
مغزي چيست؟سكته

به كه مغزي شريان يك شدن پاره يا شدن بسته يعني مغزي گردشسكته در اختالل آن دنبال
اخـتالل و تكلم اختالل بدن، نيمه فلج مثل عالئمي بروز موجب و شده ايجاد مغز از ناحيه آن خون

مي رفتن راه .شوددر

چيست؟ مغزي سكته بروز علل
ديو• شدن سخت و خونيضخيم هاي رگ دنبالاره چربـي،به از شـده سـاخته هـاي پالكت

... و كلسترول كلسيم،
باال• خون فشار
باال• كلسترول
ديابت•
چاقي•
دخانيات• استعمال

وزن• اضافه و چاقي و مناسب بدني فعاليت انجام عدم
الكلمصرف•
رعايت• ميـوه،عدم سـبزيجات، حاوي مناسب غذايي رژيم

ماه و چربي(يغالت اندازه از بيش )كالري،نمك،مصرف
قرص• از استروژناستفاده حاوي هاي قرص با درماني هورمون يا بارداري از پيشگيري .هاي
يا• قلبي سكته مغزي، سكته خانوادگي يا و شخصي گذراايسكميكحملهسابقه

مغزيعالئم چيست؟سكته
بدن• طرف يك در حسي بي و ضعف ناگهاني بروز
غذاتغيير• بلع شدن دشوار يا چشم دو يا يك در ديد ناگهاني
چشم• يك در خصوص به ديد تاري
علت• بدون شديد سردردهاي ناگهاني شود.بروز بيهوش فرد آن از بعد است ممكن حتي كه
رفتن• راه هنگام سرگيجه با همراه شديد مشكالت بروز
كردن• صحبت در ناگهاني مشكالت صحبتبروز درك دي، شناخت گرانو
بدن• طرف يك پاي يا دست و صورت طرف يك در ناگهاني فلج يا حسي بي احساس
رفتن)• راه سختي (به بدن تعادل بدن، قدرت ناگهاني حسيوكاهش قواي
تهوع،• حالت با احتماال كه ناگهاني طور به بدن تعادل خوردن هم تـب،اسـتفراغبه كـردن،

است همراه سختي به غذاها دادن قورت يا و .سكسكه
فرد• شدن بيهوش
بلع• در اشكال
مدفوع• و ادرار اختياري بي

خوردن تكان زدن، لبخند زدن، حرف مغزي: سكته آزمون
ايـن كنـد. مـي كمك بيماري اين هاي نشانه و عاليم شناسايي به مغزي سكته آزمـونآزمون

است زير موارد :شامل
است؟:چهره• حس بي صورت طرف يك آيا بزند. لبخند بخواهيد فرد از

هايش:بازوها• دست بخواهيد فرد از
است؟ پايين دست يك آيا ببرد. باال را

زدن• يـاد:حرف بـه در آيـا كند. تكرار را ساده جمله يك بخواهيد از
است؟ روبرو دشواري با كلمات بيان و آوردن



مغزيبامواجهدراوليهاقدامات چيست؟سكته
يا• و شما سريعاهمراهتاناگر بايد شد، مغزي سكته عالئم از يك هر دچار درمـاني، مركز به

نماييد. مراجعه
ن• را مغزي سكته خفيـفعالئم عالئـم يـا و داشتيد عالمت يك فقط اگر حتي نگيريد، اديده

شدند برطرف يا و .بودند
هر• ندهيد، دست از را پزشكفرصت به فورا پس است، حياتي دقيقه كنيد.يك مراجعه
ب• داشتيد، دقيقه چند از بيش براي را مغزي سكته عالئم از تا چند يا يكي 115اورژانـسااگر

بگيريد. تماس
مغزيشروعزمان• سكته پزشكراعالئم نماييد.به اعالم

است؟ كدام مغزي سكته عوارض
مي مغزي ناتوانيسكته باعث درتواند خون فقدان زمان مدت به بسته دائمي يا و موقتي هاي

و :شاملعوارضاين.شدديدهآسيببخشمغز
عضالت• افتادن كار از يا و شدن فلج
كردن• صحبت در مايعاتمشكل و غذا فرودادن يا و
فكركردنازدست• در مشكل يا و حافظه دادن
احساسي• مشكالت
قسمت• در غيرمعمول احساسات ساير يا گرفتهدرد قرار سكته تاثير تحت كه بدن از .اندهايي
خود• به اهميت و رفتار در تغيير

بيماري ساير اشخاصمانند به بسته آنها عوارض درمان و مغزي صدمات متفـاوتها مختلـف
.است
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