داروها در فوا صل منظم طبق د ستور پز شک

به طور منظم جهوت اداموه درموان بوه پزشوک

ا ستفاده شود .از قطع داروها بدون اجازه پز شک

معا ج مراجعه کنید.

خودداری کنید.
بی مار را تشووو ق کن ید از نی مه سووا م بدن
استفاده کند تا احساس قدرت بیشتری کند.
جهت افزا ش حس اعتماد به نفس انجام کلیه
اموری را که بیمار قادر به انجام آن می باشد را به

درچه شرا طی با د به پزشک مراجعه نمود؟
اگر در طول درمان موارد ز ر رخ دهد:

تب
زخم های فشاری

بیمارستان تخصصی و
فوق تخصصی قائم(عج)

بدتر شدن عالئم

خود او واگذارکنید.
بی خوابی معموالً شووا ع اسووت روش و بودن
چراغ ،سرو صدا می تواند موجب بی خوابی گردد.

با آرزوی سالمتی برای شما مددجوی گرامی

تجو ز آرام بخش ،طبق دسووتور پزشووک نیز به

g

خوابیدن بیمار کمک می کند.

GHAEM GENERAL HOSPITAL

از وسا ل کمک حرکتی مانند ) عصا ،چوب ز ر
بغل و  )...استفاده کنید.
مصوور

سکته مغزی

ا کل و سوویرار را ترك کنید .برای

کمک به ترك ،از مشاوره استفاده کنید.
در صورتی که در طی تغذ ه بیمار به سرفه
بیفتد ا قادر به بلعیدن قمه نبا شد و مدتی قمه
را دردهان نره دارد ا به سختی قورت دهد و ا
در هنرام بلع اح ساس درد کند نبا د از راه دهان
چیزی به بیمار داد.
در صورتی که در ک ع ضو بیمار ضعف اندام
وجود دارد بیمار را ت شو ق کنید تا در طول روز
به انجام ورزش در ا
نیمه سا م بدن(

نیمه بپردازد) .حتی با کمک
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تلفن 026-32771040:
026-32771000-6
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شرح بیماری
عبارت است از کاهش ناگهانی خون رسانی به بخشی
از مغز که که باعث آسیب به آن ناحیه می شود .

عالئم شا ع
بسته به محل آسیب مغزی عالئم ز ر ممکو اسوت
وجود داشته باشند:
سنرینی ناگهانی در اندام ها ا کرختی و ناتوانی
در کنترل عضالت
عدم توانا ی حرکت دادن بخشی از بدن
کاهش هوشیاری  /منری
عدم توانا ی در تکلم
سردرد

عوامل افزا ش دهنده خطر

س باالی  06سال

دارو

فشار خون باال

داروهای ضود انعقوادی بورای کواهش احتموال

د ابت شیر

تشکیل خته

بیماری شر ان کرونر
سوابقه حموالت گوذرای ا سوکمیک )سوکته
ناقص(
سوء مصر ا کل

بی اختیاری مدفوع ا ادرار

افسردگی

داروهوای ضود پور فشواری خوون در صوورت
ابتال به فشارخون باال

سابقه خانوادگی سکته مغزی

گیجی

معموالً تصلب شرا ی )آترواسکلروز ( ا فشار خون

درمانی الزم باشد.

رژ م غذا ی پرچرب ا پر نمک

پنومونی)ذات ا ر ه(

ز ر می توان اشاره نمود:

ممک است فیز ووتراپی  ،کاردرموانی و گفتوار

چاقی

اختالالت بینا ی

از عللی که منجر به سکته مغزی می شوند به موارد

کننده خته خون استفاده می شود .

سیرار کشیدن

عوارض احتما ی

علل

در بعضی انواع سکته مغوزی از داروهوای حول

آموزش به بیمار
جهوت شوروع تغذ وه بیموار را در وضوعیت
کامالً نشسته قرار دهید.
از رژ وم پور فیبور ماننود میووه و سوبزی بوه

زخم فشاری حاصول از اسوتراحت طووالنی در

هموراه اسوتفاده کنیود ز ورا کوم تحرکوی عامول

بستر

بوست است.

فلج ا ناتوانی پا دار

وعده های غوذا ی را در حجوم کوم و تعوداد
ز اد انتخاب کنید.

تشخیص و درمان

از رژ وم غوذا ی کوم چورب و کوم نموک

آزموون هوای تشخیصوی موی تواننود شوامل

استفاده کنید.
اندام های آسویب د وده را بطوور غیور فعوال

باال

بررسی

 خته شدن خون که در آن جر وان خوون در اثور

نووووار قلوووب اکوووو کوووارد وگرافی ،سوووونوگرافی،

ورزش دهیوود  4–5دقیقووه در روز در محوودوده

تنری ا بسته شدن ک شر ان مسدود می گردد.

آنژ ووگرافی  ،سوی توی اسوک و راد و ووژی سور

حرکتی کامل  ،آنها را بوه حرکوت در آور ود .مراقوب

آمبو ی که در آن بخش کوچکی از رسوب چربی ا

باشند.

باشید که حرکت ها شد د نباشود چوون باعوث

ک خته خونی کوچک از وک رگ مبتال ا قلب به

 جراحی) گاهی اوقات (بورای برداشوت

مغز می رود.

ممک است الزم باشد.

هوای آزما شوراهی موا ع نخواع خوون،

ختوه

آسیب به عضو و حتی دررفتری می

شود.

