عکتِ هغشی سهبًی رخ هی دّذ کِ یک لختِ ثبػج اًغذاد

اس لختِ ؽذى هجذد خَى در رگْبی هغشی ثب ًظز پشؽک هؼبلج

ؽزیبى خَى رعبًی ثِ هغش هی ؽَد .ثِ ثیبى دیگز اگز خًَزعبًی

اًجبم هی ؽَد

ثِ قغوتی اس هغش دچبر اختالل ؽذُ ٍ هتَقف گزدد .ایي قغوت
اس هغش دیگز ًوی تَاًذ ػولکزد طجیؼی خَد را داؽتِ ثبؽذ.

سکته مغسی با چه عالیمی همراهند؟

کنید:

ثی حغی ٍ کزختی فَرت ثبسٍّب یب پبّب ثِ خقَؿ در یک

فؾبر خَى خَد را در حذ طجیؼی ًگِ داریذ.

طزف ثذى ،فلج فَرت ثبسٍ ٍ پبّب در یک طزف ثذى ،ػذم
تؼبدل ٍ لٌگ سدى ،اختالل در تکلن یب در درک کالم ،اؽکبل

سکته مغزی

درثلغ ،دٍ ثیٌی ،تبری دیذ یب اس دعت دادى ثیٌبیی ثِ خقَؿ در
یک چؾن ،عزدرد ؽذیذ ٍ ًبگْبًی ،اس دعت دادى حبفظِ،
عزگیجِ ثذٍى دلیل ٍ عقَط ًبگْبًی ،ثی اختیبری ادرار ٍ

ٍسى خَد را در حذ طجیؼی ًگِ داریذ.
قٌذ ٍ چزثی خَى خَد را در حذ طجیؼی ًگِ داریذ.

هذفَع ،ػذم تَاًبیی در اًجبم کبرُ ّبی ظزیف

عوامل زمینه ساز سکته مغسی کدامند؟

تو صیه های دارویی

عبثقِ خبًَادگی (کغبًی کِ پذر یب هبدر آًْب عبثقِ عکتِ هغشی

در سهبى تزخیـ هوکي اعت یک یب چٌذ دارٍ ثزای ؽوب تجَیش

دارًذ) ،عي(ّزچِ عي ثبالتز رٍد خطز عکتِ هغشی ثبالتز اعت)،

ؽذُ ثبؽذ دارٍ را ثِ هَقغ هقزف کٌیذ.

چبقی ،ثیوبری ّبی قلجی ػزٍقی ،عبثقِ قجلی عکتِ هغشی ،قزؿ
ّبی مذ ثبرداری ٍ. ...
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عیگبر ًکؾیذ.

رصین غذایی کن چزة ٍ کن ًوک اعتفبدُ کٌیذ.

فؾبر خَى ثبال ،کلغتزٍل ثبال ،عیگبر ،دیبثت یب ثیوبری قٌذ،

واحد آموزش

توصیه هایی که الزم است پس از سکته مغسی رعایت

دارٍّبی خَد را ثذٍى هؾَرت پشؽک قطغ ًکٌیذ ٍ یب هیشاى ٍ
ًَع آى را تغییز ًذّیذ.

سکته های مغسی چگونه درمان می شود؟

قجل اس هقزف دارٍی جذیذ ثب پشؽک خَد هؾَرت کٌیذ.

ثِ طَر کلی درهبى اى ثزاعبط هزاقجت ّبی حوبیتی (فیشیَتزاپی

ّوَارُ لیغت ٍ ًحَُ هقزف دارٍّب را ّوزاُ خَد داؽتِ ثبؽیذ.

ٍ کبردرهبًی) ٍ پیؾگیزی حبًَیِ ثب دارٍّبیی کِ ثزای جلَگیزی

دارٍّب را دٍر اس دعتزط کَدکبى قزار دّیذ.

هطوئي ثبؽیذ ثزچغت دارٍّب فحیح اعت.
اگز فکز هی کٌیذ ثِ ػَارك جبًجی ًبؽی اس هقزف دارٍّب
دچبر ؽذُ ایذ ثب پشؽک خَد در هیبى ثگذاریذ ٍ یب در هَارد
فَریت ثِ اٍرصاًظ هزاجِ کٌیذ.
اگز ثزای ؽوب چٌذ دارٍ تجَیش ؽذُ اعت آًْب را در جؼجِ
هخقَؿ ثِ گًَِ ای کِ کِ در قغوت ّبی جذاگبًِ ثبؽٌذ
ًگْذاری کٌیذ.

قجال آهبدگی ّبی السم ثزای راُ رفتي را ثب ٍرسؽْبی عجک

قجل اس ّز کبری تَاًبیی ّبی ثیوبر را ارسیبثی ٍ ًقبیـ ٍی را

ثزای ثیوبر ایجبد کٌیذ (هخال قجل اس راُ رفتي ،اس ًزدُ ّبی هَاسی

ثب ػیٌک ،عوؼک ٍ دًذاى هقٌَػی ثزطزف کٌیذ ،عپظ در

ثزای توزیي راُ رفتي ٍ ایجبد تؼبدل اعتفبدُ کٌیذ).

ثزقزاری ارتجبط هَحز ثکَؽیذ.

هزاحل راُ رفتي ثبیذ چٌیي ثبؽذ :ثیوبر ثبیغتذٍ ،سًؼ را رٍی ّز

در ثیوبراًی کِ ًبتَاًی در ثخبطز آٍردى اعن اؽیبء ثبؽذ

دٍ پب ثیبًذاسد ،ػقب را در دعت عوت غیزفلج ثگیزد ،اثتذا ػقب

کبرتْبی هخقَفی کِ ؽبهل اعن ٍ ؽکل اؽیبء ثبؽذ تْیِ کٌیذ

را جلَ ثجزد عپظ پبی عوت فلج را جلَ ثجزد ٍ در اًتْب پبی

ٍ ایٌْب ؽبهل اؽیبیی اعت کِ ثیؾتز هَرد اعتفبدُ ثیوبر اعت ٍ ثب

عوت غیزفلج را ثِ جلَ ثجزد.

ًؾبى دادى آًْب اعن ؽی را دٍثبرُ ثِ ثیوبر ثیبهَسیذ.
ثِ هحل ایٌکِ ثیوبر قبدر ثِ ًؾغتي رٍی فٌذلی  ،ثِ هذت ًین

توصیه های برای خانواده مبتالیان:
کوک ثِ درک ثیوبر ٍ آگبّی اس ثیوبری ،ػَارك ٍ ًبتَاًی
ّبی ًبؽی اس آى.
ثِ هحل اجبسُ پشؽک ّز چِ سٍدتز ثبیغتی ٍرسؽْبی هختلف
را ثزای فزد ؽزٍع کزد.
اگز ثیوبر ّؾیبر ًیغت ثبیذ ٍی را ثِ یک طزف (ثز رٍی عوت
عبلن) خَاثبًذ ٍ ّز  ۲عبػت یکجبر تغییز ٍمؼیت داد.
ثزای ثیوبراى ّؾیبر ٍرسؽْبی هختلف هخل قل خَردى ثِ یک
طزف ،ثلٌذ ؽذى ٍ ًؾغتي اس حبلت خَاثیذُ ثِ پؾت ،هی تَاًٌذ
کوک هَحزی ثبؽٌذ.
در فَرت ثزٍس ّز گًَِ ػالهت جذیذ ٍ یب هؾکل دیگزی
حتوب ثِ پشؽک هؼبلج خَد هزاجؼِ ًوبییذ.

یک ًفز ثزای کوک در عوت فلج ثیوبر ثبیغتذ ،چَى ثیوبر
توبیل ثِ افتبدى ثِ ّویي عوت را دارد.

عبػت ثبؽذ ،توزیي غذا خَردى تَعط خَدػ را هی تَاى
ؽزٍع کزد.

خیلی ثیوبر را حوبیت ًکٌیذ ٍلی در موي ػیت جَ ٍ هٌتقذ
ًجبؽیذ.
ثْتز اعت توزیي فحجت کزدى فجحْب یب پظ اس عبػت
اعتزاحت ثیوبر ٍ در هذت کَتبُ کوتز اس  ۱۵دقیقِ ،آرام ٍ
ؽوزدُ ثبؽذ.

با ارزوی بهبودی و سالمتی روز افسون

ّن عطح ثیوبر قزار ثگیزیذ.
عؼی کٌیذ ثب یک جذٍل سهبًی اس قجل تٌظین ؽذُ ایي هؾکل را

منابع:

ثزطزف ًوَدُ ٍ پظ اس ؽبم ٍ در طَل ؽت هبیؼبت کوتزی ثِ
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ثیوبر ثذّیذ تب در طَل خَاة دچبر ثی اختیبری ًگزدد.
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