در ارتباط با بیماریهاي نادرضوابط و «بیماریهاي نادر بر اساس 
ایالت آن هریک سیاستهاي درمانی عمومی خود را ترویج می  26انجام اقدامات ملی در کشوري که  .قبول کلیه سرمایه گذاران است

تدوین یک برنامه ملی براي بیماریهاي نادر وجود ندارد اما  راستايدر  راهکارياگرچه در حال حاضر هیچ . دشوار است امرينمایند 
 هنوز به طور رسمی پذیرفته نشده اند اما مراکز خدماتکه در این زمینه معرفی شده  بخشیامیدمتعدد و اقدامات 

 

25 Federal Office for Social Insurance 
26 Swiss Hospitals Association 
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، یی و هم در سطح ایالتهم در سطح مل. شان تأسیس شده اند بر اساس میزان شهرت مرجعتخصصی متعددي به عنوان مراکز 

ذهنی یا جسمی اختصاص داده شده است که شامل ن به معلولی  )Pro Infirms and Insiemeمانند (سازمانهاي متعدد 
خصوص براي مورد نیاز به بودجه  Telethon Suiss)( 27تلتون سوییس شرکت .مبتالیان به بیماریهاي نادر نیز می شود

نادر مرکز داده هاي بیماریهاي  برنامه هايسوئیس که یکی از  )Orphanet( برنامه اورفانت .کندمی  جمع آوريرا بیماریهاي نادر 
از آن حمایت می  28»ي ایالتی بهداشت عمومی سوئیسراگروه وز«است، تنها پروژه مخصوص بیماریهاي نادر است که این مرکز 

ه است اگرچه انحصارا براي مبتالیان به بیماریهاي نادر طراحی سامانه ها و خطوط مشاوره تلفنی براي معلوالن راه اندازي شد. کند
اقدامات موثري به سازمان حمایت از مبتالیان به بیماریهاي نادر  100حدود شناسایی در راستاي سوئیس مرکز اورفانت . نشده است

 آنبراي راه اندازي  زیاديا یک تمایل در نیامده اند امیک اتحادیه ملی اگرچه این سازمانها هنوز تحت لواي . انجام رسانده است
برنامه . ملی را پیچیده کرده است مجزا بودن ایالتها و سه زبانه بودن شهروندان سوئیسی، ایجاد این اتحادیههمچنین، . وجود دارد

یپوپالزي تیروئید، گاالکتوسمی، ه، کم کاري مادرزادي PKUتشخیص  جهتجدید غربالگري در سطح ملی شامل غربالگري نوزادان 
 .و آزمایشهاي شنیداري می شود 30متوسط زنجیره با دهیدروژناز کوآ آسیل نقص،  29فقدان بیوتینمادرزادي غدد فوق کلیوي، 

آن  داروهاي بیماریهاي نادر به آنبر اساس اجرا می شود که  2006مقررات مربوط به داروهاي بیماریهاي نادر در سوئیس از سال 
شرکتهایی  .باشدننفر  2000از یک در هر  بیش بیماري مربوط به آنهامیزان ابتال به  کهاطالق می شود دسته از محصوالت درمانی 

که عنوان داروي مرتبط با بیماریهاي نادر براي محصوالت خود دریافت می کنند از برخی مالیاتهاي اداري خاص معاف هستند اما 
 تخصیص داده نشده استه ملی خاصی براي تحقیق در حوزه بیماریهاي نادر اگرچه هیچ بودج. بازار انحصارا در اختیار آنها نیست

و برخی سازمانهاي خصوصی دیگر به تحقیق در  )Foundation Telethon Action Suisse( سوئیس تلتون اکشن اما بنیاد
هزینه این آزمایشها  اگرچه دهندمراکز عمومی و خصوصی متعددي خدمات آزمایش ژنتیک ارایه می . این زمینه کمک می کنند

مشاوره ژنتیک به طور رسمی یک . براي افزایش موارد مندرج در این فهرست اقداماتی در دست انجام است. بازپرداخت نمی شود
 .تخصص گرفته اند ارایه می شود که در رشته ژنتیک توسط پزشکانی بلکه بشمار نمی رودتخصص فرعی پزشکی 

 

 در سوئیس تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

تعداد پاسخ ). 1نمودار ( بیماري بررسی شد 5خانواده مبتالیان به  198در این تحقیق، پاسخ 
در  %)9(میزان تشخیص در زمان نوزادي . بود% 46و %  54دهندگان زن و مرد به ترتیب 

پایین آن علت که  گزارش شد%) 15(ه شده در کل تحقیق سوئیس اندکی کمتر از میزان مشاهد
 .بود )کل% 4در مقایسه با % 1(بودن میزان انجام غربالگري نوزادان 

 
 و تعداد پاسخهاي دریافتی در سوئیس بیماریهاي مورد تحقیق :1نمودار 

27 www.telethon.ch 
28 Swiss Conference of the Cantonal Ministers of Public Health 
29 Biotinidase Deficiency 
30 Medium-chain Acyl-CoA Dehydrogenase  
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 در انتظار تشخیص
این تشخیص هاي . ی تشخیص دیگري دریافت کرده بودندیسسوئاز کل پاسخ دهندگان % 43پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 

و روان شناسی یا روان %) 16(، جراحی %)44(از بیماران به درمان هاي نامناسبی از جمله درمانهاي پزشکی % 79نادرست براي 
از % 7بیش از پنج پزشک و  هاز خانواده ها ب% 16در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، ). 2نمودار (انجامیده بود %)  6(پزشکی 

، آزمایشهاي ژنتیک %)66(از بیماران آزمایشهاي بیولوژیکی % 82این پزشکان براي . رده بودندراجعه کبیش از ده پزشک م هآنها ب
 .تجویز کرده بودند%) 53(و تصویربرداري با اشعه ایکس %) 29(، آزمایشهاي کاربردي %)14(
 

 بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بود  درصد بیماران سوئیسی که :2نمودار 
 همه کشورها :مربع دوم      سوئیس :مربع اول: زیر نمودار

 
 

  تشخیص

، و )کل% 61در مقایسه با % 32(، بیمارستانها )کل% 10در مقایسه با (از نهادهاي تشخیص دهنده پزشکان خصوصی بودند % 33
کشوري دیگر  دراز موارد % 2/2و در  از موارد در منطقه% 21در  این خدمات. بودند%) 15(یا سایر نهادها %) 22(مراکز تخصصی 

بود که  )4و  3نمودار (هزینه هاي شخصی بیماران در سوئیس اندکی کمتر از میزان مشاهده شده در کل تحقیق . قرار داشتنداست
خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک از % 21 .بود باالاز موارد بسیار % 6/0از بیماران کم و در % 78به عقیده 

 .دیگري را نیز جویا شده بودند
 

 یسدر سوئهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیقهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4نمودار 
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومال   با :مربع دومبسیار باال     :مربع اول: زیر نمودار

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از پاسخ % 98از بیماران در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعات تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر % 21به 

 الزمان دریافت حمایت روانی در زمان اعالم نتیجه تشخیص را از بیمار% 75در مجموع، . دهندگان ارایه این اطالعات ضروري بود
  .محروم بودنداین حمایت از دریافت از آنان % 77 اگرچهدانستند 

 شرایط اعالم نتیجه تشخیص در سوئیس :5نمودار 
 بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سومضعیف       :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول
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از موارد توضیح داده % 67خانواده در دیگر اعضاي از خانواده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در % 46براي 
 .از موارد به تشخیص بیماري یا شناسایی یک ژن ناقل در خانواده منجر شد% 15مشاوره ژنتیک در .  شد
از خانواده % 21 ).5نمودار (توصیف کردند  نامطلوبد در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ی شرایط موجوسوئیساز خانواده هاي % 27

 .ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده بودند
 
 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص 
 ). 6نمودار (داشت  اردست کم یک پیامد ناگواز خانواده ها، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران % 69براي 

 
 پیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در سوئیس: 6نمودار 

مرگ          شناختی                 عدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك مبتالي دیگر       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین
 میروانی      جس

 
 همه کشورها :مربع دوم     سوئیس :مربع اول     :زیر نمودار

 

 

 یسسوئدر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

تعداد پاسخ دهندگان زن و مرد در این ). 7نمودار (بیماري بررسی شد  ششی مبتالیان به سوئیسخانواده  60در این تحقیق، پاسخ 
 ).سال 22: میانگین سن در زمان تشخیص(سال بود  37میانگین سن پاسخ دهندگان . بود% 49و % 51تحقیق به ترتیب 

 
 سوئیسبیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 

 
 

 شکینیاز به خدمات پز
 اط بمختلف و مرتبخدمات پزشکی  3/9ی به طور متوسط به سوئیسدر کل، بیماران 

از % 43). نوع خدمات در کل تحقیق 4/9مشابه با متوسط (نیاز داشتند بیماري خود 
 .بوده اندروز بستري  11بیماران براي میانگین زمانی 

 
 

PWS WS Ch11 
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 خدمات پزشکی
از موارد % 12از موارد دشوار و در % 12از موارد راحت، در % 76زم براي هر بیماري در نوع از خدمات پزشکی ال 8دسترسی به 
%) 30(هزینه هاي شخصی  و%) 52(عدم ارجاع بیماران به متخصصان علت این امر عمدتاً عبارت بود از ). 8نمودار (ناممکن بود 

بوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله و مشکالت مر%) 7(در دسترس نبودن خدمات ، %)15(زمان انتظار همچنین 
از موارد خدمات % 94در %). 26(این سازمانها محل استقرار سفر به  تو مشکال%) 22(، نداشتن همراه %)26(دور بودن سازمان 

نمودار (بود  نامطلوباز آنان، کیفیت این خدمات % 6پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کامال برآورده کرده بود اگرچه از نظر 
9 .( 
 

 سوئیسدسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 سوئیسمیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سومضعیف       :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 مددکاري اجتماعی    
از آنها حتی با یک مددکار اجتماعی هم مالقات نداشتند % 7ی نیازمند به مددکاري اجتماعی، سوئیس از خانواده هاي% 27از میان 

 ).  10نمودار (دشواري توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنند  با% 14به راحتی و % 78در حالیکه 
در مقایسه (از آنها اصالً رضایت نداشتند % 40 در حالیکه بودند ی از این خدمات کامالً راضییساز موارد، خانواده هاي سوئ% 48در 
 ).11نمودار ( )کل% 28با 

 
 یسسوئامکان دسترسی به مددکاري اجتماعی در : 10نمودار 

 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :مربع دوم     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 سوئیسمیزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در  :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمدودي      تا ح :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار

 

 عدم پذیرش بیماران
از سوي %)  18(مورد بررسی  بیماري نادر 16به  مبتال دهندگان پاسخ مجموع نزدیک به%) 14(ی به میزانی یسبیماران سوئ

ي درمان مبتالیان پیچیدگی بیماري، علت اصلی عدم تمایل متخصصین برا. )12نمودار ( متخصصین بهداشتی مواجه شده بودند
 .مطرح شدند آنعلل دیگر  ازنیز %) 25(رفتارهاي مرتبط با بیماري  و %)25(مشکل در برقراري ارتباط . بود%) 50(
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از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به . سوئیسمیزان شیوع علل عدم پذیرش بر اساس نوع بیماري در : 12نمودار 
با عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل پاسخ دهندگان پذیرش نشده  بیش از یک علت

 .بیشتر است
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومتظاهرات جسمانی       : مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار
 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند سوئیسی بیماران از% 10در اثر بیماري، 

در نتیجه . نقل مکان کردند%) 17(یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از  بستگان خود %) 50(اي سازگارتر با نیازهاي بیماران 
از موارد، یکی از اعضاي خانواده % 17در .  ه اي خود را کاهش داده یا رها کننداز بیماران ناچار شدند فعالیت حرف% 45بیماري، 

  .دننترك کشغل خود را مجبور شد براي مراقبت از بیمار 
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 انگلستان
 .نگاشته شده است DebRA Internationalقسمتهاي مختلف این بخش با همکاري 

 

 اجتماعی  -داده هاي اقتصادي

 )2007( 60،512،000  :جمعیت کل

 کیلومتر مربع  244،820: مساحت کشور

 )2007(نفر در هر کیلومتر مربع  246: تراکم جمعیت

 )2006(تریلیارد دالر  2،270: رشد ناخالص داخلی

 )2006(دالر  37،328: سرانه رشد ناخالص داخلی

 )2005% (2/8: درصد رشد ناخالص داخلی صرف شده در زمینه سالمت

 )2006( 230: نفر 100،000اي هر تعداد پزشکان بر
 

 در زمینه بیماریهاي نادراقدامات ملی 
اداره می  32»اداره بهداشت بریتانیا، ویلز، اسکاتلند و ایرلند شمالی«وجود دارد که توسط  31»خدمات درمانی ملی«در بریتانیا، چهار سازمان 

براي تی اولیه و ثانویه توسط دولت اداره می شود، خدمات بهداشکامل  بطورو  شده که بودجه آن از محل مالیات تأمین یمنظادر چنین . شود
جزئی براي داروهاي تجویز شده، خدمات دندانپزشکی و چشم پزشکی می  یمبالغبیماران فقط (رایگان است کشور ی نهمه ساکنان قانو

ه است تا به کارورزان پزشکی آموزش دهد چگونه در تأسیس شد 33»مؤسسه ملی سالمت و تعالی بالینی«نهادي به نام در این کشور . )پردازند
در پایتخت متمرکز  این نظام درمانی که .تأمین شود یا خیر یدرمان انواع خاصی از خدمات بودجهباید شرایط مختلف عمل کنند و اینکه آیا 

رخی از شهروندان به استفاده از بیمه ب .موجب شده تا زمان انتظار براي دریافت خدمات بهداشتی اولیه و تخصصی طوالنی شود شده است
بیماریهاي  بهخدمات بالینی  تخصیص یتکه مسئول 34 (NCG) ملیکمیسیون گروه . خصوصی به عنوان مکمل نظام همگانی روي آورده اند

براي بیماریهاي نادر  یهیچ برنامه ملی خاص. تایید می کندنفر را به عنوان تعریف بیماري نادر  1000شیوع یک در هر را بر عهده دارد نادر 
خدمات اجتماعی، مراقبت از بستگان و خدمات رفاهی . اقدام می کنند NCGوجود ندارد بلکه بیشتر خود افراد هستند که براي عضویت در 

سطح محلی  درتوسط گروههاي حمایت از بیماران و بیشتر  هستندموجود در بریتانیا همانند سامانه هاي اطالع رسانی و خطوط مشاوره تلفنی 
گروههاي دولت . فراهم کند را برخی سازمانهاي حمایت از بیمارانپایه  بودجهمیزان معینی از  قادر است 35اداره بهداشت بریتانیا. دنارایه می شو

ري ، کم کا(PKU)غربالگري نوزادان براي تشخیص بیماریهاي فنیل کتونوري  .کرده استبراي ارایه خدمات مشاوره انتخاب  رامختلفی 
  متوسط زنجیره با دهیدروژناز کوآ آسیل نقصو  (CF)کیستیک فیبروزیس ، (SCD)، کم خونی داسی شکل (CHT)مادرزادي غده تیروئید 

 .انجام می شود

 را به عهده مسئولیت آندر صورت نیاز  36پژوهشی ژنتیک هیچ نهادي براي انجام هماهنگی هاي امور بیماریهاي نادر وجود ندارد اگرچه گروه
قابل بازپرداخت است  که سازمان خدمات درمانی ملی بودجه آن دسته از خدمات درمانی را. مربوط می شودنیز بیماریهاي نادر به می گیرد که 

تأمین بودجه بیماریهاي رسمی جهت هیچ گونه طرح . امکان پذیرست در این کشور استفاده از داروهاي آزمایشی. به طور کامل تأمین می کند
به عالوه، گروههاي حمایت . اعالم شود هاییحهایی در زمینه بیماریهاي نادر فراخوانبراي گردآوري طرجود ندارد اگرچه ممکن است گاهی نادر و

 .از بیماران اغلب طرحهاي تحقیقاتی مخصوص به خود را دارند

31 National Health Services (NHS) 
32 Department of Health in England, Wales, Scotland and Northern Ireland 
33 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
34 National Commissioning Group (NCG) 
35 UK Department ofg Health 
36 Genetic Interest Group 
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در صورت نیاز، آزمایش و مشاوره توسط یک مرکز  .آزمایش و مشاوره ژنتیک از طریق سازمانهاي خدماتی منطقه اي ارایه می شود
مشاوره ژنتیک به عنوان یک حرفه شناخته می شود و . تخصصی ارایه می شود که اغلب از محل بودجه تحقیقاتی تأمین می شود

 .ارایه می دهند یبرخی مراکز علمی خدمات آموزش

 بریتانیادر  تشخیص
 شرکت کنندگان در تحقیق

و % 28تعداد پاسخ دهندگان زن و مرد به ترتیب ). 1نمودار ( بیماري بررسی شد 3خانواده مبتالیان به  446در این تحقیق، پاسخ 
 . بوده است FRXو  DMDبود که این نابرابري احتماال به علت تعداد مبتالیان به % 72

 بریتانیاو تعداد پاسخهاي دریافتی در بیماریهاي مورد تحقیق  :1نمودار 
 
 

 تشخیص در سه ماه اول زندگی
مقدار مشاهده شده در کل  بیشتر از%) 20( بریتانیادر میزان تشخیص بیماري در مرحله نوزادي 

ران در طول دوبیشتر مشاهده عالیم و ) کل% 4در مقایسه با % 6(که به انجام بیشتر آزمایش روي نوزادان  بود%) 15(تحقیق 
  .ارتباط داشت )کل %7در مقایسه با % 11(بارداري یا هنگام تولد 

 

 در انتظار تشخیص

تشخیص هاي . تشخیص دیگري دریافت کرده بودند بریتانیاییاز کل پاسخ دهندگان % 35پیش از دستیابی به تشخیص صحیح، 
و روان شناسی یا روان %) 6(، جراحی %)11(کی از بیماران به درمان هاي نامناسبی از جمله درمانهاي پزش% 45نادرست براي 

 ). 2نمودار (انجامیده بود %)  10(پزشکی 
کرده  راجعهبیش از ده پزشک م هاز آنها ب% 6بیش از پنج پزشک و  ز خانواده ها بها% 20در طول تالش براي دستیابی به تشخیص، 

و %) 28(، آزمایشهاي کاربردي %)52(، آزمایشهاي ژنتیک %)57(از بیماران آزمایشهاي بیولوژیکی % 82این پزشکان براي . بودند
 .تجویز کرده بودند%) 20(تصویربرداري با اشعه ایکس 

 

 که بیماري آنها در ابتدا نادرست تشخیص داده شده بود  بریتانیاییدرصد بیماران : 2نمودار 
 همه کشورها :مربع دوم      بریتانیا :مربع اول: زیر نمودار

 
  تشخیص

 . بودند%) 8(و سایر نهادها %) 6/0(پزشکان خصوصی  ،%)15(، مراکز تخصصی %)76(تشخیص دهنده اغلب بیمارستانها  اکزمر

 

 

PWS 
(181) 

TS 
DMD 
(92) 

CF  
FRX 

(173) 

EDS MFS CD 
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 .قرار داشتنداستاز موارد در کشوري دیگر % 6/1از موارد در منطقه و در % 20در این نهادها 

اال هزینه تشخیص را ب) کل% 5/11در مقایسه با (از بیماران % 3فقط . از موارد، دسترسی به تشخیص در بریتانیا رایگان بود% 71در 
از خانواده ها براي اطمینان از صحت تشخیص، نظر پزشک دیگري را نیز جویا شده % 7). 4و  3نمودار (یا بسیار باال توصیف کردند 

 .بودند
 

 بریتانیادر هزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص : 3نمودار 

 در کل تحقیقهزینه هاي شخصی الزم براي دستیابی به تشخیص  :4دار نمو
 خیر :مربع پنجم     پایین: مربع چهارممتوسط     :مربع سومباال    :مربع دومبسیار باال     :مربع اول: زیر نمودار

 
 

 اعالم نتیجه تشخیص
از % 98تکمیلی درباره بیماري داده نشده بود اگرچه از نظر  در هنگام ارایه نتیجه هیچ گونه اطالعاتبریتانیایی از بیماران % 31به 

م نتیجه تشخیص را از بیماران دریافت حمایت روانی در زمان اعال% 93در مجموع، . پاسخ دهندگان ارایه این اطالعات ضروري بود
 . محروم بودنداین حمایت از دریافت از آنان % 69دانستند درحالیکه  الزم

مشاوره .  از موارد توضیح داده شد% 74ده ها، ماهیت ژنتیکی بیماري و احتمال وجود موارد مشابه در خانواده در از خانوا% 89براي 
شرایط  بریتانیاییاز خانواده هاي % 39 .از موارد به تشخیص بیماري یا شناسایی یک ژن ناقل در خانواده منجر شد% 41ژنتیک در 

  ).5نمودار (توصیف کردند یا غیرقابل قبول یف موجود در زمان اعالم نتیجه تشخیص را ضع
 

 بریتانیاشرایط اعالم نتیجه تشخیص در  :5نمودار 
 بسیار مناسب  :مربع چهارمقابل قبول      :مربع سومضعیف       :مربع دومغیرقابل قبول     :مربع اول

 

 پیامدهاي تأخیر در تشخیص 
نمودار (  داشت يناگوار هاي، تأخیر در دستیابی به تشخیص براي بیماران پیامد)کل% 71در مقایسه با ( از خانواده ها% 82براي 

6 .( 
 

 بریتانیاپیامدهاي پزشکی و غیرپزشکی ناشی از تأخیر در تشخیص در : 6نمودار 
مرگ          شناختی                 بتالي دیگرعدم اعتماد به دارو        رفتار ناسازگار           تولد کودك م       :داخل نمودار به ترتیب از باال به پایین

 روانی      جسمی
 

 همه کشورها :مربع دوم      بریتانیا :مربع اول     :زیر نمودار
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 بریتانیادر اجتماعی  وخدمات پزشکی  دسترسی به
 شرکت کنندگان در تحقیق

به تعداد پاسخ دهندگان زن و مرد ). 7نمودار (بیماري بررسی شد  5مبتالیان به بریتانیایی خانواده  340در این تحقیق، پاسخ 
 ).سال 15: میانگین سن در زمان تشخیص(سال بود  32میانگین سن پاسخ دهندگان . بود% 44و % 56ترتیب 

 

 بریتانیابیماریهاي مورد تحقیق و تعداد پاسخهاي دریافتی در  :7نمودار 
 
 

 نیاز به خدمات پزشکی

مختلف و نوع خدمات پزشکی  8/7به طور متوسط به  بریتانیاییدر کل، بیماران 
 نوع خدمات در کل تحقیق 4/9متوسط  که از نیاز داشتندبیماري خود  اط بمرتب

 .بوده اندروز بستري  14از بیماران براي میانگین زمانی % 45. کمتر بود
 

 خدمات پزشکی
از موارد % 13از موارد دشوار و در % 23از موارد راحت، در % 63نوع از خدمات پزشکی الزم براي هر بیماري در  8دسترسی به 
مات در دسترس نبودن خد ،%)51(علت این امر عمدتاً عبارت بود از عدم ارجاع بیماران به متخصصان ). 8نمودار (ناممکن بود 

و مشکالت مربوط به محل استقرار سازمان هاي پزشکی از جمله دور بودن %) 9(هزینه هاي شخصی ، %)31(، زمان انتظار %)43(
 %). 24(این سازمانها محل استقرار سفر به  تو مشکال%) 13(، نداشتن همراه %)7(سازمان 

از آنان، کیفیت این % 14ال برآورده کرده بود اگرچه از نظر از موارد خدمات پزشکی دریافتی بیماران رضایت آنان را کام% 86در 
 . )9نمودار ( بود نامطلوبخدمات 

 

 بریتانیادسترسی به خدمات پزشکی در : 8نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجمراحت     :مربع چهارمدشوار    :مربع سومبسیار دشوار    :مربع دومناممکن      :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 بریتانیامیزان رضایت بیماران از خدمات پزشکی در  :9مودار ن
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سومضعیف       :مربع دوماصالً       :مربع اول     :زیر نمودار

 

 امکان دسترسی به مددکاري اجتماعی در بریتانیا: 10نمودار 
 بسیار راحت :مربع پنجم    راحت :مربع چهارم   دشوار :مربع سوم   بسیار دشوار :وممربع د     ناممکن :مربع اول     :زیر نمودار 
 

 میزان رضایت بیماران از مددکاري اجتماعی در بریتانیا :11نمودار 
 کامالً :مربع چهارمتا حدودي       :مربع سوم     ضعیف  :مربع دوم      اصالً :مربع اول     :زیر نمودار

PWS 
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 ري اجتماعی    مددکا
از آنها حتی با یک مددکار اجتماعی هم مالقات نداشتند % 4نیازمند به مددکاري اجتماعی،  بریتانیاییاز خانواده هاي % 38از میان 

 بریتانیاییخانواده هاي از  %38). 10نمودار (با دشواري توانسته بودند یک مددکار را مالقات کنند % 38به راحتی و % 57در حالیکه 
 ).11نمودار (از آنها اصالً رضایت نداشتند % 34از این خدمات کامالً راضی بودند در حالیکه 

 

 

 عدم پذیرش بیماران
مورد بررسی  از سوي متخصصین  بیماري نادر 16به  مبتال دهندگان پاسخ نزدیک به مجموع%) 16(به میزانی  بریتانیاییبیماران 

پیچیدگی بیماري، علت اصلی عدم تمایل متخصصین بهداشتی  براي درمان مبتالیان  ).12نمودار (بهداشتی مواجه شده بودند 
نیز به عنوان علل %) 20(تظاهرات جسمانی بیماري و %) 2(مشکل در برقراري ارتباط ، %)8(رفتارهاي مرتبط با بیماري . بود%) 94(

 .دیگر این عدم پذیرش مطرح شدند
 

از آنجاییکه ممکن است بیماران بیش از یکبار و به بیش . بریتانیابر اساس نوع بیماري در  میزان شیوع علل عدم پذیرش: 12نمودار 
از یک علت با عدم پذیرش مواجه شده باشند، لذا تعداد کل موارد عدم پذیرش از تعداد کل پاسخ دهندگان پذیرش نشده بیشتر 

 .است
 

 ارتباط :مربع چهارمرفتار       :مربع سومجسمانی        تظاهرات: مربع دومعدم پذیرش       :مربع اول:  زیر نمودار
 
 

 پیامدهاي بیماري
در میان آنها، خانواده ها اغلب به خانه . مجبور شدند از محل سکونت خود نقل مکان کنند بریتانیاییاز بیماران % 19در اثر بیماري، 

یا مکانی نزدیک به محل سکونت یکی از  بستگان خود  %)4(، نزدیک به متخصصان بیماري %)36(اي سازگارتر با نیازهاي بیماران 
از % 34در .  از بیماران ناچار شدند فعالیت حرفه اي خود را کاهش داده یا رها کنند% 26در نتیجه بیماري، . نقل مکان کردند%) 9(

 . را ترك کنندخود  شغلموارد، یکی از اعضاي خانواده مجبور شد براي مراقبت از بیمار 
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 نتایج

 
بیمـاري چهـل   . بـا آن مواجـه هسـتند    کمـی بازتاب مستقیم چالشهایی است که بیماران به صورت  EurodisCare2نتایج تحقیق 

ایـن پیامـدها   . درصد از افراد در ابتدا اشتباه تشخیص داده شده بود که این تشخیص نادرست پیامدهاي نـاگواري بـه دنبـال داشـت    
سپري شـده بـین   زمان مدت یک چهارم از بیماران . ی و درمانهاي روانپزشکی می شدحشکی از جمله جرااي پزدرمانهشامل نیاز به 

فاده براي استسال گزارش کردند و طبق گزارش یک چهارم دیگر هم،  30تا  5بین نخستین تظاهرات تا تشخیص درست بیماري را 
نیمی از موارد، نتیجـه تشـخیص در شـرایطی کـامال     در تقریبا . دبه منطقه اي دیگر سفر کنن از تسهیالت درمانی مجبور شده بودند

در یک چهارم از موارد، ماهیت ژنتیکی بیماري بـراي بیمـار یـا خـانواده او توضـیح داده      . غیرقابل قبول به اطالع بیماران رسیده بود
 . بودپذیرش آن دشوار نشده بود و از آنجایی که ماهیت بیشتر بیماریهاي نادر ژنتیکی است، 

ي ادر رابطه بـا بیماریهـ   به خصوصعمومی  بی اطالعیدر طول دوره آموزش پزشکی علت دانشجویان  به احتماال عدم آموزش کافی
خصوص بیماریهاي نادر هسـتند پیوسـته   در  کارآموزيمی دهد باید متخصصانی که در حال گذراندن دوره نشان  این امر. استنادر 

بـه آن  نـاگزیر  و درمانهاي پزشکی نامناسبی که که بیماران متحمل می شوند  مشکالتیعالوه بر  .تحت آموزشهاي مرتبط قرار گیرند
 . را نیز در نظر داشت زیان بارموارد غیرضروري و صرف هزینه هاي باال در  الزم استتن می دهند، 

از مبتالبه بیماریهاي نادر ب اعتماد افراد منجر به سلاستفاده از درمانهاي نامناسب به عالوه، تأخیر طوالنی در تشخیص بیماري ها و 
 کمتر می توانند از درمانهاي ،در مقایسه با مبتالیان به بیماریهاي رایج ترکه ه و بر این باوردند شدنظام درمانی و پزشکان متخصص 

 .مند شوندبهره  مطلوب
 

پیشرفت بیماري . فردا همیشه سخت تر از دیروز است"
حتی سخت تر هم خواهد  فردا. هرگز متوقف نمی شود

. بود، زمانی که بیماري به نسلهاي بعـد هـم مـی رسـد    
 روبرت از فرانسه. "تصور پایان یافتن آن ناممکن است

 
 

 .رایجی است که مبتالیان به بیماریهاي نـادر مطـرح مـی کننـد     مشکالتهمچنان مصداقی کمی از  EurodisCare3نتایج تحقیق 
بـیش از یـک چهـارم از    . سال پیش از انجام تحقیق نیـاز داشـتند   مدت دوپزشکی مختلف در  خدمات 9متوسط بیماران به بیش از 

 از هر ده بیمار یک نفر گزارش داد که . بیماران دسترسی به خدمات را دشوار، بسیار دشوار یا ناممکن توصیف کردند
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بـراي سـایر حـوزه هـاي     اگرچه می توانـد  میزان رضایتی که  ود،اصال برآورده نکرده بیا  کمبسیار  وي را انتظارات خدمات ارایه شده

مـاه پـیش از    12تقریبا یک سوم از پاسـخ دهنـدگان در طـول    . اشد اما براي خدمات درمانی قابل قبول نیستقابل قبول ب خدماتی
خـدمات را راحـت یـا بسـیار     بیشتر این بیماران دسترسی به ایـن   با اینکه. انجام تحقیق به کمک یک مددکار اجتماعی نیاز داشتند

 .راحت توصیف کرده بودند اما بیش از یک سوم آنها به دشواري با مددکاران مالقات کرده یا اصال به آنها دسترسی پیدا نکرده بودنـد 
ض تعـوی . تأمین نشـده بـود  » اصال«برآورده شده و یا » تا حدي«فقط ه به دنبال خدمات اجتماعی بودند نیمی از افرادي ک انتظارات

 نـوعی از باید به دلیل ابـتال بـه   آنها بود که بیماران و خانواده جمله تغییرات رایجی و کاهش فعالیتهاي شغلی برخی از  خانه شخصی
پزشکان از پذیرش وي امتناع کـرده  تقریبا یک نفر از هر پنج پاسخ دهنده گزارش داد . ایجاد می کردند در زندگی خود بیماري نادر

 . علت پیچیدگی بیماري بود این افراد بهدرمان  هبه علت عدم تمایل متخصصان ب غلبااین امر که بودند 
و چنـدین متخصـص   توسـط   ی استفاده کنند کـه از خدمات درمانی مختلف ، مبتالیان مجبور بودندنادر هايپیچیدگی بیماریبه علت 

تبـادل  بـا یکـدیگر    خود ه درمان بیماران مشتركبراي کمک ب حتیکه  ارایه می شد، نهادهاییاغلب در ساختارهاي درمانی مختلف 
دسترسی به آنها را دشوار می سازد زیرا ممکن است پزشک ارجـاع شـونده در    ،ماهیت پراکنده این نیازهاي پزشکی. دنمی کردن نظر

پیـدا  دسترسی ات این خدمبه تواند  چگونه میابتدا نداند که بیمارش به کدامیک از خدمات پزشکی تخصصی نیاز دارد و دوم اینکه 
مـؤثر  دانش کـافی نتواننـد   عدم مبادا بدلیل بسیاري از پزشکان حتی از مالقات با مبتالیان به بیماریهاي نادر اجتناب می کنند . کند

که خود بیمار مطرح می کند به بیماري نادر او ارتباطی نداشته باشد بلکه فقط یـک مسـئله پزشـکی     مشکالتیحتی اگر واقع شوند 
  .دساده باش

عالوه بر خدمات پزشکی متعددي که مبتالیان به بیماریهاي نادر به آنها نیاز پیدا می کنند، خدمات اجتماعی نیـز گـاهی اوقـات بـه     
، عمل مـی کننـد  عمومی از آنجایی که اغلب نظامهاي خدمات اجتماعی به صورت مجزا از نظام درمانی . اهمیت می یابدهمان اندازه 

مبتالیـان بـه بیماریهـاي نـادر از مزایـاي تمرکـز خـدمات        همه . ان از خدمات این نهادها احتماال کمتر استرضایت بیمارمیزان لذا 
به طور مشـابه، افـرادي   . و شرکت کنندگان در این بررسی هم استثنا نبودند ی دارندکز تخصصی آگاهیک مرپزشکی و اجتماعی در 

آن ارایـه  ملزم بـه  که این مراکز  خدمات ضروري آن دسته از در خصوص نیزکه در گفتمان هاي سرمایه گذاران شرکت کرده بودند 
اجـراي ایـن برنامـه هـا     اگرچـه   سـت ا امـري کلیـدي  مراکز تخصصی ساخت موافق بودند که بیماران نیز . اتفاق نظر داشتند هستند

سـازمانهاي حمایـت از    تـا آن زمـان   .استقرار دارند به کشوري بستگی دارد که در آنتأسیس آنها ست زیرا از طراحی آنها پیچیده تر
که ارتباط آنها با ایـن مراکـز تخصصـی در کشـورهاي     تدوین کنند مجموعه اي مشترك از قوانینی  فرصت خواهند داشت تابیماران 

 .خود را تعریف می کند
ن بیشـتر شـرکت   ر میـا دآن شـیوه اجـراي   و  اسـت نیز ایـن چنـین   گروههاي حمایت از بیماران  درنیز و کشور در سطح این روش 
در  گـروه دیگـري هـم اخیـرا مسـائل جدیـدي را      . اتخاذ کردنـد متفاوت شیوه هایی در حالیکه گروههاي فرعی  بودمشابه کنندگان 

بـر  بسیاري از مالحظات مـا را   .و خواهان تحقیق بیشتر هستند کرده اندخصوص نیازها و تجارب مبتالیان به بیماریهاي نادر معرفی 
را مـی تـوان از    یبسیار مهم و متعدددر این میان، نتایج . یمص  موضوعات فرعی تحقیق جامع تري انجام دهکه در خصو آن داشت

 .این تحقیق بدست آورد
 

نه تنها دشواري پیدا کردن متخصصان حاذق بلکـه دسترسـی بـه حمایـت      "
. هسـتند  درمـان مشکالت موجود بـراي  مالی الزم براي استفاده از خدمات آنان از جمله 

. سـفر کـرد  بسیار دورتر از خانه  به مکانی این خدمات ید الزم باشد براي دسترسی بهشا
. "گاهی اوقات، والدین به محض روبرویی با ایـن مشـکالت پیچیـده تسـلیم مـی شـوند      

 11والدین یک کودك مبتال به ناهنجاري کروموزوم 
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رو به وخامت هستند که معموال زندگی  یا ، مزمنحادتا بسیار  اغلب حاد این گونه بیماري ها، بیماریهاي نادر علیرغم تنوع فراوان

از آنجایی که کنترل بیشتر این بیماریها اغلب فرد مبتال را از نظر روانی یا جسمی ناتوان می کنند و . را تهدید می کنند بیمار
ي یفیت زندگی بیماران یا خانواده هاي آنها تأثیربر کاین بیماریها بیماران بر روي جسمشان کم شده یا کال از بین می رود، اغلب 

این دلسردي و عدم امید به درمان باعث می شود مبتالیان به . ندبیماریهاي نادر بسیار دردناك هستبسیاري از . می گذارند جدي
هستند اما براي بسیاري از تقریبا تمامی بیماریهاي نادر درمان ناپذیر . بیشتري را متحمل شوندبیماریها و خانواده هاي آنها رنج 

  .ودافزوده شافراد، می توان عالیم را درمان کرد تا کیفیت زندگی مبتال بهبود یابد و بر طول عمر وي 
از دیدگاه پزشکی، بیماریهاي نادر با تعداد زیاد، تنوع گسترده و عالیمی شناخته می شود که نه تنها از یک بیماري به بیماري دیگر 

همین شرایط می تواند از بیماري به بیماري دیگر تظاهرات بالینی  .نوع بیماري هم تفاوت دارد خود هماندر مورد متغیر است بلکه 
تحقیق روي فیزیوپاتولوژي  انجام به علت عدم. و بسیاري از آنها، گونه هاي فرعی فراوانی دارند بسیار متفاوتی داشته باشد

به همین دلیل تشخیص بیماریهاي نادر نسبت به بیماریهاي شایع . ناشناخته مانده استبیماریهاي نادر، هنوز علت بسیاري از آنها 
از ی آگاه پیش و وقوع، شیوه انتقالباعث عدم شناخت علت خود نادر بودن این بیماریها  فقط .تي بیشتري روبروسدشواربا تر 

 . می شودآنها امکان ابتال به 
. پی ببرند بیماریهااین نوع از  علتیماهیت پیچیده و چند به رت داشته باشند تا بتوانندباید در زمینه هاي متعددي مهاهم شکان پز

با  که بسیاري از موارد تأخیر در تشخیص به مسائل بالینی مربوط نمی شود بلکه حاکی از آن است اتبا این وجود، نتیجه تحقیق
یا عدم وجود در خصوص وجود مطلع کردن متخصصان  ،تشخیصو ماهیت  بیماري، تشخیص اشتباه بیمار جنسیتعواملی همچون 

 .ارتباط دارد تشخیص  شناسایی نهاد مسئول و اعضاي خانوادهبین نادر در  هايبیماری
بنابراین، پذیرفتن این مسئله . بیمار نباید هیچ گونه تأثیري بر توانایی بالینی یک پزشک براي تشخیص بیماري داشته باشدجنسیت 

. ل زنان نسبت به مردان تأخیرهاي بسیار بیشتري را براي دستیابی به تشخیص درست تجربه می کننددشوار است که در ک
را تشخیص در زنان خیرهاي بسیار طوالنی تامی توان علل  کهچنین ظرفیتی است  موید وجودتشخیص سریع بیماري در مردان 

. در تشخیص بیماریهاي نادر را کاهش داد طوالنیرهاي تأخی آن گاه می توان. بهبود آن اقدام نمودبررسی نموده و در صدد 
کمترین کمک دریافت بیمارانی که مجبور شدند تا با آندسته از مبتالیانی که بیماري آنها در ابتدا اشتباه تشخیص داده شده بود یا 

بیماران نباید در  یصیتخصووجود چنین . نیز با تأخیرهاي بیشتري مواجه شدند از سوي متخصصان به تشخیص درست دست یابند
بنابراین، علل و میزان مشارکت آنها در تأخیر در . داشته باشدروي توانایی متخصصان براي تشخیص بیماري  هیچ گونه تأثیري بر

  . تشخیص باید بررسی شده و رفع شود
 قابل توجهیخاص به میزان سه عامل . تأخیر در تشخیص بودعامل غیربالینی  ،عدم پذیرش بیماران از سوي متخصصان بهداشتی

از شرکت کنندگان در این . ابتال به یک بیماري حاد یا دردناك، سطح در آمد بیمار و جنسیت وي: با عدم پذیرش ارتباط داشتند
، )داز موار% 5/15(نسبت به بیمارانی که به این خدمات نیاز نداشتند . تحقیق پرسیده شد آیا آنها به کنترل درد نیاز داشتند یا خیر

از % 7/14در مقایسه با ). از موارد% 9/41(بیماران نیازمند بیشتر با عدم پذیرش از سوي متخصصان بهداشتی مواجه شده بودند 
از موارد عدم پذیرش % 9/22بیماران کم درآمد یا بسیار کم درآمد در بیمارانی که از لحاظ درآمد در دو گروه فوقانی قرار داشتند، 

  .گزارش کردنداز سوي متخصصان را 
 

هیچ پزشکی تمایل نداشت با دقت به مشکالت من گوش کند و "
من اغلب احساس می کردم که پزشکان فقط براي اینکه مرا از سر 

ساله از  31ساندرا،  ".خودشان باز کنند یک تشخیصی می دادند
 اتریش
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یکـدیگر  مهمتر آنکه این سه عامـل بـا    .دبو% 9/13زان در مردان این میزنان گزارش کردند در حالیکه از موارد عدم پذیرش را % 17
زنـان بـا کـم    . درد مزمنی نداشتند گونهگزارش کردند که هیچ با باالترین درآمد یمردان رااز موارد عدم پذیرش % 6/6در : بودند توام

آسیب پذیرترین اقشـار جامعـه اغلـب بـا     . از موارد گزارش کردند% 7/69عدم پذیرش را در  ،درآمد اما مبتال به دردهاي مزمن ترین
احتمـاال  این است کـه بـدانیم    اگرچه کشف و درك علت این ناهمسانی ها بسیار اهمیت دارد اما مهم. شده بودندعدم پذیرش روبرو 
 . ندبه حداقل رسااقشار همه آن را براي احتمال وقوع باید و بنابراین مواجه خواهند شد عدم پذیرش بسیاري از افراد با 

دیگر باال خواهد بـود بلکـه بایـد بـراي     گروه در این مقدار  حتمادر یک گروه به معناي آن نیست که عدم پذیرش  میزان پایین بودن
  .مرد یا زن، ثروتمند یا فقیر، تحصیل کرده یا بیسواد، مبتال به درد مزمن یا بدون درد –همه بیماران پایین باشد 

قـرار  ي بیماریهاي غیرنادر طراحی شده است، مبتالیان به بیماریهـاي نـادر در معـرض بـی تـوجهی      در نظام درمانی کالسیک که برا
همانطور که در اساسـنامه سـازمان   ( روبرو هستند ناهمسانیترین استانداردهاي سالمت با موانع  بدیهیآنها براي دستیابی به . دارند

دربـاره بیماریهـاي نـادر ندارنـد، بیمـاران و      کـافی  دانـش   ،وراشم بهداشتیکه متخصصان  وقتی. 37)بهداشت جهانی درج شده است
 .اطالعات خود را افزایش دهندبه هر طریقی خانواده هاي آنها اغلب مجبور هستند 

اظهـار داشـتند کـه     هـم  از بیماران% 18 .را عنوان می کنندبیماري نادر احتمال ابتال خود به این افراد به متخصصان بهداشتی اغلب 
 وبدسـت آورده بودنـد متفـاوت بـود     اطالعـات  منابعی که این بیماران از آن  .تشخیص داده اندچنین در مراجعه به پزشک  آنها خود

اسـت کـه پزشـکان بـه     هنظر همین اظهاراغلب به خاطر  .شامل اعضاي خانواده و دوستان، رسانه ها، سایر بیماران و اینترنت می شد
هـم  بـه بیمـاري خاصـی    پزشـک  د و وه امکان وجود یک بیماري نادر مطرح مـی شـ  حتی زمانی ک. تشخیص صحیح دست می یابند

تا بـراي تأییـد نتیجـه تشـخیص آزمایشـهایی انجـام        مراجعه کنندتشخیصی یا مرکز به یک آزمایشگاه  بایدبیماران  است،مشکوك 
 %).23( می کردند را شناسایی مراکزباید این  آنها خودبیماران گزارش کردند که هم  موارد در بیشتر. دهند

دوبـاره  اسـت،  طراحـی شـده   براي مـدیریت بیماریهـاي شـایع    را که کالسیک درمانی نظام با ایجاد مراکز تخصصی جدید می توان 
یک گـروه بیمـار بـه    از ممکن است از کشوري به کشوري دیگر یا  آنهاو ساخت این مراکز اگرچه عملکردهاي خاص . ساماندهی کرد
مـدیریت بیمـاري چندرشـته اي و هماهنـگ     ) 1 در آن تخصص ها در یک مکان کـه  گردآوري همهشد، اما متفاوت باگروهی دیگر 

ات و اطالعـات  تحقیق نتایج )4 آسان تر می شود؛دسترسی به خدمات اجتماعی ) 3؛ وجود داردتشخیص دقیق امکان ارایه ) 2؛ است
در تصـمیم  مشـارکت  بیمـاران احسـاس راحتـی، امنیـت و     ) 5 شـود؛ می به اشتراك گذاشته مربوط به بیماري در سطح ملی و اروپا 

درك درسـتی  ه بیماریهاي نادر کمک کند تا به می تواند به مبتالیان ب ،می کنند خودگیریهاي مربوط به مدیریت و ارزیابی بیماري 
ناپدید شده شی از آن بکلی و یا ضعف نا بیماريعالئم احساس کنند فقط آنکه نه  مل جسمی، روانی و اجتماعی برسندسالمتی کا از

 .است

توسط  1946جوالي  22؛ امضا شده به تاریخ 1946ژوئن  22-19سالمت، نیویورك، همایش بین المللی  درشده  تصویبپیش گفتار اساسنامه سازمان بهداشت جهانی   37
 .Ibid-2. 1948آوریل  7و به اجرا درآمده در تاریخ ) 100، صفحه 2اسناد رسمی سازمان بهداشت جهانی، شماره (کشور  61نماینده 
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بیشتر به کیفیت  از کیفیت زندگی مبتالیان به بیماریهاي نادر دركآور باشد که  تعجبدانستن این نکته با این وجود، شاید 
ندگان در در کل، شرکت کن. وخامت بیماري یا درجه ناتوانی هاي مرتبط با بیماریشان میزان تا ی مربوط می شودخدمات دریافت

انتظار بیماران . آنها براي آن ها اهمیت بیشتري داردکه کیفیت خدمات مراکز تخصصی نسبت به کمیت داشتند این تحقیق تأکید 
  .باشندبرخوردار بسیار پیشرفته  یفناوري و دانش ازکه مراکز تخصصی نداشتند 

 بیمارانشان تعداد تا کنند تالش خود متخصصان تجربه و مهارت ارتقاي براي تخصصی مراکز که نداشت اهمیتی شانبرایهمچنین 
 بیماران نیازهاي بررسی براي تخصصی مراکز در ثبت دفتر یا پرسشنامه تهیه همچون اقداماتی انجام آنها نظر از. دهند افزایش را

 از موجود درمانی و شتیبهدا خدمات ارایه شیوه ارتقاي اهمیت بر تحقیق این در کنندگان شرکت بیشتر بلکه. نبود مهمچندان 
 عمومی، پزشک مانند( محلی متخصصان و مراکز سایر با مرکز یک متخصصان میان و بهبود ارتباط هماهنگیافزایش  طریق

  .کردند تأکید) پرستاران و اجتماعی مددکاران
 به بیشتر ،بیماري روي تمرکز جاي به باید تخصصی مراکز کردند، مطرح تحقیق در کنندگان شرکت که اولویتهایی گرفتن نظر در با

هنگامیکه تنها . است مهم ذهنی چهارچوب تغییر بلکه نیست خدماتدر نحوه ارائه  تغییر ،اصلی مسئله. کنند توجه بیمار خود
 سازمان یک در پزشکی و اجتماعی خدمات ارایه همزمان به احتیاج ،توجه شودبیماران نیز و به نیازهاي روانی  نباشد مدنظر بیماري
  .شود می مشهود بسیارواحد  درمانی
 یک به مراجعه با اغلب هم آن که کند رعایت کامال را دستورات تجویز شده بیمار که بود خواهد مفید زمانی آن هنگام درمان

 مرخصی او همراهی براي باید که( بیمار با دیگر شخصی همراهی لزوم و ها هزینه چشمگیر افزایش دوردست، درمانی سازمان
 دلیل همین به. ندارند دسترسی حمایتی براي رفع نیازهایشان به خدمات نادر بیماریهاي به مبتالیان همه. است همراه) یردبگ

. شود ارایه نیازمندان تمام به مند نظام و موازي صورت بهو  باشد موجود پزشکی خدمات ارایه محل همان در باید اجتماعی خدمات
از بین آنها  به  تقویت جايچنین خدماتی می تواند به  جودو خصوص در رسانی اطالع و تخصصی مراکز دراجتماعی  دماتخ ارایه

  .منجر شود اقتصادي -اجتماعیمختلف  گروههاي میان نابرابري در ارایه خدماتبردن 
 و ناپذیر شتبرگ جدي، پیامدهاي این تأخیر. شود می مناسب درمانهاي آغاز در تأخیر باعث دیرهنگام تشخیص که بدیهی است

 اشتباهی که در نتیجه تشخیص درمان یروشهای عالوه، به. می کند تهدید را بیمار زندگی که داشت خواهددر بر  اي کننده ناتوان
را  بیمار سالمت رويدرمان  منفی اثرات خود نوبه به این امر. باشد زننده آسیب حتی یا غیرموثر نامناسب، تواند میمی شود  اتخاذ

 .بیماري خواهد شد درست تشخیص در بیشتر تأخیرباعث  و تشدید کرده
. داشت خواهد نادر بیماري اب تبطمر پزشکی دانشبر  تاثیر نامطلوبی دیرهنگام نهایی تشخیص و اولیه نادرست تشخیص همچنین،

 .کرد خواهد ایجاد نادر بیماریهاي درمان در باطلی تسلسل دور ،نادرست درمان و تشخیص در تأخیر
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نمی تواند اطالعاتی درباره عالیم و تظاهرات کلیدي اولیه بیماري بیماري  احلدر آخرین مرنادر ي بیمارگونه اي از  تشخیص درست

 درشمرده می شود با قطع مراقبتهاي پزشکی  ینی بیماریهاي نادرآن دسته از عالیمی که در حال حاضر عالیم بال. فراهم کند
 ،دهد خود قرار اساس تشخیصدر صورتی که پزشک بخواهد این عالیم را در نتیجه  .دیدار شده اندپمراحل پیشرفته بیماري 

به  می تواند PWSمبتالیان به متوسط براي مثال عقب ماندگی ذهنی  .وارد مرحله پیشرفته خود شده است لحظهبیماري در آن 
این فرصت را فراهم کند  PWSتواند براي مبتالیان به  تشخیص زودهنگام می. رو به وخامت بگذارددرمان  در صورت عدمخصوص 

خود  را درتوانایی  این شناختی آنها انعطاف پذیر است، قدرتو تا زمانی که  مناسبی فراهم کردهمحیط آموزشی براي خود تا 
و  بیماریها ثبت کردهینی بال سوابق عالیم دررا نتایج آنها  توان روند درمان هاي زودهنگام می با مستندسازي مکرر. تقویت کنند

 .می انجامدتشخیص زودتر و درمان قویتر  شکست که بهدور تسلسل باطل را 
پیامدهاي غیرپزشکی ناشی از تأخیرهاي فراوان در تشخیص مانند تولد کودکان مبتالي دیگر یا درمان نامناسب یک کودك بیمار، 

در مورد سیاستهاي غربالگري، بسیاري  .سیاستهاي درمانی لحاظ می شوند عمیقاً بر بیماران تأثیر می گذارد اما به ندرت در اجراي
از . وجود دارد یدرمانبراي بیماري وي راه که  معتقدند که بیمار فقط زمانی باید از نتیجه تشخیص مطلع شوداز مقامات بهداشتی 

از بیماري نه تنها یک  ی شخصکه بی اطالع استنباط کردتوان  اري از بیماران به خوبی مینتایج این تحقیق و نیز شهادت بسی
پیش  یی کهپیامدها. نجامدابیدیگري است بلکه می تواند به درمان نامناسب و پیامدهاي جدي و غیرقابل قبول کننده تجربه ناامید 

 . براي سیاست گذاران، متخصصان و سایر مقامات بهداشتی ناشناخته بود ینتایج چنیناز انتشار 
و اطالعات پزشکی بیماران زیرا خارج از حیطه نیازهاي پزشکی حاد  ندندرت در سوابق پزشکی ضبط شده بوداین پیامدها به 

بحثی  بیماري، تشخیصاز نتیجه  بیمار اطالع. ندمحسوب نمی شدو جزء تاریخچه پزشکی بیماري  بشمار می رفتند مرتبط با آن
براي بیماري آنها درمانی  خواهحق دارند نتیجه تشخیص را بدانند ن آنها از نظر بیشتر بیمارا. جدي در جامعه بیماریهاي نادر است

بیمار را از نباید  ،درمان وجود ندارد ی برايهیچ راههنگامیکه بسیاري از متخصصان به عقیده از طرفی . وجود داشته باشد یا خیر
 . دبه یک بیماري نادر مطلع کر ابتال

فقط می تواند به  )همچنین همه افراد دخیل در امر بیماریهاي نادر(تظارات مبتالیان آوري مداوم تجارب و انگردکه  واضح است
 .اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه کمک کنددر جهت سرمایه گذاران 
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 رو پیش  راه
 بیمار تا خدمات بهداشتی بیمار محور براي بیماریهاي نادر 12000از گفته هاي 

از سازمانهاي حمایت از بیماران و مبتالیان به متشکل ي سراسریک جامعه قدرتمند  کیلتش )EURORDIS( یوروردیس مأموریت
تأثیر براي کاهش  –به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  –و  بگوش رسد منطقه سطحست تا صداي آنها در در اروپابیماریهاي نادر 

 .شودتالش  مبتالیانزندگی بر بیماریها این 
 .دادخواهد به این کار ادامه همچنان و است را سازماندهی کرده حضوري اي همشاوره  آیند برگزاريفرتا کنون سازمان یوروردیس 

به ترویج کرده و  شناساییرا موردنیاز چندرشته اي و جامع  خدمات مراقبتی تا خواهند بودبدین ترتیب نمایندگان بیماران قادر 
از مستقیماً ال به بیماریهاي نادر تجربیات، نیازها و انتظارات خود را فرد مبت 12000. دبپردازنسیاستهاي درمانی عمومی مناسب 

 .مطرح کرده اند EurodisCare3و  EurodisCare2طریق شرکت در برنامه هاي تحقیقاتی 
ر سال که داستوار است نه تنها بر نتایج این تحقیقات بلکه بر نتایج فعالیتهایی ر همین راستا این سازمان داقدامات جاري و آتی 

  .را درگیر خواهد کرد، متخصصان پزشکی و سیاست گذاران اعضا 2011و تا سال  آغاز شده است 2006
همچنین ارتقاي سطح کیفیت و میزان دسترسی به تشخیص و درمان براي مبتالیان به بیماریهاي نادر در اروپا و  براي یوروردیس
اصل زیربنایی دو  تکا بها بر ص داروهاي مرتبط با بیماریهاي نادر، همیشهکمک به موفقیت سیاست اتحادیه اروپا در خصو به منظور

مراکز  مرجع درتأسیس شبکه هاي  دوم برنامه هاي مربوط به بیماریهاي نادر وتدوین تدابیر ملی یا اجراي  اول :کرده استتأکید 
 .بسیار به یکدیگر مرتبط هستندی براي بیماریهاي نادر که تخصص

 فرهنگ گسترش همچوندر زمینه بیماریهاي نادر سازمان یکدیگر چهارچوبی را می سازند که اهداف بلندمدت  این دو در کنار
تدوین غربالگري، برنامه هاي به نسبت رویکردي مشترك ایجاد دفاتر ثبت بیماران، انجام تحقیقات چندمرکزي بالینی، استفاده از 

 .می شوند پایه گذارير و تهیه دستورالعمل هاي اجتماعی مشترك روي آن مشترك براي تشخیص و درمان بیماریهاي ناد روشهاي
 

 در دست انجام است 2006که از سال  فشردهفعالیتی با منابع 

نیز اجراي و  38»گروه کارشناشان ارشد اتحادیه اروپا در زمینه خدمات بهداشتی و مراقبتهاي پزشکی«کمک به 

 39»مرزيبرون ران در رابطه با درمانهاي مصوبه اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بیما«

مصوبه اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بیماران در رابطه با درمانهاي « پیرامونمباحثات موجود  در به ثمر رسانیدن یوروردیس 
خدمات از  اروپاتا بتوانند در سرتاسر اتحادیه تا ابزاري قانونی در اختیار بیماران قرار دهد بسزایی داشته است  نقش » مرزيبرون 

از اروپا  اتحادیه سراسر در یکپارچهیک سازمان درمانی ایجاد  رجهتد اقدامی چنین. بهره مند شوندموجود به سهولت درمانی 
 .اختصاص داده شده است 40»در اروپا مرجعشبکه هاي «بخشی از این مصوبه به ایجاد . بوده استاهمیت بسزایی برخوردار 

38 EU Higl Level Experts Group on Health Services and Medical Care 
39 EU Directive on Patient’s Rights in Terms of Cross-Boarder Care 
40 European Refernce Networks 
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 در اروپا اتحادیه ارشد کارشناشان در برنامه هاي گروهنقشی فعال  ،به عنوان یک شریک مدعو یوروردیس، 2008 تا 2006از سال 

گروه این وابسته به از طریق کارگروه شبکه هاي مرجع اروپا داشته که این کار را پزشکی  مراقبتهاي و بهداشتی خدمات زمینه
به  )(DG SANCOگروه ویژه بیماریهاي نادر کاراین کارگروه و نیز نمایندگان با همکاري اعضاي  این سازمان. است انجام داده

معیارهاي شناسایی و انتخاب و روند  وظایف، مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اتحادیه اروپا،مربوط به تعریف مفاهیم کلیدي 
دالیل از موجود در رابطه با بیماریهاي نادر  نادر بودن بیماران به اندازه کمبود متخصصان و دانش. ارزیابی آنها کمک کرده است

نقشی کلیدي در طرفداري از کمیسیون به نفع طرح آزمایشی شبکه هاي مرجع اتحادیه اروپا در  یوروردیس .آنهاست اولویتاصلی 
 .زمینه بیماریهاي نادر داشته است

 

راکز تخصصی و شبکه هاي مرجع یان کلیه گروههاي عالقمند در خصوص مدر مسائل بیماران م تشویق هم اندیشی

 اروپایی در سطح کشور و اروپا
میان گروههاي عالقمند هم در سطح کشور و هم در سطح اتحادیه اروپا نقشی  تشویق هم اندیشیدر  یوروردیس، 2007در سال 

 ندسازماندهی کرد 41کشور اروپایی دیگر 11و متحدان یا شرکاي ملی آن، کارگاههایی در سطح کشور و  یوروردیس. کارساز داشت
داخلی نیز  دستور کار هر یک از کارگاههاي .نفر از نمایندگان بیماران، متخصصان و سیاست گذاران را گرد هم آورد 370که در کل 

 در اروپا اتحادیه ارشد کارشناشان مفاهیم کلیدي موردنظر گروه سخنرانی در خصوص با همه این کارگاهها. با دیگران مشابه بود
بررسی شرکت کنندگان به  .گزارشهاي کارگروه ویژه بیماریهاي نادر آغاز شد ارایهو  پزشکی مراقبتهاي و بهداشتی خدمات زمینه

مراکز روابط خودشان و گفتگو درباره سیاست  کشوری در خصوص شیوه به کارگیري این مفاهیم در نظامهاي درمانی پرسشهای
 . اروپایی پرداختندمرجع تخصصی با شبکه هاي 

تی از هر یک از ابه همراه هیاز سراسر اروپا  نفر 90یک کارگاه دو روزه در شهر پراگ برگزار شد که در آن ، 2007در جوالي 
نتایج تحقیق ابتدایی تحلیل  بهاین کارگاه مهم  .سیاست گذاران اروپایی و سرمایه گذاران گردهم آمدند ،پیشینکارگاههاي ملی 

EurodisCare3 کز تخصصی ارایه شده براي بهبود عملکرد مراتوصیه هاي کلیدي در این کارگاه . پرداخت قبلیي و نیز کارگاهها
» جزء به کل«و » جزءبه کل « هايفرآیند گفتگو. نظرات بیماران و سرمایه گذاران بررسی شدو شبکه هاي مرجع اروپایی بر اساس 

. مرجع اروپایی در میان کلیه سرمایه گذاران حیاتی بودبراي دستیابی به یک تعریف مشترك از مراکز تخصصی و شبکه هاي 
اروپا، کمیسیون  اتحادیه ارشد کارشناشان همچنین این کارگاه کمک شایانی به فرآیند توسعه سیاست گذاري جاري توسط گروه

 .مربوط و برخی کشورهاي عضو بود
 

 42هاي شوراي بیماریهاي نادر توصیهو  تدوین مصوبه کمیسیون اروپا در زمینه بیماریهاي نادرکمک به 

پس از  .برگزار کردو در شهر لوکزامبورگ تحت ریاست اتحادیه اروپا بیماریهاي نادر  با موضوعهمایشی  یوروردیس، 2005در سال 
  .دعوت کردسیاست بلندمدت و جامع براي بیماریهاي نادر یک چهارچوب  تدویناتحادیه اروپا و کشورهاي عضو را به آن 

 

 http://www.eurodis.org/IMG/pdf/EU_workshop_repor_3.pdf: به این آدرس مراجعه کنید. وئد، بریتانیاجمهوري چک، دانمارك، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، س 41
42 Council Recommendations on Rare Diseases 

                                                                                       



 630صفحه 
از کارشناسان ارشد اتحادیه اروپا براي رسیدگی به امور بیماریهاي نادر تشکیل  ییک سال بعد، این سازمان درخواست کرد گروه

این سازمان همچنین به طور عمومی خود را وقف بیماریهاي نادر کرد تا  .شود تا سیاست فوق الذکر را تعریف و هدایت کند
برنامه بهداشت ملی اتحادیه «یماریهاي نادر این بیماریها را به عنوان اولویت بهداشتی عمومی در کمیسیون اتحادیه اروپا و شوراي ب

 .بودضروري اقدامات بعدي  شکل گیريقرار دهد که براي در دستور کار خود » 2013تا  2008اروپا در سال 
مصوبه کمیسیون اروپا در زمینه یش نویس جلسات تهیه پدر کلیه این سازمان ، 2007در سال  یوروردیساز زمان آغاز توسعه 

در لیسبون برگزار شد به  2007به طور جدي از همایش اروپایی بیماریهاي نادر که در سال همچنین . شرکت کرد بیماریهاي نادر
 .نمودفاده است» چالشهاي اروپا: بیماریهاي نادر« عنوانبا شوراي بیماریهاي نادر  43عمومی هم اندیشیبرنامه  پرتابعنوان سکوي 

و نیز  دانشگاهیشبکه گروههاي حمایت از بیماران، متحدان داخلی، سازمانهاي اروپایی، شرکاي صنعتی و با بهره گیري از سپس 
 اعانه مورد  600 دریافتبه که  و آن را به یک موفقیت بزرگ تبدیل کردرا ترویج داده عمومی  برنامهاین همه سرمایه گذاران دیگر 

نویس و نشست هاي گروه  فعال در جلسات گروه تهیه پیشمداوم و نقشی  یوروردیسزمان،  آناز . بود 2008یه تا فورسودمند 
  .مربوط استفاده کرده استد اسنبراي تصویب سریع افرصتها  از همهویژه داشته و 

اطمینان حاصل شود این توصیه ها داشته است تا بیماریهاي نادر  راهبردي در ترویج توصیه هاي شورا در رابطه بانقشی  یوروردیس
 اجرايو  از آن براي تدوینکه همه کشورهاي عضو شمرده می شوند  اروپادر  ی معتبرمرجعاز تنفیذ سیاسی برخوردار بوده و 

ایجاد مراکز تخصصی داراي شبکه هاي . ستفاده می کنندا در زمینه بیماریهاي نادر کشور خود ملی برنامه هاي عملیاتیو  سیاستها
تشخیص و درمان ارتقاي کیفیت مرجع اروپایی و استفاده مشترك از تخصص ها در سطح اروپا دو ستون کلیدي هستند که با هدف 

 .آنها طراحی شده اند دسترسی به افزایش میزان و
ت تدوین و در تالش است تا سرعبی وقفه در گردش اتحادیه اروپا  یاستباالترین سطح سیاسی کمیسیون و ربا داشتن  یوروردیس

به شان نه تنها  آنها براي مبارزه با تأثیرات بیماریهاي نادر بر زندگی. در انتظارندبیماران . تصویب این سیاستها را افزایش دهد
ابزارهاي خاصی الزم است به واقعیت  زیرساختهابلکه براي تبدیل این و برنامه هاي عملیاتی نیاز دارند  محکمسیاسی  زیرساختهاي

 .داردزمان نیاز به اجراي آن که براي 
 

 

 تصویر آینده
 44»تدابیر ملی و برنامه هاي عملیاتی مربوط به بیماریهاي نادر«کمک به تدوین 

این تدابیر در  بپردازد تاملی و برنامه هاي عملیاتی در زمینه بیماریهاي نادر  قصد دارد در سالهاي آینده به ترویج تدابیر یوروردیس
، مراکز تخصصی، دسترسی به درمانهاي موردنیاز براي اروپا در حیطه هاي تحقیق، اطالع رسانی تحادیهچهارچوب سیاستهاي ا

  .به کار گرفته شودبیماریهاي نادر، به اشتراك گذاشتن تخصص ها و تقویت بیماران 
تدابیر ملی و  این ترویج بهشور ک 16با همکاري شبکه متحدان داخلی خود در زمینه بیماریهاي نادر و از طریق آنها در  این سازمان

  .می کندبرنامه هاي عملیاتی اجراي آنها کمک 

43 Commission’s Public Consultation 

44 National Strategies and Action Plans on Rare Diseases 

                                                                                       



 307صفحه 
بودجه . شرکت کرده استنادر بیماریهاي  مرتبط با ملی هاي اروپا براي تدوین برنامه )EUROPLAN( یوروپلن پروژه در یوروردیس
می ه امور آن توسط مؤسسه بهداشتی ایتالیا هماهنگ د ککنتأمین می  45مدیریت کل بهداشت و مصرف کنندگان رااین پروژه 

این پروژه که اجراي آن در ژوئن  .استبیماریهاي نادر در مورد و برنامه عملیاتی کلی یک سیاست کمک به تدوین هدف آن  وشود 
 . حیاتی بود نادراروپا در زمینه بیماریهاي کمیسیون  اتمصوبادامه داشت براي اجراي  2011آغاز شد و تا اواسط سال  2008
را گردهم آورده  )کشور به عنوان شرکاي کاري و سه کشور به عنوان عضو ناظر 19(کشور عضو  22قبال نمایندگان  یوروپلنپروژه 
به طور خاص مسئول شناسایی و  مشارکت داشته انداین پروژه  که در به عنوان تنها سازمان حمایت از بیماران یوروردیس. است

همایشها، این در طول  ست و موظف است تا اطمینان حاصل کندمایش ملی در زمینه بیماریهاي نادر در سطح اروپاه 15حمایت از 
براي تمام شرکت کنندگان توضیح داده می آنها ی اجرای راهکارهايهمچنین بهترین و مصوبه کمیسیون در  مندرج سیاستهاي

 .شود
بیماران هم در تدوین  باعث می شود - دارد نزدیک ارتباط آن ن داخلیبا شرکت متحدا که -در این پروژه  یوروردیس حضور

این اقدامات در پذیري به عالوه، بازخورد دریافتی از مباحثات و گفتگوهاي مربوط به امکان . سیاستهاي ملی مشارکت داشته باشند
 .پا تدوین شودگزارش می شود تا توصیه هایی مشترك براي کل اتحادیه اروبافتهاي ملی خالصه شده و 

که می روشهایی فراهم می کند  شناساندنفرصتی براي  ،در زمینه بیماریهاي نادر ملی و برنامه هاي عملیاتی تدوین سیاستهاي
این برنامه ها می تواند حمایت از افزایش یکی از . کمک کنندیفی کتشخیص زودهنگام بیماري و دسترسی به خدمات به توانند 

حتی غربالگري نظام مند حمایت کرده و یا انجام از آنها می توانند . باشددر خصوص بیماریهاي نادر  هاکشور ومیآگاهی پزشکان عم
که عالیم اولیه زودهنگام آن شناسایی شده یا براي د انجام شوبراي آن دسته از بیماریهاي نادر خاصی  آزمایشدرخواست کنند این 

بهبود نیز درمان هاي پزشکی زودهنگام و مناسب و انجام ه این امر ب. وجود داردتشخیص آنها آزمایشهاي ژنتیک قابل اطمینانی 
و  شناسایی، انتخابآن دسته از مراکز تخصصی را  می تواناین برنامه ها  به کمک .می انجامد انچشمگیر کیفیت زندگی بیمار

اشته باشند و در نهایت با صصان مرتبط مالقات دکه در آن بیماران می توانند احساس راحتی کنند، با گروهی از متخ کردارزیابی 
 .جامع و چندرشته اي موردنیازشان درمان شوند رویکرد

 

 مشترك سیاسی براي پشتیبانی از مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپازمینه فراهم آوردن یک 
ه جلسات بحث و گفتگو کردبه سازماندهی  اقدام یوروردیس، در راستاي این فعالیت و سایر برنامه هاي موردحمایت کمیسیون اروپا

 . جامع و چندرشته اي بپردازند یدرمانروش هاي  بررسیتا نمایندگان بیماران بتوانند به  است
با عنوان  گسترده و مستقیم مشورتییک جلسه در برلین برگزار شد،  2006در حاشیه نشست اعضاي خود که در سال  یوروردیس

نشست مذکور شامل کارگاههایی درباره برخی مراکز خاص  .برگزار کرد» ن آنها را محقق کرد؟چگونه می توا: مراکز مرجع«
جلسه اعضاي برگزاري با . داده ها و دفاتر ثبت بیماران و تحقیق درباره بیماران می شد تخصصی در زمینه بیماریهاي نادر، مراکز

یک کارگاه : ارایه خدمات بیمارمحور براي بیماریهاي نادرتالش مشترك براي «با عنوان  2008در سال در کپنهاگ  یوروردیس
به استفاده از درمانهاي پزشکی و اجتماعی چندرشته اي در مرتبط  اروپایی براي قادر سازي بیماران، خانواده هاي آنها و سازمانهاي

45 Directorate General of Health and Consumers 
                                                                                       



یاست هاي سازمانهاي عام حمایت این نخستین چرخه تدوین س، »مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپا در زمینه بیماریهاي نادر
این نشست شامل کارگاههایی در . ودب» راي رسیدگی جدي به مشکالتسالی کلیدي ب«که پایان یافت  2008از بیماران در سال 
نوآورانه سازمانهاي حمایت مشارکت ، شبکه هاي مرجع بیماریهاي نادر و انتظاري که از آنها می رود ي پیش رويخصوص چالش ها

 .رویکردهاي اجتماعی مبتکرانه براي مقابله با بیماریهاي نادر می شد ارایه اران و مراکز تخصصی و نیزاز بیم
بیانیه اصول مشترك مراکز «کشور پیش نویس  26تن از نمایندگان سازمانهاي حمایت از بیماران از  120در نشست کپنهاگ، 

نمایانگر نیاز بیماران به سیاست بهداشتی پشتیبانی کننده از تأسیس این سند . را تهیه کردند 46»تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپا
بیماران و با موافقت خود آنها تهیه می شود به پیشنهاد  که ، فهرستیستمراکز تخصصی و تهیه فهرستی از عملکردهاي کلیدي آنها

 .دشون اجراهمه مراکز تخصصی در  واحدتا سرانجام به عنوان قوانین 
، اطالعات دریافتی از همه سازمانهاي عضو EurodisCare3اس تمامی گفتگوهاي پیشین، نتایج تحقیق این بیانیه بر اس

و کار گروه کارشناسان ارشد اتحادیه اروپا در زمینه خدمات بهداشتی و درمان پزشکی و گروه ویژه  2006از سال  یوروردیس
  .صادر شد)  DG SANCO(بیماریهاي نادر 

براي پشتیبانی از کلیه گروههاي حمایت از ، به عنوان ابزاري 2009فوریه، روز بیماریهاي نادر  28ی در تاریخ این بیانیه به طور رسم
بیماریهاي نادر، متحدان داخلی، سازمانهاي اروپایی مرتبط با بیماریهاي نادر و متخصصان پزشکی شاغل در زمینه بیماریهاي نادر 

 .به اجرا گذاشته شد
 

روشهاي الزم براي تسهیل گفتگو میان متخصصان و گروههاي حمایت از بیماران در سطح کشور و  فراهم کردن ابزار و

 اروپا
در مورد شیوه ارتباط سازمانهاي حمایت از بیماران با مراکز تخصصی  ي اعضاکپنهاگ، گفتگو 2008همچنین در طول جلسه سال 

 47»ري میان گروههاي حمایت از بیماران و مراکز تخصصیاساسنامه حسن همکا«در کشورهاي متبوع خود به تهیه پیش نویس 
همکاري با پزشکان متخصص در  در جهتعملی براي نمایندگان بیماران  يبه عنوان راهنما و ابزار سرانجاماین اساسنامه  .انجامید

 .خواهد بود مراکز تخصصی مربوط
 پروژه جدید، )POLKA( پولکا با پشتیبانی. خواهد شداین اساسنامه براي یک دوره آزمایشی سه ساله در سراسر اروپا اجرا 

که مدیریت کل بهداشت و مصرف  ،48»بیماران براي بیماریهاي نادر سیاست هاي مورد نظرسناریوهاي «با عنوان  یوروردیس
ن بیماران، مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپایی با شرکت نمایندگا د، کارگروهی در رابطه بانکنحمایت می از آن کنندگان 

 این گروه مسئول ترویج مستمر اصول اساسنامه، ایجاد ابزارهاي آن الین. متخصصان سالمتی و سیاست گذاران تشکیل خواهد شد
تهاي اتحادیه اروپا در سیاسو مأموریت کلی آن، حمایت از  بوده بیماران در رابطه با مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپایی براي

 .مرجع اروپایی و هدایت اجراي آن خواهد بودزمینه شبکه هاي 
 
 

46 Declaration of Common Principles on Centers of Expertise and European Reference Networks 
47 Charter for Good Practice Collaboration Between Patient Groups and Centers of Expertise 
48 Patient Preferred Policy Scenarios for Rare Diseases 

                                                                                       



 تجربیات مربوط به شراکت میان نمایندگان بیماران، مراکز تخصصی و شبکه هاي مرجع اروپاییاستفاده از 
شبکه مرجع اروپایی : nEUropedمانند (یا به عنوان شریک کاري متعددي در برنامه هاي شبکه هاي مرجع اروپایی  یوروردیس

مانند شبکه مرجع اروپایی براي کیستیک فیبروزیس و همچنین (یا به عنوان مشاور ) یهاي عصبی اطفالبراي بیمار
مستقیم درگیر مراحل ابتدایی شکل گیري و عملکرد شبکه هاي آزمایشی بطور به همین دلیل، . فعالیت دارد )هیستیوکیتوسیس

کمک می  کارهاییبه یافتن راه همچنین ا آنها مواجه می شوند ومستقیم ببطور از موفقیتها و چالشهاي خود با استفاده است که 
 .کنند که سرانجام در یکی از سیاستهاي طوالنی مدت اتحادیه اروپا درج خواهد شد

و  سازمان مرتبط بیماریهاي نادر در سطح اروپا 25متحد داخلی ،  16 بخصوص خود، اعضايتخصص  یوروردیس، در همین حال
 .مبادله می کندبا مراکز تخصصی  مشارکتبه از بیماران را با تجربه مربوط  سازمانهاي ملی حمایت

مطرح می به خصوص زمانی که مسائل مالی تحقق آنها اما  استواقف سیاستهاي ملی و اروپایی  چنیناجراي  به ضرورت یوروردیس
اما  آگاهی داردیماران و متخصصان بهداشتی ارتباط میان بهمچنین از اهمیت برقراري  یوروردیس. نیستبه سهولت امکانپذیر  شود

یعنی  با مصرف کنندگان نهاییآنها  برخوردنوبت به تصمیم گیري در مورد شیوه سازماندهی مراکز یا شبکه ها و روش هنگامیکه 
 . بیماران و خانواده هاي آنها می رسد، این ارتباط می تواند چالش برانگیز شود

میان سازمانهاي حمایت از بیماران و  مشارکتو از داده ج امراکز تخصصی را رو ي ملی مرتبط باسیاستها یوروردیس وجود آنکهبا 
و طات دوطرفه میان نمایندگان بیماران و متخصصان پزشکی اهدف اصلی آن ترویج ارتب اما پشتیبانی می کند،تخصصی مراکز 

 . ستده هاي آنها و کاهش تأثیر بیماریهاي نادر بر زندگی آنهابه بیماران و خانوا کیفیبه منظور ارایه خدمات حمایت از ایجاد آن 
 حامیانمتخصصان بهداشتی به حمایت . بیماران و خانواده هاي آنان به متخصصان بهداشتی نیاز دارند. همه ما به یکدیگر نیاز داریم

 ،شراکتپس . متخصصان بهداشتی نیاز دارند امور بیماران و حامیانسیاست گذاران به راهنمایی و حمایت . امور بیماران نیاز دارند
 .خدمات بیمارمحور استبیشتر شیوه ارایه تنها راه پیش رو براي تعریف بهتر روشهاي درمانی بیماران و 

 

اجراییامور ارشد مامور   

 یوروردیس
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