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 المناعیة الصفیحات نقص مع الحیاة على الضوء تُلقي العالمیة WISh-I االستقصائیة الدراسة الموضوع:

   ، االسم] [أدِرج مرحبًا

  إجراؤھا تم التي االستقصائیة الدراسات  أكبر من  واحدة بخصوص بك باالتصال  أقوم  أنا ،المرضى] مجموعة  اسم [أدِخل عن نیابةً 
ITP (  للمرض   العالمي  للتأثیر استقصائیة   دراسة وھي  )*،ITP(  المناعیة الصفیحات نقص فرفریة  مجال  في  اإلطالق على

WISh-(I Survey Impact World(( ، النادر الدم  اضطراب یُحدثھ أن یمكن الذي النطاق الواسع التأثیر عن یكشف والذي  
 المرضى.  حیاة  نوعیة على ھذا

  العبء  على الضوء  وتسلیط   WISh-I  بنتائج الوعي نشر  في  للمساعدة  اإلعالمي]  المنفذ   اسم [أدِرج في  مقال  بكتابة  مھتم  أنت ھل
   ؟ ITP مرض  مع للحیاة  الحقیقي 

  في  ترغب نتك إذا الرئیسیة، للنتائج البیانیة الرسوم  أیًضا طّیھ  ُمرفق  أدناه.  WISh-I لـ  الرئیسیة النتائج ملخص  على  االّطالع یُرجى
 اتصاالتك.  في ذلك تضمین

 : WISh-I لـ  الرئیسیة  النتائج 

  الدراسة  إكمال  وقت  وعند %) 58( التشخیص  وقت   عند شیوعاً، المریض عنھا أبلغَ  التي األعراض  أكثر  أحد اإلرھاق  كان •
  األعراض نطاق خارج  كان اإلرھاق أن األطباء  شعرَ  وبالمقارنة،  شدیًدا.  المرضى  غالبیة اعتبره حیث  %)، 50( االستقصائیة

  ثلث  من أقل  أن األطباء یعتقد عام، وبشكلٍ   التشخیص، وقت   عند المرضى منھا یُعاني أن المرجح من  كان التي األولى  الخمسة 
 اإلرھاق.  من یُعانون المرضى 

 : عالجیة  أھداف ثالثة أھم في التفكیر منھم طُلب  عندما واألطباء  المرضى بین تلفةمخ نظر وجھات ھناك كانت •
o  َالصحي الدم  وتعداد %)، 64( الحیاة جودة  وتحسین %)، 72( التلقائي النزیف حاالت في  بانخفاض  األطباء أفاد  

)51 .(% 
o مرض تفاقُم بات نو منع على %) 44(  وكذلك  %)،64( الصحیة  الدم  تعدادات على الضوء  المرضى  سلّط  كما ITP  

   %)41(  الطاقة مستویات  وزیادة
  كبیرة، تحدیاتٍ  على  ITP  مرض ینطوي أن یمكن الدمویة.   الصفائح عدد  بكثیر تتجاوز  المرضى رفاھیة  أن WISh-I یُوّضح •

  والقدرة  ضیةالریا  التمارین ممارسة على  والقدرة  الطاقة، مستویات  على التأثیر ذلك في   بما -  للحالة البدنیة التأثیرات من
  أن بما االجتماعیة.  واألنشطة والتعلیم، العمل، في  اإلنتاجیة على السلبي التأثیر  إلى وصوالً   -  الیومیة  المھام أداء  على المحدودة 

  من أكثر خالل   من الفعالیة وقیاس العالج  أھداف  تحدید خاص   بشكلٍ  المھم فمن  ،كبیر عاطفي عبء   إلى یؤدي  أن یمكن ذلك  كل
 وحدھا.   السریریة اتالمؤشر مجرد

  تحدید إلى وتھدف   دولة، 13 من طبیبًا  472و  مریًضا 1,507 وتتضمن قطاعات،  عدة  تشمل استقصائیة دراسة  WISh-I كانتْ 
  والموارد الدعم النتائج  تُسّھل  أن  یجب والطبیب.  المریض نظر  وجھة  من واإلنتاجیة  ) QoL(  الحیاة  جودة على  ITP مرض تأثیر

  حول   األجل طویلة والمساعدة بتعاُطف،  المرضى  مخاوف   ومقابلة  التشخیص، أثناء والعافیة   الرفاھیة مثل  مجاالت  في  الُمخّصصة
 العمل.  وأنشطة  االجتماعیة األنشطة 

  تعزیز خالل  ومن  .ITP مرض  مع یتعایشون  الذین أولئك  أصوات إلى وكذلك   الواقعیة، الرؤى ھذه  إلى بعنایة   االستماع یجب
 الحیاة.  لتحسین  اإلجراءات اتخاذ  یمكننا والفھم،   الوعي

  الدراسة  عن المعلومات من المزید على  العثور یمكنك .اإلعالمي]  المنفذ اسم  [أدِخل لـ أھمیة ذات WISh-I نتائج تكون  أن آمل
   .iwish-is-https://globalitp.org/index.php/what ھنا: االستقصائیة

 المعلومات.  من  المزید إلى  بحاجة  كنت إذا  أو أسئلة أي  لدیك كانت  إذا إبالغنا یُرجى

 التحیات،  أطیب  مع

 [االسم] 

 

   العالمي:  WISh-I  استطالع خلفیة

 2018 عام  في  إجراؤه تم  عالمي بحث •
 Novartis وشركة  المرضى، ومجموعات العالمیین، ITP خبراء بین تعاون •
   مقابالت بإجراء  وقاموا األسئلة  على دولة  13 عبر طبیبًا  472و  مریًضا 1,507 أجابَ  •

https://globalitp.org/index.php/what-is-iwish
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  مع الحیاة، نوعیة على والتأثیر العالج،  وقرارات األعراض، عبء  ذلك  في  بما المجاالت عبر التصورات  االستبیان سّجل  وقد •
 للتحسین النطاق ذات  المجاالت  وكذلك ، ITP لمرض  الفعالة  واإلدارة  الجیدة الممارسة جوانب   إظھار

100 × (<   الدم   في  الدمویة   الصفائح   عدد  انخفاض   بسبب  ُمفرط  نزیف  أو   دماتك  یُسبّب  أن   ویمكن  الذاتیة  للمناعة   نادر  اضطراب   ھو   ITP  *إن
 مستمرة  طبیة  إدارة  یتطلب مّما الحیاة، نوعیة  على كبیر وتأثیر ُمنھك إرھاق إلى  یؤدي أن یمكن لتر)./910

 

 


