
شده و متوقف  مشکلاگر خونرسانی به قسمتی از مغز دچار 

تواند عملکرد طبیعی خود  گردد، این قسمت از مغز دیگر نمی

 . نامند این وضعیت را سکته مغزی می. را داشته باشد

 :علت و عوامل پیش آورنده

های عروقی، بیماریهای دریچه قلب،  فشار خون باال، ناهنجاری

های خارج  تشکیل شدن لخته اختالالت انعقادی خون،

 های منجر به شکستگی ای ، ضربه جمجمه

 :عالئم و شکایات

  سردرد ناگهانی و شدید بدون دلیل که فورا بعد از آن فرد

 .شود بیهوش می

 و عدم آگاهی نسبت به زمان و  تغییر سطح هوشیاری

 مکان

  به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتماال با

تهوع، استفراغ کردن، تب، سکسکه و یا قورت دادن حالت 

 .غذاها به سختی همراه است

 سرگیجه ی بدون دلیل یا افتادن ناگهانی روی زمین 

 به طور ناگهانی از دست دادن حافظه 

  یا نابیناییناگهانی  بخصوص در یک چشم تاری دید 

 به سختی )ن، تعادل بدن کاهش ناگهانی بینایی، قدرت بد

 (رفتن راه

 صحبت کردن و یا فهم صحبت دیگران مشکل در 

 کج شدن دهان 

 یا فلج ناگهانی در یک طرف و ضعف حسی  احساس بی

 پای یک طرف بدنو صورت و دست 

 بی اختیاری ادرار و مدفوع 

 :های تشخیص سکته مغزی روش

 اسکن تی سی

 آر آی  ام

 آنژیوگرافی مغزی

 جمجمهسونوگرافی داپلر از راه 

 مایع مغزی نخاعی از کمر آزمایش

 :درمان سکته مغزی

  بالفاصله با دیدن هر کدام از عالئم سکته مغزی با

بیمار را به نزدیکترین اورژانس تماس گرفته یا  111

 .ارستانی انتقال دهیدمیب

  در بسیاری از مواقع بیمار دچار سکته ناقص شده و

بیمار رفع شده و به بیمار مشکالت با رسیدگی سریع 

 .آورد سالمتی خود را به دست می

درمان بر اساس علت سکته مغزی و عالئم ایجاد شده انتخاب 

 .شود و شامل موارد زیر است می

در مواردی که لخته عامل ایجاد سکته مغزی است درمان با 

داروهای رقیق کننده خون در صورتی که ممانعتی نداشته 

 .شود باشد شروع می

 کنترل فشار خون جهت جلوگیری از سکته مجدد 

 ی اکسیژن  حفظ راه هوایی باز و تهویه کافی به وسیله

 درمانی

 بازتوانی عملکرد روده و مثانه 

 فیزیوتراپی و بازتوانی اندام از کار افتاده 

 درمانی  دارو 

 درمانهای حمایتی 

  آن از طریق  نترلکه کرژیم غذایی بیمار و توانایی بلعیدن

 .معدی انجام پذیر است -تعبیه لوله بینی 

 کنترل برون ده ادراری از طریق تعبیه سوندهای ادراری 

 :مراقبتهای روانی

 از حمایت بیش از حد از بیمار خودداری کنید. 

 موفقیتها و پیشرفتهای بیمار را تحسین کنید. 

  سکته بیمار را آگاه کنید که ناراحتی و افسردگی پس از

 .شود مغزی شایع است و به مرور زمان رفع می
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 :فعالیت بیمار

  تشویق کنیدبیمار را به انجام فعالیتهای مستقل. 

  بیمار را آموزش دهید به وسیله عضو غیر مبتال ، اندامهای

 .از کار افتاده را ورزش دهد

  بیمار را برای استفاده از وسایل حمایتی مانند واکر و عصا

 .کمک کنید

  زمان حرکت و راه رفتن بیمار جهت جلوگیری از سقوط

 .بیمار در سمت مبتالی بیمار بایستید

 :م هشدار دهندهعالئ

در صورت رخ دادن هر یک از عالئم زیر باید بیمار را  *

 .در کمتر از سه ساعت به اورژانس بیمارستان برسانید

 سرگیجه و اختالالت بینایی 

  و سطح هوشیاریتغییرات روانی 

 تشنج 

 عدم اجابت مزاج برای بیش از سه روز 

  (سختی تنفس) تغییر در شیوه تنفس بیمار 

 :یم غذاییرژ

 مصرف نمک و روغنها محدود شود. 

 ای بیمار  در صورتی که الزم است نسبت به تغذیه لوله

 .اقدام کنید

 حجم های غذایی کم  در صورتیکه بیمار بلع دارد وعده

 .بخورد و غذا را کامل بجود

  به بیمار کمک کنید تا غذا را به شیوه درست و سالم در

 .دهان قرار دهد

 شود بیمار را به پهلو  در صورتیکه بیمار در تخت تغذیه می

 .غرار دهید و سرتخت را باال ببرید

  در صورتیکه ممانعتی ندارد بیمار را تشویق کنید تا روزانه

 .لیتر مایعات مصرف کندبیش از دو 
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