
   
سکته مغزي قطـع عرضـه اکسـیژن بـه      :تعریف 

سلولهاي مغزي و در نتیجه مرگ ناحیه اي از مغـز و  

  .نقایص همراه با آن است 

  :علل 

تشـکیل  , نارسایی گـردش خـون   , آمبولی , ترومبوز 

بیمـاري دریچـه اي   , لخته هاي خـارج جمجمـه اي   

  ...ناهنجاري هاي عروقی و , باال  فشار خون, قلب 

  .کشیدن سیگار خطر ابتالء را تشدید می کند 

  :عالئم بیماري 

اندازه و موقعیت ضایعه و وسعت آسیب ایجـاد شـده   

می باشد که ممکن است  تعیین کننده عالئم بیماري

عالئم در سمت مخالف بدن نسبت به ضایعه و یـا در  

  :شامل موارد زیر است  کهدهد هر دو طرف بدن رخ 

  و تغییرات رفتاري  هوشیاريتغییر سطح :

از , تحریــک پــذیري , تفــاوتی  ماننــد بــی

عدم آگاهی نسبت به , دست دادن حافظه 

  زمان و شخص  ,مکان 

  مردمک هاي نامتقارن  

  

 

  از دست دادن حس و رفلکس ها و

 افتادگی پلک

 فلج یا ضعف اندام  

 اختالل در برقراري ارتباط 

 بلع دشوار 

 سردرد 

 درد گردن 

 بی اختیاري روده و مثانه 

  :درمان 

  کاردرمانی- 2بازتوانی  و  فیزیوتراپی -1:  شامل   

  بازتوانی عملکرد روده و مثانه -۴ گفتاردرمانی-٣ 

در  و - 6 حاد و دارو درمانی هايمراقبتانجام  -5

  .صورت نیاز  جراحی است 

 

  :مراقبت در منزل 

  بیمار و خانواده بیمار بایستی عالئم هشدار

ــد   ــده را بدانن ــردرد ( دهن ــرگیجه , س س

ــیاري   ــی و ســطح هوش ــرات روان ــا  تغیی ی

ص حسـی  پیشرفت نقای, بینایی  اختالالت

عـدم   زجـر تنفسـی و  , حرکتی و ادراکـی  

  )اجابت مزاج بیش از سه روز 

 کـرده و نـور    بیمار را نسبت به محیط آگاه

  .کافی براي محیط تامین کنید 

  اشیاء وسایل منزل و اشیاء ضروري به ویژه

  .و خطرناك را از محل دور کنید  تیز

      وسایل منـزل را طـوري بچینیـد و مرتـب

  .کنید تا یک مسیر براي بیمار ایجاد شود 

  بیمار را تشویق کنید براي مشاهده اطراف

 .از چشم مبتال استفاده کند 

 یج اشیاء از جمله غذاي بیمار را در به تدر

  .سمتی که بینایی مشکل دارد قرار دهید 

  حس هاي مختلف را در اندام هاي مبتال

لوسیون هاي معطر یا استفاده از, با لمس 

  .پارچه هاي زبر تحریک کنید 

     بیمار را به برقراري ارتبـاط مـوثر تشـویق

 1 2 3 .کنید 



 

  استفاده از وسایل کمکی براي لباس پوشیدن

  .را به بیمار آموزش بدهید و حمام کردن 

  استفاده از وسایل حمایتی براي توالت رفتن

نرده ها و لباس هاي زیر , مانند توالت فرنگی 

که به آسانی قابل بیرون آوردن و دوباره 

پوشیدن باشد را به بیمار آموزش دهید و این 

  .ار فراهم کنید وسایل را براي بیم

  مطمئن شوید که بیمار براي آغاز تمرین

به خوبی استراحت , هاي برقراري ارتباط 

  .کرده است 

  هر مکالمه را به یک موضوع واضح و مشخص

  .محدود کنید 

  سواالت بسته که داراي پاسخ بله و نه هستند

  .بپرسید 

  دو  هر. کنید در هنگام دفع به بیمار کمک

بیمار , ساعت و یا پس از دریافت مایعات 

  .باشد باید دفع داشته 

  لباس هاي زیر ضد آب و یا پدهاي مخصوص

  .کنید بی اختیاري ادرار براي بیمار تهیه 

  :فعالیت 

  بیمار را به انجام فعالیت هاي مستقل تشویق

  .کنید 

  ورزش هاي دامنه بیمار را در انجام

  .حرکتی خود حمایت کنید 

  به بیمار آموزش دهید تا هنگام انتقال به

تخت یا صندلی ابتدا طرف سالم را در 

  .تخت یا صندلی قرار دهد 

  در سمت مبتالي , در زمان حرکت بیمار

  .بیمار قرار بگیرید 

  :تغذیه 

به بیمار آموزش دهید تا وعده هاي غذایی کم حجم -1

به بیمار در  نیازصورت  در. بجود بخورد و غذا را کامل 

  .تغذیه خوراکی کمک کنید 

را در سمت سالم دهان  غذا به بیمار آموزش دهید-2

اورا به , صورتی که ممنوعیتی ندارد   دهد و درقرار 

  .کنید مصرف روزانه بیش از دو لیتر مایعات تشویق 

بیمار را , در صورتی که بیمار در تخت تغذیه می شود -3

  .به پهلو قرار داده و سر تخت را باال ببرید 

  1396 –کانابیو , هند بوك آموزش به بیمار : منابع

  2018برونرسودارث اعصاب   

  

  

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

  سکته مغزي

  

  1401-موزش به بیمارآواحد

            :سایت بیمارستان
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