
سکته مغزي
سکته مغزي عبارتست از کاهش عملکرد مغز به 

کـم  . اختالل در جریان خـون قسـمتی از آن  علت 
شدن خونرسانی به مغز، باعث اخـتالل موقـت یـا    
دایمی حرکت، تفکر، حافظه، تکلم یا حـواس مـی   

.شود
عوامــل زمینــه ســاز یــا خطــرزاي ســکته مغــزي،  
عواملی هستند که وجودشان باعث بیشـتر شـدن   

:احتمال بروز سکته مغزي می گردد و عبارتند از
. عامــل بســیار مهمــی اســت(اال فشــار خــون بــ-1

کنترل و کم کردن فشـار خـون بـاال در بیمـاران،     
).کلید پیشگیري از سکته مغزي است

بیماریهاي قلبی-2
کلسترول باال-3
چاقی-4
)مرض قند(دیابت -5
مصرف دخانیات-6
مصرف الکل-7
.بعضی مواد مثل کوکائین-8

١

مراقبت از بیمار دچار سکته مغزي
:وضعیت صحیح بدنی-1

یکی از مهم ترین مسایل در رابطه با ایـن بیمـاري،   
ــی حســی ــدن اســت فلــج و ب ــراي . یــک ســمت ب ب

جلوگیري از تغییر شکل اندامها، باید در وضعیت و 
ــوند   ــرار داده ش ــحیح ق ــت ص ــه  . حال ــایی ک از آنج

اندامهاي فلج بیشتر حالت خم شدن پیدا می کننـد،  
بایستی آنها را در وضعیت طبیعی بدنی و بدون خم 

استفاده از آتل براي زمان خـواب  . شدن نگه داشت
.و شبها مفید است

بهتر است یـک بـالش در زیـر بغـل و زیـر بـازوي        
انگشتان دست بایسـتی  . سمت مبتال قرار داده شود

تقریباً خم شوند و کف دستها رو بـه بـاال قـرار داده    
.شود

:تغییر وضعیت-2
. بیمار بایستی هر دو ساعت جابجا شود

٢

براي خواباندن بیمار به پهلو، قبل از برگرداندن 
. بایستی یـک بـالش بـین پاهـاي او قـرار داد     وي

سعی کنید مدت . .پاي باالیی، نباید زیاد خم شود
.زمان خوابیدن روي سمت مبتال کمتر باشد

-30در صورت امکان، بیمار هر روز به مدت 
در ایـن  . دقیقه روي شکم خوابانـده شـود  15

از (حالت بایستی یک بالش کوچک، زیر لگن 
.قرار داد) ناف تا وسط ران

.گردن بیمار نباید خم شود

.بهتر است زیر سر بیمار کمی بلند باشد

تحت فشار هستند بایستی توجـه  به نقاطی که 
.کرد و آنها را ماساژ داد

.پوست بیمار را تمیز و خشک نگه دارید

توجه کنید که ملحفه هـا زیـر بیمـار جمـع یـا      
.چروك نشوند

٣



:تغذیه-3
:به نکات زیر توجه نمایید

.کنیددر هنگام غذا خوردن به بیمار کمک 
توجه کنید که غذا در طرف سالم دهـان قـرار   

.داده شود
زمان کافی براي غذا خوردن در اختیـار بیمـار   

.قرار دهید
توجه کنید که غذا به مدت طـوالنی در دهـان   

.بیمار باقی نماند
گــرفتن لقمـــه هــاي کوچـــک و اســـتفاده از   
غذاهایی که راحت تر قورت داده مـی شـوند،   

.شکل موثرنددر جلوگیري از ایجاد م

بهتر است تغذیه را با مایعات غلـیظ یـا پـوره    
ــن غــذاها آســانتر از    ــرا ای ــد، زی شــروع نمایی

.مایعات رقیق قورت داده می شوند

.در هنگام صرف غذا بیمار باید کامالً بنشیند

هرچه وضعیت قورت دادن، بهتر شـود رژیـم   
.غذایی به سمت جامدات تغییر داده می شود

۴

:مراقبت از روده و مثانه-4
رعایــت نکــات بهداشــتی بــراي جلــوگیري از 

.عفونت ادراري ضروري است
تــب و کــدر شــدن ادرار، ممکــن اســت نشــان 

.باشددهنده عفونت ادراري
ــود را در     ــت ادرار خ ــر اس ــرد بهت ــاران م بیم

.وضعیت ایستاده دفع کنند
در صورتی که منعی وجود نداشته باشد، رژیم 

) حاوي میوه جات و سبزیجات(غذایی پرفیبر 
) لیتــر در روز2-3(و مصــرف مایعــات کــافی 

.براي جلوگیري از یبوست موثرند
فعالیــت و تحــرك، در بهبــود یبوســت نقــش  

.دارد
تر است زمان منظمی براي توالت کردن در به

ــود   ــه ش ــر گرفت ــرف  (نظ ــس از ص ــوالً پ معم
).صبحانه

ممکن است با نظـر پزشـک از داروهـاي نـرم     
.استفاده کرد) ملین ها(کننده مدفوع 

.به بیمار مایعات فراوان داده شود

۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

مراقبت از بیماران مبتال به 
)1(سکته مغزي

وضعیت صحیح بدنی و تغییر وضعیتـ
تغذیه و مراقبت از روده و مثانهـ 
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