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   GT-PA-160:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار

 05056451-56تلفن تماس :          

 شود. 

ماساژ آهسته و حفظ تغذیه کافی به حفظ سالممال    

پوس  بیمار کمک می کند.در صورت فلج دس  یالا   

پای بیمار ،مرتبا ورم اندام ها را بررسی کنید و اندام 

ها را حرک  دهید و در بعضی موارد باال نگه داشتال   

 اندام ها کمک کننده اس .

 استفاده از جوراب واریس برای جلوگیری از تشکیل 

 لخته در اندام های تحتانی ضروری می باشد.

هنگامی که بیمار برای اولی  بار مالی والواهالد از        

روتخواب وارج شود ابتدا بنشیند و یاد بگیرد کاله    

هنگام نشست  تعادل وود را حفظ کند سپس تعادل 

در ایستادن را بیاموزد.حتما از وسایل کمک حمایتی  

 )مانند عصا و واکر و ...( جه  بیمار استفاده شود.

ترک عوامل تشدید کننده  مثل سیگار بسالیالار بالا      

 اهمی  اس .

در صورت بی اوتیاری ادرار،در مراحل اولیه گذاشت  

سوند فولی با روش استریل ودر مالراحالل بالعالدی       

 استفاده از بعضی داروها ضروری می باشد.

 در صورت بروز هر گونه اشکال در  ادرار کردن)تغییر  

در حجم و رنگ ادرار و احساس سوزش(به پالششالک    

 مراجعه کنید.

به عل  تغییر در وضعی  شناوتی بیمار،از بالیالمالار    

 حمای  روحی،روانی به عمل آورید.

برای جلوگیری از یبوس ،رژیم غذایی پرفیبر )حاوی  

 لیتر روزانه( 3تا  2سبشیجات و مصرف مایعات کافی 

باید تامی  شود و در صورت عدم رفع یبوس  طبال   

 دستور پششک از ملی  استفاده شود.

 سکته مغزی 
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 عمیم و شکایات:
اندازه و موقعی  ضایعه و وسع  آسیب ایجاد شده          

تعی  کننده عمیم بیماری می باشند که ممک  اس          

عمیم در سم  مخالف بدن نسب  به ضایعه یا هر            

 دو طرف بدن رخ دهد.

 تغییر سطح هوشیاری

 ازدس  دادن حس ها ورفلکس  

 افتادگی یا کج شدن دهان

 ضعف یا فلج یک طرفه یا دو طرفه 

 بی اوتیاری روده و مثانه

دقت شود در صورت مشاهده عالئم سکته 

مغزی فورا به بیمارستان مراجعه کنید نه 

 درمانگاه و مطب های خصوصی ! ! !

 درمان سکته مغشی :

درمان بر اساس عل  سکته مغشی و عمئم ایالجالاد     

 شده انتخاب می شود و شامل موارد زیر اس  :

در مواردی که لخته عامل ایجاد سکته مغشی اسال   

درمان یا داروهای رقی  کننده وون در صورتیالکاله   

 ممانعتی نداشته باشد شروع می شود.

 کنترل فشار وون جه  جلوگیری از سکته مجدد

 

حفظ راه هوایی باز و تهویه کافی به وسیله اکسیالنن  

 درمانی

 باز توانی عملکرد روده و مثانه

 فیشیوتراپی و باز توانی اندام از کار افتاده

 دارو درمانی 

 و همچنی  درمان های حمایتی... 

 آموزش به بیمار دچار سکته مغشی:

بهبودی نسبی  و کامل بیمار شما ممک  اسال  در      

دراز مدت صورت گیرد،پس باید صبر و حالوصاللاله      

 بیشتری داشته باشید.

انجام تمرینات فیشیوتراپی و کار درمانی توسط وود 

فرد ودر صورت عدم توانایی توسط هالمالراهالان و      

وانواده جه  پیشگیری از بد شکلی های انالدام و    

 وشکی آ نها بسیار موثر اس .

در بعضی موارد به عل  مشکمت بلع ،تغذیه را بایالد  

ابتدا با مایعات غلیظ و پوره شروع کرد زیالرا ایال      

غذاها آسانتر از جامدات بلعیده شده و مانند مایعات 

 آبکی موجب بسته شدن راه هوایی نمی گردند.

پوس  بدن را مرتبا از نظر قرمشی و تالحالریالک و        

 شکنندگی و زوم احتمالی بررسی کنید .

از تح  فشار قرار گرفت  اندام های بیما ر وودداری 

 شود 

 هر دو ساع  بیمار را تغییر وضعی  دهید.

 همیشه پوس  بدن بیمار تمیش و وشک نگه داشته 

 آشنایی با سکته مغزی
اگر وونرسانی به قسمتی از مغش دچار اوتمل شده         

و متوقف گردد ،ای  قسم  از مغش دیگر نمی تواند           

عملکرد طبیعی وود را داشته باشد ای  وضعی  را         

 سکته مغشی می نامند.

 عوامل وطر آفری : 

افشایش فشار وون ،بیماری قلبی عروقی ،ضربه          

های منجربه شکستگی ، باال بودن کلسترول ،چاقی        

 دیاب  ،سیگار،س  باال

 روش های تشخیصی سکته مغشی:
 سی تی اسک  

 ام آر ای

 آننیوگرافی مغشی

 سونوگرافی داپلر از راه جمجمه

 


