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 سکته مغزی

 42سکته مغزی بعنوان یک سندروم بالینی مرکب از مجموعه های عصبی با شروع سریع یا ناگهانی که برای مدت بیشتر از 

ساعت تداوم داشته و ریشه عروقی آن به لخته یا انسداد شریانهای مغزی محدود شده که منجر به سکته می شوند یا در اثر 

ی مغزی می شوند تعریف می گردد. به زبان ساده تر، اختالل عمل ناگهانی مغز به علت گسیختگی عروق منجر به خونریز

 قطع جریان در بخشی از مغز را اصطالحاً سکته مغزی می گویند.

 

 دو نوع سکته مغزی وجود دارد

 
 

 سکته مغزی ایسکمیک( ۱

داد رگ و قطع جریان خون در مغز این نوع سکته مغزی، زمانی اتفاق می افتد که یک لخته خون یا چربی، موجب انس

شود. انسداد شریان می تواند داخل یا اطراف مغز رخ دهد، همچنین لخته های خونی می توانند توسط جریان خون از 

 دیگر نقاط بدن به مغز آورده شوند. علل این نوع سکته عبارت اند از:

 که منجر به تشکیل لخته های خونی می گردد.ـ رسوب چربی و ایجاد پالک در شریان های گردنی و اختالالت قلبی 

 ـ این عالئم سکته گذرا یا خفیف، حدود چند دقیقه تا چند ساعت طول کشیده و سپس به کلی از بین می رود.

ـ ولی به خاطر داشته باشید که هرگز سکته گذرا را نادیده نگیرید چرا که این سکته، نشانگر در راه بودن یک سکته مغزی 

 . پس سعی کنید دوره ی درمان سکته گذرا را کامل کنید، حتی اگر نشانه های آن از بین رفته باشند.شدیدتر است

 سکته مغزی خونریزی دهنده( ۲

این نوع از سکته های مغزی، ناشی از پاره شدن یک رگ خونی در داخل یا سطح مغز می باشد. وقتی که یک رگ خونی 

نمی رسد، به عالوه نشت خون از رگ پاره شده، می تواند به بافت مغزی  پاره می شود، دیگر حس به سلول های مغزی

 آسیب جدی وارد نماید.

 علل این نوع سکته عبارت اند از:

 ـ فشارباال که موجب تضعیف عروق خونی می گردد؛

 ـ سخت شدن رگ ها که عروق مغزی را شکننده می کنند؛

 که می تواند پاره شود؛ـ آنوریسم یعنی ضعیف شدن یک نقطه در دیواره عروق 

 ـ ضربه مغزی؛

 ـ مصرف مشروبات الکلی.

 عوامل خطرساز سکته مغزی ●

 شناخت عوامل سکته مغزی، کلید پیشگیری از آن هستند. این عوامل عبارت اند از:

 سن:  ▪

 سکته مغزی در تمام سنین ممکن است اتفاق بیفتد ولی بروز آن در افراد مسن تر بیشتر احتمال دارد.

 نسیت: ج ▪



 مردان بیش از زنان به سکته مغزی مبتال می شوند.

 سابقه سکته مغزی:  ▪

 احتمال سکته در افرادی که سابقه قبلی سکته مغزی یا سکته گذرا دارند، بیشتر است.

 سابقه خانوادگی:  ▪

 احتمال سکته مغزی در افرادی که یکی از اعضای خانواده آنها به سکته دچار شده ، بیشتر است.

 دیابت و بیماری های خاص ▪

 فشارخون باال:  ▪

 فشارخون باالی کنترل نشده می تواند زمینه سازی بسیاری از سکته های مغزی باشد.

 بیماری های قلبی:  ▪

 یکی از عوامل ایجاد کننده سکته مغزی، صداهای اضافی و ضربان های سریع و ناکامل قلبی است.

 تنگی شریانها:  ▪

ریان های مغزی می تواند احتمال سکته مغزی را باال ببرد که البته تشخیص این امر با شنیدن به تشکیل پالک ها در ش

 وسیله گوشی پزشکی میسر است.

 کشیدن سیگار: ▪

 سیگار می تواند موجب افزایش فشارخون و صدمه به سرخرگ ها گردد.

 چاقی:  ▪

 باالخره سکته مغزی را افزایش می دهد. چاقی خطر ابتال به فشار خون باال، بیماری های قلبی، دیابت و

 اعتیاد:  ▪

 الکل و کوکائین عالوه بر افزایش فشارخون، احتمال بروز سکته مغزی را نیز افزایش می دهند.

 کنترل سکته مغزی ●

ود معموالً پزشکان قبل از وخیم شدن بیماری ها، می توانند از تشدید آنها جلوگیری کنند. لذا حتماً با پزشک متخصص خ

مشورت کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد که وزن و فشار خود را کنترل کرده و از مسائلی که سالمتی شما را تحت 

الشعاع قرار می دهند جلوگیری کنید. به خاطر داشته باشید! مصرف کمِ نمک و ورزش کردن شما را در پایین نگه داشتن 

 فشار خون، یاری می دهد.

 عالئم سکته مغزی ●

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

ضعف، سوزن سوزن شدن یا مور مور شدن دست و پا یا هر دو؛ ممکن است این عالئم در یک طرف بدن ظاهر شوند. فلج  ▪

 اندام ها هم ممکن است رخ دهد.

 ز جمله تاری دید، کاهش بینایی، دوربینی و حتی نابینایی کامل، می تواند از عالئم سکته مغزی باشد.مشکالت بینایی ا ▪

 مشکالت تکلم، برخی از بیماران توان روان صحبت کردن را از دست می دهند. ▪

ند، به گاهی افرادی که دچار سکته مغزی می شوند، هوشیاری خود را نسبت به زمان و مکان حاضر از دست می ده ▪

 طوری که ممکن است تلوتلو خورده و بر اثر گیجی به زمین بیفتند.

 این بیماران احتمال دارد هوشیاری خود را نیز از دست داده و دچار اغماء شوند. ▪

 سردرد شدید، تهوع، استفراغ و سفت شدن گردن نیز ممکن است ایجاد شود. ▪

 اگر سکته مغزی رخ داد: ●



ندگی بیمار را نجات داده و عوارض مغزی ایجاد شده را به حداقل برساند، پس حتماً اورژانس را عملکرد سریع می تواند ز

خبر کنید، حتی اگر عالئم پس از مدتی از بین رفته باشند. اقدامات اورژانس جهت بهبود وضع مصدوم با ارزیابی های الزم 

از انتقال بیمار به بیمارستان، اقداماتی همچون  و پیشگیری از عوارض می تواند در نجات جان بیمار مؤثر باشد. پس

تصویربرداری، سی تی اسکن، الکتروکاردیوگرافی و سایر آزمایشات از قلب انجام می شود. در پاره ای از موارد نیز، به وسیله 

که دچار جراحی، خونریزی یا انسداد که موجب سکته مغزی شده از میان برداشته می شود. البته حیات دوباره افرادی 

 سکته مغزی شده اند، بستگی به خفیف یا شدید بودن سکته و دائمی یا برگشت پذیر بودن آن دارد.

 انواع سکته مغزی

 که در آن انسداد عروق و افت بارز پرفیوژن مغزی صورت می گیرد. %58سکته های انسدادی  -1

 عروق به درون مغز وجود دارد. که در آن تراوش یا نشت خون از داخل %18سکته های خونریزی کننده -4

 عوامل خطر آفرین

 افزایش فشار خون ، کنترل فشار خون مهم ترین اقدام در پیگیری از سکته مغزی -1

 بیماری قلبی عروقی -4

 باال بردن کلسترول -3

 چاقی -2

 افزایش سطح -8

 هماتوکریت -6

 دیابت -7

 ، سوء مصرف داروها و ...سایر موارد مثل مصرغ دخانیات و الکل ، قرص های حاملگی

 اقدامات پیشگیری از سکته مغزی

پیشگیری اولیه بهترین شیوه در رابطه با سکته هامی باشد. کنترل فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، کلسترول باال 

م ، نظیر خون، چاقی، مصرف سیگار، دیابت از راه های پیشگیری از سکته مغزی می باشند. تشویق به داشتن زندگی سال

مصرف غذاهای کم چرب، کم کلسترول و انجام ورزش از جمله تالشهایی است که در ترویج سالمتی باید انجام گیرد. 

کاهش می دهد. احتماال درمان موفقیت آمیز و گسترده   مصرف ماهی دو بار در هفته یا بیشتر سکته ترومبوتیک را

 مغزی به عهده دارد.بیشترین سهم را در کاهش وقوع سکته  هیپرتانسیون

 تظاهرات بالینی سکته مغزی

 بیمار ممکن است هر کدام از عالئم و نشانه های عمومی زیر را داشته باشد.

 نقصان حرکتی: بی حس یا ضعف عضالت در صورت ، دست یا پا، بویژه در یکطرف بدن. -

 عدم برقراری ارتباط: اختالل در تکلم و نحوه برقراری ارتباط . -

اختالالت ادراکی: سکته مغزی می تواند سبب اختالالتی در ادراک بینائی، اختالل در ارتباطات فضایی، بینائی و فقدان  -

 توانایی های حسی گردد.

اختالالت توانایی های حسی: مثل اختالالت المسه ای شدید یا خفیف ، فقدان حسهای عمقی ، اشکال در تعبیر یا تفسیر  -

 شنوایی و المسه ای. -محرکهای بینایی

و سایر عالئم عبارتند از:سردرد های شدید ناگهانی، سرگیجه، فقدان تعادل هماهنگی، اشکال در راه رفتن، اشکال در سخن 

 وضعیت ذهنی و ...  گفتن یا درک صحبت های دیگران، کاهش هوشیاری یا تغییر در

 بیماران سکته مغزی مراقبت



ساعت طول می کشد. در مرحله حاد حفظ راه هوایی، تنفس ، و گردش  74تا  25 مرحله حاد: مرحله حاد معموال بین

خون از اولویتهای مراقبت درمان است اگر عالئمی که قبال گفته شد در یک نفر نمایان شود باید اقدامات زیر را بالفاصله 

 انجام دهید.

 اطالع دهید. 118بالفاصله مورد را به اورژانس 

 کنید.  ( را شروعCPRتنفس عملیات احیای قلبی ریوی )در صورت عدم نبض و  -

 به هیچ وجه از راه دهان چیزی به بیمار ندهید. -

 تمیز کنید. دهان بیمار را با ساکشن یا با دو انگشت دست به روش جارویی -

 راه هوایی بیمار را با دادن وضعیت مناسب به سر باز کنید. -

 .)اگر فشار خون بیمار پایین نباشد( سر بستر بیمار را کمی باال بیاورید -

 بیمار را تقریبا به یک پهلو بچرخانید.) اگر بیمار ترومایی نباشد( -

 لباسهای تنگ بیمار را شل یا آزاد بکنید. -

 به بیمار اکسیژن بدهید. -

 بالفاصله بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال بدهید. -

 ار را از نظر تغییرات و اختالالت بوجود آمده زیر بررسی کنید.مرحله تحت حاد: در این مرحله بیم

حرکتی، اختالل در وضعیت بلع، بی حسی نیمه بدن، اختالل در  -تغییر در خونرسانی به بافت مغز، تغییر در وضعیت حسی

از خود، اختالل در اختالل در پنداشت   برقراری ارتباط کالمی، خطر بروز تروما، سقوط، سوختگی، خطر بروز آسپیراسیون،

 کمبود اطالعات، تدابیر غیر موثر رژیم درمانی یا تغییر در حفظ سالمتی. تحرک جسمی،

 شده باید اجرا کنید اقدامات الزم درمانی را با توجه به دستورات داده

 وقع انجام بدهید.مراقبتهای پرستاری را با توجه به اختالالت و تغییرات بوجود آمده برای بیمار باید بطور صحیح و به م

 مراقبت های پرستاری از بیماران سکته مغزی

 مراقبت از سیستم گوارشی

این بیماران اغلب به دلیل نداشتن رفلکس بلع دارای لوله معده هستند که از این طریق تغذیه می شود به همین دلیل 

لوله با مقداری آب شسته شود. رژیم غذایی ساعت انجام می شود و بعد از هر بار غذا دادن از طریق  6تا  2دهان شویه هر 

نرم و مایعات است جهت پشگیری از زخم های معده ناشی از استرس دادن آنتی اسید و دور نگه داشتن آنها از استرس 

 الزم است. 

 مراقبت از مجاری ادراری

دراری خارجی یا داخلی باشند این بیماران دچار بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع هستند و ممکن است دارای سندهای ا

 که جهت پیشگیری از احتباس ادراری دفع مایعات باید کنترل شود.

روز یکبار  12تا  7در صورت کدر شدن رنگ ادرار و یا خونی شدن بهتر است لوله تعویض شد )در غیر این صورت هر 

ر است بیمار را عادت داد که در تعویض آن کافی است( شست و شوی ناحیه الزم است و جهت کنترل دفع مدفوع بهت

 ساعات مشخصی دفع صورت گیرد در صورت بروز اسهال و یا یبوست های طوالنی با پزشک مشورت شود.

 مراقبت از چشم

  در صورتی که فرد در پلک زدن دچار مشکل می باشد بهتر است از قطره های اشک مصنوعی استفاده شود.

 مراقبت از پوست

احتمال زخم شدن پوست در نواحی اتصال با زمین وجود دارد به خصوص در افرادی که دچار به دلیل نداشتن حرکت 

ساعت وضعیت بیمار تغییر یابد. ماساژ نواحی تحت فشار  4بیماری دیابت ) قند( هستند جهت پیشگیری بهتر است هر 



درزیر ناحیه پوست قرمز و یا تحت  الزم است از حلقه های هوایی و یا درست کردن حلقه هایی از پارچه و قرار دادن آن

فشار از تماس با زمین جلوگیری می کند. شست و شوی مرتب پوست با آب و صابون ) و یا شامپوی بچه( در صورت بروز 

زخم استفاده از پانسمان و یا مراجعه به پزشک جهت انجام کشت از ترشحات زخم و یا برداشتن پوست خشک و تیره رنگ 

 از آنتی بیوتیک در این مواقع ضروری است. الزم است. استفاده

 مرطوب نمودن هوای دمی 

در بیمارانی که لوله های معده و یا تراکئوستومی ) راه هوایی مصنوعی ( دارند هوای تنفسی آنها بدلیل خشکی مخاط 

 مرطوب نیست که بهتر است از دستگاه بخور و مرطوب کردن هوای اطاق از این امر پیشگیری شود.

 ه ترشحات از مجاری هواییتخلی

میتوان کف دست ها را با  0فیزیوتراپی تنفسی بسیار اهمیت دارد می توان این را تشویق به سرفه و تنفس عمیق کرد 

 ضربه مالیم به پشت بیمار زد تا به خروج ترشحات کمک کرد.

 فیزیوتراپی اندام ها

داد و مفصل ها را باز و بسته کرد تا از خشکی مفاصل جهت جلوگیری از تحلیل رفتن و ضعف عضالت اندامها را حرکت 

جلوگیری شود و از لخته شدن خون در آنها جلوگیری کرد در صورت داشتن ورم در دستها و پاها میتوان با کمک یک 

 بالش و یا پتو آنها را باالتر از سطح بدن قرار داد.

 کمک به خواب و استراحت

سرو صدا می تواند موجب بی خوابی این بیماران گردد تجویز آرام  -وشن بودن چراغبی خوابی در این بیماران شایع است ر

 بخش طبق دستور پزشک نیز به خواب آنها کمک می کند.

 حمایت روانی

ایجاد یک ارتباط خوب می تواند از بوجود آمدن استرس و در نتیجه زخم معده در این بیماران جلوگیری کند دادن داروی 

 سایمتیدین در این بیماران طبق دستور پزشک صورت می گیرد ایجاد می کند.آنتی اسید و یا 

 محافظت از صدمات

در صورت بی قراری و حرکات غیر ارادی این بیماران باید اطراف تخت و یا رختخواب نرده و یا بالش گذاشت قرار دادن 

. هنگام چرخش و حرکت دادن بیمار مراقب راه وسایل گرمازا و یا برقی در نزدیکی آنها می تواند خطراتی را بوجود آورد

 هوایی آنها باشید تا خفگی پیش نیاید.

 ارزیابی وضعیت هوشیاری بیماران

 بررسی آن بسیار اهمیت دارد زیرا تغییر در میزان سطح هوشیاری می تواند باعث خطرات و یا عواقبی در این بیماران گردد.

 توجه

اران کنترل شود و رژیم غذایی را تا حد امکان مایعات کم نمک و کم چربی در نظر بهتر است در منزل فشار خون این بیم

 بگیریم.

 انجام آزمایشات هر چند وقت یکبار الزم است تا الکترولیت ها در سطح متعادل قرار بگیرند.

 ا بگذارید.به محض دیدن پوست قرمز رنگ بیمار را به سمت مخالف بچرخانید و پوست را ماساژ دهید و در معرض هو

بیمارانی که سابقه ) قند( دارند بیشتر در معرض زخم بستر هستند رژیم غذایی آنها باید مایعات بدون قند و یا آب میوه 

 های رقیق شده با آب باشد.

 آموزش هنگام ترخیص:



ار خون، باال بودن به بیمار در مورد عوارضی که ممکن است به بروز بیماری کمک کند هشدار دهید. همانند: باال بودن فش

 چربی خون، دیابت و .......

انجام اقدامات مناسب را برای کاهش و برگشت عالئم سکته مغزی به بیمار توصیه کنید. همانند:استفاده از داروها طبق 

 دستور پزشک، ترک سیگار ، کاهش تنش ، رژیم متعادل و ...
 


