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سکته مغسی چیست؟
ػىتٔ ٝغضی دس ٘تیج ٝلطغ خ٘ٛشػا٘ی تٙٔ ٝطم ٝخاكی اص ٔغض
ایجاد ٔیـٛد.ػىت ٝخفیف یا  TIAدس حمیمت لطغ ٔٛلت ٚ
وٛتأ ٜذت جشیاٖ خٔ ٖٛغض اػت و ٝػالئٓ تیٕاسی وٕتش اص
 24ػاػت طٔ َٛیىـذ  ٚػپغ ایٗ ػالئٓ ت ٝطٛس وأُ سفغ
ٔی ؿٛد.
انواع سکته مغسی:
٘ٛع ا َٚػىت٘ ٝاؿی اص واٞؾ خ٘ٛشػا٘ی تٔ ٝغض اػت  ٚصٔا٘ی
اتفاق ٔی افتذ و ٝیه ِخت ٝخ ٖٛؿشیاٖ تغزی ٝوٙٙذٔ ٜغض سا
ٔؼذٚد ٔی وٙذ ٔ ٚی تٛا٘ذ ت ٝػُّ صیش اتفاق تیفتذ:
-1تـىیُ ِخت ٝدس یىی اص ػشٚق اكّی تغزی ٝوٙٙذٔ ٜغض
 -2آٔثِٛی ٔغضی و ٝدس ایٗ حاِت ِخت ٝخ ٖٛدس جایی اص
ػشٚق ٔغض اص جّٕ ٝػشٚق تضسي ٌشدٖ  ٚلّة تـىیُ ؿذٚ ٜ
ػشٚق ٔغضی ٔی سػذ.
 -3ػىت ٝوا٘٘ٛی :و ٝا٘ؼذاد ػشٚق سیض  ٚػٕمی داخُ ٘ؼج
ٔغض اتفاق ٔی افتذ.
٘ٛع د ْٚػىتٔ ٝغضی ٕٞ ،اٖ خ٘ٛشیضی ٔغضی اػت و ٝتٝ
ػّت فـاسخ ٖٛتاالی دسٔاٖ ٘ـذ ٜایجاد ٔیـٛد  ٚت ٝػُّ صیش
اتفاق ٔی افتذ:
-1خ٘ٛشیضی داخُ ٘ؼج ٔغض و ٝدس ٘تیج ٝپاسٌی یىی اص ػشٚق
ٔغض ایجاد ٔی ؿٛد.
-2خ٘ٛشیضی تحت ػٙىثٛتیٝ

-1فـاسخ ٖٛتاالی دسٔاٖ ٘ـذٜ
-2فیثشیالػی ٖٛدّٞیضی
 -3ػاتم ٝلثّی  (TIAػىت ٝخفیف)
 -4دیاتت
ٔ-5لشف دخا٘یات
ٔ-6لشف ٔذأ ْٚـشٚتات اِىّی
-7سطیٓ غزایی( ٔلشف تیؾ اص ا٘ذاصٕ٘ ٜه)
ٔ-8لشف لشكٟای ضذ تاسداسی
-9ػٗ تاالی  55ػاَ
-10جٙغ( خطش دس ٔشداٖ ٘ؼثت ت ٝص٘اٖ تیـتش اػت)
 -11ػاتم ٝخا٘ٛادٌی
٘ -12ظاد آػیایی  ٚآفشیمایی
عالئم کلیدی سکته مغسی:
 احؼاع وشختی  ٚضؼف یا فّج دس یه ػٕت تذٖو ٝخٛد سا ت ٝكٛست ؿّی ا٘ذأٟا یا افتادٌی ٘ـاٖ
ٔیذٞذ.
 ػٍٙیٙی صتاٖ ت ٝطٛس ٘اٌٟا٘ی یا كحثت وشدٖ تٝطٛس ٘ا ٔفْٟٛ
 اختالَ دیذ ت ٝؿىُ تاسی دیذ یا وٛسی ٘اٌٟا٘ی تٝخلٛف دس یه چـٓ
 احؼاع ٌیجی ٍٙٔ ٚی ،تی ثثاتی یا ػشدسٌٕی یاػشدسد ؿذیذ.

عوامل افسایش دهنده سکته مغسی:
ویرایش:اول

تاریخ1391/12/25:

صفحه3:از7

ویرایش :اول
ویرایش:اول

تاریخ1391/12/25
تاریخ1388/9/16:

صفحه4:از7
صفحه6:از7

 اختالَ تیٙایی ؿأُ ػذْ آٌاٞی اص ٚجٛد اؿخاف ٚاؿیاء دس طشفی و ٝاختالَ تیٙایی ایجاد ؿذ ٜیا
تی تٛجٟی ت ٝیه طشف اص تذٖ٘ ،اتٛا٘ی دس
تـخیق سً٘ ،یا تیٕاس لادس ت ٝتـخیق ػٕك،
فاكّ ٝیا دسن فضا ٕ٘ی تاؿذ.
 اختالالت حافظ ٚ ٝتٛج :ٝت ٝطٛس ٘اٌٟا٘ی ت ٝطٛسٔثاَ فشأٛؿی اػٕاِی چٔ ٖٛلشف داس ،ٚآب
دادٖ تٌ ٝیاٞاٖ ...ٚ
 ٕٞچٙیٗ اتتال ت ٝحٛاع پشتی ،حافظ ٝضؼیف اصٔـىالت پغ اص ػىتٔ ٝغضی اػت.
کمک هایی که فرد می تواند به خود بکند:
فشدی و ٝدچاس واٞؾ ٔٛلت خ٘ٛشػا٘ی ٔغضی ؿذ ٜدس خطش
حّٕٔ ٝجذد  ٚیا ػىت ٝوأُ اػت أا تا الذأات ریُ ٔی
تٛاٖ ایٗ خطش سا واٞؾ داد.
تشن ػیٍاس  ٚدخا٘یات چ ٖٛػیٍاس وـیذٖ تاػث تٍٙی
ػشٚق ِ ٚخت ٝػاصی ٔی ؿٛد.
ٔلشف ٔی ٚ ٜٛػثضیجات دس سطیٓ غزایی
دٚسی اص اػتشع
افضایؾ فؼاِیت تذ٘ی
لاتُ روش اػت و ٝتیٕاس لطؼا تایؼتی تحت ٘ظش پضؿه تٝ
واٞؾ ػٛاسم ٘اؿی اص ػٛأُ خطش ؿأُ وٙتشَ
فـاسخ،ٖٛوٙتشَ لٙذ ٚ ٚضؼیت لّثی -سیٛی  ...ٚاٞتٕاْ
ٚسصد  ٚتٞ ٝیچ ػٛٙاٖ خٛدػشا٘ٔ ٝلشف داسٞٚای تجٛیض
ؿذ ٜاص جّٕ ٝآػپشیٗ سا لطغ ٕ٘ٙاییذ.
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سیر بهبود
ٔیضاٖ تٟثٛدی دس ط 1-1/5 َٛػاَ تؼذ اص ٚلٛع ػىتٔ ٝغضی
سخ ٔی دٞذ .اوثش افشاد دس ٞفتٞ ٝای اِٚی ٝتؼذ اص ٚلٛع ػىتٝ
ٔغضی ػالئٓ تٟثٛد لاتُ ٔالحظ ٝای داس٘ذ  ٚتؼذ اص آٖ ػیش
تٟثٛدی ت ٝكٛست تذسیجی تش  ٚوٙذ تش سٚی ٔیذٞذ
 ػؼی وٙیذ تٔ ٝمذاس وافی اػتشاحت وٙیذ ػؼی وٙیذ ٞش سٚص ٌاْ جذیذی تشای تٟثٛدی تشداسیذٔثال سا ٜسفتٗ دس حذ چٙذ لذْ.
 واسٞا ٔ٘ ٟٓیؼت ِٚی ػؼی وٙیذ فاكّ ٝصٔا٘ی ا٘جاْفؼاِیتٟا سا تذسیجا وٓ وٙیذ
 ػؼی وٙیذ فؼاِیتٟای سٚصٔش ٚ ٜتفشیحات لثّی سا اصػش تٍیشیذ.
بازتوانی
اثش  ٚػٛاسم ػىتٔ ٝغضی دس افشاد ٔختّف ٔتفاٚت اػت پغ
٘ح ٜٛتاصتٛا٘ی ت ٝكٛست ا٘فشادی ٙٔ ٚحلش ت ٝفشد ٔی تاؿذ.
اقدامات کمک کننده در اختالالت بینایی:
 ٘ٛس اطشافیاٖ ت ٝا٘ذاص ٜوافی تاؿذ ٚػایُ ؿخلی  ٚسٚصا٘ ٝسا دس ٔحُ ٔخلٛف لشاسدٞیذ
رانندگی بعد از سکته مغسی

اقدامات کمک کننده در نقایص حرکتی:
فیضیٛتشاپی ت ٝؿٕا وٕه ٔیىٙذ تا خٛد سا تا ٔحذٚدیت ٞای
خٛیؾ تطثیك دٞیذ  ٚتاحذ أىاٖ اص ػٟذ ٜواسٞای ؿخلی
خٛد تشآییذ ٚ،ػایُ وٕه حشوتی ٔثُ ػلا ،كٙذِی چشخذاس ٚ
ٚاوش وٕه وٙٙذ ٜاػت .جٟت تاصتٛا٘ی ٔی تٛاٖ اص واس دسٔاٖ،
ٌفتاس دسٔاٖ ٘یض وٕه ٌشفتٞ .ذف اكّی واسدسٔاٖ تٟثٛد
فؼاِیتٟای سٚصٔش ٜص٘ذٌی اػت ٔثُ ِثاع پٛؿیذٖ ،خٛا٘ذٖ،
حٕاْ وشدٖ ...ٚ
 ٚاٌش دس تّفظ وّٕات  ٚحشٚف یا دس دسن  ٚتیاٖ ٔـىُ داسیذ
 ٚیا ػىت ٝتاػث ٘اتٛا٘ی دس تّغ غزا ؿذ ٜتاؿذ ٔی تٛا٘یذ اص
ٌفتاس دسٔاٖ وٕه تٍیشیذ.
اقدامات کمک کننده در اختالالت حافظه:
دس كٛستی ؤ ٝطاِة  ٚواسٞا سا فشأٛؽ ٔیىٙیذ آٟ٘ا سا دس
دفتشی یادداؿت وٙیذ  ٚػؼی ٘ىٙیذ حجٓ صیادی اص واسٞا سا
دس صٔاٖ ٚاحذ ا٘جاْ دٞیذ.
اقدامات کمک کننده در برقرای ارتباط:
اص اطشافیاٖ تخٛاٞیذ ػخٗ خٛد سا ت ٝكٛست ػاد ٜتیاٖ وٙٙذ ٚ
اٌش ٔطاِة وتثی سا تٟتش ٔی فٕٟیذ اص دیٍشاٖ تخٛاٞیذ
كحثت ٞای خٛد سا دس لاِة وّٕات وّیذی سٚی واغز
تٛٙیؼٙذ.
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عنوان سند:

زش به بیمار بتال به سکته
غسی
کدسندNO-BK-:

تٔ ٝذت یىٕإٛٙٔ ٜع اػت أا تؼذ اص آٖ دس كٛست ٘ذاؿتٗ ٘اتٛا٘ی
ٔیتٛا٘یذ تا ٔـٛست پضؿه سا٘ٙذٌی وٙیذ.
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