
 

CVA )سکته مغزی ( 

                                                درمان:

 درمان سکته مغزی شامل سه قسمت :

 درمان دارویی. 1 
 . )گاهی جراحی(2
 .  توانبخشی و پیشگیری از بروز سکته های مجدداست. 3

 هر چند میزان بهبودی تا حدزیادی به وسعت و محل آسیب مغزی
بستگی دارد اما کیفیت درمانهای توانبخشی و داروییی  میییزان          
انگیزه بیمار و خانواده او و همچنین سن از عوامل موثر بر بهبودی 

 او هستند.     

 مراقبت های الزم: 

    :این بیمیاران البیب بید یل ندا یتن          مراقبت از سیستم گوارشی

رفبکس ببع دارای  و ه معده هستند که از این طریق تغذییه میی  یوند بهمیین        
ساعت انجام  ود .بعد از هر بار لذا دادن از طریق  و یه    4-6د یل دهانشویه هر 

با مقداری آب    و ه  سته  ود. جهت پیشگیری از زخم های معده طبق دستور    
 از  ربت معده استفاده کنید.           

  :گاهی این بیماران دچار    بی اختییاری در   مراقبت از مجاری ادرای

دفع ادرار و مدفوع هستند و ممکن است سیوند ادرای دا یته با یند کیه دفیع                
مایعات باید کنترل گردد  ست و  وی ناحیه مقعد الزم است .در صیورت بیروز      
اسهال یا یبوست های طوالنی  کدر  دن رنی  ادرار ییا خونیی  یدن آن بیه             

 پز ک معا ج اطالع داده  ود.                                                                

    :در صورتی که بیمار  ما  در پبک زدن میشکل دارد         مراقبت ازچشم

 بهتر است طبق دستور از قطره ا ک مصنوعی استفاده کنید.                                                                    

  :در بیمارانی که  و ه معده و یا راه هوایی   مرطوب نمودن هوای دمی

مصنوعی دارند بهتر است با استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کردن هوای اتیا   
 از خشکی مخاط جبوگیری  ود.                                             

  فیزیوتراپیی تنفیسی بیسیار      :  تخلیه ترشحات از مجاری هواییی

اهمیت دارد .بیمار را به سرفه کردن و تنفس عمیق تشویق کنید.با کی  دسیتها      
 ضربه های مالیم به پشت بیمار زده و به خروج تر حات کمک کنید.           

   :جهت جبوگیری از تحبیل رفتن و ضع  عضالت فیزیوتراپی اندام ها

 باید اندامها را حرکت دهید و مفاصل را 

 
             باز و بسته کنید تا از خشکی مفاصل و  ختیه  یدن خیون در اندامهیا

جبوگیری   ود.در صورت مشاهده ورم در دستها و پاها  آنها را باالتر از    
 سطح بدن قرار دهید.        

   بید یل ندا یتن حرکیت احتمیال زخیم  یدن               :مراقبت از پوست

دارد.پس باید مراقب ایجاد زخم بیستر با یید.نواحی اتیصال بیا زمیین             
بخصوص در افرادی که بیماری قند دارند وجود دارد. جهیت پییشگیری    

ساعت وضعیت بیماررا تغییردهید. ماسیاننواحی تحیت           2بهتر است هر 
فشار الزم است.وقتی قرار است بیمیار روی نیمیه آسییب دییده بیدن               
چرخانده   ود باید مطمئن با ید وزن بدن به دست و پای ایین سیمت    

دقیقه روی سمت آسیب دییده بخوابید.      33صدمه نمی رساند.بیمار فقط 
 .در صورت بروز زخم استفاده از پانسمان و مراجعه به پز ک الزم است.                                                  

   پا نه   پیا  باسین  بیاز و  یانه            :نواحی تحت فشار عبارتند از

 پشت سر سا    آرنج  گوش  انگشت پا زانو  دنده  وران                                                      

  بی خوابی  یایع است.تیشک بیمیار         :  کمک به خواب واستراحت

نباید خیبی نرم با د.بهتر است بیمار در اتاقی بخوابد  که کم سر وصیدا   
و با نور مالیم با د به بیمار نباید استرس های عاطفی و هیجیانی وارد     

 کرد.
 
 

 پیشگیری:

برای پیشگیری اوال باید عوامل خطر را  ناخت و سپس جهت کیاه  عوامیل       
خطر اقدام کرد. کنترل فشار خون یکی از مهمترین اقداماتی است که فرد بیرای   
کاه  خطر سکته مغزی می تواند انجام بدهد.اینکار حتی در کسانیکه مبتال بیه  
سکته مغزی  ده اند نیز مفید است و از ایجاد سکته مغزی ویا حمیالت گیذرای    
سکته در آینده جبوگیری میکند ورزش   کاه  استرس   جبوگیری از افزایی         
وزن   کاه  مصرف نمک وا کل واستفاده از رنیم کم چیرب در کنیترل فیشار       

 خون موثر است.

 

 

صصی شهید ولیان الیگوردز تخ
 بیمارستان 
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.پس سعی کنید دوره ی درمان سکته گذرا را کامل کنید  حتی اگر نیشانه هیای     

 آن از بین رفته با ند. 

 .سكته مغزی خونریزی دهنده:            2

این نوع سکته در اثر نشت و پارگی یک سرخرگ مغزی ایجاد می  ود.     
 خونریزی    در اثر  رایطی زیرایجاد می  ود.

 علل این نوع سكته عبارت اند از:

  فشارخون باال که باعث  کنندگی رگها  میشود  میتواند منجر به
 پارگی رگ  ود.       

  سخت  دن رگ ها که عرو  مغزی را  کننده می کنند 

 ضعی   دن یک نقطه در دیواره عرو  که می تواند پاره  ود 

  ضربه مغزی 

.مصرف مشروبات ا کبی 

عوامل خطر ساز سکته مغزی:                     
  کبید پیشگیری از آن است که      عبارتند از:  ناخت عوامل خطر ساز

سابقه خانوادگی 
)جنس )مردها بیشتر 
سن 
فشار خون باال 
کبسترول خون باال 
سیگار کشیدن 
دیابت 
چاقی 
بیماریهای قببی وعروقی 
سابقه سکته مغزی ومصرف قرصهای ضد بارداری. 

 

 عالئم سكته مغزی

مغزی را جدی بگیرید. سکته مغزی  می تواند به  همواره عالئم سکته   
 همراه همه یا تعدادی از عالئم زیر با د:

 ضع 
سوزن سوزن  دن یا مور مور  دن دست و پا یا هر دو 
  ضع 
که معموالدر یک طرف بدن   فبج یا بی حسی ناگهانی صورت

 ظاهرمی  وند. 

 فبج اندام ها هم ممکن است رخ دهد.
 مشکالت بینایی از جمبه تاری دید  کاه  بینایی  دوبینی و حتی

 نابینایی کامل  می تواند از عالئم سکته مغزی با د.
اختالل در گفتار و یا حتی عدم توانائی در صحبت کردن 
 سرگیجه  اختالل تعادل و یا اختالل در هماهنگی حرکات عضالت

 بدن
 گیجی و یا اختالل در حافظه 
 یک سردرد لیر معمول و ناگهانی که ممکن است همراه با سفتی

گردن  درد صورت  درد در بین چشمان  استفراغ و یا تغییر سطح 
 هو یاری با د.

 اگر سكته مغزی رخ داد:

 عمبکرد سریع می تواند زندگی بیمار را نجات داده و عوارض مغزی

ایجاد  ده را به حداقل برساند  پس حتماً اورنانس را خبر کینییید       

حتی اگر عالئم پس از مدتی از بین رفته با ند. اقدامات اورنانیس     

جهت بهبود وضع مصدوم با ارزیابی های الزم و پیییشیگیییری از        

ا د. درمان بر حسیب   عوارض می تواند در نجات جان بیمار مؤثر ب

 نوع سکته متفاوت و  امل در مان های دارویی و جراحی می با د.

 

 سکته مغزی چیست؟
سکته مغزی زمانی رخ می دهد که جریان خون قسمتی از مغز قطع  یده  

و یا بشد ت کاه  یابد و بافت آن قسمت از مغز از اکسیژن و مواد مغذی 

دیگر محروم  ود. سبو های مغزی بر حسب حساسییت آنهیا بیه کمبیود           

اکسیژن در طی چند دقیقه تا چند ساعت  روع به نابود  یدن و از بیین          

رفتن می کنند این حا ت یک اورنانس پز یکی محیسوب میی  یود و               

درمان سریع آن می تواند باعث نجات زندگی فرد  ود و هر چیه درمیان      

زودتر صورت گیرد   دت آسیب به بافت مغز و به تبع  ناتوانی حاصیل از     

 .آن کمتر خواهد بود

 انواع سکته  مغزی

 . سکته مغزی ایسکمیک:               1

این نوع سکته مغزی  زمانی اتفا  می افتد که یک  خته خون یا چربیی     

موجب انسداد رگ و قطع جریان خون درمغز  ود. انسداد  ریان می تواند 

داخل یا اطراف مغز رخ دهد  همچنین  خته های خونی می توانند توسیط   

 جریان خون از دیگر نقاط بدن به مغز آورده  وند.

رسوب چربی و ایجیاد پیالد در     علل این نوع سكته عبارت اند از: 

 ریان ها و اختالالت قببی که منجر به تشکیل  خته های خونی   میی         

گردد. گاهی عالئم این سکته می تواندبه صورت گذرا وضعی  بروز کنید      

وحدود چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد و سپس به کبیی از بیین          

می رود. و ی به خاطر دا ته با ید که هرگز سکته گذرا را نادیده نگیریید    

 چرا که این سکته  نشانگر در راه بودن یک سکته مغزی  دیدتر است


