
صرع و ازدواج



معموال دو دغدغه اصلی که مبتالیان در مورد ازدواج دارند، ترس
از گفتن به شریک زندگی و انتقال صرع به فرزند آینده است. 

شـروع زندگی مشتـرک یکـی از مهم ترین وقایع 
زندگی است و به خـودی خـود در بهتـرین شرایط نیز 

می تواند با استرس و چالش هایی همراه باشد.
بدیهـی است بــرای افــراد مبتــال به صــرع عـالوه بر 
نگـرانـی های طبیعـی دوران ازدواج، پذیـرش بیماری 
این افراد از سوی شریک زندگی آینده چالش برانگیز 

خواهد بود.

۱



اولین و مهمترین سوالی که به ذهن می رسد 
ایـن است که چه زمانـی برای اطالع به همسر 
آینده در مورد ابتال به صرع و شرایط ویژه این 

بیماری مناسب است.

بـاید به ایـن نکتـه توجـه نمــود که در صحبت های قبـل از 
ازدواج مطرح کردن این موضوع نبـاید خیلـی زود یا خیلی 
آشنـایی،  اول  روزهای  در  نه  مثـال  بــرای  انجام شود.  دیر 
صحبت در این مورد صحیح است و نه دیـر مطرح کـردن آن. 
به عبارت دیگر زمانی که فرد نظر مثبت خود را برای 
ازدواج اعالم کرده است به هیچ وجه زمان مناسبی 

نیست.
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۲



توصیـه می شـود صحبت در مورد این 
موضوع از طریق صحبت کردن رو در رو 
انجام شود و به صورت تلفنی و یا از 

طریق فضای مجازی نباشد.

۳



اگر قصد ازدواج دارید بهتر است بیماری صرع خود را با شخص مورد 
نظر در میان بگذارید. شما بهتر است نه تنها این موضوع را پنهان و 
مخفی نکنید، بلکه با کمال شجاعت و صادقانه این مطلب را با طرف 
مقابـل در میـان بگذارید و با همـراهی شریک آینده زندگی خود نزد 
پزشک متخصص مغز و اعصاب بروید. همدلی و پشتیانی شریک 

زندگی کمک زیادی به بیمار مبتال به صرع در حل مشکل می کند.

۴



به یاد داشته باشیم مبتالیان به صـــرع با 
دریــافــت داروی منــاسـب بــا دوز صــحــیــح 
می توانند یک زندگی سالم و با کیفیت بهتری 

داشته باشند.

۵



درصد کمی از انواع مختلف صرع ژنتیکی هستند و بیشتر 
انواع صرع ژنتیکی نیستند و الزم است بدانیم آن انواع 
ژنتیکی صرع نیز، صد در صد به فرزندان منتقل نمی شود. 

و انجام مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج توصیه می شود 
و انجام این آزمایش می تواند کمک کند برای پیش بینی 
اینــکـه آیـا فـرزنـدان ایـن زوج در آیـنــده دچــار صــرع 

می شوند یا خیر.

۶



خبر خوب این است که        مبتالیان به صرع 
بـا استفـاده از داروهای مناسب با دوز صحیح، 
خواب کافی و مدیریت استرس می توانند میزان 
تشنج های خود را به صفر برسانند و یک زندگی با 

کیفیت بهتر را تجربه کنند.
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