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 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 :درهاى

 : لغوت عِ ؽاهل هغشی عىتِ درهاى

 دارٍیی درهاى-1

 (جزاحی گاّی)-2

 ّای عىتِ تزٍس اس پیؾگیزی ٍ تَاًثخؾی-3

 .هجذداعت

 هحل ٍ ٍعؼت تِ حذسیادی تا تْثَدی هیشاى چٌذ ّز

تغتگی دارد اها ویفیت درهاًْای  هغشی آعیة

 ٍ اٍ خاًَادُ ٍ تیوار اًگیشُتَاًثخؾی ٍ دارٍیی،هیشاى 

 .ّغت اٍ تْثَدی تز هَثز ػَاهل اس عي ّوچٌیي

 :الزم های هراقبت

اراى اغلة ایي تیو :گوارشی سیستن از هراقبت-

دارای لَلِ هؼذُ ّغتٌذ وِ  تذلیل ًذاؽتي رفلىظ تلغ

اس ایي عزیك تغذیِ هیؾًَذ.تِ ّویي دلیل دّاًؾَیِ ّز 

 عزیك اس دادى ذاغ تار ّز اس تؼذعاػت اًجام ؽَد. 6-4

 . َدؽ غتِؽ ِلَل آب همذاری تا ِلَل

:پْلَ تِ پْلَ وزدى ٍتغییز  هراقبت زخن بستر-

 عاػت 2ٍضؼیت ّز 

اًذام ّای تِ خصَؿ  کنترل دقیق اندام های بیوار-

تحتاًی اس لحاػ ٍرم اًذام ّا وِ هی تَاًذ ًؾاًِ لختِ 

 ؽذى خَى در ٍریذّای اًذام تاؽذ.

 

در صَرت احتثاط ادراری  هراقبت از سوند هثانه :

عًَذاص هثاًِ تؼثیِ هی ؽَد وِ ویغِ ادراری تایذ پاییي 

تز اس تذى لزار گیزد تا اس تزگؾت ادرار تِ هثاًِ جلَگیزی 

 هزالثت دلیك جْت جلَگیزی اسوؾیذگی عًَذ ٍ ؽَد

 آعیة ایجاد 

 :پیشگیری

  عپظ ٍ ٌاختؽ را خغز ػَاهل تایذ اٍال پیؾگیزی تزای

 خَى فؾار وٌتزل. وزد الذام خغز لؼ ػَاهاّو جْت

ؼ واّ زایت فزد وِ اعت الذاهاتی هْوتزیي اس یىی

 در حتی وار ایي.تذّذ اًجام تَاًذ هی هغشی عىتِ خغز

 اعت هفیذ ًیش اًذ ذُؽ هغشی عىتِ ِت هثتال وِ وغاًی

عىتِ در   ذرایگ التحو ٍیا هغشی عىتِ ایجاد اس ٍ

آیٌذُ جلَگیزی هیىٌذ.ٍرسػ واّؼ اعتزط ،جلَگیزی 

 اس اعتفادُ ٍ ىللٍا ًوه هصزف ؼواّ،ٍسىاس افشایؼ 

 .اعت هَثز ؾارخَىف تزلوٌدر زبچ ون ینصر

 (ًَرٍلَصیغت )دوتز عثحاًیتاییذ ػلوی هحتَا: 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1458-1166: 2داخلی



 

 چیست؟ هغسی سکته
 لغوتی خَى جزیاى وِ دّذ هی رخ سهاًی هغشی عىتِ

 آى تافت ٍ یاتذ  ؼواّ تؾذت یا ٍ  ذُؽ  لغغ هغش اس

.  َدؽ هحزٍم دیگز هغذی هَاد ٍ اوغیضى اس هغش اس لغوت

ووثَد اوغیضى در عی چٌذ  تِ دلیلعلَلْای هغشی 

دلیمِ ٍ تا چٌذ عاػت ؽزٍع تِ اس تیي رفتي هیىٌذایي 

 درهاىحالت یه اٍرصاًظ پشؽىی هحغَب هیؾَد ٍ 

  ّز  ٍ َدؽ فزد سًذگی ًجات تاػث تَاًذ هی آى عزیغ

 ٍ هغش تافت تِ آعیة ذت،ؽگیزد صَرت سٍدتز اىدره  ِچ

 .تَد خَاّذ ووتز آى اس لحاص ًاتَاًی تثغ تِ

 هغسی :  سکته انواع

  :ایسکویک هغسی سکته -1
 لختِ  یه وِ افتذ هی اتفاق سهاًی  هغشی عىتِ ًَع ایي

 خَى جزیاى لغغ ٍ ري اًغذاد هَجة چزتی  یا خَى

 هغش اعزاف یا داخل تَاًذ هی ؽزیاى اًغذاد. ؽَد درهغش

 تَاًٌذ تَعظ هی خًَی ّای لختِ  ّوچٌیي  دّذ رخ

 ػلل.ؽًَذ آٍردُ هغش تِ تذى ًماط دیگز اس خَى جزیاى

 پالن ادایج ٍ چزتی رعَب: اس اًذ ػثارت عىتِ ًَع ایي

ؽزیاى ّا ٍاختالالت للثی وِ هٌجز تِ تؾىیل لختِ  در

 تِ هیتَاًذ عىتِ ایي ػالئن گاّیّای خًَی هیگزدد.

ٍ حذٍد چٌذ دلیمِ تا  ذوٌ تزٍس فضؼی ٍ گذرا صَرت

چٌذ عاػت عَل هیىؾذ ٍ عپظ تِ ولی اس تیي هی 

 را گذرا عىتِ ّزگش وِ یذؽتا تِؽدا خاعز تِ یرٍد.ٍل

  یهتَدى  راُ در ًؾاًگز عىتِ وِ ایي چزا ذًگیزی ًادیذُ

 درهاى  ی دٍرُ وٌیذ عؼی پظ.اعت ذیذتزؽ  هغشی عىتِ

 آى ایّ ؾاًًِ  اگز حتی  وٌیذ واهل را گذرا عىتِ

  .ٌذؽ تا رفتِ تیي اس

  :دهنده خونریسی هغسی سکته -2 
 هغشی عزخزي یه پارگی ٍ ًؾت اثز در عىتِ ًَع ایي

 :َدؾهی ایجاد سیز ؽزایظ اثز در خًَزیشی .َدؽ هی ایجاد

 :اس اًذ ػثارت عىتِ ًَع ایي ػلل

هیتَاًذ هیؾَد رگْا ىٌٌذگیؽ تاػث وِ تاال فؾارخَى 

 ي ؽَد.ر پارگی تِ هٌجز

هیىٌٌذ ىٌٌذُؽ را هغشی قػزٍ وِ رگْا ذىؽ عخت 

تَاًذ هی وِ قػزٍ دیَارُ در ًمغِ یه ذىؽ فضؼی 

 َدؽ پارُ

ِهغشی ضزت 

 : هغسی سکته ساز خطر عواهل
 وِ اعت آى اس پیؾگیزی یذ،ولعاس خغز ػَاهل اختؽٌ

    :اس ػثارتٌذ

فؾار خَى  ، عي ، (تیؾتز هزدّا) جٌظ ،خاًَادگی عاتمِ

 چالی ، ، دیاتت ، وؾیذى عیگار ، تاال خَى غتزٍلول تاال ،

 هصزف ٍ هغشی عىتِ عاتمِ ، ػزٍلی ٍ ثیلل تیواریْای

 تارداری ضذ لزصْای

 : هغسی سکته عالئن
 عىتِ هغشی  هغشی را جذی تگیزیذ. عىتِ ػالئن ّوَارُ

 :ذؽ تا سیز ػالئن اس تؼذادی یا ّوِ ّوزاُهیتَاًذ تِ 

ضؼف 

دٍ ّز یا پا ٍ دعت ذىؽ هَر هَر یا ذىؽ  عَسى عَسى 

عزف یه هؼوَالدر وِ صَرت ًاگْاًی حغی تی یا جفل 

 ًَذؾهی ظاّز تذى

تیٌایی ؼواّ دیذ تاری ِجول اس تیٌایی هؾىالت  

 عىتِ ػالئن اس تَاًذ هی  واهل ًاتیٌایی حتی ٍ دٍتیٌی

 ذؽتا هغشی

وزدى صحثت در تَاًائی ػذم حتی یا ٍ گفتار در اختالل 

ِّواٌّگی در اختالل یا ٍ تؼادل اختالل عزگیج 

 تذى ػضالت حزوات

حافظِ در اختالل یا ٍ گیجی 

ّوزاُ اعت هوىي وِ ًاگْاًی ٍ هؼوَل یزغ عزدرد یه 

  چؾواى تیي در درد صَرت درد گزدى عفتی تا

 .ذؽتا یاریؽَّ عغح تغییز یا ٍ اعتفزاؽ

 :داد رخ هغسی سکته اگر

 ٍ دادُ ًجات را تیوار سًذگی هیتَاًذ عزیغ ىزدػول

 پظ تزعاًذ حذالل تِ را ذُؽ ایجاد هغشی ػَارض

 اس پظ ػالئن اگز حتی وٌیذ خثز را اًظاٍرص حتواً

جْت تْثَد  ظاٍرصاً الذاهات.ذؽٌتا رفتِ تیي اس هذتی

 ٍضغ هصذٍم تا ارسیاتی ّای السم ٍ پیؾگزی اس

 درهاى. ذؽتا هؤثز تیوار جاى درًجات هیتَاًذ ػَارض

ًَع عىتِ هتفاٍت ٍ ؽاهل درهاًْای دارٍیی  ةحغتز

    .ٍجزاحی تاؽذ

 ٍ دارٍیی ّای هاى در اهل  ٍ هتفاٍت عىتِ ًَع


