
 سكته مغس 

 چيست؟

 طراحي شده در روابط عمومي بيمارستان آتيه



سنتِ هغش بِ هعٌاي بستِ شذى يا پارُ شذى يل شزياى )سزخزه( هغشي مِ بِ دًبال آى اختاللل در رالزد         
خَى آى ًاحيِ ايجاد شذُ ٍ هَجب بزٍس علئوي هثل فلج ًيوِ بذى، اختلل در تنلن ٍ تعادل)راُ رفتي( ٍ افال       

 ديذ هي شَد.

 علل بروز سكته مغسي

 فشار خَى باال   -

 دياب    -

 چاقي  -

 استعوال دخاًيات   -

 هصزف النل   -

 عذم اًجام فعالي  هٌاسب، چاقي ٍ اضافِ ٍسى  -

 عذم رعاي  رصين غذايي هٌاسب حاٍي سبشيجات، هيَُ، هاّي  -

 هصزف بيش اس حذ چزبي، ًول، مالزي   -

 استفادُ اس قزص ّاي ضذبارداري يا َّرهَى درهاًي با قزص ّاي حاٍي استزٍصى   -

 

 آشنايي با عوامل خطر سكته هاي مغسي

  اضافِ ٍسى ٍ چاقي 

   هصزف ًول ٍ غذاّاي شَر 

   ِماّش تحزك ٍ هشاغل ًشست 

   هصزف النل ٍ دخاًيات 

 استزس 

   فشار خَى باال 

   چزبي خَى باال 

    دياب 
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 عالئم سكته مغسي

 بزٍس ًارْاًي ضعف ٍ بي حسي در يل طزف بذى   -

 اف  ًارْاًي ديذ يل چشن  -

 بزٍس ًارْاًي سزدرد ّاي شذيذ بذٍى عل  مِ حتي هوني اس  بعذ اس آى فزد بيَْ  شَد.   -

 بزٍس هشنلت شذيذ ّوزاُ با سزريجِ ٌّگام راُ رفتي   -

 بزٍس هشنلت ًارْاًي در صحب  مزدى، درك صحب  ٍ شٌاخ  ديگزاى  -

 احساس بي حسي يا فلج ًارْاًي در يل طزف صَرت ٍ دس  يا پاي يل طزف بذى   -

 بزٍس ماّش ًارْاًي قذرت بلع، تعادل بذى )بِ سختي راُ رفتي( ٍ قَاي حسي  -

بِ ّن خَردى تعادل بذى بِ طَر ًارْاًي مِ احتواال با حال  تَْع، استفزاغ، تب، سنسنِ ٍ يا بِ سخالتالي    -
 قَرت دادى غذا، ّوزاُ اس .

 بيَْ  شذى                   -

 اشنال در بلع                         - 

 بي اختياري ادرار ٍ هذفَع   -

 

 پيشگيري از سكته هاي مغسي

 تغذيِ ٍ چاقي )حذف ًول اس سفزُ غذايي، ماّش هصزف رٍغي، مٌتزل ٍسى هٌاسب(   -

 افشايش فعالي  بذًي   -

 عذم هصزف النل ٍ دخاًيات   -

 مٌتزل بيواري ّاي دياب ، فشار خَى باال ٍ چزبي خَى   -

 پيام هاي آموزشي در خصوص سكته مغسي

   با افشايش سي خطز ابتل بِ سنتِ هغشي افشايش هي يابذ 
  فشار خَى باال احتوال ٍقَع سنتِ ّاي هغشي را افشايش هي دّذ 
   چاقي ٍ افشايش ٍسى بذى در ٍقَع سنتِ هغشي دخال  دارًذ 
    ٍ شيَُ سًذري غيز فعال سبب افشايش خطز ابتل بِ اضافِ ٍسى، سطح ملستزٍل خَى باال ، فشار خَى باال

 دياب  ) بيواري قٌذ خَى ( هي شَد.
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 اقدامات اوليه در سكته مغسي

ارز شوا يا ّوزاّتاى ، دچار ّز يل اس علئن سنتِ هغشي شذيذ ، سزيعا بِ يل هزمش درهاًي هالزاجالعالِ       -
 مٌيذ .  

علئن سنتِ هغشي را ًاديذُ ًگيزيذ ، حتي ارز فقط يل عله  داشتيذ ٍ يا علئن خفيف بالَدًالذ ٍ يالا         -
 بزطزف شذًذ . 

 فزص  را اس دس  ًذّيذ ، ّز يل دقيقِ حياتي اس  ، لذا فَرا بِ پششل هزاجعِ مٌيذ .   -

 تواس بگيزيذ .  111ارز يل يا چٌذ علئن سنتِ هغشي ، بزاي بيش اس چٌذ دقيقِ داشتيذ ، با اٍرصاًس  -

 سهاى شزٍع علئن سنتِ هغشي را بِ پششل دقيقا اعلم ًواييذ. -
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