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بررسي ديدگاه و نگرش اطرافيان بيمار مبتال به صرع بستري در بيمارستان 
 ١٣٧٨ - ٧٩بهشتي كاشان طي سال هاي  شهيد

 ٢،  دكتر ابراهيم كوچكي١دكتر سيد علي مسعود

 
          چكيده

فراد  اپي لپسي يكي از شايع ترين اختالالت نورولوژيك در انسان است و در كودكان بيش از ا                  : سابقه و هدف  
اعتقادات و باورهاي غلط بعضي از مناطق نسبت به اين بيماري آن را به صورت يك                   . بزرگسال ديده مي شود  

بيماري العالج، مرموز و ناشناخته عنوان كرده است كه باعث صدمات غيرقابل جبراني براي بيماران مبتال                      
ماران صرعي بستري در بيمارستان شهيد       از اين رو بر آن شديم تا با پرسش از اطرافيان درجه يك بي               . مي شود

 .  به نگرش و آگاهي هاي آنها نسبت به اين بيماري پي ببريم١٣٧٨ - ٧٩بهشتي كاشان در سال هاي 

با استفاده از پرونده بيماران مبتال به صرع         .  پژوهش حاضر با روش توصيفي صورت گرفت        : مواد و روش ها  
 به آدرس بيماران پي برديم و با مراجعه به منازل آنها           ٧٨ - ٧٩سال  بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در        

سؤاالتي نظير  . قرار داديم ) پدر، مادر، خواهر، برادر    (پرسش نامه را در اختيار هر يك از اقوام درجه يك آنها              
رع، ميزان تحصيالت، درمان پذير نبودن صرع، مادام العمر بودن مصرف دارو، ارثي بودن بعضي از انواع ص                    

 .را پرسيديم و اطالعات را پس از جمع آوري مورد تجزيه و تحليل قرار  داديم.... واگيردار بودن صرع و

 رأي به غيرقابل درمان بودن اين بيماري         ) درصد ٦/٢٠( نفر   ٨١  نفر از اطرافيان بيماران صرعي،       ٣٩٣ از   :يافته ها
 ٣٥/٩١( نفر   ٣٥٩العمر دارو در اين بيماري بود و          نظرشان براي استفاده مادم     )  درصد ٥/٨٧( نفر   ٣٤٤. دادند
از كل افراد اعتقاد به واگيردار      )  درصد ١٢( نفر   ٤٧متأسفانه  . افراد اطالعاتي از عوارض داروئي نداشتند     ) درصد

 نفر فرد   ٢١٥از  . به روش هاي غيردارويي در درمان اشاره داشتند      )   درصد ٢٥/٥٦( نفر   ٢٢١بودن بيماري داشتند و     
تنها . به مخفي كردن بيماري اشاره كردند     )   درصد ٤/٣١( نفر   ٥٦ نفر مذكر    ١٧٨و از   )  درصد ٦/٤٤( نفر   ٩٦مؤنث  

اشتغال )  درصد ٥٨( نفر   ٢٢٨. از محدوديت هاي اجتماعي،  فردي و ورزشي آگاهي داشتند       )  درصد ٧٥/١٤( نفر   ٥٨
ز افراد اطالعاتي در ارتباط با عوارض       ا)   درصد ٥/٩٦( نفر   ٣٧. به تحصيل تا درجات عالي را ممكن مي دانستند       

 . داروئي در دوران حاملگي نداشتند

 با توجه به آمار به دست آمده مي توان اين طور نتيجه گيري كرد كه نه فقط اطالعات                   :نتيجه گيري و توصيه ها  
به بيماري  عمومي در ارتباط با بيماري صرع بسيار اندك است، بلكه اعتقادات غلط و بينش هاي ناصحيح نسبت                  

هم چنان وجود دارد و تالش گسترده اي را در جهت اطالع رساني و تبليغات مثبت براي باال بردن سطح آگاهي                     
 . عمومي را مي طلبد

  صرع،  اطرافيان بيماران صرعي:واژگان كليدي
 

 
 
  متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي كاشان -١

 شان  گروه داخلي، دانشگاه علوم پزشكي كا-٢
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 مقدمه
تشنج نوعي بيماري مغزي است كه ناشي از         
ديس شارژهاي متناوب ناگهاني بيش از حد، امواج        
غيرطبيعي مغز است كه مي تواند به شكل يك يا            

 : همه موارد زير بروز كند

 . اختالل سطح هوشياري-١

 . احساس هاي غيرطبيعي-٢

 . حركات غيرطبيعي-٣

 . اختالل اتونوم-٤

 ).١ و ٢ و ٣(واني  اختالالت ر-٥
 

تشنج ناشي از اختالالتي در سطح مغز انسان        
است كه درمان و كنترل نسبتاً مشكلي دارد و              
عوارض زيادي به جا مي گذارد، به طوري كه اگر           
طول مدت آن طوالني باشد، باعث كاهش ضريب         
هوشي، افت تحصيلي و يا اختالالت رواني             

 ). ٥ و ٤(گـوناگون خواهد شد 

 كه دوران كودكي دوران مهمي        از آنجائي 
براي رشد مغز محسوب مي شود، در صورت بروز         
تشنج هاي شديد در اين دوران اختالالت              
جبران ناپذيري در مغز ايجاد خواهد شد كه تمام           
ابعاد زندگي آينده فرد را تحت الشعاع قرار خواهد         

پس بسيار حائز اهميت مي باشد كه بيماري هر         . داد
و مورد درمان قرار گيرد             چه زودتر تشخـيص      

 درصد و بروز آن     ١٠شيوع صرع بيش از     ). ٦ و   ١(
 درصد در سال  گزارش شده است        ٢/٠-٢/٢حدود  

)١ -٦ .( 

 سالگي  ٢٠بروز اپي لپسي در سنين زير          
و در كودكان سياهپوست بيشتر از      ) ٣(شايع تر است   

شايد اين  . كودكان سفيد پوست گزارش شده است     
ل پره ناتال، تغذيه،  تروما و ساير        نكته اهميت عل   

نوع فوكال  . فاكتورهاي محيطي را مطرح مي كند      
شايع تر از نوع جنراليزه تشنج است و در جنس             

از آنجائي  . مذكر بيشتر از نوع مؤنث ديده مي شود       
كه بيماري صرع بيماري شايعي است و اكثراً در            
سنين جواني اتفاق مي افتد عدم توجه به آن مي تواند    
آسيب هاي فردي مثل تأثير بر سطح علمي و رفتار          
اجتماعي فرد و تأثير بر اقتصاد و سازندگي يك            

پس ما پزشكان    ). ١ - ٦(كشور داشته باشد      
دست اندركار امور بهداشتي و درماني را بر آن            
مي دارد كه نهايت سعي و تالش خود را در جهت           
 درمان، اطالع رساني و آگاهي دادن به افراد جامعه        

به عمل آوريم و با توصيف و تشريح مناسب براي           
عامه مردم از عوارض و پيامدهاي ناگوار و غيرقابل         
. جبران ناشي از عدم آگاهي كافي جلوگيري نمائيم        

در اين راستا بررسي ديدگاه و نگرش اطرافيان            
بيماران مبتال به صرع بستري در بيمارستان شهيد           

نظر قرار   را مد     ٧٨ - ٧٩بهشتي كاشان در سال      
 . داديم

 
 مواد و روش ها

با . اين مطالعه نوعي مطالعه توصيفي است       
استفاده از پرونده بيماران مبتال به صرع بستري در          

 ٧٨ - ٧٩بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال         
سپس با مراجعه به    . آدرس بيماران استخراج گرديد   

منزل بيماران پرسش نامه اي در اختيار هر يك از           
قرار ) پدر،  مادر، خواهر،  برادر    (درجه يك   اقوام  

داده شد و اطالعاتي شامل ميزان تحصيالت،            
درمان پذير بودن صرع،  مادام العمر بودن مصرف         

صرع،  ارثي بودن انواعي از صرع،           داروي ضد 
واگيردار بودن صرع،  درمان غيرداروئي صرع،  نوع        
ا پزشك درمان كننده صرع،  ارتباط تغذيه يا طعم غذ       

با بروز حمله صرع،  مخفي نگهداشتن بيماري صرع         
از ديگران، محدوديت اجتماعي، فردي،  ورزشي         
براي بيماران صرعي،  ادامه تحصيل براي افراد           
صرعي،  ازدواج افراد صرعي،  حاملگي آنها و            
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مصرف دارو در حاملگي جمع آوري شد و سپس          
 . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

 
 يافته ها

 نفر از اطرافيان بيماران صرعي وارد          ٣٩٣
مؤنث و  )  درصد ٧/٥٤( نفر   ٢١٥مطالعه شدند كه    

از كل افراد   . مذكر بودند )  درصد ٣/٤٥( نفر   ١٧٨
 ٣٥٥بي سـواد،  )  درصد ٥/٨ ( نفر   ٢٣مورد مطالعه   

 نفـر ٦تحصـيالت تا ديپلـم و     )  درصـد ٩٠(نفـر  

 .ميزان تحصيالت باالي ديپلم داشتند     ) درصد٥/١(
 ٣١٢در پرسش درمان پذيـر بودن بيماران صرعي         

به درمان پذير بودن صرع جواب     )   درصد ٤/٧٩(نفر  
جواب منفي دادند   )  درصد ٦/٢٠( نفر   ٨١مثبت و   

 ١٥ درصد افراد بي سواد و        ٥/٨٧كه از اين ميان      
درصد افراد تحصيالت تا ديپلم داشتند كه نشان            

افراد مي دهد افزايش ميزان تحصيالت آگاهي هاي        
جدول (نسبت به اين بيماري نسبتاً افـزايش مي يابد        

١ .( 
 

 توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران مبتال به صرع به درمان پذير بودن صرع بر حسب ميزان تحصيالت، -١جدول 
 ١٣٧٨ - ٧٩كاشان 

غيرقابل درمان بودن جمع  درمان پذير بودن
قابليت درمان

 ميزان تحصيالت

 بي سواد ٤) ٥/١٢ (* ٢٨ )٥/٨٧( ٣٢

 تا ديپلم ٣٠٢) ٨٥( ٥٣) ١٥( ٣٥٥

 باالتر از ديپلم ٦) ١٠٠( - ٦

 جمع ٣١٢) ٤/٧٩( ٨١) ٦/٢٠( ٣٩٣
 . اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *             

 
توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران صرعي      
به طول درمان داروئي بر حسب ميزان تحصيالت          

 ارائه گرديده است و نشان         ٢ل شماره    در جدو 

 درصد افراد دريافت دايمي دارو را         ٥/٨٧مي دهد  
اعالم مي دارند كه حتي در بين افراد تحصيل كرده          

 .نيز اين اعتقاد  وجود داشت
 

 - ٧٩ توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران صرعي به طول درمان داروئي بر حسب ميزان تحصيالت، كاشان -٢جدول 
١٣٧٨ 

 دائمي موقت جمع
طول درمان

 ميزان تحصيالت

 بي سواد ٣٠) ٧٥/٩٣ (* ٢) ٢٥/٦( ٣٢

 تا ديپلم ٣١٠)٣/٨٧( ٤٥) ٧/١٢( ٣٥٥

 باالتر از ديپلم ٤) ٦/٦٦( ٢)٤/٣٣( ٦

 جمع ٣٤٤) ٥/٨٧( ٤٩) ٥/١٢( ٣٩٣

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*             

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 8

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-195-fa.html


82 .... بررسى ديدگاه و نگرش اطرافيان بيمار مبتال به صرع بسترى،                               فيضپژوهشى ، فصلنامه علمى/     

اواني پاسخ   توزيع فر   ٣در جدول شماره      
اطرافيان بيماران صرعي به پرسش اطالع از عوارض       
داروئي بر حسب ميزان تحصيالت ارائه گرديده          

 درصد از عوارض    ٣٥/٩١است و نشان مي دهد كه      
داروئي ابراز بي اطالعي نمودند و اين درصد با            

 . افزايش ميزان تحصيالت كاهش مي يابد
 

 بيماران صرعي به پرسش اطالع از عوارض داروئي بر حسب ميزان  توزيع فراواني پاسخ اطرافيان-٣جدول 
 ١٣٧٨ - ٧٩تحصيالت، كاشان 

 دارند ندارند جمع
عوارض داروئي

 
 ميزان تحصيالت

 بي سواد - ٣٢) ١٠٠ (* ٣٢

 تا ديپلم ٣١)٧/٨( ٣٢٤) ٣/٥١( ٣٥٥

 باالتر از ديپلم ٣) ٥٠( ٣) ٥٠( ٦

 جمع ٣٤) ٦٥/٨( ٣٥٩) ٣٥/٩١( ٣٩٣

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*             

 
 توزيع فراواني پاسخ      ٤در جدول شماره      

اطرافيان بيماران صرعي به پرسش ارثي بودن بعضي     
از موارد صرع بر حسب ميزان تحصيالت ارائه            

 درصد افراد   ٩/٩٢گرديده است و نشان مي دهد كه       
اين مسئله را تأكيد كردند و ميزان تحصيالت در           

 . نوع پاسخ بسيار حائز اهميت مي باشد
 

 توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران مبتال به صرع به پرسش ارثي بودن بعضي از موارد صرع بر حسب -٤جدول 
 ١٣٧٨ - ٧٩ميزان تحصيالت، كاشان 

 هست نيست جمع
ارثي بودن صرع

 
 ميزان تحصيالت

 بي سواد ٢٨) ٥/٨٧ (* ٤) ٥/١٢( ٣٢

 تا ديپلم ٣٣١) ٢/٩٣( ٢٤) ٨/٦( ٣٥٥

 باالتر از ديپلم ٦) ١٠٠( - ٦

٣٦٥) ٩/٩٢( ٢٨) ١/٧( ٣٩٣  جمع 

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*             
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 توزيع فراواني پاسخ      ٥در جدول شماره      
اطرافيان بيماران صرعي به واگيردار بودن صرع بر         
حسب ميزان تحصيالت ارائه گرديده است و            

 درصـد افـراد پاسـخ مثـبت     ١٢ن مـي دهد كه    نشا
دادند كه بيـشترين تعداد در مـيان افـراد بي سـواد        

 . بود
 

  ـ  توزيع فراواني پاسخ اطرافيان صرعي به واگيردار بودن صرع بر حسب ميزان تحصيالت٥جدول 
 

 هست نيست جمع
واگير دار

 ميزان تحصيالت

 بي سواد ١٩) ٤/٥٩ (* ١٣) ٦/٤٠( ٣٢

 تا ديپلم ٢٨) ٩/٧( ٣٢٧) ١/٩٢( ٣٥٥

 باالتر از ديپلم - ٦) ١٠٠( ٦

 جمع ٤٧) ١٢( ٣٤٩) ٨٨( ٣٩٣
 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*             

 
 توزيع فراواني پاسخ      ٦در جدول شماره      

اطرافيان بيماران صرعي به روش هاي غيردارويي بر       
است و نشان   حسب ميزان تحصيالت ارائه گرديده       

مي دهد كه ارتباط ميان ميزان تحصيالت و پاسخ به          
روش هاي غيرداروئي مهم است به طوري             

 درصد از افراد بي سواد دعانويسي را از         ٦٢/٦٥كه  
 درصد افراد   ٨٥/٩روش هاي درمان معرفي كردند،      

تا زير ديپلم نيز به لحاظ اعتقادات غلط روش              
 درصد  ٢٥/٥٦دعانويسي را مؤثر دانستند و در كل         

 . افراد به روش هاي غيرداروئي تأكيد داشتند
 

  توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران صرعي به روش هاي غيردارويي بر حسب ميزان تحصيالت-٦جدول 

 بلي

 خير جمع
  زمانر مروبه گياهيداروهاي دعانويس

 غيرداروئيدرمان
 
 

  تحصيالتميزان

  سوادبي ٣) ٣/٩( * ٦) ٧٥/١٨( ٢١) ٦٣/٦٥( ٢) ٢٥/٦( ٣٢

  ديپلمتا ٨١) ٨/٢٢( ٧٥) ١٠/٢١( ٣٥) ٨٥/٩( ١٦٤) ٢٠/٤٦( ٣٥٥

  از ديپلمباالتر - - - ٦) ١٠٠( ٦

 جمع ٨٤ ٨١ ٥٦ ١٧٢) ٧٥/٤٣( ٣٩٣

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*   

 
در بررسي توزيع فراواني اطرافيان بيماران        

س تخصص پزشك صرعي به تحت نظر بودن بر اسا
 درصد  ٧/٣معالج بر حسب ميزان تحصيالت، كه         

 درصد  ١/١٠افراد متخصص داخلي مغز و اعصاب،       
 درصد روان پزشك و    ٤٥/٢٥جراح مغز و اعصاب،     

 درصد متخصص داخلي را به عنوان پزشك          ٧٥/٠
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معالج مي دانستند و در هر سه رده تحصيالت درمان         
يشتر بيماري را به تخصص داخلي مغز و اعصاب ب         

 . مرتبط مي دانستند

در بررسي توزيع فراواني پاسخ اطرافيان          
بيماران صـرعي به ارتباط غذائي و طعـم غذا با            

 درصد از افراد نوع غذا را با صرع            ٦/٢٠صرع،  
 درصد  ٢٥/٥١مرتبط مي دانستند كه از اين ميزان،         

افراد ترشيجات را بيش از بقيه انواع طعم هاي             
در جدول  . ماري مي دانستند غذائي در ارتباط با بي     

 توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران         ٧شماره  
صرعي به مخفي نگهداشتن بيماري بر حسب            
تحـصيالت ارائه گرديده است  و نشان مي دهد كه          

 درصد از افراد بي سواد به مخفي نمـودن            ٩/٧١
بيماري اشاره داشتند و با افزايش تحـصيالت ميزان        

 درصد از    ٦٥/٤٤. ي يافتمخفي نمودن كاهش م    
افـراد مؤنث مـعتقد بودند كه بايد بيـماري را            
مـخفي نمود، در حالي كه اين مـيزان در افـراد            

 .  درصـد بود٤٦/٣١مذكـر 
 

 
 توزيع ميزان فراواني پاسخ اطرافيان بيماران صرعي به مخفي نمودن بيماري بر حسب ميزان تحصيالت، -٧جدول 

 ١٣٧٨ – ٧٩كاشان 
 

 آري خير جمع
مخفي نمودن بيماري

 
 ميزان تحصيالت

 سواد بي ٢٣) ٩/٧١ (* ٩) ١/٢٨( ٣٢

                        ديپلمتا ١٢٨) ٣٦( ٢٢٧) ٦٤( ٣٥٥

  از ديپلمباالتر ١) ٦/١٦( ٥) ٤/٨٣( ٦

 جمع ١٥٢) ٦٧/٣٨( ٢٤١) ٣٢/٦١(  ٣٩٣

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*             

 
 بررسي فراواني پاسخ اطرافيان بيماران         در

صرعي به آگاهي از محدوديت هاي اجتماعي،           
 فردي، ورزشي بيماران بر حسب ميزان تحصيالت،        

 درصد افراد هيچ گونه اطالعاتي در اين           ٢٥/٨٥
 درصد از افراد    ٦٥/٨٥در اين راستا    . ارتباط نداشتند 

ها تا حد ديپلم نيز ابراز بي اطالعي از نوع محدوديت         
 درصد افراد ادامه تحصيل بيماران          ٤٢نمودند  

صرعي به درجات عالي را غير ممكن دانستند كه           
 درصد اين افراد با ميزان تحصيالت تا ديپلم         ٤٨/٨٢
در بررسي تعيين ميزان فراواني پاسخ اطرافيان        . بود

 ٣٥/٦بيماران صرعي به ازدواج با بيماران صرعي،         
ا افراد صرعي   درصد از افراد حاضر به ازدواج ب        

 . بودند

 ميزان فراواني پاسخ      ٨در جدول شماره      
اطرافيان به قطع دارو در دوران حاملگي بر حسب          
ميزان تحصيالت ارائه گرديده است و نشان مي دهد        

 درصد افراد معتقدند كه دارو در دوران           ٨٥كه  
 درصد ٥/٩٩حاملگي قطع نشود ولي در اين بررسي    

اروئي در دوران    هيچ گونه اطالعي از عوارض د      
 . حاملگي نداشتند
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 ـ توزيع فراواني پاسخ اطرافيان بيماران صرعي به قطع دارو در دوران حاملگي بر حسب ميزان تحصيالت، ٨جدول 
 ١٣٧٨ - ٧٩كاشان 

 بلي خير جمع

قطع دارو
 
 

 ميزان تحصيالت

  سوادبي ١٣) ٦/٤٠(* ١٩) ٠٤/٥٩( ٣٢

  ديپلمتا ٤٤) ٤/١٢( ٣١١) ٦/٨٧( ٣٥٥

  از ديپلمباالتر ٢) ٤/٣٣( ٤) ٦/٦٦( ٦

 جمع ٥٩) ١٥( ٣٤٤) ٨٥( ٣٩٣

 .  اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*     

 
 بحث

باورهاي غلطي در مورد بيماري صرع وجود       
دارد و اين امر موجب محروميت هاي شديد             
اجتماعي بيماران شده است به طوري كه بسياري از         

اكثر افراد  . خفي مي كنند بيماران، بيماري خود را م     
تحصيالت تا ديپلم    )  درصد ٩٠(مورد مطالعه    

 . داشتند

به درمان ناپذير بودن    )  درصد ٦/٢٠( نفر    ٨١
 ٥/٨٧بيـماري جواب مثبت دادند كه از اين تعداد          

.      درصد آنها را افـراد بي سواد تشكـيل مي داد           
 درصد آنها افرادي با ميزان تحصيالت تا ديپلم          ١٥
د و با افزايش تحصيالت آگاهي آنها نسبت به          بودن

در تحقيقي  . درمان پذير بودن صرع افزايش مي يافت    
 به صورت تصادفي از ميان عامه       ١٣٧٦كه در سال    

مردم شـهر ازنا در مـورد فوق صـورت گرفت،             
 درصد مردم بيماري صرع را العالج معرفي           ٤٥

اختالف موجود مي تواند ناشي از        ) ٦(كردند،  
ايي بيشتر اطرافيان درجه يك از بيماري صرع          آشن

 . نسبت به مردم عادي باشد

 ٥/٨٧در زمينه طول درمان بيماري صرع          
درصد افراد به دريافت دائم دارو جواب دادند كه          
. نشان دهنده نداشتن اطالعات كافي از بيماري است      

 ٦٥/٨( نفر    ٣٤در زمينه عوارض داروئي تنها          
ارض داروئي نمودند كه     اظهار اطالع از عو   ) درصد

اين نشان دهنده بي اطالعي وسيع اطرافيان بيماران        
صرعي و نياز به آگاهي هاي الزم به اين افراد              

در پرسش ارثي بودن بعضي از انواع صرع        . مي باشد
 درصد افراد آن را تأييد كردند در حالي كه            ٩/٩٢

 درصد صرع را ارثي مي دانستند       ٣٧در تحقيق ازنا    
 درصد افراد پاسخ    ١٢گير بودن صرع    در پرسش وا  

مثبت دادند كه بيشترين تعداد در ميان افراد بي سواد         
 درصد آن را واگيردار      ٨بود ولي در تحقيق ازنا        

 . مي پنداشتند

در پرسش درمان بيماران صرعي به             
روش هاي غيردارويي از جمله دعانويسي و درمان        

  نفر ٢٢١به مـرور زمان و مصرف داروهاي گياهي،        
از افراد پاسخ مثبت دادند كه از         )  درصد ٢٥/٥٦(

 روش دعانويسي  )  درصد ٣١/٢٥( نفر   ٥٦اين تعداد   
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 درصد افراد بي سواد اين      ٦٢/٦٥. را مؤثر دانستند  
روش را قبول داشتند در حالي كه در افراد باالتر از           

اين . ديپلم هيچكس اين روش را مؤثر ندانست         
واند در درمان   نشان مي دهد كه اطالعات علمي مي ت     

 ٩/٤در تحقيق مردم ازنا     . صحيح بيماري مؤثر باشد   
درصد افراد مراجعه به دعانويس را مؤثر               

 . مي دانستند

 درصد افراد به       ٧/٦٣در اين مطالعه       
 درصد به   ١/١٠متخصص داخلي مغز و اعصاب،       

 درصد به روانپزشك    ٤٥/٢٥ جراح مغز و اعصاب،     
  درصد به متخصص داخلي مراجعه          ٧٥/٠و   

 درصد به    ٤٥مي كردند در حالي كه مردم ازنا           
 درصـد به داخلي مغز و اعـصاب،        ٣٣روانپزشك،  

 درصد به   ٦/٣ درصد به جراح مغز و اعصاب و         ٩/٥ 
 درصد به متخصص داخلي      ٦/٢پزشك عمومي و     
 درصد افراد بين مواد        ٦/٢٠. مراجعه مي كردند 

غذايي و طعم غذا با بروز صرع ارتباطي را قايل             
 درصد موارد    ٢٥/٥١ كه از اين ميزان در          بودند

 . ترشيجات را از بقيه طعم ها بيشتر مرتبط مي دانستند

در سؤال مخفي نمودن بيماري و عدم             
نظرشان )   درصد ٣٣/١( نفر   ٢٤١مراجعه به پزشك    

مـخفي نمودن بيـماري بود، در حالي كه در ازنا           
در سؤال  .  درصد مردم اين اعتقاد را داشتند         ٣٠

از محدوديت هاي اجتماعي،  فردي ورزشي      آگاهي  
 درصد افراد هيچ گونه اطالعاتي     ٢٥/٨٥اين بيماري   

 درصد افراد تا حد      ٦٥/٨٥. در اين زمينه ندشتند    

ديپلم نيز ابراز بي اطالعي از نوع محدوديت ها            
در پرسش ادامه تحصيل بيماران صرعي تا        . نمودند

 درصد رأي به قادر نبودن       ٤٢درجات عالي علمي    
 . بيماران به ادامه تحصيل دادند

 
 ٩/٧( نفر    ١٧ نفر افراد مؤنث       ٢١٥از بين    

 نفر  ٨ نفـر افراد مذكـر تنها      ١٧٨و از بين    )  درصـد
رأي به ازدواج با افراد صرعي دادند        )   درصد ٥/٤(

 درصد افراد حاضر به ازدواج با        ٦٥/٩٣و در كل    
در پرسش ادامه يا قطع درمان      . افراد صرعي نشدند  

 درصد افراد معتقد به      ٨٥ صرع در حاملگي       ضد 
 درصد  ٥/٩٩ادامه درمان در حاملگي بودند ولي         

در كل  . افراد اطالعي از عوارض دارويي نداشتند      
با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده مي توان به            
سادگي به عدم آگاهي كافي افرادي از جامعه كه در      

رده هم چنين  ارتباط مستقيم با بيماري مي باشند پي ب      
نمودهاي غلطي از بيماري صرع كه در بين عامه            

به . مردم مطرح مي باشد را به وضوح احساس كرد        
همين دليل توجه بيشتر به شناختن اين بيماري به           

 . جامعه را طلب مي كند

 
 تشكر و قدرداني

در پايان از زحمات جناب آقاي دكتر             
شجاعي،  سركار خانم مازوچي و جناب        ... حبيب ا

آقاي مهندس موسوي كه در طول پژوهش ما را            
 . ياري كردند تشكر مي نمايم
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