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 مراقبت های بعد از سکته مغزی چیست؟ 

 اقدامات توانبخشی جهت بهبود حرکتی.-1

جابجا کردن مرتب بیمار و استفااد  ا  تشام ماواه جاهات              -2

 جلوگیری ا   خم بستر.

 مراقبت تنفسی برای تخلیه بهتر خلط و تنفس موثرتر بیمار.-3

 مراقبت دستگا  ادراری و خروه هر چه سریعتر سوند.-4

 در صورت تجمع مد فوع استفاد  ا  ملین و شیاف.-5

رسا ندن غذا ،آب و داروها به بیمار ا  طریق لوله بینی معد  ای   -6

 یا دهان.

 مراجعه مرتب به پزشم معالج برای تنظیم دارو.-7

 پیشگیری از سکته مغزی با تغذیه:

باید غذاهای مضر که  مربوط به رژیم غذایی ساتاتاه مارازی را            

و  سیب زمییی ی       ماکارونی،شناخته و رعایت کنیم .نان، برنج،  

غالت صبحانه )مثل برشتوک( حاوی مقدار کمی چربی و در عین   

حال سرشار ا  نوعی انرژی هستند که تدریجاً آ اد می شود و بدین 

ترتیب به افراد کمم می کند تا مدت طوالنی تری احساس سیری 

کنند.میو  و سبزیجات و هم چنین آب آن ها، غنی ا  ویتامین های  

ترکیبات گیاهی مفید بود  و مقدار کامای   و  پتاسیم اکسیدان،آنتی 

سدیم دارند .مطالعات در غرب نشان داد  اند که میزان ستته مرزی 

گاوشات    در بین افراد گیا  خوار بسیار کم تر ا  مصرف کنندگاان 

 است.قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه امه سراسری اختصاص  اطالعات پزشک  و   م بع :  

 .4931، تیر ماه 41پیرا پزشک   ، شماره 

میییدان      -نشان  تدوین ک  ده : شهرستان صومعه سرا 

انتظام ، ج ب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمیی ی    

 )ره(  

 34911949314شماره تماس : 

 33313719410شماره تمای واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

  
 
 
                

 دانشگاه علوم پزشک  و خدمات بهداشت  گیالن     

      بیمارستان امام خمی   )ره( صومعه سرا           

 سکته مغزی

 

 مددجویان مبتال به سکته مغزی  گروه هدف:

 زیر نظر واحد آموزش سالمت همگان  و بیمار  

4931خرداد   

http://namnak.com/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C.p12716
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 علت های سکته مغزی چیست؟

 چرب  خون باال -1

 فشارخون باال -4

 بیماریهای قلب   -9

 مضر که باعث سکته مغزی م  شوند: مواد غذای -1

م  گردد ،    فشار خون مصرف زیاد نمک باعث افزایش

 مصرف زیاد کالری که باعث چاق  م  شود.

 

 

 نشانه های  ظاهری و عوارض بعد از سکته مغزی چیست؟

ضعف و کرخت  صورت وبازوها یا پاها به خصیو   -4

 در یک طرف بدن )هم  پارزی(.

فلج صورت. بازو و پاها در همان طیرف )هیمی           -4

 پلژی(.

 عدم تعادل و ل گ زدن )آتاکس (.-9

 اختالل در تکلم یا در درک کالم )دیس آرتری(.-1

 اشکال در بلع )دیس فاژی(.-1

اشیکیال در     -کرخت  و سوزش قسمت های بیدن   -0

 درک وضعیت و موقعیت )پارستزی(.

تاری دید یا از دست دادن بیی یایی  بیه       -دو بی  -7

 خصو  در یک چشم.

 سردرد شدید و ناگهان .-1

-از دست دادن حافظه کوتاه مدت وطوالن  مدت-3

بدون دلیل و سیویو         سرگیجهاختالل در قضاوت ، 

 ناگهان .

 . و مدفوع ب  اختیاری ادرار-43

اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن چییزی  -44

که دیگران م  گوی د. و عدم توانای  در انجام حرکات  

  ظریف.

 به نام خدا

 سکته مغزی چیست؟

سکته مغزی یع   بسته شدن یا پاره شدن یک شریان 

مغزی که به دنبال آن اختالل در گردش خون آن 

 ناحیه از مغز ایجاد م  شود.

 عالئم سکته مغزی چیست؟

ناگهان  و شدید بدون دلیل که فورا بیعید از      سردرد-4

 آن فرد بیهوش م  شود.

احساس ب  حس  یا فلج ناگهانی  در ییک طیرف          -4

 صورت و دست یا پای یک طرف بدن.

کاهش ناگهان  بی ای ، قدرت بدن، تعادل بیدن )بیه      -9

سخت  راه رفتن(، قوای حس ، صحبت کردن و یا فیهیم    

 صحبت دیگران.

 تاری ناگهان  دید به خصو  در یک چشم-1

درصد افرادی که به سکته های  41تا  43به طور متوسط 

مغزی مبتال م  شوند در اثر این بیماری جان خود را از 

درصد بیمیاران بیا درمیان         73تا  03دست م  ده د و 

 .م اسب م  توان د زندگ  ادامه ده د
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