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Мултипла склероза (МС) е хронично заболување на централниот нервен систем каде имуниот систем
ја напаѓа обвивката на нервните клетки (миелин) во мозокот, ‘рбетниот мозок и очниот нерв,
предизвикувајќи воспаление кое води до траен инвалидитет.

Најчестата форма на МС, релапсна МС, се дијагностицира кај лица на 20-40 годишна возраст и се
манифестира на различен начин кај различни лица. Симптомите на МС може да се јават во било кое
време; независно дали се периодични релапси, кога симптомите се влошуваат, или пак хронични
проблеми како потешкотии со одење, замор, пореметување на мочниот меур и видот.1,2

За да дознае повеќе за искуствата на лицата со МС како и секојдневните соочувања на нивните
партнери кои ги подржуваат, Рош спроведе едно од најголемите меѓународни истражувања од ваков
вид. Истражувањето „МS MindSet” собра податоци од 3.478 учесници со цел да ги идентификува
најчестите бариери кои ги спречуваат лицата со МС да се чувствуваат дека имаат контрола врз својот
живот и како непредвидливоста на болеста влијае врз секојдневниот живот.

МS MindSet истражување 
Разоткривање на непредвидливоста на мултипла склероза

Општестевното влијание на непредвидливоста
Непредвидливоста може значително да влијае врз начинот на размислување и секојдневниот
живот на лицата со МС како и нивните партнери, особено кога треба да се извршат
општествени обврски. Ова истражување покажа дека:

Лицата со МС

Не учествувале на активности 
како свадби, родендени и 

празници поради МС симптоми 
или релапси

Избегнуваат да направат 
долгорочни планови бидејќи не 

можат да претпостават како ќе се 
чувствуваат

Ги намалуваат социјалните 
обврски поради 

непредвидливоста на 
мултиплата склероза

Тврдат дека болеста влијаела 
врз врската со партнерот кој 
има мултипла склероза

Ги намалуваат нивните 
социјални интеракции 
бидејќи не знаат како ќе се 
чувствува нивниот партнер 

Партнерите на лица со МС

Не учествувале на активности 
како свадби, родендени и 
празници поради МС симптомите 
на нивните партнери

Тврдат дека не биле подготвени 
за товарот кој го носи грижата за 
лице со мултипла склероза



Секојдневни искуства и потреба за поддршка

Симптомите на МС и влошувањата често се јавуваат неочекувано и предизвикуваат потешкотии
во извршување на секојдневните задачи како за лицата со мултипла склероза така и за нивните
партнери. Ова истражување покажа дека:
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1. Multiple Sclerosis International Federation. About MS: What is MS? Достапно на: https://www.msif.org/about-
ms/what-is-ms/. 2. National Multiple Sclerosis Society. MS Symptoms. Достапно на: http://www.nationalmssociety.
org /Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms.

Податоците не се публикувани. Сите права се задржани.

Истрaжувањето „MS MindSet“ било спроведено од страна на KRC Research како онлајн истражување
кое влучило 1.727 лица со мултипла склероза и 1.751 партнер на лица со мултипла склероза.
Истражувањето се спроведувало од 8 до 25 јули 2016 година во САД; и од 26 јануари до 16 февруари
2017 година во Канада, Франција, Германија, Италија, Шпанија и Велика Британија.

Методологија на истражувањето

Лицата со МС Партнерите на лица со МС

чистење на домоткупување намирници готвење

Тврдат дека би сакале да 
имаат помош при 
извршување на секој-
дневните задачи и 
активности во нивниот дом, 
на пр. чистење и готвење 
кога не се чувствуваат добро

Тврдат дека би сакале да 
имаат помош при извршување 
на секојдневните задачи и 
активности во нивниот дом, на 
пр. чистење и готвење кога 
нивните партнери со МС не се 
чувствуваат добро

Дневни активности за кои лицата со МС најмногу би сакале да имаат помош вклучуваат:


