درچه شرایطی باید به پزشک
ضد انعقادها براي کاهش تشکیل لخته هاي خونی
،آسپیرین روزانه .آسپیرین میتواند تشکیل لخته را

مراجعه نمود؟

چنان کاهش دهد که احتمال ایجاد سکته مغزي به
دنبال حمالت ایسکمیک گذرا را کاهش دهد .
فعالیت

اگر پس از تشخیص  ،عالیم

حمله
ایسکمیک گذرای
مغزی

حمله ایسکمیک گذرا عود کنند و

در زمان ابتال به این بیماري  ،استراحت نسبی داشته
باشید و از انجام فعالیت هایی که نیاز به هوشیاري

بیش از  2ساعت پایدار بمانند.

دارد اجتناب کنید.
رژیم غذایی

تهیه وتنظیم :

از یک رژیم غذایی طبیعی و کامالً متعادل استفاده
کنید.

واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
منبع  :برونر  -سودارث

سال1400

شرح بیماری

علل
انسداد نسبی یک شریان کوچک مغز یا یک شریان

کــاهش مــوقتی خونرســانی بــه بخشــی از مغــز

بزرگتر .این امر باعث کاهش موقتی جریان خون به

کـــه موقتـــاً مغـــز کارکــــرد طبیعـــی خــــود را از

بخشی از مغز و ایجاد عالیم شبیه سکته مغزي

دســت میدهـــد بیشــتر ،افــراد بـــاالي  40ســال

میگردد .عوامل تشدید کننده بیماري :

مبتال می گرد ند.
عالئــم شــایی عالیــم زیــر مختصــر هســتند و از

 سیگار کشیدن

چند دقیقه تا چند ساعت طول میکشند :

 سابقه طبی شخصی یا خانوادگی فشار خون

 از دســت رفــتن کــارکرد انــدام هــا در یــک
طرف بدن سردرد
 گیجی
 مورمــــور در انــــدام اي فوقــــانی و تیتــــانی
کرختـــی اخـــتالل بینـــایی یـــا کـــوري گـــذرا
در یک چشم
 منگی
 غش بدون کاهش هوشیاري
 اخالل درتکلم یا عدم توانایی تکلم


باال
 تنگی رگ هاي خونی
 دیابت شیرین
 حمله قلبی
 بیماري قلبی
 پلی سیتمی (پرخونی)
 عواقب مورد انتظار
 حمالت ایسکمیک گذرا معموالً نشانه هایی از
یـک سـکته مغـزي قریب الوقوع هستند.

این حمالت باید درمان شوند تا خطر سکته مغزي در
آینده کاهش یابد .در بـرخی بیماران ،عالیم بدون
باقی گذاشتن آسیب پایدار مکرراً ظاهر میشوند.
عوارض احتمالی
سکته مغزي  ،بدون درمان حدود % 50از بیماران
دچار حمله ایسکمیک گذرا در عرض  5ساله دچار
سکته مغزي میشوند .تشخیص و درمان
آزمون اي تشخیصی میتوانند شامل :
 سی تی اسکن مغز

 آزمون اي آزمایشگاهی خون
 نوار قلب

 آنژیوگرافی

 سونوگرافی باشند .

 درمان ممکن است با کنترل عوامل خطرزا
(دیابت شیرین ،پرفشاري خون ،بیماري قلبی و
غیره) همراه باشد.
 سیگار را ترك کنید .براي کمک به ترك ،از
مشاوره استفاده کنید.

 جراحی براي برداشتن پالک ا (رسوبات چربی) از
شریان اي گردن

