
ما الذي یؤثر على نوعیة الحیاة؟

نوعیة الحیاة مع مرض التصلب
العصبي المتعدد 

ھناك الكثیر من العوامل التي تؤثر على نوعیة حیاة الشخص، سواء داخل أو خارج سیطرتھ المباشرة. تتغّیر تلك
العوامل من شخص آلخر، ومن مكان آلخر، كما تتغّیر مع مرور الوقت. یمكن أن یؤثر مرض التصلّب المتعّدد على 

تلك العوامل في أي وقت.

 الصحة البدنیة

الصحة العقلیة

المواقف والمعتقدات

العمر

العالقات

العمل والتطوع

التعلیم والتعلم

 الترفیھ والحیاة
االجتماعیة

   المنزل والمجتمع
المحلي

 الشؤون المالیة

االستقرار
الخدماتواألمن الوطني 

العامة
 القوانین

والسیاسات

االقتصاد

 الثقافة والمواقف
المجتمعیة

النوع
(ذكر أو أنثى)

كیف یمكن تحسین جودة الحیاة؟
تستند المبادئ السبعة المذكورة أدناه إلى رؤى وتجارب األشخاص الذین یعانون من مرض التصلّب العصبي المتعّدد
– كما جرى إقرار تلك المبادئ من جانب حركة االتحاد الدولي للتصلب المتعدد. ال توجد أفضلیة بین تلك المبادئ 

حیث یعود األمر لألفراد والمنظمات فیما یتعلق بتقریر المبادئ األھم بالنسبة لھم في أي وقت. وال یمكن ألي بلد أن 
تدعي تحقیق جمیع تلك المبادئ. فتلك المبادئ ھي دعوة للعمل من أجل التحسین المستمر في كل بلد. 

 التمكین واالستقالل ووجود دور مركزي لألشخاص الذین یعانون من مرض التصلب
العصبي المتعدد بالنسبة للقرارات التي تؤثر على حیاتھم

 الحصول على العالج والرعایة الشاملة والفعالة فیما یتعلق باحتیاجات الصحة البدنیة
والعقلیة المتغیرة لألشخاص الذین یعیشون بمرض التصلب العصبي المتعدد

دعم شبكة العائلة واألصدقاء واألحباء ومقدمي الرعایة غیر مدفوعة األجر

 فرص العمل، والعمل التطوعي، والتعلیم، والترفیھ التي یمكن الوصول إلیھا والتي
تتسم بالمرونة

 المجاالت العامة والخاصة إضافًة إلى مجاالت التكنولوجیا والنقل التي یمكن
الوصول إلیھا

 الموارد المالیة لتلبیة االحتیاجات المتغیرة وتكالیف المعیشة مع مرض التصلب
العصبي المتعدد

 المواقف والسیاسات والممارسات الداعمة التي تعزز المساواة وتواجھ الوصم
والتمییز

 من بین األشخاص الذین یتأثرون بمرض التصلب العصبي المتعدد مرضى التصلب العصبي المتعّدد،
واألشخاص الذین یقّدمون الرعایة الصحیة لھم وأفراد األسرة إلى جانب األصدقاء األقرب لھم

أمثلة للعوامل التي یمكن أن یكون لھا تأثیر                                   المبادئ السبعة

والموارد

 ظروفي
المحیطة

المباشرة

بیئتي
األوسع

أنا


