عنوان آموزش :

 -سردرد شدید و ناگهانی

 .2سکته مغزی کامل :عال،م و نشانه های بیماری

سکته مغزی چیست ؟

 -گیجی و تغییر وضعیت روانی و ذهنی

سکته مغزی  ،فقدان ناگهانی عملکرد مغز در

 -اختالالت بینایی

نتیجه اختالل در خون رسانی به بخشی از مغز

 -اشکال در تکلم یا درک کالمی

می باشد .این حالت معموال نتیجه بیماری

 -اشااکال درراه رفااتن یااا عاادم تعااادل و

طوالنی مدت عروق مغزی است .سکته ها معموال

پایدار می ماند .
عوامل خطر سکته مغزی:
 .1فشارخون باال (مهمترین عامل خطر)
 .2بیماری های قلبی – عروقی

هماهنگی

خونریزی دهنده یا غیرخونریزی دهنده

 -خواب آلودگی  ،اختالالت حسی – حرکتی

(ایسکمیک) می باشند.

 -اختالالت اعفاب جمجمه ای و اشکال درکی

 .3چربی خون باال  ،چاقی  ،دیابت ،هماتوکریات
باال

سکته های ایسکمیک بسته به علت آنها به گروه

 -سکته مغزی در نیمکره راسات فلا

های زیر تقسیم می شوند :

طرو چپ وسکته نیمکره چپ فل نیمه راسات

 .5استعمال دخانیات و مفرو الکل

 .1سکته های ناشی از گرفتگی عروق بزرگ یا

بدن می دهد .

 .6سوء مفرو مواد(اعتیاد)

عروق کوچک عمقی ( شایع ترین نوع سکته

تشخیص

 .7سن باال

مغزی)

تست تشخیص اولیه سی تی اسکن  ،آنژیوگرافی

در

 .4داروهای پیشگیری از بارداری خوراکی

پیشگیری

 .2سکته های ناشی از آمبولی های قلبی

مغزی  -مطالعه جریان خون مغز با استفاده از

رعایت رژیم کم چرب  ،ورزش و تحرک – درمان

 .3سکته های دارای منشاء نامعلوم

داپلر سونوگرافی جمجمه – اکوکاردیوگرافی – ام

به موقع بی نظمی هاای ضاربان قلاب و کنتارل

 .4سکته هاایی کاه درامرمفارو کوکاا،ین ،

آر آی مغز یا گردن و...

فشارخون باال ،مفرو مانظم داروهاای قلبای و

اختالالت انعقادی میگارن و  ....ایجااد مای

تقسیم بندی سکته های مغزی براساس طول

فشارخون.

شود .

دوره بیماری :

عالیم بیماری

 .1کاهش ناگهانی عملکردهایی حرکتی حسی یا

درمان
تجویز داروهای ضد انعقاد و حل کننده لخته.

بسته به موضع ضایعه  ،اندازه منطقه محروم از

بینایی که ممکن است چند مانیه تا چند دقیقه

سکته های مغزی هموراژیک

جریان خون ووسعت گردش خون جانبی منطقه

طول بکشد اما از  24ساعت طاوالنی تار نمای

عالیم بیماری

آسیب دیده عال،م زیر ظاهر می شود :

شود  .بیشتر سکته های مغزی در یاک مااه

عالیم بیماری همانند سکته های ایسکمیک می

 -ضعف و کرختی صورت  ،بازوها یا پاهاا باه

اول بعد از اولین حمله اتفاق می افتد.

باشد .و درصاورت خاونریزی شادید  ،آسایب

خفوص دریک طرو از بدن

مغزی  ،سپس اغماء و مرگ اتفاق می افتد.

درمان

مراقبت از سوند ادراری به دقت انجام شود کاه

شامل استراحت در تخت باه هماراه مفارو

شامل موارد زیر می باشد:

داروهای آرامبخش برای جلوگیری از استرس و

 -شستشو و ضدعفونی ناحیاه تناسالی  ،پاا،ین

بیقراری  -استفاده از مسکن هایی مثل کد،ین

ترقراردادن کیسه ادرار بارای اینکاه ادرار باه

یا استامینوفن و درمورد بیمااران باا خاونریزی

مثانه برنگاردد .آویازان کاردن کیساه ادرار و

زیاد تخلیه لخته خون به روش جراحی ضرورت

جلوگیری از آلوده شدن کیسه .

دارد .
مراقبت از بیمار

 تامین سالمت پوست (در صورتی که بیمار قادربه حرکت نباشد باید هر 2ساعت یکبار وضعیت

 -بهبود تحرک و پیشاگیری از تغییار شاکل

بیمار را تغییر داد تا از به وجاود آمادن زخام

مفاصل ( باید بیمار را تشویق کنید که دست

بستر جلوگیری شود.و باید مراقب بود که لباس

و پا و انگشتان خود را ورزش دهد و اگر نمی

و ملحفه بیمار زیرتن او چروک و جمع نشاود و

تواند همراه بیمار این کار را انجام دهاد تاا

همچنین تکه های غذا و ..زیر تن بیماار نماناد

ضعف و بی حرکتی بیمار سریعتر بهبود یابد.

زیرا باعث ایجاد زخم بستر می گردد.

 آماده کردن بیمار برای راه رفتن -مراقبت از تغذیه لوله ای در صورتی که بیمار

باسمه تعالی

بیمارستان خاتم االنبیاءخفر

سکته مغزی چیست ؟

پیشررر ت سرراز اری خرراوواده و مراقبررت در

قادر به بلعیدن غذا نباشد از لوله بینی معده

منزل

ای برای تغذیاه و دادن دارو اساتفاده مای

برای مراقبت از بیمار سکته مغازی کاه عالیام

شود.

بیماری پایدار دارد بایاد آموزشاهای الزم را در

 -تامین کنترل روده و مثانه ( در صورتی که بیمار

طول مدت زمان بستری بیمار در بیمارساتان از

کنترل ادرار نداشته باشاد یاا دچاار احتبااس

پرسااتاران و مساالولین آمااوزش بیمارسااتان

ادراری باشد برای وی سوند گذاشته می شود و

بیاموزید و در صورت بروز هرگونه مشکلی مانند

لی باید این نکته مهم مد نظر باشد کاه ساوند

تغییر سطح هوشیاری بیمار ،تب و لرز  ،تشادید

تأیید کننده :دکتر طیبی

ادرای می تواند ایجاد عفونت ادراری کند و باید

ضعف و بی حرکتی و تغییر در وضعیت بیمار باه

متخصص داخلی

پزشک مراجعه کنید.

تهیه کننده :رحیمه موسوی
سوپروایزور آموزشی
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