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Резиме  Abstract 
   

Секој еден час некој човек ја добива дијагно-
зата мултиплекс склероза. Иако не е најчесто 
заболување, ниту пак најголема закана за чо-
вештвото, нејзиниот хроничен, варијабилен и 
непредвидлив тек може да има разурнувачко 
влијание врз сите оние што ја имаат дијагно-
зата или се грижат за некој што е заболен од 
мултиплекс склероза. 
Да се биде дијагностициран со мултиплекс 
склероза е инцидент, кој сам по себе носи го-
леми предизвици и промени во текот на жи-
вотот, особено ако станува збор за релапс и 
егзацербации на симптомите. Во зависност од 
клиничкиот тек на заболувањето, неопходно 
е болните да се приспособат на новонастана-
тата  ситуација,  да  се  подложат  на  целосен 

 Every hour someone receives a diagnosis of 
multiple sclerosis. Although it is not most 
common disease, or biggest threat to the huma-
nity, its chronic, variable and unpredictable 
course can have a devastating impact on all 
those who have it, or care about someone who 
does.   
Being diagnosed with multiple sclerosis is an 
incident, which brings big challenges and 
changes in the life course, especially if there are 
relapses and exacerbations of the symptoms. 
Depending on the clinical course of the illness, 
the persons with MS need to adapt to the new 
situation and undergo multidisciplinary 
rehabilitative treatment; also it is necessary to 
make  appropriate  adaptations  of   the   homes, 
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мултидисциплинарен рехабилитациски трет-
ман и да се направат соодветни адаптации на 
домот, со што во целина ќе се овозможи мак-
симално искористување на преостанатите спо-
собности на пациентите.  
Основна цел на нашето истражување е да 
дадеме јасен приказ на заболувањето, 
утврдувајќи ги реперкусиите што ги предизви-
кува врз животниот тек на болните, посебно 
насочувајќи се на проценката на самостојноста 
во изведувањето на секојдневните активности 
и потребата од окупациона терапија кај лицата 
со мултиплекс склероза, знаејќи дека се соочу-
ваат со проблеми во реализацијата на своите 
основни задолженија и обврски.  
Од основната цел на истражувањето произле-
гоа и основните задачи: да се детерминираат 
видовите на третман на кои биле подложени 
лицата со мултиплекс склероза во нашата ре-
публика, да се утврдат секундарните и терци-
јарните консеквенции од заболувањето, да се 
детектира начинот на изведување на секој-
дневните активности и приспособувањата на 
домот, да се утврди потребата од организира-
ње на окупациона терапија и да се направи 
споредба во функционирањето на лицата со 
стекната (лица со МС) и лицата со вродена ин-
валидност (лица со церебрална парализа).  
Примерокот на истражувањето беше приго-
ден, вклучувајќи ги субјектите со МС и ЦП 
достапни на теренот и отворени за соработка. 
Беа опфатени 32 испитаници со мултиплекс 
склероза на возраст од над 18 години, од кои 
12 машки и 20 женски и 25 испитаници со це-
ребрална парализа, на возраст од над 18 годи-
ни и со сочуван интелект. Половата распре-
делба на испитаниците од контролната група 
беше претставена со 11 машки и 14 женски ис-
питаници.  
Методолошката поставеност се темели врз ме-
тодите на структурална, дескриптивна и функ-
ционална анализа, методот на генерализација 
и компаративниот метод, а како техники се 
применети анализата на документација, скали-
рањето и анкетата. За собирање на податоците 
употребен е прашалник составен од комбина-
ција на неколку скали и индекси на проценка, 
прилагодени на специфичностите и каракте-
ристиките на примерокот: Импакт-скала за 
мултиплекс склероза (Multiple Sclerosis Impact 
Scale  MSIS-29), Бартелов индекс (БИ), Скала 
на рамнотежа по Берг, Прашалник за функ-

 which in general will enable maximal utili-
zation of the remaining patient’s abilities. The 
main goal of our research is to provide a clear 
review of the disease, determining the 
repercussions which it causes in the life cour-
se of the patients, especially directing toward 
the assessment of the independence in per-
forming daily activities and the need of 
occupational therapy in persons with multiple 
sclerosis, knowing that they are coping with 
problems in the realization of their basic duti-
es and responsibilities.     
The main goal of the research generates the 
main tasks: determination of the types of 
treatment which persons with MS receive in 
our country, determination of the secondary 
and tertiary consequences of the disease, 
detection of the way of performing the daily 
activities and home adaptations, determina-
tion of the need for organization and imple-
mentation of the occupational therapy and 
comparison of the functioning of the persons 
with acquired (persons with MS) and persons 
with inborn disability (persons with cerebral 
palsy).  
The sample of the research was convenient, 
including subjects with MS and CP available 
and open for cooperation. 32 examinees with 
multiple sclerosis older than 18 years, 12 ma-
les and 20 females and 25 examinees with 
cerebral palsy, older than 18 years and with 
normal IQ were included. The sex distribu-
tion of the examinees in the control group 
was presented by 11 males and 14 female 
subjects.    
The methodological structure is based on the 
methods of structural, descriptive and 
functional analysis, method of generalization 
and comparison method, and documentation, 
scaling and the survey were used as techni-
ques. A questionnaire composed of a combi-
nation of several assessment scales and 
indexes: Multiple Sclerosis Impact Scale 
MSIS-29, Barthel Index, Berg balance scale, 
Functional status questionnaire - FSQ, Disa-
bility index and Frenchay Activities Index - 
FAI, was used for data collection, and it was 
adapted to the specificities and the 
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ционалниот статус (Functional status questionar 
- FSQ), Индекс на инвалидност и Индекс на 
активности според Frenchay (Frenchay 
Activities Index - FAI). 
Добиените податоци беа групирани и табели-
рани, а потоа обработени со примена на стан-
дарден статистички програм SPSS 11 for 
Windows XP, каде природата на обележјата ја 
наметна примената на χ квадрат тестови 
(Пирсоновиот χ2 тест, Likelihood-ratio и Linear 
by linear асоцијација). 
Анализата на резултатите ја потврдува нашата 
претпоставка дека симптомите и текот на за-
болувањето влијаат врз ограничувањето на 
функционалните способности на заболените, 
притоа редуцирајќи ја нивната самостојност во 
реализирањето на активностите. Како резултат 
на зголемениот индекс на инвалидност, кој 
праволиниски расте со порастот на годините, 
кај голем број испитаници беше забележана 
намалена фреквенција на изведување на ос-
новните животни ангажмани од доменот на 
домот, работните обврски и искористувањето 
на слободното време.  
Компарирајќи ги резултатите на лицата со 
мултиплекс склероза и контролната група 
беше забележано дека лицата со МС имаат по-
голем проблем и тешкотии во соочувањето со 
заболувањето и прилагодувањето кон преоста-
натите способности, што доведува до психич-
ка бариера, апатија и повлекување од култур-
но-општествениот и социјален живот.  
Врз основа на структурата на добиените резул-
тати може да се констатира дека неопходен е 
мултидисциплинарен третман на заболените 
од мултиплекс склероза, кој ќе ја опфати цело-
купната личност на болниот. Проблемите и 
тешкотиите во секојдневното функционирање, 
пак, ја наметнуваат потребата од организирање 
и имплементирање на процесот на окупациона 
терапија, со што ќе се зголеми степенот на са-
мостојност и продуктивност кај лицата со МС.

characteristics of the sample.  
Collected data were grouped and tabled, and 
then processed by standard statistical 
program SPSS 11 for WindowsHP, where 
the nature of the notifications imposed usage 
of the chi square tests (Pearson chi square 
test, Likelihood-ratio and Linear by linear 
association). 
The analysis of the results confirmed our 
assumption that the symptoms and the course 
of the disease influence the limitation of the 
functional capabilities of the persons with 
MS, reducing their independence in the 
realization of the activities. As a result of the 
increased disability index, which grows 
proportionally with the increase of the age, a 
number of respondents reported reduced 
frequency of performing basic life engage-
ments in the domain of home activities, work 
and leisure.         
Comparing the results of the persons with 
multiple sclerosis and the control group, it 
was noted that persons with MS have bigger 
problems and difficulties in dealing with the 
disease and in the adaptation to the remaining 
abilities, which leads to the psychic barrier, 
apathy and withdrawal from the cultural-
societal and social life.    
According to the structure of the obtained 
results, it can be concluded that there is a 
need for multidisciplinary treatment of the 
persons with multiple sclerosis, which will 
cover the complete personality of the patient. 
The problems and difficulties in everyday 
functioning impose the need for organization 
and implementation of the occupational 
therapy process, which will increase the 
degree of independence and productivity of 
persons with MS. 
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