
 

 به یاد داشته باشید

 شما مهمترین عضو تیم درمان خود هستید 

نشانی : بابل ،چهار راه فرهنگ ، خیابان  شهید مصطفی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژادخمینی ، 

 ( CVAسکته مغزی  )

 لیلی حاجی علی نژاد 

 سوپروایزر آموزش سالمت
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مشکالت  تمرینات کششی یک روش مؤثربرای درمان        -

 است.  حرکتی بعد از سکته مغزی

دار به جای     پس از یک سکته مغزی ، تعبیه سطوح شیب         -

در حمام    اتکا     های منزل و نیز دستگیره         پله در ورودی  

 ودستشویی و راه پله ها را مد نظر داشته باشید.

پیاده روی نیز به بیماران سکته مغزی )حتی اگر به کمک            -

های حرکتی خود را      کند تا مهارت    دیگران باشد( کمک می   

 دوباره به دست بیاورند.

 تغذیه و رژیم غذایی : 

تعداد زیادی از بیمارانی که دچار سکته مغزی شدید              

اند، با اختالل بلع دائمی که نیاز به تغذیه داخلی دارند             شده

شوند . مدیریت این بیماران در خانه نیاز به               مرخص می 

پرستار، متخصص تغذیه و گفتاردرمانگر       دریافت کمک از    

ها پس از سکته مغزی        دارد.  برخی از بیماران حتی ماه        

توانند از راه دهان تغذیه شوند، بنابراین بیماران باید            نمی

 همیشه تحت نظارت باشند .

خوردن سبزیجات رنگارنگ و متنوع، خوردن لوبیا و             

حبوبات ، مصرف میوه، استفاده از غالتی که فیبر زیادی            

دارند مانند جو دو سر، برنج ، پاستا ، استفاده از                   

پروتئینهای سالم و مفید مانند گوشت ماهی ،گوشت فاقد          

چربی، تخم مرغ، استفاده از لبنیات سالم وتازه مانند             

ماست ، شیر . توجه شود که حتما لبنیات کم چرب باشند،            

نوشیدن آب زیاد در طول شبانه روز، حذف غذاهایی که            

زیاد شیرین و شور هستند،خودداری ازمصرف غذاهای          

 چرب و مصنوعی

 100   -  23332223 -  7تلفن :                            

        yahya.mubabol.ac.irوب سایت : 

  3102–منابع :     پرستاری داخلی جراحی برونر 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

های مغزی بعدی  بیماران سکته مغزی در معرض خطر سکته

نیز هستند و به همین دلیل باید در مراقبت از بیماران دقت 

 زیادی داشته باشید. 

درصورت بروز مجدد هر کدام از عالیم سکته مغزی ، یا بدتر 

شدن شرایط بیمار ، سردرد ناگهانی ،گیجی یا اختالل سطح 

 هوشیاری بیمار را به مرکز درمانی منتقل کنید.



 

سکته مغزی عبـارت است از کـاهـش ناگهانی خون            

رسانی به بخشی از مغز که طوری به آن نـاحیه آسیب             

تـواند کارکرد طبیعی خود را حفظ کند.          زند که نمی    می

سال به این بیماری مبتال         06غالباً بزرگساالن باالی      

های اخیر متاسفانه سن بروز در         شوند ولی در سال      می

 باشد. حال پایین آمدن می

 عالئم  بیماری:

بسته به محل آسیب مغزی عالئم زیر ممکن است وجود           

 داشته باشند:

ها یا کرختی و ناتوانی در          سنگینی ناگهانی در اندام    

کنترل عضالت ، عدم توانایی حرکت دادن بخشی از بدن،          

کاهش هوشیاری/ منگی ، عدم توانایی در تکلم ،سردرد،         

 اختالالت بینایی ، گیجی ، بی اختیاری مدفوع یا ادرار

 علل شایع :

شوند به موارد زیر      از عللی که منجر به سکته مغزی می        

 توان اشاره نمود: می

 * تصلب شرایین )آترواسکلروز( یا فشار خون باال

لخته شدن خون که در آن جریـان خون در اثر تنگی            *  

 گـردد. یا بسته شدن یک شریان مسـدود می

* آمبولی که در آن بخش کوچکی از رسوب چربی یا یک            

لخته خونی کوچک از یک رگ مبتال یا قلب به مغز                

 رود. می

*یک رگ خونی مغز پاره شده به بافت مغزی اطراف خود            

 کند . خونریزی می

 پنومونی)ذات الریه( -

 افسردگی -

 زخم فشاری حاصل از استراحت طوالنی در بستر -

 فلج یا ناتوانی پایدار -

 تشخیص : 

 ساعت اول (،   3* اگر در چندساعت اول بروز عالئم ) در 

بیمار به مراکز درمانی مجهز منتقل شود ) در بابل                

بیمارستان آیت اهلل روحانی (، امکان بهبود فوری عالئم           

 وجود دارد .

هـای     توانند شامـل بـررسـی   های تشخیصی می * آزمون  

آزمـایشگاهی مـایع نخـاع، خـون، نــوار قــلـب،              

اکـوکـاردیـوگرافی،سونــوگــرافـی،آنـریـوگـرافـی،        

 سی.تی.اسکن و رادیولوژی سر باشند.  

 درمان : 

* جراحی )گاهی اوقات( برای برداشتن لخته یک شریان          

 مغز ممکن است الزم باشد.

* در بعضی انواع سکته مغزی از داروهای حل کننده لخته           

 شود. خون استفاده می

* ممکن است فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتار درمانی الزم         

 .باشد

 فعالیت ومشکالت حرکتی یا فلج ناشی از سکته مغزی:

تواند باعث تضعیف عضالت یک طرف بدن         سکته مغزی می  

شود و حرکت را مختل کند. اگر کنترل عضالنی شـمـا از               

دست رفته باشد ، فیزیوتراپی به شما کمک خواهد کرد تـا       

های پایه مانند خوردن، لباس پـوشـیـدن            دوباره مهارت 

های آسیب دیده خـود از سـر             وتوالت رفتن را با اندام    

بگیرید.فیزیوتراپ  تمرینات مغزی برای حفظ  تـعـادل و             

 تقویت عضالت  به شما آموزش می دهند. 


