سکتٍ مغشی چیست؟
تِ تَقف ًاگْاًی ػولکشد قؼوتی اصهغض تِ دًثال اختالل
دسجشیاى خَى هغض ،حولِ هغضی گفتِ هی ؿَد.

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

مراقبتهاي مربوط
به سكته مغزي

اگزکاَص خًوزساوی بٍ مغش بٍ صًرت
مًقت ایجاد ضًد ي عالیم آن کمتز اس 24
ساعت طًل بکطذ ،بٍ آن حملٍ گذرای
ایسکمیک می گًیىذ.ایه سکتٍ مغشی

دي وًع سکتٍ مغشی يجًددارد:

کًچک ،یک َطذار جذی است.

 -1سکتٍ مغشی ایسکمیک  :تقشیثاً  58%اص کل ػکتِ

عًاملی کٍ در ایجاد سکتٍ مغشی دخالت

ّا سا ؿاهل هی ؿَد.دسایي ًَع ػکتِ هغضی تِ دلیل

داروذ:

تٌگی سگْای هغض ٍ تؼتِ ؿذى سگْا دس احش لختِ ٍ رسات

فـاسخَى تاال ،دیاتت ،چشتی خَى تاال ،هصشف الکل
ٍػیگاس ،اػتفادُ اص داسٍّای ضذ تاسداسی ،تیواسی ّای
قلثی(هاًٌذ :تی ًظوی دس ضشتاى قلة ،هـکالت
دسیچِ ّای قلة ٍ ،)...پیشی ٍػالوٌذی ،اػتشع ٍ
اضغشاب

چشتی ٍ ...خًَشػاًی تِ ػلَلْای هغض تِ خَتی اًجام
ًوی ؿَد ٍ ػلَلْای هغض دسآى ًاحیِ اص تیي هی سًٍذ.
 - 2سکتٍ َای خًوزیشی دَىذٌ  :ایي ًَع ػکتِ دس احش
پاسگی سگْای خًَی هغض ٍ تجوغ خَى دس تافت هغض
ایجاد هی ؿَد.

عالیم بالیىی:
فلج یا تی حؼی یک عشف تذى ؿاهل  :فلج یا تی
حؼی دػت ٍ پا ٍ یا کج ؿذى صَست ٍ دّاى ،تی
اختیاسی ادساس،اؿکال دس تلغ غزا ،ػختی دس صحثت
کشدى ،اؿکال دس فْن ٍ دسک استثاعات ،اختالالت
تیٌایی ،ػشدسد ؿذیذ ،تغییشػغح َّؿیاسی ،ػشگیجِ،
دٍتیٌی

ياحذ آمًسش بٍ بیمار
تذيیه :تابستان  1333ي باسوگزی:پاییش1335
کذ سىذA11 :

ريش َای تطخیصی:
ػی تی اػکي هغض  MRI ،هغض  ،ػًََگشافی داپلش
سگْای گشدى  ،آًظیَگشافی سگْای هغض

 داسٍّای تجَیض ؿذُ تَػظ پضؿک تِ هَقغ تِ تیواسدادُ ؿَد(.ایي داسٍّا ؿاهل داسٍّای سقیق کٌٌذُ خَى،
داسٍّای فـاسخَى ٍ  ...هی تاؿذ).
 اگشتیواسَّؿیاسًیؼت تشای جلَگیشی اص صخن تؼتش تایذّش  2ػاػت یکثاس اٍ سا تِ یک عشف تخَاتاًیذ ٍ تغییش
ٍضؼت تذّیذ.
پیطگیزی :هٌغ هصشف دخاًیات ٍ الکل ً ،ذاؿتي
اضغشاب ٍ اػتشع،کٌتشل ٍ دسهاى فـاسخَى ٍ دیاتت ٍ
چشتی خَى تاال ،داؿتي سطین غزایی هٌاػة (کن چشب
ٍکن ًوک)
درمان:
 -1اػتفادُ اص داسٍّای سقیق کٌٌذُ خَى هاًٌذ :آػپیشیي
 ،اػَیکغ یا ٍاسفاسیي عثق دػتَس پضؿک تشای ػکتِ
ّای ایؼکویک.
 -2اػتفادُ اص سٍؿْای جشاحی تشای خاسج کشدى لختِ
خَى اص سگ هؼذٍد ؿذُ یا خَى تجوغ یافتِ دس احش
پاسگی سگ هغضی.
وکات سیز در مزاقبت اس بیمار سکتٍ مغشی
حائش اَمیت است:
 تْثَد ٍ تَاًثخـی تؼذ اص ػکتِ هغضی هوکي اػتهذتْا عَل تکـذ ،تٌاتشایي ًیاصهٌذ صثش ٍ پـتکاس تیواس
ٍ خاًَادُ ٍی هیثاؿذ.

 دس صَست اختالل َّؿیاسی ٍ اؿکال دس تلغ ،تشایجلَگیشی اص ٍسٍد غزا تِ سیِ تیواس ًثایذ تغزیِ اص ساُ
دّاى اًجام ؿَد.
 تا صهاى تاصگـت کاهل سفلکغ تلغ تشای تغزیِ تیواس،اص لَلِ هؼذُ اػتفادُ هی ؿَد ٍ هوکي اػت الصم تاؿذ
تیواس تِ هذت عَالًی تا ایي سٍؽ تغزیِ ؿَد.تٌاتشایي
سٍؽ صحیح ٍ هشاقثتْای هشتَط تِ تغزیِ تا لَلِ هؼذُ
سا تیاهَصیذ.

 تؼذ اص ػکتِ هغضی ػضالت ؿل ٍ ًشم ّؼتٌذ ٍ پغاصآى تِ دلیل تی حشکتی ،ػفت ٍ ػخت ؿذُ ٍ هفاصل
ٍ ػضالت تغییشؿکل هی دٌّذ  ،تشای پیـگیشی اص ایي
حالتٍ ،سصؿْای هٌاػة ٍ فیضیَتشاپی تایؼتی عثق ًظش
پضؿک ؿشٍع ٍ پیگیشی ؿَد.
 افؼشدگی هـکل ؿایغ ٍ جذی دس تیواساى ػکتِهغضی اػت ،حوایت ٍ استثاط هٌاػة تا تیواس ٍ تـَیق
تیواس تِ خَدهشاقثتی ٍ اًجام اهَسی کِ تَاًایی اًجام
آًْا سا داسد ،دس پیـگیشی اص تشٍص افؼشدگی هؤحش اػت.
افزادی کٍ دچار سکتٍ مغشی می ضًوذ معمًالً
بزای ادامٍ سوذگی يابستٍ بٍ فزد دیگزی
می ضًوذ.

 دس ٌّگام تغزیِ تا لَلِ هؼذُ  ،دًذاى هصٌَػی تیواسخاسج ؿَد ٍ دّاى تیواس هشتة تا ػشم ؿؼتـَ تویضؿَد.
 دس صَست اؿکال دس دفغ ادساس تشای تیواس ػًَذادساسی داخل هجشا گزاؿتِ هی ؿَد(.تشای تیواساى هشد
هیتَاى اصکاًذٍم تگ اػتفادُ ًوَد).
 یثَػت تاػج افضایؾ فـاس داخل هغض هی ؿَد.لزا اصایجاد یثَػت دس تیواس جلَگیشی کٌیذ ٍ دس صَست دفغ ،
تْذاؿت ًاحیِ هقؼذ سػایت ؿَد.
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