
و گردش خون  الويت  هاي مراقبت و درمان مرحله              

حاد ،بيماراني كه از بيمارستان مشكالت جسمي و            

ذهني يا مرخص مي شوند ،احتياج به مراقبت هاي             

 :خاص دارند كه شامل موارد زير مي باشد 

 تغيير در وضعيت بدن بطور مرتب

 اقداماتي جهت كنترل ادرار 

 مراقبتهاي مربوط به بهداشت دهان

 )خوردن(بهبود عمل بلع 

 توانايي مراقبت از خود

 

 :تغيير دادن وضعيت بدن

وضعيت بدن بيمار را هر دو ساعت يكبار تغيير دهيد             

براي چرخاندن بيمار به يك پهلو ابتدا بالشي بين              

زانوهاي او قرار دهيد و از خم كردن ناگهاني مفصل             

بيمار را مي توان از پهلويي به          .ران خودداري كنيد     

پهلوي ديگر چرخاند ولي مدت زماني كه روي سمت           

مبتال مي خوابد بدليل اختالل حس اين ناحيه بايد             

 .محدود باشد

درصورت امكان بهتر است روزي  چند بار و هر مرتبه            

دقيقه در حالت طاقباز بخوابد و بالش         15-30به مدت   

كوچكي را زير لگن از ثلث فوقاني ران تا ناف قرار                

 .دهيم تا از وضعيت بدن بيمار حمايت شود

  :كنترل عملكرد مثانه

بعضي از بيمارانبعد از سكته مغزي ممكن است دچار 

بي اختياري شوند در اينصورت  به بيمار كمك ميكنيم 

هر دو تا سه ساعت به دستشويي برود يا ظرف ادرار در 

براي تخليه كامل مثانه .اختيار او قرار دهيد  

 :تعريف سكته مغزي

اختالل عمل ناگهاني مغز بعلت قطع جريان خون در 

 .بخشي از مغز را اصطالحاً سكته مغزي مي نامند

 :عوامل خطر آفرين و پيشگيري در سكته مغزي 

فشارخون باال كه عامل خطر آفرين اصلي است و 

كنترل فشار خون مهمترين اقدام در 

 .پيشگيري از سكته مغزي است

 عروقي –بيماري قلبي 

 باال بردن سطح چربي خون

 )قندخون باال(ديابت 

 چاقي

 قرص ضد حاملگي خوراكي

 سوء مصرف داروها

 :عالئم بيماري

 ضعف حركتي بصورت فلج نيمه بدن يا كرختي

 –ضعف ارتباطي بصورت  اشكال در صحبت كردن 

صحبت كردن ناقص با ناتواني كامل  براي 

ناتواني در انجام اعمالي كه  –صحبت كردن 

 .قبالً ياد گرفته  شده اند

 اختالالت دركي  و فكري 

 :بي اختياري ادراردرمان

بيماري كه در حالت اغماء مي باشد پيش آگهي 

برعكس . خوبي ندارد )ميزان اميد به بهبودي (

بيمار كامالً  هوشيار داراي پيش آگهي 

-72مرحله حاد معموالً بين . مطلوبي هستند

  ساعت  ادامه دارد كه  حفظ راه هوايي ساعت 48

تا جاي امكان در هنگام دفع بيمار را در وضعيت              

طبيعي قرار دهيد و جهت كاهش احتمال بي               

اختياري  در شب  مصرف مايعات را در طول شب              

تمرينات ديگري نيز براي كنترل بهتر      .  محدود كنيد 

به اينصورت كه با قطع  و       .ادرار مي تواند مؤثر باشد      

وصل كردن دفع ادرار هنگام انجام تخليه                                         

فشردن باسن  بهم و سپس آزاد كردن عضالت آن            

 .بيمار تا حدي مي تواند كنترل ادرار را بدست آورد 

 :مراقبت هاي مربوط به  بهداشت دهان

بيماراني كه دچار فلج نيمه بدن هستند ممكن است 

بعلت ناتواني در رعايت بهداشت دهان دچار تغييراتي 

در در مخاط  دهان شوند كه براي  پيشگيري از اين 

شكل  بايد پس از هر بار مصرف غذا يا در صورت 

لزوم جهت حفظ بهداشت دهان به بيمار كمك 

بيمار را تشويق كنيد دهان خود را با آب . كنيد

مرطوب كند و از ماليدن موادي نظير گيليسيرين و 

آبليمو به  لب ها و خمير دندان حاوي الكل اجتناب 

بيمار را تشويق كنيد از راه بيني نفس بكشد و . كند

جهت تحريك ترشح بزاق مي تواند از آبنبات  يا 

آدامس استفاده كند و بهتر است از خميردندانهاي 

ضعيف و مسواك نرم استفاده كند وضعيت تغذيه  

 .بيمار نيز بايد كنترل  شود

 ):خوردن(بهبود عمل بلع 

بعضي از بيماران نيز ممكن است بعداز مرخص شدن 

از بيمارستان نيز مشكالتي در بلع غذا داشته 

كه در اينصورت به بيماران مي آموزيم كه .باشند 

. هنگام غذاخوردن در وضعيت نشسته قرار گيرند

 بطوريكه سر صاف و چانه سمت جلو خم شود و از 



 -مايعات غليظتر   –تشويق بيمار به خوردن غذاهاي نرم         

سوپ و غذاهاي صاف شده پر كالري كه بلع آنها آسانتر             

است و توصيه  به خانواده بيمار در صورت تغذيه از راه               

لوله معده،سر تخت را باالتر قرارداده و تغذيه را به                 

آهستگي انجام دهندو بيمار را از نظر ايجاد سرفه  و                

 .بيرون ريختن غذا ،بررسي نمايند

توصيه به خانواده بيمار كه بيمار را به  انجام كارهاي                

روزانه  داشتن استقالل و عدم وابستگي تشويق                  

وسايل مورد نياز در دسترس  او قرار داده شوند             .نمايند  

در صورت لزوم وسايل كمكي فراهم شوند و با بيمار               

برخوردي حمايت آميز و مناسب داشته باشند و در               

صورت بروز عاليم سردرد ،گيجي،تغييرات بينايي ،كاهش       

هوشياري ،تشنج ،تنفس مشكل و تشديد  يا توانائيهاي           

عملكردي بيمار ،به پزشك اطالع دهند و همچنين جهت         

اصالح  عوامل خطر و پيشگيري از عود  سكته مغزي               

بوسيله  اجتناب از كشيدن  سيگار ،كاهش فشار رواني و            

استرس با انجام تكنيك هاي شل كننده عضالني يا تن            

آرامي ،دنبال كردن رژيم غذايي مناسب ،كنترل                

فشارخون باال،حفظ وزن ايده آل ،داشتن برنامه ورزشي          

مناسب و توصيه به بيماران زن كه از مصرف قرص هاي            

           .ضد بارداري خودداري نمايند

 

غذاهايي كه راحتر بلع مي شوند استفاده                    

تركيبات مختلف غذايي را همزمان  باهم در           .كنند  

دهان نگذاريد زيرا نحوه بلع هر تركيب غذايي با               

 .ديگري متفاوت است

 :توانايي مراقبت از خود

بيماران ممكن است بطور كامل قادر به توانايي               

مراقبت از خود نباشد در اينصورت از او مي خواهيم             

هرروز وظيفه  .  در بهداشت شخصي خود شركت كند        

در اولين  .جديد به وظايف قبلي  او اضافه مي كنيم            

قدم  بيمار بايد تمام فعاليتهاي مربوط به مراقبت از            

فعاليت هاي  .خود در سمت سالم را مشخصاً انجام دهد

مثل شانه كردن موهاي سر ،مسواك زدن دندانها و            

استحمام و خوردن غذا قابل انجام با يك دست                

با .  هستند و براي مراقبت از خود مناسب مي باشد           

تمرين مهارتهاي بيشتري مي تواند بيمار بدست             

بايد اطمينان حاصل كنيم كه بيمار از سمت فلج         .آورد

نيز غافل نباشد وسايل مورد نياز را بايد  در دسترس            

 .قرار دهيم

قبل از شروع فعاليت به بيمار استراحت كافي دهيد و           

به بيمار آموزش دهيد كه چگونه بطورصحيح از              

 .وسايل حركتي نظير چوب دستي و واكر استفاده كند

بايد بدانيد كه بهبود ضعف هاي حركتي و ذهني بيمار 

نياز به زمان دارد و البته ميزان بهبود به شرايط و               

 .شدت بيماري وي بستگي دارد

Tel: 2237294 

 بيمارستان برزويه گنبد كاوس 

 واحد حاكميت باليني 
 دفتر آموزش

  1391تابستان 

 سکته مغزی


