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در بیماران مبتال بهپرستاریمراقبت های 
سکته مغزی

مدرس
سهیال سامانی جهرمی

کارشناس پرستاری 
1400پاییز 
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سکته مغزی قابل درمان است

• نفر یک نفر دچار سکته مغزی میشود4از هر 

• تالش کنیم آن یک نفر ما نباشیم

دقیقه یک نفر دچار  5هر 
سکته مغزی می شود
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اولینعلت مرگ و دومینسکته مغزی 
ایرانعلت ناتوانی در 

نحتی در سن های پایی..استروك در كشور ایران رو به افزایش
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بسیاری از بودجه ها در درمان و سالمت فرد هزینه می 
شود به دلیل ایجاد ناتوانی

يكي از مسا ئل تاثيرگذار در نظام سالمت كشور
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سن  خانواده ، تکني)درمان استروك بستگي به داشتن يك تيم خوب•
...(ومددکار اجتماعي–توانبخشي –نرولوژيست –پرستار –اورژانس 
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نورولوژیک عمده بیماران پس از فاز حاد سکته حاد مغزی از نقایص
جدی رنج می برند

درصد این بیماران به محل كار برنمی گردند 70حدود 

.برای راه رفتن نیاز به كمک دارنددرصد نیز30حدود 

بطور تقریبی در هر روز )ایران در هر سال بیش از یک صد هزار نفر 
.دچار سکته حاد مغزی حاد می شوند( نفر300نزدیک به 
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هر زمان و .مرگ برای همسایه نیست
هرجا می تواند اتفاق بیفتد

غزی  یادمان نرود عوارض مهم سکته م•
از دست دادن نیروی کار جامعه  
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STROK : 24نقص نرولوژیک با شروع حاد که بیش از
ساعت طول می کشد و منشا عروقی دارد

•TIA : ساعت 24حمله سکته مغزی گذرا کمتر از

.طول می کشد و تصویربرداری آن طبیعی است

TIA هشدار دهنده استروک می باشد
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ته خونریزی مغزی به دلیل پارگی عروق مغزی و منجر به سک: سکته مغزی هموراژیک 

 Intracerebral Hemorrhage)مغزی 

(شایع ترین علت آن فشار خون کنترل نشده می باشد
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وق مغزی عدم انجام خونرساني به دليل گرفتگي عر: سکته مغزی ایسکمیک 
Acute Ischemic  Stroke )و منجر به سکته ايسکمي
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ريسك فاکتورهای سکته مغزی
: غيرقابل تغييرشامل

اختالالت ژنتیکی-نژاد سیاه پوست -سن 

: قابل تغيير شامل
مغزیگیری از سکتهشافزایش فشار خون ، كنترل فشار خون مهم ترین اقدام در پی
دیابت(605<HbA1C 5.7نرمال آن جهت همه افراد کمتر از)
ماده که درسیگار بوده و باعث افزایش غلظت خون می شود 60علت داشتن ) مصرف سیگار  .

(نخ سیگار می باشد 100استفاده یک ساعت از قلیان معادل 

الکل
 چاقی شکمی چربی دور اندامهای حیاتی را می گیرد .گالبی شکل  بودن.
 مصرفOCP سال35در سنین كمتر از
استرس و اضطراب
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عوامل پیشگیری در سکته مغزی

(140/90كمتر از )پیشگیری از فشارخون باال •
جلوگیری از چاقی•
رعایت رژیم غذایی•
(دقیقه در هفته150)فعالیت فیزیکی در پیشگیری اولیه و ثانویه •
جلوگیری از دیابت جهت پیشگیری اولیه•
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ته  مهمترین مسئله در تشدید سکTIAحمالت ایسکمیک -
مغزی می باشد 

یک لخته خون می TIAزیرادر . از بیمارستان ترخیص نگردد TIAتحت هیچ شرایطی بیمار با -
د و زمان آن کوتاه می باش. باشد که در شریان در حالت حرکت است یا اینکه پخش می شود 

USAهمانند بیمار.

ار ، بسیار حائز اهمیت می باشد و با چک آن در بیمTIAجدول امتیاز دهی •
رمتوجه می شویم که بیمار در بیمارستان باید بستری باشد یا خی

 پس بیمارTIAباید فوراً در بیمارستان بستری شود .
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Risk factor    TIA( 0-7امتیاز)
1. Age >= 60 year 1

2. Blood pressure: (systolic Bp>= 140 or Diastolic  Bp>=90 1

3.Clinical Features of  TIA (choose ine)

a. Unilateral  weakness with or without speech impairment or 

b. Speech impairment without unilateral weakness

2

1

4. Duration

a. TIA duration >= 60 minutes

b. TIA duration >=10-59 minutes

2

1

5. Diabetes 1

TOTAL ABCDD  SCORE 0-7
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عالئم سکته مغزی ايسکميک

ولی . تبسته به اینکه كدام قسمت از مغز دچار اختالل خون رسانی شده باشد، عالئم و نشانه ها متفاوت اس
.مشخصه اول استروك استشروع حاد و ناگهانی عالئم بطور كلی 
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از دست دادن ناگهانی تعادل•

تاری دید یا از دست دادن بینایی در یک یا دو چشم•

ضعف و کرختی صورت و عدم توانایی در لبخند زدن•

بازوها  به خصوص در یک طرف بدن و فلج شدن آنها و عدم•

باال نگه داشتن آنها

اختالل در تکلم یا آفازي گفتاري•

مدت زمان شروع عالئم از ابتدا•

BEFAST
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FACE
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ARM



Page 20

SPEECH
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ابتداازعالئمشروعزمانمدت•
TIME
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: آزمون سکته مغزی
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زمان محدود است 
...........عجله كنید
115تماس با 
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اقدامات پیش بیمارستانی در حین انتقال
 (فشارخون)دقيقه در طول مسير 5ارزيابي عاليم حياتي هر

حفاظت از اندامهای فلج
 خچه تاري-زمان شروع عالئم)دريافت اطالعات صحيح جهت ارايه به بيمارستان

(داروهای مصرفي-پزشکي

اجتناب ازoverhydration جهت جلوگيری از ادم مغزی سرم تراپي
درصورت شك به عاليم دهيدراتاسيون( نرمال سالين)
تجويز اندانسترون در صورت تهوع
در صورت عدم امکان چك قند خون، گلوکز تنها در :توجه)بررسي قند خون

هايپوگاليسمي شرايطي که مددجو سابقه بيماری ديابت دارد و قوياٌ شك به
.وجود دارد، استفاده شود
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بسيار مهم

(خصوصاٌ فشارخون)زمان شروع عالیم حاد و عالیم حیاتی •
نمایید را در بیمار مشکوك به سکته مغزي با دقت بیشتر بررسی

.
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724تحويل بيمار 

ال به پزشک و انتق

CT Scanبه  
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724پروتکل شروع درمان سکته حاد مغزی در مركز غیر از 

موقعمهمترین مسئله بررسی عالئم سکته حاد مغزی و تشخیص صحیح و به

 تعبیهIV Line
 بیمارNPOباشد
اطالع به نرولوژیست
 گاه ، اجرای در صورت عدم دسترسی به نرولوژیست دانش)اجرای دستورات پزشکی نرولوژیست الزامی می باشد

(724دستورات متخصص طب اورژانس مرکز 
مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متر
 تجویزO2  نازال درصورتSa -o2<95%
 کنترل مرتب فشارخون دستی، چکVS  وGCS و عملکرد موتور و اندازه مردمک و پاسخ آن به مردمک

(در صورت دستور پزشک)ساعت پس از تزریق4قبل از تزریق دارو یا NG TUBEگذاشتن فولی و 
Head elevate   (درجه30)قراردادن بیمار

 انجام آزمایشات اولیه شاملBS  و درصورت لزومPTT -PT –Plat( دقیقه جواب آزمایش آماده می شود25ظرف

صحبت با خانواده و بیمار و آرامش دادن به آنها و آگاهی دادن در مورد بیماری
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•DOOR – TO-

NEEDLE <60 

minet 
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rTPAاقدامات ضروری جهت تجويز         
 تعبیه دو عددIV Lineو شروع سرم نرمال سایلین
 بیمارNPOباشد
 انجام آزمایشات اولیه شاملBS  وPTT -PT -Plt
سی تی اسکن مغز بدون کنتراست
مانیتورینگ قلبی و پالس اکسی متر دایم
 ،کنترل مرتب فشارخون دستیV/S  وGCS  2و عملکرد موتور و اندازه مردمک و پاسخ آن به نور در

ساعت24ساعت و سپس هر یک ساعت تا 6دقیقه تا 30دقیقه؛ هر 15ساعت اول هر 
 تجویزO2  نازال درصورتSa -o2<95%
 ساعت اول24عدم تجویز آسپرین، هپارین و وارفارین در
 گذاشتن فولی وNG TUBE ساعت پس از تزریق24قبل از تزریق دارو یا
.Heal elevate  1 (درجه30)قراردادن بیمار

ECGانجام 
110/ 185در صورت فشارخون اولیه ی باالتر از (برای تزریق Labetololآماده كردن 
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ن صحبت با خانواده و بیمار و آرامش داد
به آنها و آگاهی دادن در مورد بیماری
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Alteplase (actilyse TPA)درمان با داروي آلتپالز

• امیدوارکننده ترین درمان برای سکته مغزی ایسکمیک 

د  فراموش نکنیم که همه مردم فکر می کنند باید دارو به آنها تزریق شو
پس نیاز است آگاهی داده شود 
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میزان تزریق دارو

 تزریق وریدیmg/kg0/9میلی گرم90حداكثر
  دقیقه اولدرصد از كل دوز باید در 10تزریق
 با انفوژیون پمپ صورت گیرد  دقیقه 60مابقی دارو در

6به مدت min30به مدت دو  ساعت و سپس هر min15بیمار هر BPكنترل 
ساعت24ساعت و سپس هر یکساعت به مدت 

:  مهم 
چک بیمار از نظر خونریزی ، سردرد ، سطح هوشیاری و تهوع استفراغ
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ساعت اول24تزریق عضالنی در ▸

ساعت اول24تعبیه لوله معده در ▸

ساعت اول24تعبیه سوند ادراری در ▸

.در محلی كه قابل فشار دادن نباشد Arterial lineتعبیه ی ▸

ساعت اول24در ) حتی با دوز پروفیالكسی(شروع انتی پالكت یا آنتی كوآگوالن▸

اقداماتي که نبايد انجام شود
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:عوارض جانبي دارو

خونريزی محل تزريق•
خونريزی در ساير ارگانها-•
خونريزی اينترا کرانيال-•
آنژيو ادما•
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عوارض سکته ی مغزی طی بستری
:عوارض بعد از استروك با موارد زیر ارتباط دارند

پیش آگهی كلینیکی بدتر▹

طول بستری بیشتر▹

احتمال باالتر برای بستری مجدد▹

باال رفتن هزینه درمان▹

تاخیر در بازتوانی▹

مرگ و میر باالتر▹
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بعداز . مرگ در هفته ی اول معموال ناشی از خود سکته ی مغزی است
هفته اول به علت عوارض می باشد

ادم مغزی▹

ترومبوز وریدی▹

دیسفاژی و مشکالت تغذیه ای▹

عفونت▹

زخم بستر▹

عوارض سکته ی مغزی طی بستری
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نقش پرستار در استروک

پرستار ارتباط بین بیمار و پزشک

 پرستار به عنوانLeader  می باشد

بیماران استروک به علت بی توجهی می میرند نه به خاطر بیماری مثل پنومولی

80 %بیماران می توانند با مدیریت پرستار بهبود یابند

نقش های پرستار بسیار مهم می باشد و بیمار نیاز خود را به پرستار می گوید

(ترخیص از بیمارستان)همراهی بیمار تا پایان بستری

یکی از اعضا تیم درمان سکته مغزی که بیشترین ارتباط با بیمار دارد
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بررسی وضعیت بیمار از مهمترین اقدام قبل از مراقبتهای پرستاری می باشد

بررسی وضعیت هوشیاری یا پاسخ دهی بیمار•
بررسی تونیسیته و حركات اندام های انتهایی•
بررسی وضعیت چشم ها•
بررسی پوست•
بررسی نبض، تنفس و فشار خون•
بررسی توانایی صحبت كردن•
بررسی مایعات و حجم ادرار•

بررسی وضعیت ذهنی•
بررسی وضعیت احساس و ادراك•
بررسی اعمال حركتی•
بررسی توانایی بلع، وضعیت تغذیه ای و دریافت مایعات•
بررسی سالمت پوست•
بررسی تحمل انجام فعالیت ها•
بررسی عملکرد روده و مثانه•

پس از مرحله حاد 
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مشکالت بیمار منجر به ناتوانی جسمی آنها و گاها  
منجر به مرگ می شود

اختالل در تحركات فیزیکی
درد حاد در مفاصل

اختالل در مراقبت از خود
اختالل بلع

بی اختیاری ادرار
یبوست

اختالل در برقراری ارتباط كالمی
خطر اختالل در سالمت پوست
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