
 
 

 سبعة مبادئ لتحسین نوعیة الحیاة مع 
 التصلب العصبي المتعدد

 
 

استناًدا إلى رؤى وخبرات األشخاص المصابین بالتصلب 
 دد والمنظمات والمھن التي تخدمھمالعصبي المتع
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تعني نوعیة الحیاة إدراك األفراد لوضعھم في "
الحیاة بالنسبة لإلطار الثقافي والمنظومة القیمیة التي 

ینتمون إلیھا وفیما یتعلق بأھدافھم وتوقعاتھم 
 ومعایرھم وشواغلھم. 

إذ إنھ مفھوم واسع النطاق یتأثر بطریقة معقدة 
بالصحة البدنیة للفرد وحالتھ النفسیة ومستوى 

وعالقاتھ االجتماعیة ومعتقداتھ الشخصیة  استقاللیتھ
 وعالقتھ بالسمات البارزة في بیئتھ."

 منظمة الصحة العالمیة
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دعوة للعمل من حركة االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد فیما 
 یتعلق بنوعیة الحیاة مع التصلب العصبي المتعدد

بلد على المزید عن ما یؤثر  30أكثر من وتعّرفنا من خالل استشارات ُمكثفة مع أفراد من 
على نوعیة الحیاة لألفراد المصابین بالتصلب المتعدد. كما استعرضنا تقییًما لتطورات 

األبحاث بغرض فھم وعالج التصلب المتعدد وتشخیصاتھ واألدویة المعدلة للمرض، فضًال 
اة ال فإن عدم المساو مساواة.عن التقدم السریع في التقنیات والتحدي العالمي المتزاید لعدم ال

یزال حقیقة صارخة بین البلدان وداخلھا على حٍد سواء، وال سیما فیما یتعلق بالحصول على 
 العالج. 

فتعمل ھذه المبادئ التي تم تحدیثھا بمثابة دعوة للعمل من حركة االتحاد الدولي للتصلب 
ء من ت األساسیة التي یمكن ألي شيالعصبي المتعدد فیما یتعلق بنوعیة الحیاة، وتحدید المجاال

التقدم فیھا أن یُحدث فارقًا حقیقًا في حیاة األفراد. كما أنھا تدرك أن نوعیة الحیاة أمٌر شخصي 
للغایة وقابل للتغییر، مع العدید من أوجھ الترابط، وأن األمر یعود إلى األفراد في تحدید ما 

ات العالمیة واألُطر التوافقیة التي تتشاطرھا یھمھم. فتُعزز ھذه المبادئ العدید من المعاھد
 حركات أخرى، والتي تھدف إلى إلھامنا وتُشكل تحدیًا لنا جمیًعا.

 
ونحن ندعو أي شخص ینتمي إلى حركة التصلب المتعدد إلى استخدام ھذه المبادئ بطریقتھ 

 :الخاصة

 :التفكیر في نوعیة الحیاة الخاصة بنا وما یمكننا فعلھ لتعزیزھا، سواء كنا  كأفراد
 نُعاني من التصلب المتعدد أنفسنا أو نعرف أحد الذین یُعانون منھ

 :وضع استراتیجیاتنا وبرامجنا وأعمال  كمنظمات معنیة بالتصلب العصبي المتعدد
 الدعم الخاصة بنا وأبحاثنا وتقییمھا

 لالنضمام إلینا.... كما ندعو اآلخرین

 :أخصائیو الرعایة الصحیة ومقدمو الخدمات لألفراد المصابین بالتصلب المتعدد 
 تأثیر ما یفعلوه على نوعیة حیاتھم وكیفیةیفعلوه  مافھم 

 :تقدیم أبحاثھم والطریقة التي ُتجرى بھا الباحثون ومطورو المنتجات 
 :انین والسیاسات واتخاذ المساعدة في وضع القو الحكومات والھیئات الصحیة

 اإلجراءات.
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 ما الذي یؤثر على نوعیة الحیاة؟
ھناك العدید من العوامل التي تؤثر على نوعیة حیاة األفراد، والتي تكون خارجة عن  

سیطرتھم المباشرة أو ضمن حدودھا على حٍد سواء. تختلف ھذه العوامل من شخص آلخر 
ومن مكان آلخر وتتغیر بمرور الوقت. یمكن أن یؤثر التصلب المتعدد على ھذه العوامل في 

 أي وقت. 
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 دئ لتحسین نوعیة الحیاةسبعة مبا
تستند المبادئ السبعة أدناه إلى رؤى وخبرات األفراد الذین یعانون من التصلب المتعدد والتي 

اتفقت علیھا حركة االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد. ولیست ھناك أولویة بین ھذه 
بالنسبة لھا في أي وقت. المبادئ، إنما األمر یعود لألفراد والمنظمات في تقریر ما ھو األھم 

فال یمكن ألي بلد أن تّدعي أنھا قد حققت كل ذلك. إذ إنھا دعوة للعمل من أجل التحسین 
 المستمر في كل بلد.

 

 

  

  الدور التمكیني واالستقاللي والمحوري لألفراد المصابین بالتصلب
 المتعدد في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حیاتھم.

  شاملة وفعالة ورعایة لالحتیاجات الصحیة الحصول على عالجات
 البدنیة والعقلیة المتغیرة للحیاة مع التصلب المتعدد

  دعم شبكة العائلة واألصدقاء واألحباء ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي
 األجر

 فرص العمل والتطوع والتوعیة والفرص الترفیھیة المتاحة والمرنة 

 صة والتقنیات ووسائل النقلإمكانیة الوصول إلى األماكن العامة والخا 

  الموارد المالیة الالزمة لالحتیاجات المتغیرة وتكالیف التعایش مع
 التصلب المتعدد

  السلوكیات والسیاسات والممارسات الداعمة التي تُعزز المساواة
 وتواجھ الوصمة والتمییز 
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الدور التمكیني واالستقاللي والمحوري لألفراد المصابین بالتصلب 
 المتعدد في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حیاتھم.

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یؤثر ھذا المبدأ على كل جانب من جوانب نوعیة الحیاة. فتشمل حریة الفكر والمعتقدات والقیم 

الشخصیة وحقوق كل فرد تقریر مصیره. كما أن تأثیرھا واسع، حیث یشمل العالقات 
الودیة وفرص المشاركة في المجتمع. فتستند إلى رؤى العدید من االجتماعیة والمھنیة و

البیئات الصحیة والترفیھیة والسیاسیة التي تُبین أن نوعیة الحیاة تتعزز عندما یتمكن األفراد 
من المشاركة بشكل كامل في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حیاتھم وتحُمل مسؤولیة أنفسھم. 

والمھارات والفرص المناسبة واإلطار الداعم الذي یعترف ویعني ذلك وجود المعلومات 
بالتنوع بجمیع أشكالھ. في حین أن االستقالل والتمكین یمكن أن یعنیا أشیاء مختلفة لمختلف 
األفراد، فغالبًا یكونا أول األشیاء التي یتحدث عنھا األفراد المصابون بالتصلب المتعدد عند 

 النظر في نوعیة الحیاة. 

 :مات الرئیسیةبعض الس

  یُدرك األفراد المصابون بالتصلب المتعدد إمكاناتھم الكاملة في جمیع جوانب الحیاة التي
 تُعد ھامة بالنسبة لھم

  یُشارك األفراد المصابون بالتصلب المتعدد في اتخاذ القرارات التي تتعلق بعالجھم
 ورعایتھم ونمط حیاتھم بما یتماشى مع معتقداتھم وقیمھم الشخصیة

  تأخذ الخدمات احتیاجات األفراد وأولویاتھم بعین االعتبار كما أنھا ُمصممة لتكون ُمیّسرة
 بالنسبة للجمیع 

  تكون المعلومات المتعلقة بالتصلب المتعدد جدیرة بالثقة وُمحّدثة ویسھُل على المصابین
 بالتصلب المتعدد الوصول إلیھا بشكل مباشر 

 لمتعدد أدوارھم ومسؤولیاتھم ویؤدونھا داخل األسرة یُحدد األفراد المصابون بالتصلب ا
 والمجتمع والعالم األوسع نطاقًا

  یقوم األفراد المصابون بالتصلب المتعدد بأدوار ریادیة في حركة التصلب المتعدد في كل
 مكان

  یُوجھ األفراد المصابون بالتصلب المتعدد العنایة الشخصیة (بما فیھا النظام الغذائي
 الریاضیة والنوم) وبناء القدرة على التأقلموالتمارین 

 .یمكن الحصول على الدعم الروحي بما یتماشى مع معتقدات األفراد وممارساتھم 
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الحصول على عالجات شاملة وفعالة ورعایة االحتیاجات الصحیة 
 البدنیة والعقلیة المتغیرة للحیاة مع التصلب المتعدد.

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
تأثیرات مباشرة معقدة ومتعددة للتصلب المتعدد على الصحة البدنیة والعقلیة. یمكن أن ھناك 

تكون ھذه التأثیرات مرئیة وغیر مرئیة، كما یمكن أن تؤثر بدورھا على الجوانب األخرى 
لنوعیة الحیاة. تختلف تأثیرات وأعراض التصلب المتعدد من شخص آلخر سواء في طبیعتھا 

ا تتغیر بمرور الوقت كما تتفاعل مع الظروف الصحیة األخرى للفرد. أو حدتھا، كما أنھ
ویمكن أن تكون للعالجات نفسھا آثار جانبیة. بالنسبة للعدید من مرضى التصلب المتعدد، 

تكون التأثیرات الصحیة العقلیة والعاطفیة بنفس أھمیة التأثیرات البدنیة یمكن أن تساعد إدارة 
د بفعالیة وتعزیز الصحة الجیدة العامة من خالل مجموعات جمیع أعراض التصلب المتعد

 الرعایة الشخصیة مرضى التصلب المتعدد على تقلیص التأثیر الكلي.

 الرئیسیة:  السمات بعض
  التشخیص والمتابعة والفحص المبكر 
  التخطیط متعدد التخصصات والمتكامل للرعایة مع الخدمات التي تُقدم بالقرب من أماكن

 معیشة األفراد 
  المعلومات المتعلقة بالتصلب المتعدد المناسبة للعمر والمراعیة لالعتبارات الجنسانیة وما

 یمكن توقعھ، بما في ذلك االحتیاجات الخاصة المرتبطة باإلصابة بالتصلب المتعدد في
 مرحلة الطفولة والمراھقة

  اختیار العالجات الفعالة والمتوفرة ذات األسعار المعقولة لتلبیة االحتیاجات واألفضلیات
 واألولویات المختلفة لمرضى التصلب المتعدد

  مقدمو الخدمات الذین یستمعون إلى احتیاجات األفراد ویحترمون خبرات اكتُسبت من
 تجارب حیاتیة

  أكثر فعالیة لھا آثار جانبیة أقل وتكون أسھل في االستخدام، فضًال عن البحث عن عالجات
البحث للوصول إلى ُسبل لمنع تراكم الضرر والعجز المرتبط بالتصلب المتعدد أو إبطائھ 

 سھأو إیقافھ أو عك
  البحث عن الحواجز والُمیسیرین للوصول إلى الحواجز المالیة والثقافیة واإلداریة

 والجغرافیة
 ل على خدمات الرعایة الصحیة العامة والفحص والخدمات الوقائیة بما في ذلك الحصو

 الصحة العقلیة والجنسیة واإلنجابیة
  الدعم النفسي والعاطفي حسب ما ھو مطلوب فیما یتعلق بالتشخیص والقرارات المتعلقة

 بالمستقبل.
  اة المختلفةالمالئمة لمراحل الحیخدمات إعادة التأھیل والرعایة المخففة لآلالم 
 احترام الخصوصیة الشخصیة لألفراد وأسرارھم ومشاعرھم 
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دعم شبكة العائلة واألصدقاء واألحباء ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي 
 األجر

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یُقر ھذا المبدأ أن نوعیة الحیاة لألفراد المصابین بالتصلب المتعدد ترتبط ارتباطًا وثیقًا بأسرھم 
وأحبائھم اآلخرین. عندما یمرض أحدھم، یتأثر اآلخرون بذلك. یُعاني أزواج األفراد المصابین 
بالتصلب المتعدد وشركائھم وأفراد أسرھم وأصدقائھم المقربین ومقدمي الرعایة غیر مدفوعي 

األجر من آثار صحیة وعاطفیة واجتماعیة ومالیة، والتي عادةً ما تكون غیر ُمعترف بھا وال 
تناولھا في السیاسات والخدمات العامة. قد یتعرض األفراد الذین یعانون من التصلب  یتم

المتعدد والمتضررون منھ على حٍد سواء للمساوئ واالستغالل والتمییز والوصم وُيُ◌قر ھذا 
المبدأ أیًضا بأن األفراد الذین یعانون من التصلب المتعدد غالبًا ما یقدمون أدوار رعایة 

 ألنفسھم.

 ض السمات الرئیسیة:بع
 بأفراد األسرة كأفراد لھم احتیاجات نوعیة حیاة خاصة ویُعترف 
 یمكن لألفراد الحصول على دعم العالقات الشخصیة والجنسیة ودینامیاتھم المتغیرة 
 یُفھم دور تقدیم الرعایة ویُعترف بھ ویُقدر ویُّدعم مالیًا 
 خاًصا لحمایة تطورھم التعلیمي  یُولي مقدمو الرعایة لألطفال والمراھقین اھتماًما

 والصحي واالجتماعي والشخصي
 ُصممت خدمات الرعایة والراحة بطرق تحترم الوقت الشخصي ألفراد العائلة 
 احترام الخصوصیة الشخصیة لألفراد وأسرارھم ومشاعرھم 
 التمویل متاح للمساعدة المھنیة مع الرعایة الشخصیة 
  التصلب المتعدد والمتضررون منھ على حٍد سواء بتوسیع یتمتع األفراد الذین یعانون من

 شبكاتھم االجتماعیة الخاصة
  تتناول األبحاث المتعلقة بالسیاسات الصحیة تكوین الشبكات واالستراتیجیات الداعمة

 لتعزیزھا
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 فرص العمل والتطوع والتوعیة والفرص الترفیھیة المتاحة والمرنة

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یُركز ھذا المبدأ على بعض الروابط بین جوانب البیئة الخارجیة وعناصر نوعیة الحیاة التي 
تُساھم في إحساس الشخص بقیمة الذات واالستقاللیة واالنتماء. یُعتّرف بحقوق اإلنسان في 
ِكن المشاركة في ھذه األنشطة على قدم المساواة األفراد الذین  التعلیم والعمل والرفاھیة. تُمَّ
یعانون من التصلب المتعدد من المساھمة كأفراد ذوي قیمة في األسرة والمجتمع األوسع 

نطاقًا. كما أن المشاركة تُعزز الرؤیة والفھم العام للتصلب المتعدد، والذي بدوره یُساھم في 
 التخلص من الوصمة والتمییز. 

 بعض السمات الرئیسیة:
 حمایة الحقوق في العمل والدراسة 
 عمل المثقفین والمستنرین، وأماكن العمل التي یسھُل الوصول إلیھا وممارسات أصحاب ال

 العمل المرنة
 الحصول على فرص المشورة المھنیة والتدریب والتطویر المھني 
  المؤسسات التعلیمیة التي یسھُل الوصول إلیھا والتي تتمیز بنھوج مرنة لعملیات التعلم

 والتطویر
 ة واالجتماعیة المتاحة والتي ترحب بالمشاركة (وتُحث علیھا)المرافق الترفیھیة والریاضی 
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 إمكانیة الوصول إلى األماكن العامة والخاصة والتقنیات ووسائل النقل 

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یُتیح ھذا المبدأ المشاركة في العدید من المبادئ األخرى، فإمكانیة التنقل داخلیًا وخارجیًا أمٌر 

كة في األنشطة المجتمعیة وتبادل العالقات واألنشطة التوعویة والعمل واألنشطة ھام للمشار
الترفیھیة. تُعد الحواجز المادیة أو األنظمة المعقدة للوصول إلى المباني ووسائل النقل أمٌر 

شائع، حتى في المرافق الصحیة، مما یضطر إلى االعتماد على أفراد آخرین للحصول على 
ستقالل. تتزاید أھمیة األماكن العامة اإللكترونیة واالفتراضیة وتتطلب مساعدة تُخل باال

 اھتماًما مماثًال إلمكانیة الوصول. 

 بعض السمات الرئیسیة:
  الحق في اختیار المكان الذي تعیش فیھ وفي اتخاذ قرار االنتقال إلى مكان یسھُل الوصول

 إلیھ
  إسكان ُمصمم أو ُمكیّف وُمجھز لیتناسب مع االحتیاجات واألفضلیات المتغیرة 
  وسائل النقل المتاحة لتلبیة مجموعة من االحتیاجات، فال تقتصر فقط على الكراسي

 اعد وقضبان داعمة وعمال ُمدربینالمتحركة: فھناك مق
  المباني العامة مثل المباني المدنیة والتجاریة ومباني الرعایة الصحیة والترفیھیة وأماكن

العبادة، الُمصممة أو الُمجھزة والتي تُدار لتكون متاحة لتلبیة مجموعة من االحتیاجات، فال 
تقتصر فقط على الكراسي المتحركة: المراحیض، ومساحات الراحة، وتصمیم األبواب، 

 المدربین والموظفین 
 الترحیب والمواقف غیر التمییزیة 
  الخدمات الرقمیة والتقنیة المتنقلة التي توفر فرًصا متزایدة لھؤالء المصابون بالتصلب

یُعانون من  المتعدد والتي یمكن الوصول إلیھا واستخدامھا من قِبل األشخاص الذین
 مجموعة من اإلعاقات

  



11 
 

لمتغیرة وتكالیف التعایش مع الموارد المالیة الالزمة لالحتیاجات ا
 التصلب المتعدد

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یتعلق ھذا المبدأ بكل جانب تقریبًا من جوانب نوعیة الحیاة. یتكبد األشخاص الذین یعانون من 

التصلب المتعدد تكالیف مالیة كبیرة للحصول على األدویة والرعایة وعملیات التكیف (مثل 
وبرامج الحاسوب المساعدة وإجراءات التكیف في جمیع أنحاء المكان) مساعدات المشي 

ووسائل النقل. ال تستطیع میزانیات العدید من األسر التعامل مع ھذه التأثیرات وغیرھا من 
النفقات وغالبًا ما تظل األسر التي تعتمد على اإلعانات الحكومیة على خط الفقر في العدید من 

 الضغوط المالیة على العالقات األسریة، كما أنھا تُزید العزلة.البلدان. یمكن أن تؤثر 

 بعض السمات الرئیسیة:
  یتم البحث عن التأثیرات المالیة الكاملة وفھمھا، بما فیھا العوامل واآلثار الضمنیة

 للسیاسات والممارسات
 الیة میمكن أن یكسب ھؤالء المصابون بالتصلب المتعدد قوت یومھم وأن یُدیروا شؤونھم ال

 الخاصة
  تكون الخدمات المالیة (الخدمات المصرفیة والتخطیط االستثماري والمشورات ذات الصلة

 باالقتراض) متاحة لألشخاص الذین یعانون من التصلب المتعدد
  تھدف المساعدات الحكومیة والبرامج التأمینیة إلى تلبیة االحتیاجات المالیة المتغیرة لھؤالء

 صلب المتعددالذین یُعانون من الت
  یُعتّرف بالتصلب المتعدد على أنھ شرط مؤِھل للحصول على المساعدات الحكومیة

 ت الصلة مثل النقل العام المدعومواإلعانات األخرى ذا
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السلوكیات والسیاسات والممارسات اإلیجابیة الداعمة التي تُعزز 
 المساواة وتواجھ الوصمة والتمییز

 لماذا یُعد ذلك أمًرا مھًما؟
یُركز ھذا المبدأ على دور البیئة الخارجیة في التأثیر على نوعیة الحیاة، مع التأكید على أھمیة 

االھتمام الصریح بقضایا المساواة.  مرض التصلب المتعدد غیر شائع نسبیًا، كما ال یفھمھ 
واضعو السیاسات ومقدمو الخدمات وغالبًا ما تكون لھ أعراض غیر مرئیة، مما یُزید من 

تمال تجاھل ھذه االحتیاجات. یفتقر العدید من البلدان إلى بیانات أساسیة عن انتشار التصلب اح
المتعدد. یؤدي االفتقار إلى الفھم المجتمعي للتصلب المتعدد إلى تضاعف ھذا المرض خاصةً 

بالنسبة لھؤالء الذین یواجھون بالفعل مخاطر ذات صلة بالنوع أو الجنس أو الفقر أو العرق أو 
 الوضع االجتماعي. 

 بعض السمات الرئیسیة:
  األخصائیون الصحیون وأرباب األعمال والموظفون والمثقفون وعامة الناس یكونون على

 ن أدوارھم في تعزیز ھذه المبادئدرایة بالتصلب المتعدد ویفھمو
  التشریعات والسیاسات التي تُعزز الكرامة للجمیع 
  أوجھ عدم المساواة المرتبطة بالتصلب المتعدداستثمار الموارد العامة في الحد من 
 اإلدراج في السجالت االنتخابیة ونظم االقتراع المتاحة 
 نھوج شاملة لالبتكار في مجاالت االتصاالت والبنیة التحتیة وغیرھا من التطورات التقنیة 
 الستبعاد في البحث ووضع السیاساتاالھتمام بقضایا التھمیش وا 
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 شكر وتقدیر
عمل مبادئ جودة الحیاة التابعة لالتحاد الدولي للتصلب العصبي مجموعة 

 المتعدد

ماریا جوزیھ ویلي بایلي (األرجنتین)، إلیزابیث ماكدونلد (أسترالیا)، سیلفیا لیونارد (كندا)، 
مي شعراوي (مصر)، آن جونسالفیز (الھند)، میشیل میسمیر أوسیلي (إیطالیا)، وسام الحاج 

(النرویج)، نیكوالس الروكا (الوالیات المتحدة األمریكیة)، سیري  (لبنان)، جون جولدنج
   آنجود نابییر (االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد)

 االستشاري

 دورین ماكنتایر ولیان إلیوت

 التصمیم

   www.designbysoap.co.uk وجیما باستین (االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد) 

 الرعاة

یرغب االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد في التعبیر عن شكره وامتنانھ لشركات 
بیوجین ومیرك وسانوفي جنزیم وتیفا للصناعات الدوائیة واف ھوفمان الروش على دعمھم 

 المستمر الذي ساھم في تحقیق ھذا المشروع.

 المستشارون

لدولي للتصلب العصبي المتعدد في التعبیر عن شكره لكافة یرغب االتحاد ا
المصابین بالتصلب العصبي المتعدد والمتأثرین بھ واختصاصیي الرعایة الصحیة  األشخاص

وموظفي ومتطوعي منظمة التصلب العصبي واالتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد 
لمشروع من خالل مشاركة والباحثین وأطباء األعصاب وغیرھم ممن شاركوا في ھذا ا

خبراتھم الحیاتیة ونصائحھم وأدلتھم عن طریق البرید اإللكتروني أو المقابلة الھاتفیة أو أي 
  طریقة أخرى. 

 
لالطالع على المزید حول الرؤى واآلراء التي یرتكز علیھا ھذا المشروع واألشخاص الذین ساھموا 

 فیھ، یرجى زیارة: 
life/-of-quality-improve-to-principles-www.msif.org/seven . 

 

 

  

http://www.designbysoap.co.uk/
http://www.msif.org/seven-principles-to-improve-quality-of-life/
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)MSIFحول االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد (  

لب منظمات التصاالتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد ھو شبكة عالمیة متمیزة تتضمن 
العصبي المتعدد واألشخاص المتأثرین بھ والمتطوعین والعاملین في ھذا المجال من جمیع 

 أنحاء العالم. 

التصلب العصبي المتعدد ھو حالة مرضیة تصیب الجھاز العصبي المركزي (المخ والنخاع 
 2.3من  الشوكي) وھي مجھولة السبب ولم یتم إیجاد عالج لھا حتى اآلن. ھناك ما یقرب

ملیون مصاب بالتصلب العصبي المتعدد حول العالم، إال أن الكثیر من ھؤالء األشخاص ال 
 یمكنھم الحصول سوى على قدر ضئیل للغایة من المساعدة التي یحتاجون إلیھا.

 رؤیتنا

 عالم خاٍل من التصلب العصبي المتعدد

 رسالتنا

نحث جمیع منظمات العالم ونحشدھا ونجمعھا جنبًا إلى جنب لتحسین نوعیة حیاة جمیع 
 المصابین بداء التصلب العصبي المتعدد والقضاء علیھ بال رجعة. األشخاص

: ایمكنك التعرف على المزید حول إستراتیجیتنا "مًعا نحن أقوى من التصلب العصبي المتعدد"من ھن
strategy/-ms/our-www.msif.org/about . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msif.org/about-ms/our-strategy/
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