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دنبال آن اختالل در گردش  سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی که به

خون آن ناحیه از مغز ایجاد شده و موجب بروز عالئمی مثل فلج نیمه بدن، اختالل تکلم و اختتالل 

 .شوددر راه رفتن می

 

 علل بروز سکته مغزی چیست؟
 پالکت هتای ستاخته شتده از یربتی،  به دنبال اره رگ های خونی ضخیم و سخت شدن دیو

 کلسیم، کلسترول و ... 

  فشار خون باال 

 کلسترول باال  

 دیابت 

  یاقی 

 استعمال دخانیات  

 

 
 

   عدم انجام فعالیت بدنی مناسب و یاقی و اضافه وزن 

 الکل مصرف 

 رژیم غذایی مناسب حاوی ستبزیجات، میتوه،  عدم رعایت

  (کالری، نمک ،مصرف بیش از اندازه یربی)ی غالت و ماه

 های پیشگیری از بارداری یا هورمون درمانی با قرص های حاوی استروژناستفاده از قرص. 

 گذرا ایسکمیک حمله سابقه شخصی و یا خانوادگی سکته مغزی، سکته قلبی یا 



 چیست؟ سکته مغزی عالئم
 بروز ناگهانی ضعف و بی حسی در یک طرف بدن 

 ناگهانی دید در یک یا دو یشم یا دشوار شدن بلع غذا تغییر 

  تاری دید به خصوص در یک یشم 

 که حتی ممکن است بعد از آن فرد بیهوش شود. بروز ناگهانی سردردهای شدید بدون علت 

 بروز مشکالت شدید همراه با سرگیجه هنگام راه رفتن 

 گرانو شناخت دی، درک صحبت بروز مشکالت ناگهانی در صحبت کردن 

 احساس بی حسی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پای یک طرف بدن 

 )قوای حسی و کاهش ناگهانی قدرت بدن، تعادل بدن )به سختی راه رفتن 

   ،کتردن، تتب،  استتفرا به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتماال با حالت تهوع

 .سکسکه و یا قورت دادن غذاها به سختی همراه است

   بیهوش شدن فرد 

  اشکال در بلع 

 بی اختیاری ادرار و مدفوع  

 

 آزمون سکته مغزی: حرف زدن، لبخند زدن، تکان خوردن 
آزمتون  آزمون سکته مغزی به شناسایی عالیم و نشانه های این بیماری کمک متی کنتد. ایتن

 :شامل موارد زیر است

 از فرد بخواهید لبخند بزند. آیا یک طرف صورت بی حس است؟: یهره 

 

 از فرد بخواهید دست هایش  :بازوها 

 را باال ببرد. آیا یک دست پایین است؟

 
 

 

 از بخواهید یک جمله ساده را تکرار کند. آیتا در بته یتاد  :حرف زدن

 آوردن و بیان کلمات با دشواری روبرو است؟

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=177347
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=177347


 چیست؟ سکته مغزی با مواجه در اولیه اقدامات
  به مرکز درمتانی ، دیار هر یک از عالئم سکته مغزی شد، باید سریعا همراهتان اگر شما و یا

 مراجعه نمایید. 

  ادیده نگیرید، حتی اگر فقط یک عالمت داشتید و یتا عالئتم خفیتف عالئم سکته مغزی را ن

 .بودند و یا برطرف شدند

  مراجعه کنید.یک دقیقه حیاتی است، پس فورا به پزشک  فرصت را از دست ندهید، هر 

  111اورژانتس  ااگر یکی یا یند تا از عالئم سکته مغزی را برای بیش از یند دقیقه داشتید، ب 

 تماس بگیرید.

   اعالم نمایید.  به پزشک  را عالئم سکته مغزی  شروع زمان 

 

 عوارض سکته مغزی کدام است؟
های موقتی و یا دائمی بسته به مدت زمان فقدان خون در تواند باعث ناتوانیسکته مغزی می

 :شامل عوارض این. شد دیده آسیب بخش مغز و 

 فلج شدن و یا از کار افتادن عضالت 

 و یا فرودادن غذا و مایعات مشکل در صحبت کردن 

 دادن حافظه و یا مشکل در فکرکردنازدست 

 مشکالت احساسی 

 اندهایی از بدن که تحت تاثیر سکته قرار گرفتهدرد یا سایر احساسات غیرمعمول در قسمت. 

 تغییر در رفتار و اهمیت به خود 

مختلتف متفتاوت  ها صدمات مغزی و درمان عوارض آنها بسته به اشخاصمانند سایر بیماری

 .است

 http://iec.behdasht.gov.ir منبع:

 

 

  

http://iec.behdasht.gov.ir/
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