
 

 

 تهیه کننده: مریم کاشانی

 

 کارشناس پرستاری

 

 79پاییز 

 

 عالئم:
 بازو یا پاها به ,بیحسی و کرختی صورت

 خصوص در یک طرف بدن

 بازو و پاها در یک طرف   ,فلج صورت

 بدن

 عدم تعادل و لنگ زدن 

  اختالل در تکلم 

 اشکال در بلع 

 اشکال در ,کرختی و سوزش قسمتهای بدن

 درک وضعیت  و موقعیت

 تاری دید یا از دست دادن بینایی ,دوبینی

 به خصوص در یک چشم

 سردرد شدید و ناگهانی 

  از دست دادن حافظه کوتاه مدت و

 طوالنی مدت

 سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی 

 بی اختیاری ادرار و مدفوع 

  اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن

 چیزی که دیگران می گویند.

 عدم توانایی در انجام حرکات ظریف 

 سر درد ناگهانی بدون علت مشخص 

 

 

 

 سکته مغزی: آموزش به بیما ر  

در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره 

بیمارستان  64000063و64002243تلفن و

 تماس حاصل فرمایید.  ICUمعتمدی بخش 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

  درمانی سمنان بیمارستان معتمدی گرمسار
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اگر متوجه هر گونه از عالمت و یاا نشااناه ای 

حاتای اگار ایان ,از سکته مغزی در خاود شادیاد

عالمتها بی ثبات و زودگذرا و یا دارای نوساان  

و یا ناپدیاد گاردناد و از بایان  ,به نظر می رسند

به دناباال رسایادگای و ماراقابات فاوری  ,روند 

پزشکی باشید و فورا با شماره اورژانس تمااس 

گرفته و بدانید که هر دقیقه برای شما با ارزش 

 است.

اگر همراه فردی هستید که باه ناظار مای رساد  

مشکوک به سکته مغزی است  در طاول مادت 

زمانی که منتظر  رسیدن اورژاناس  و کاماک 

 می باشید به دقت مراقب وی باشید.

 

 

 منبع:بیماری مغز و اعصاب برونر و سودارث

 

در برخی از افراد این عالئم حاصل  از سکته 

اما در بیش  از ,مغزی بطور کامل بهبود پیدا میکند 

 دو سوم بیماران مقداری از ناتوانی باقی خواهد ماند.
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 سکته مغزی چیست؟
سکته ماغازی زماانای ر  مای دهاد کاه خاونای کاه 

قاطاع ,مسئول تغذیه قسمتی از ماغاز شاماا مای بااشاد

کاه ایان امار  ,گردیده و یا شدیدا کاهاش پایادا   کاناد

موجاب مای گاردد باافات ماغاز از اکسایا ن و  اذا 

محروم گردد. در عرض چند دقیقه سلول هاای ماغاز 

 شروع به مردن و نابود شدن می نمایند.

یاک ماوقاعایات اورژاناس و فاوریات  ,سکته مغزی 

تاعایایان  ,پزشکی است. درمان سریع و بدون درناگ

 کننده و حیاتی است.با انجام اقدامات سریع و زود 

 

هنگام  مای تاوان آسایاب و صادماه ماغازی و نایاز 

عوارض و عواقب بالقوه و ماحاتامال الاوقاوع را باه 

 حداقل رساند.

 

 

 

.سکته ها و حمالت ماغاری قاابال درماان و قاابال  

پیشگیری می باشند.و در حال حاضر تعداد کمتاری 

 از افراد نسبت به گذشته  می میرند.

این امکان وجود دارد که کنترل بهتر عوامل خاطار 

ماا اال فشااار خااون ,سااکااتااه هااای  وساایااع و باازر 

کلسترول باال در این کاهش نقش ,کشیدن سیگار,باال

 داشته باشند.

 عوامل خطر:

 :کسانیکه در فامیل نازدیاک سابقه خانوادگی

برادر و خواهر(ساباقاه باروز ,مادر,خود)پدر

سکته مغزی دارند خطار ساکاتاه ماغازی در 

آنها کمی باالتر از افرادی است که در فامیال 

 خود سکته مغزی نداشته اند.

 :خاطار ساکاتاه ,هر چاه سان بااالتار رودسن

 مغزی باالتر می رود.

 :اگر چه زن و مرد تقریبا یکسان دچار جنس

سکته مغزی مای شاوناد ولای مار  و مایار 

زنان پس از ابتال باه ساکاتاه ماغازی بااالتار 

 است.

 

 فشار خون باال 

 کلسترول باال 

  سیگار 

 دیابت یا بیماری قند 

 چاقی 

 بیماریهای قلبی و عروقی 

 سابقه قبلی سکته مغزی در یک فرد 

 :خطر سکته مغزی قرصهای ضد بارداری

در زنانی که از قرصهای ضد بارداری 

استفاده می کنند باالتر از زنانی است که 

 از این قرصها استفاده نمی کنند.

 

 پیشگیری:
 

 کنترل فشار خون باال 

  کاهش مقدار کلسترول و چربی اشباع در

 رژیم غذایی

 ترک سیگار و یا قطع استفاده از تنباکو 

 کنترل بیماری دیابت 

 حفظ وزن در محدوده سالمت  و طبیعی 

 ورزش منظم 
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 هوالشافی  


