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كاهش موقتي خونرساني به بخشي از مغز كه موقتا مغز كاركـرد

 بيماري قلبي

طبيعي خـود را از دست ميدهـد بيشتر ،افراد بـاالي  04سال مبتال

 پليسيتمي (پرخوني)

ميگردند.

 عواقب مورد انتظار
 حمالت ايسكميك گذرامعموال نشانه هايي از يـك سـكته مغـزي
قريب الوقوع هستند .اين حمالت بايد درمان شوند تا خطر سكته
مغزي در آينده كاهش يابد.
 در بـرخي بيماران ،عاليم بدون باقي گذاشتن آسيب پايدار مكررا
ظاهر ميشوند.
 عوارض احتمالي
به دنبال حمالت گذرا ممكن است عوارض زير در فرد بروز نمايد:
 سكته مغزي.

 عالئم شایع










بروزعاليم كه از چند دقيقه تا چند ساعت طول ميكشند:
از دست رفتن كاركرد اندام ها در يك طرف بدن
سردرد
گيجي
مورمور در اندامهاي فوقاني و تحتاني
كرختي
اختالل بينايي يا كوري گذرا در يك چشم
منگي
غش بدون كاهش هوشياري
تكلم مختل يا عدم توانايي تكلم
 علل

 انسداد نسبي يك شريان كوچك مغز يا يك شريان بزرگتر .اين
امر باعث كاهش موقتي جريان خون به بخشي از مغز و ايجاد
عاليم شبيه سكته مغزي ميگردد.
 عوامل تشدید کننده بیماری
 سيگار كشيدن
 سابقه طبي شخصي يا خانوادگي فشار خون باال
 تنگي رگ هاي خوني
 ديابت شيرين

 حدود  %04از بيماران دچار حمله ايسكميك گذرا درمان نشده
در عرض  0ساله دچار سكته مغزي ميشوند.
 تشخیص و درمان
 آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل آزمونهاي آزمايشگاهي
خون ،نوار قلب ،آنژيوگرافي و سونوگرافي باشند.
 درمان ممكن است با كنترل عوامل خطرزا (ديابت شيرين،
پرفشاري خون ،بيماري قلبي و غيره)
 سيگار را ترك كنيد .براي كمك به ترك ،از مشاوره استفاده
كنيد.
 جراحي براي برداشتن پالكها (رسوبات چربي) از شريانهاي
گردن
 ضد انعقادها براي كاهش تشكيل لختههاي خوني
 آسپيرين روزانه .آسپيرين ميتواند تشكيل لخته را چنان كاهش
دهد كه احتمال ايجاد سكته مغزي به دنبال حمالت ايسكميك
گذرا را كاهش دهد.

 آموزش به بیمار
 از رژيم غذايي كم چربي ،كم نمك ،غني از پتاسيم (پرتقال و ،)...
حاوي ويتامين ( Kسبزيجات) و حداقل از  0وعده ميوه استفاده
كنيد.
 در صورت اختالل در بلع ،مواد غذايي مايع غليظ يا جامد نرم
مصرف كنيد و بهتر است از گوشت و سبزيجات ميكس شده
استفاده كنيد.
 تركيبات مختلف غذايي را همزمان داخل دهان نگذاريد و از
مصرف غذاهاي چسبنده نظير نان نرم ،موز و ...خودداري كنيد و
مواد سرد وگرم را با هم نخوريد.
 به صورت منظم ورزش (پياده روي) كنيد.
 اگر مكررا دچار حمله ايسكميك گذرا مي شويد رانندگي نكنيد
و در اماكن مرتفع نرويد و با ماشين آالت نيز كار نكنيد.
 ورزشهاي تنفسي( سرفه و تنفس عميق ) جهت جلوگيري از
عفونت ريه ها انجام دهيد.
 در صورت بي حركتي ،در بستر حركات پا داشته باشيد.
 مفصل ها را باز و بسته كنيد تا از خشكي مفاصل جلوگيري شود.
 در صورت داشتن ورم در دست ها و پاها ،با يك بالش و يا پتو
آنها را باالتر از سطح بدن قرار دهيد.
 فيزيوتراپي مي تواند در قوي شدن عضالت و يادگيري دوباره راه
رفتن و حركت دادن ماهيچههاي بدن به شما كمك كند.
 هنگام راه رفتن در صورت داشتن ضعف عضالت و بي حسي از
وسايل كمك حركتي مثل واكر ،عصا و چرخ استفاده كنيد.
 فشار خون خود را مرتب اندازه گيري و كنترل كنيد.
 مصرف سيگار و الكل را قطع كنيد.
 در صورت اضافه وزن  ،وزن خود را كاهش دهيد.
 از خشك شدن پوست جلوگيري كرده و بهداشت دست و دهان
را رعايت كنيد.
 داروها خصوصا وارفارين را در صورت تجويز پزشك مطابق با
دستور پزشك و در فواصل منظم مصرف كنيد.
 از قطع يا افزايش داروها بدون اجازه و مشورت پزشك خودداري
كنيد.

درچه شرايطي به پزشك مراجعه نمائيد؟
 اگر پس از تشخيص عاليم حمله ايسكميك گذرا عود كنند و
بيش از  2ساعت پايدار بمانند.

