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مقدمه و تعاریف –بخش اول 

 مقدمه

بیش از یک سوم مرگ های ناشی از سکته مغزی .  (4)سکته مغزی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان می باشد

درصد آن  45از نوع ایسکمیک و  حاد مغزیهای سکته درصد  15دود ح (4).دهددر جهان، در کشورهای در حال توسعه رخ می 

درصد است و  43روز ابتدایی پس از حادثه  93طی  سکته حاد مغزیمطالعات نشان می دهد که مورتالیته  4هموراژیک است.

از نقایص نورولوژیک  حاد مغزیسکته عمده بیماران پس از فاز حاد  (2).با نقایص نورولوژیک همراه است باقی موارد عمدتاً

درصد نیز برای راه رفتن  93درصد این بیماران به محل کار برنمی گردند و حدود  23که حدود  طوریه جدی رنج می برند ب

 (9-2) نیاز به کمک دارند.

در یک مقاله  با نتایج متناقضی همراه بوده است. سکته حاد مغزیبررسی های انجام شده در ایران در مورد بروز و شیوع 

صد هزار نفر است که مشابه  مورد در یک 433تا  29در ایران حدود  سکته حاد مغزیمروری نشان داده شده است که بروز 

در ایران حداقل در  سکته حاد مغزیبرخی مطالعات اخیر حکایت از آن دارد که بروز  (1)کشورهای همسایه عرب زبان می باشد.

در یکصد هزار نفر مطرح شده است.  421-413مناطقی مانند خراسان شمالی و جنوب کشور در حال افزایش است و بروز 

نسبت به میانگین سن در سایر نقاط جهان  پایین تر می باشد و با  سکته حاد مغزیبعالوه در این مطالعات نشان داده شده سن 

در ایران را حدود  سکته حاد مغزیاگر میزان تقریبی بروز  (1-5).همراه است پیشرفتهایسه با کشورهای مورتالیته بیشتری در مق

صد هزار نفر )بطور تقریبی در هر  در یکصد هزار نفر در نظر بگیریم بدین معنی است که در ایران در هر سال بیش از یک 453

 ند.حاد می شو سکته حاد مغزینفر( دچار  933روز  نزدیک به 

شامل هزینه های درمانی و بازتوانی و از کارافتادگی قسمتی از نیروی کار مفید جامعه  سکته حاد مغزیعوارض ناشی از 

سالیانه هزینه هنگفتی را بر نظام سالمت کشور و خانواده ها تحمیل می کند. متاسفانه در کشور ما هنوز مطالعه جامعی در این 

کته سعه ای در ایاالت متحده نشان داده شده است که هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از زمینه صورت نگرفته است. در مطال

از اینرو راه اندازی اقدامات مداخله ای که قادر  میلیارد دالر بوده است. 11میلیارد دالر و  23به ترتیب  4331در سال  حاد مغزی

را کاهش دهد از نظر اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای می  هزینه ها سکته حاد مغزیباشد با کاهش ناتوانی های ناشی از 

رسیدن به این مهم مستلزم هماهنگی بخش های متعددی در حوزه درمان و بهداشت و حتی سایر حوزه های مدیریتی  (1-2)باشد.

 کشور است.

 جهت مغزیهای سکتهدرمان مرحله حاد  همچنیندرمان ریسک فاکتورها، پیشگیری اولیه و ثانویه و  شناخت وبدیهی است 

های سالمت در هر جامعه بشمار می رود. ترین اولویتاز اصلییکی  سکته حاد مغزیکاهش عوارض و ناتوانی های ناشی از 

باید به صورت اورژانسی و بدون  سکته حاد مغزیاست که بررسی و درمان  مهم وید اینم”Time is Brain“عبارت معروف

و در  های مغزی بیشتری از بین خواهند رفتبیشتر پیشرفت کند، نورون سکته حاد مغزیچرا که  هر چه  .اشداتالف وقت ب

(3).نتیجه با میزان ناتوانی بیشتری همراه خواهد بود

که در کشورهای پیشرفته مورد تایید قرار گرفته  سکته حاد مغزیهای کاهش عوارض و ناتوانی های ناشی از  یکی از راه

( است که در آن افرادی شاغل به کار خواهند شد که Stroke Care Unit) 4واحد مراقبت سکته حاد مغزیاست راه اندازی 

را دیده باشند. و عوارض ناشی از آن سکته حاد مغزیآموزش های تخصصی الزم جهت درمان 

1  Stroke Care Unit (SCU( 
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است. نبودن چنین  سکته حاد مغزیسالمت در کشور ما نبودن مراکز درمانی اختصاصی یکی از مشکالت نظام بهداشت 

در اورژانس ها و بخش های جنرال و غیرمرتبط بستری  سکته حاد مغزیمراکزی از یک طرف باعث شده است تا عمده بیماران 

از طرف دیگر درصد قابل مالحظه ای از  می شود و سکته حاد مغزیشوند که منجر به افزایش مورتالیته و موربیدیته بیماران 

کنند در حالیکه اغلب بیماران نیاز به همه می را اشغال  ICUبستری و تخت های  2ICUدر بخش  سکته حاد مغزیبیماران 

 را ندارند. ICUخدمات 

هتری ب پیش آگهیمت به بیمارانی می شود که چنین نقصانی سبب افزایش هزینه درمان و نبودن فضای کافی برای ارائه خد

ها از یک طرف با رفع این نقصان،  در بیمارستان سکته حاد مغزیهستند. لذا راه اندازی مرکز  ICUدارند و نیازمند خدمات 

و از طرف دیگر با مهیا کردن امکان ارائه درمانهای ترومبولیتیک  ICUمنجر به کاهش هزینه درمان و استفاده بهینه از تخت های 

ته سکگهدارنده مانند مانیتورینگ قلبی وپایش دقیق فشارخون توسط افراد آموزش دیده هزینه های ناشی از و مراقبت های ن

 را کاهش می دهد. حاد مغزی

با کاهش مرگ و میر  سکته حاد مغزیواحد مراقبت در  سکته حاد مغزیمطالعات متعددی نشان می دهد که بستری بیماران 

می شود به نحوی که در اغلب نقاط دنیا بیماران مبتال  سکته حاد مغزیهزینه های ناشی از و ناتوانی منجر به صرفه جویی در 

های سالمندان بستری می شدند،  با پیدایش  های داخلی، نورولوژی یا بخش به سکته حاد مغزی که بصورت سنتی در بخش

ختصاصی برای آنها در چنین های الزم و ا ان، بصورت اختصاصی و با تمرکز ویژه بر ارائه درم سکته حاد مغزیواحد مراقبت 

(44-43)ی به صورت روزافزون مورد مداوا قرار می گیرندواحدهای

سطح ارائه می شود:به طور کلی در دو  درمان سکته حاد مغزی

(SCU)4سکته حاد مغزی واحد درمان -

(SCU-c) 9 جامع درمان سکته حاد مغزی واحد-

موجود عالوه بر خدماتی مانند امکانات مونیتورینگ مستمر و حمایت های حیاتی  مغزی،جامع درمان سکته حاد در واحد 

، امکان اقدامات مداخله ای تهاجمی مانند تزریق داخل شریانی، ترومبکتومی مکانیکال و استنت در واحد درمان سکته حاد مغزی

(44-43) های خارج و داخل مغزی وجود دارد. گذاری شریان

 Stroke Careهای معتبر صورت گرفته در مقایسه بیماران بستری شده در  دست آمده از کارآزماییه اطالعات بآنالیز متا

Unit های عمومی غیر تخصصی نشان می دهد که بستری بیماران دچار سکته مغزی در چنین  با موارد بستری شده در بخش

ه ها( آنان شد و وابستگی )غیر مستقل بودن در فعالیت گیر میزان مرگ و میر، بستری بیمارستانی واحدی سبب کاهش چشم

 Stroke Uniteی که مراقبت سازمان یافته در سکته حاد مغزنشان داد که بیماران  Cochrane reviewهمچنین آخرین  است.

ند و اربهتری داین بیماران بطور کلی عملکرد  دریافت میکنند به میزان بیشتری زنده می مانند و زندگی مستقل خواهند داشت.

ها، در مقایسه با سایر بیماران کاهش نشان می دهد. دیده شده است درمان بیماران  در آنمیزان بروز سکته مغزی  مجدد نیز 

ایط در مقایسه با بهترین شر ترومبولیتیک، درمان از ناشی فواید نظرگرفتن در بدوندر بخش مزبور  سکته حاد مغزیمبتال به 

مرگ و میر و عوارض همراه است. %41دیگر با کاهش حدود 

نی شود امکان اجرای آن پیش بی سکته حاد مغزی واحد درمانیکی از استراتژی های درمانی موثر که انتظار می رود در هر 

تایید تزریق  4331سال اقدامات نگهدارنده بوده است.  سکته حاد مغزی در گذشته اساس درمانهای ترومبولیتیک است.  درمان

ایجاد کرده  ایسکمیک سکته حاد مغزیوریدی داروی ترومبولیتیک توسط انجمن دارو و غذای آمریکا تحول بزرگی در درمان 

2 Intensive Care Unit (ICU( 
3 Comprehensive Stroke Care Unit 



مدیریت درمان سکته حاد مغزی استاندارد خدمات شناسنامه

2

نیز پیشرفت تکنولوژی و انجام کارآزمایی بالینی متعدد ثمربخشی این استراتژی درمانی را دوچندان طی دو دهه اخیر ( 43) .است

مکانیکال این ناحیه را هدف قرار داده و با برقرار کردن جریان خون و  (روش های ترومبولیتیک )وریدی، شریانی .کرده است

مغزی در اولین زمان ممکن وسعت منطقه آسیب دیده را به حداقل می رساند. شواهد زیادی نشان می دهد که میزان اثربخشی 

و پیش آگهی بهتر همراه خواهد تر با نتایج  که مداخله سریع طوریه است. ب این روش ها وابسته به زمان مداخله از شروع عالئم

درصد بیماران کاندید دریافت درمان  45البته با توجه به شرایط موجود مطالعات نشان می دهد در بهترین شرایط حدود ( 43) .بود

ترومبولیتیک وریدی می شوند.

ممکن است  سکته حاد مغزیشروع درمان ترومبولیتیک در بیماران شواهد نشان می دهد تاخیر یا از دست رفتن شانس 

 ناشی از ضعف در یکی از سه سطح زیر باشد:

 سکتهبدین معنی که افراد جامعه اهمیت عالئم ایجاد شده را نمی دانند و آگاهی کاملی نسبت به عالئم : . در سطح جامعه4

ترین علت  ندارند. به همین دلیل با تاخیر و اغلب توسط اطرافیان به مراکز درمانی آورده می شوند. شاید مهم حاد مغزی

 تاخیر در شروع درمان موثر این موضوع باشد.

با توجه به کمبود پرسنل و مهیا نبودن امکان ارائه خدمات اختصاصی برای بیماران : . در سطح فوریت ها و اورژانس2

 طور صحیح صورت نمی گیرد.ه ، اولویت بندی بیماران بمغزیسکته حاد 

 برای الزم امکانات نبودن ازآن، مهمتر و مغزی تصویربرداری انجام در تاخیر از ناشی که ها بیمارستان درسطح. 9

 اقدامات درمانی است. چنین تجویز

( با کاهش عوارض و مرگ و میر در بیماران ٪1/1درمان ترومبولیتیک علیرغم افزایش ریسک خونریزی داخل مغزی )حدود 

 بدیهی است با توجه به ریسک باالی عوارض جدی، اقدامات ترومبولیتیک مستلزم ( 43) حاد همراه بوده است. سکته حاد مغزی

 در واحد مراقبتاست  ساعت پس از اقدام درمانی می باشد که ضروری 11دقیق از زمان شروع مداخله تا حداقل مانیتورینگ 

انجام گیرد. سکته حاد مغزیهای ویژه 

:تعاریف

  بیمارستانی که طبق تفاهم نامه رئیس بیمارستان،   :سکته حاد مغزیمدیکال بیمارستان های واجد شرایط درمان

حاد سکته درمان معاون درمان دانشگاه و معاونت درمان وزارت بهداشت، تعهد می نماید الزامات استاندارد مدیریت 

رعایت نماید.طبق چک لیست الزامات مربوطه مغزی را 

 بیمارستانی که طبق تفاهم نامه رئیس بیمارستان، معاون  :درمان جامع سکته حاد مغزی بیمارستان های واجد شرایط

مغزی حاد درمان دانشگاه و معاونت درمان وزارت بهداشت، تعهد می نماید الزامات استاندارد مدیریت پیشرفته سکته 

رعایت نماید. لیست الزامات مربوطهطبق چک را 

   می   5و حمله ایسکمیک گذرا 7سکته مغزی ایسکمیکبیمار دچار سکته حاد مغزی مشمول درمان استاندارد بیماران

باشند.

 کهاست سازمان جهانی بهداشت، سکته مغزی سندرم بالینی شامل عالئم بالینی سریعا پیشرونده موضعی اختالل عملکرد مغزی طبق تعریف  4

 نوع ایسکمیک آن شامل انسداد شریان های مغزی می باشد.  منجر به مرگ می شود.ساعت طول می کشد و یا  27بیشتر از 
5 ttack (TIA)Aschemic ITransient  ساعت بهبود می یابد و در سی تی اسکن عالمتی ندارند. 27که در عرض شانه های سکته مغزی ن: عالئم و
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  انواع درمان سکته حاد مغزی ایسکمیک شامل ترومبولیتیک تراپی وریدی، ترومبولیتیک تراپی شریانی، درمان غیر

)آمبولکتومی مکانیکال( ، جراحی و اقدامات حمایتی و مدیکال می باشنددارویی 

 :زمان های مهم در مدیریت درمان سکته مغزی

 ارائه دهنده خدمات درمان سکته مغزیبه یک بیمارستان  سکته حاد مغزیورود بیمار  زمان Door Time -الف

زمانیست که بیمار کادر درمانی را از عالیم خود مطلع می سازد Door Timeتوضیح: در بیماران بستری 

ارائه دهنده به یک بیمارستان  سکته حاد مغزی فاصله زمانی بین ورود بیمار دچار Door To Needle Time -ب

 ترجیحا باید کمتر مساوی یک ساعت باشدکه  خدمات درمان سکته مغزی تا شروع درمان ویژه استاندارد

  کاهش یا از دست دادن کارکردهای مغزی منجر به اختالالت کارکرد جسمی یا روحی در نتیجه سکته  :1کارکرداختالل

سنجیده می شوند.( 1) پیوست  2NIHSSهای کمی چون  و با مالکمغزی که در معاینه بالینی و عصبی مشخص شده 

 از سکته مغزی چون ناتوانی در راه رفتن در  : محدودیت کارکردی و فانکشنال در نتیجه اختالل کارکرد ناشی1ناتوانی

کند )استحمام ـ  این ناتوانی ها مجموعه ای وطیفی از فعالیت های معمول روزمره را گرفتار می .نتیجه ضعف حرکتی

 با مالک شود و معموالً غذا خوردن ـ نظافت ـ لباس پوشیدن ـ جابجایی( که درجات مختلفی از کارافتادگی را سبب می

 .سنجیده می شوند 3BIچون  های کمی

 معنای ناتوانی در استفاده از وسایل محل زندگی یا محل کار بواسطه ناتوانی ناشی از سکته مغزی است ه ب :43معلولیت

 .عمومی ناتوانی در استفاده از وسایل منزل  ـ تلفن ـ وسایل نقلیه شخصی یا مثال

با نمره بندی میزان ناتوانی و سطح بندی متعاقب ان  ،استاندارد پذیرفته شدهکه براساس از این نظر است اهمیت تعریف ناتوانی 

اولویت رسیدگی در بیماران تغییر خواهد کرد و ضرورت مداخله نظام مند سیستم های حمایت گر و بیمه ها شفاف تر خواهد 

.شد

6 Impairment 
7 National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 
8 Disability 
9 Barthel Index 
10Handicap 
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استاندارد خدمات –بخش دوم 

 عنوان دقیق خدمت

داروی ترومبولیتیک به  و تزریق وریدی و مونیتورینگ مستمر اختصاصی شامل درمان نگهدارنده ارائه خدمات درمانی -الف

 مغزیحاد مراقبت های ویژه سکته  واحددر  بیماران مبتال به سکته مغزی حاد

و اقدامات  rtPA، تزریق وریدی ارائه خدمات درمانی جامع و اختصاصی شامل درمان نگهدارنده و مونیتورینگ مستمر -ب

تهاجمی مداخله ای مانند ترومبکتومی مکانیکال و تزریق داخل شریانی داروی ترومبولیتیک به بیماران مبتال به سکته مغزی حاد 

 مغزیحاد در مرکز جامع مراقبت های ویژه سکته 

تعریف و تشریح خدمت

 سکته حاد مغزی مدیکال واحد درمان -الف

در  که است  (اورژانس )خارج ساختمانداخل بیمارستان  ای سازمان یافته ویژه مستقلمکان ، حاد مغزیسکته  درمانواحد 

  4فراهم می شود. توسط افراد آموزش دیدهداروی ترومبولیتیک  وریدیتزریق داخل  درمانی شاملمکان اقدامات   آن

و با وجود نیروی تخصصی  استاین واحد یک قسمت تفکیک یافته از بخش نورولوژی یا بخش مراقبت های ویژه نورولوژی 

 پزشکی و پرستاران آگاه به فرآیندها با دوره آموزشی تکمیلی دارای اثربخشی درمان بهتری خواهند بود.

و سایر افراد درمانگر آموزش دیده در جنبه های مختلف  ، پرستارانت گروهی هماهنگ توسط پزشکانامکان فعالی این واحد

 .را فراهم می کند مغزیحاد سکته درمان 

 سکته حاد مغزیدرمان جامع  واحد -ب

ارائه می گردد امکان اقدامات تهاجمی مداخله ای مانند  مغزیحاد سکته  درمانواحد عالوه بر خدماتی که در این واحد در 

دیده فراهم می ط افراد آموزش توسبرای بیماران زیر ترومبکتومی مکانیکال و تزریق داخل شریانی داروی ترومبولیتیک 

 (41-43):شود
اخل وریدی به بیمارستان مراجعه نکرده انددبیمارانی که در زمان مناسب برای درمان ترومبولیتیک  -4
اخل وریدی دارندا اندیکاسیون درمان ترومبولیتیک دکنتر -2
به درمان ترومبولیتیک وریدی پاسخ نداده اند -9

برای بیماران دچار سکته حاد مغزی اصلیخدمات شرح 

:مراقبت دقیق و برنامه ریزی شده برای کلیه بیماران دچار سکته حاد مغزی به شرح زیر .4

  فشار خون باال با استفاده از درمان های مجاز در بیماران سکته حاد مغزی و مدیریتکنترل عالئم حیاتی

 های تغذیه ای شامل زمان شروع تغذیه و چگونگی انجام تغذیه با جزئیات مورد نیاز از بدو ورود به  ارائه مراقبتSCU 

 توسط افراد آموزش دیده بلع درمانگر و متخصص تغذیه

 ه با سکته مغزیهمدیریت صدمات عاطفی و روانی ایجاد شده به بیمار جهت فراهم نمودن شرایط بهتر برای مواج

 زمینه ای مانند دیابت ملیتوس و اختالالت تنفسی های کنترل بیماری
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 زخم بستر، ترومبوآمبولی زی مانند پنومونی، عفونت ادراری، پیشگیری اولیه، شناخت و درمان عوارض بعد از سکته مغ

وریدهای عمقی و انواع دردهای بیماران

شرح زیر: بهمونیتورینگ بیمار درمانی و  -تشخیصی اقدامات ، تزریق ترومبولیتیک وریدی .2

oعدد تعبیه دو IV Line

oبیمار NPO  باشد

o44شامل  اورژانس انجام آزمایشات اولیهBS -PTT -INR–PT -t  Pl

oتست حاملگی اورژانس در صورت لزوم 

oکنتراست بدون مغز اسکن تی سی 

oدایم متر اکسی پالس و قلبی مانیتورینگ 

oچک ، کنترل مرتب فشارخون VS  و GCS ساعت اول هر  2در نور  به آن پاسخ و مردمک اندازه و موتور عملکرد و

ساعت 21تا  ساعت هر یکساعت و سپس  1 دقیقه تا 93هر  ؛دقیقه 45

o تجویزO2 درصورت  نازالSa -o2<95%

o ساعت اول 21در  وارفارین و هپارین کلوپیدوگرل، آسپرین،عدم تجویز

o انجامECG

 متخصصین مربوطهو درصورت لزوم مشاوره با پیشگیری و مدیریت عوارض حین درمان و پس از آن  .9

ارائه اقدامات مداخله ای شامل ترومبکتومی مکانیکال و تزریق داخل شریانی ترومبولیتیک در بیماران سکته حاد مغزی  .1

 حاد که اندیکاسیون دریافت چنین خدماتی را دارند.

به شرح زیر:و برنامه ریزی برای رفع آنها  کننده سکته مغزی مجددبررسی عوامل ایجاد  .5

o و اصالح آن هاقلبی ارزیابی عوامل خطر بیماری های

oو درمان مناسب بررسی عروق کاروتید و ورتبرال و نیز عروق مغزی

o،التهابی فاکتورهای هموستاتیک، انعقادی

 توانبخشی حرکتی، گفتاری و روانی(سازماندهی و اجرای اقدامات توانبخشی موثر )شامل  .1

برنامه ریزی اولیه در جهت ترخیص بیماران قابل ترخیص به همراه آموزش افراد نگهدارنده و مراقب بیماران .2

نبایستی بخاطر جواب سایر تستهای خونی تزریق را به تاخیر  توسط گلوکومتر کفایت می کند و  BSبرای شروع تزریق ترومبولیتیک داخل وریدی داشتن جواب 66

مصرف سایر انواع ضدانعقاد  -3مصرف اخیر وارفارین یا هپارین  -2وجود عالئم بالینی مشکوک اختالالت خونی یا ترومبوسیتوپنی  -1انداخت مگر درموارد زیر: 
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 در یک واحد بیمارستانیارائه خدمت  بخش   ملزومات

سکته حاد مغزیمدیکال درمان واحد  -الف

 تریاژ بیماران مبتال به سکته مغزی حاد.بخش اورژانس شبانه روزی با کادر آگاه به  .4

 سکته حاد مغزیروز هفته به آنکال نورولوژی جهت فعال نمودن کد  2ساعته و  21دسترسی .2

دقیقه پس از  93برای امکان انجام تصویربرداری فوری در کمتر از  CT Scanروز هفته به  2ساعته و  21دسترسی .9

درخواست.

 آزمایشگاه.روز هفته به  2ساعته و  21دسترسی .1

روز هفته به آنکال جراح اعصاب، متخصص قلب، بیهوشی، داخلی و رادیولوژی جهت مشاوره  2ساعته و  21دسترسی .5

 و مداخله در شرایط ضروری

دسترسی به بانک خون مجهز با امکان فراهم نمودن فراورده های مورد نیاز طی درمان. .1

شرایط وخیم را پذیرش نماید. ی باسکته حاد مغزیکه بتواند بیمار  ICUدسترسی به  .2

 دسترسی به سونوگرافی داپلر عروق کاروتید و ترانس کرانیال .1

 امکان ارائه خدمات توانبخشی .3

سکته حاد مغزیدرمان جامع  واحد -ب

 بخش اورژانس شبانه روزی با کادر آگاه به تریاژ بیماران مبتال به سکته مغزی حاد .4

 سکته حاد مغزیروز هفته به آنکال نورولوژی جهت فعال نمودن کد  2ساعته و  21دسترسی .2

 ترونشنیست جهت اقدامات اندوواسکولرنروز هفته به نوروای 2ساعته و  21دسترسی .9

دقیقه پس از  93برای امکان انجام تصویربرداری فوری در کمتر از  CT Scanروز هفته به  2ساعته و  21دسترسی .1

درخواست

 روز هفته به آزمایشگاه 2ساعته و  21دسترسی .5

روز هفته به آنکال جراح اعصاب، متخصص قلب، بیهوشی، داخلی و رادیولوژی جهت مشاوره  2ساعته و  21دسترسی .1

 و مداخله در شرایط ضروری

دسترسی و امکان انتقال هر چه سریعتر بیمار به آنژیوگرافی مجهز به همراه کادر آماده به خدمت- .2

سی به بانک خون مجهز با امکان فراهم نمودن فراورده های مورد نیاز طی درماندستر .1

 پذیرش نمایدی با شرایط وخیم را سکته حاد مغزیکه بتواند بیمار  ICUدسترسی به  .3

 دسترسی به سونوگرافی داپلر عروق کاروتید و ترانس کرانیال .43

 امکان ارائه خدمات توانبخشی .44
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 درمان سکته حاد مغزی واحدنحوه دسترسی به 

، نقشه و نحوه دسترسی و همچنین و تعیین مراکز منتخب جغرافیایی تفکیک شده تجهیز این واحدها در مناطق پس از تعیین و

 سرویس خواهد شد. این فراهمپیش بیمارستانی اورژانس  انتقال بیماران به مراکز منتخب توسطهای ویژه جهت  شماره تماس

زمینی و هوایی موظفند بیماران واجد شرایط را در اسرع وقت به مراکز مرجع تعیین شده خود که دارای این ها شامل انتقال 

 واحد ویژه باشند منتقل کنند.

ای انتقال ویژه بیماران م ههمچنین برای بیمارانی که بصورت شخصی به اورژانس مراجعه می کنند یا از طریقی غیر از سیست

 می شوند نیز این فرآیند به محض تریاژ در اورژانس برایشان آغاز خواهد شد.سکته مغزی انتقال داده 

کلیه بیماران پذیرش شده از همان ساعات اولیه ورود به این واحد، جدا از دریافت ترومبولیتیک تراپی یا درمان اندوواسکوالر، 

که با توجه به شرایط ویژه هر بیمار، دوباره تحت یک مراقبت استاندارد تعریف شده از پیش تعیین شده قرار خواهند گرفت 

وکلیه افراد مسئول به صورت منظم و هماهنگ وظایف خود را در قبال بیمار بصورت یک تیم بسیار تطبیق و تنظیم می شود، 

 هماهنگ انجام خواهند داد.

کته حاد سواحد به بخش عادی بنا به تصمیم نورولوژیست مسئول  ، تعیین تکلیفو س از تشخیص سکته مغزی پکلیه بیماران 

 های مورد نیاز و توانبخشی الزم در آنجا پیگیری خواهد شد. منتقل خواهند شد و ادامه درمان/بخش نورولوژی  مغزی

، ارتقاء کیفیت زندگی و تسریع بازتوانی بیماران پس از سکته سکته حاد مغزیشایان ذکر است که یکی از اهداف مهم مرکز 

 این راستا واحد توانبخشی مرکز در زودترین زمان تعریف شده در این مهم انجام وظیفه خواهد نمود.مغزی است که در 

واجد حداقل شرایط الزم جهت درمان سکته حاد مغزی) استانداردها بر اساس چک لیست استروک یونیت تبصره: در بیمارستان 

تزریق ترومبولیتیک وریدی در بخش ا نبود تخت خالی استروک یونیت عدم حضور فیزیکی نورولوژیست ی صورتمدیکال( در 

ا حیاتی به واحد استروک یونیت/ی وضعیت عالئمبا متناسب بیمار باید پس از اتمام تزریق و  بدیهی است . المانع استباورژانس 

 با مسوولیتدر صورت عدم حضور فیزیکی نورولوژیست تزریق باید الزم به ذکر است  منتقل شود.   ICUبخش نورولوژی/یا 

. شدباو هماهنگی نورولوژیست مربوطه و پس از انتقال بیمار به سرویس نورولوژی، تحت نظارت متخصص مقیم طب اورژانس 

کمیته مدیریت در  و پس از تایید  policy & procedureگردش کار فوق باید توسط بیمارستان و دانشگاه مربوطه با نگارش 

 جداگانه مصوب گردد.در وزارت متبوع درمان سکته حاد مغزی 
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مودار ارائه خدمت استاندارد بیمار سکته حاد مغزین
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 و استاندارد تجویز خدمت مربوطه( Orderفرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

 سکته حاد مغزیمدیکال درمان  واحد -الف

، SCUدر 42دارای گواهینامه آموزش کار پرستاران، SCUپزشک متخصص نورولوژی بعنوان مسئول و تصمیم گیرنده اصلی 

یست مسئول از متخصصین سایر رشته ها نظیر جراح اعصاب، قلب، داخلی، عفونی و ژبنابر نیاز بیمار و صالحدید نورولو

 تخصص های دیگر بصورت مشاوره کمک گرفته خواهد شد.

 clinical تغذیه بالینییا متخصصین  ها، گفتار و بلع درمانگرها، کارشناسان یستهمچنین اعضایی مانند کاردرمانگرها، فیزیوتراپ

nutritionists (dietitians)های معنوی داروشناس، متخصصان درمانهای تسکینی، افراد ارائه کننده حمایت درمانگرها، ، روان ،

( بهتر است به discharge planners or case managersکارشناسان برنامه ریز ترخیص ) بهمراه واحد مددکاری اجتماعی

 اعضای اصلی در حمایت همه جانبه بیماران اضافه شوند و در ارائه خدمات هرچه بهتر دارای نقش باشند.

 سکته حاد مغزیدرمان جامع  واحد -ب

، نورواینترونشنیست، پرستاران دارای گواهینامه c-SCUپزشک متخصص نورولوژی بعنوان مسئول و تصمیم گیرنده اصلی 

یا بخش  CCUو  ICU)تا زمان تامین چنین نیروهایی میتوان از پرستاران دارای مهارت کار در  c-SCUآموزش کار در 

 گرفته اند، بهره برد( C-SCUی کار در نورولوژی یا پرستارانی که آموزش اولیه کوتاه مدت برا

 یستو صالحدید نورولوژکادر مجرب واحد آنژیوگرافی شامل کارشناس بیهوشی و کارشناس رادیولوژی. بنابر نیاز بیمار 

مسئول از متخصصین سایر رشته ها نظیر جراح اعصاب، قلب، داخلی، عفونی و تخصص های دیگر بصورت مشاوره کمک 

 گرفته خواهد شد.

 clinicalها، گفتار و بلع درمانگرها، کارشناسان تغذیه بالینی یست همچنین اعضایی مانند کاردرمانگرها، فیزیوتراپ

nutritionists (dietitians)،های معنوی  های تسکینی، افراد ارائه کننده حمایت داروشناس، متخصصان درمان ، رواندرمانگرها

( بهتر است به اعضای اصلی در حمایت discharge planners or case managersهمراه کارشناسان برنامه ریز ترخیص )ه ب

 همه جانبه بیماران اضافه شوند و در ارائه خدمات هرچه بهتر دارای نقش باشند.

یا بخش نورولوژی یا پرستارانی که آموزش اولیه کوتاه مدت  CCUو  ICUت کار در تا زمان تامین چنین نیروهایی میتوان از پرستاران دارای مهار66

گرفته اند، بهره برد SCUبرای کار در 
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 ویژگی های ارائه کننده اصلی صاحب صالحیت جهت ارائه خدمت

 سکته حاد مغزیمدیکال درمان  واحد -الف

در صورت  می باشند. ( بعنوان مسئول و تصمیم گیرنده اصلیهای مغز و اعصاب )نورولوژیستبیماری پزشکان متخصص 

 وجود تعدادی از نورولوژیست ها ترتیب اولویت به شکل زیر خواهد بود:

 نورولوژیست دارای فلوشیپ رسمی سکته مغزی مورد تایید وزارت بهداشت -4

 در زمینه سکته مغزی را گذرانده استنورولوژیست که دوره های آموزشی معتبر تکمیلی  -2

 نورولوژیست با مدرک تایید شده تخصص بیماریهای مغز و اعصاب. 9

بنابر نیاز بیمار از متخصصین سایر رشته ها نظیر جراح اعصاب، قلب، داخلی، عفونی و تخصص های دیگر بصورت مشاوره  *

کمک گرفته خواهد شد.

 سکته حاد مغزیدرمان جامع  واحد -ب

در صورت  می باشند.( بعنوان مسئول و تصمیم گیرنده اصلی ستپزشکان متخصص بیماری های مغز و اعصاب )نورولوژی

وجود تعدادی از نورولوژیست ها ترتیب اولویت به شکل زیر خواهد بود:

 نورولوژیست دارای فلوشیپ رسمی سکته مغزی مورد تایید وزارت بهداشت -4

آموزشی معتبر تکمیلی در زمینه سکته مغزی را گذرانده استنورولوژیست که دوره های  -2

 های مغز و اعصاب نورولوژیست با مدرک تایید شده تخصص بیماری -9

*بنابر نیاز بیمار از متخصصین سایر رشته ها نظیر جراح اعصاب، قلب، داخلی، عفونی و تخصص های دیگر بصورت مشاوره 

کمک گرفته خواهد شد.

استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت 

الف- واحد درمان  سکته حاد مغزی 

واحد درمان سکته حاد مغزی، مکان مستقل سازمان یافته ویژه ای در بیمارستان( خارج ساختمان اورژانس( با قابلیت 

دسترسی آسان 21 ساعته )مخصوصا به واحد CT Scan( است  که در آن  مکان اقدامات درمانی شامل تزریق داخل وریدی 

داروی ترومبولیتیک توسط افراد آموزش دیده فراهم می شود.  

بیمار ابتدا در بخش اورژانس پذیرش می گردد و مطابق فلوچارت اجرایی وارد بخش SCU  می گردد. این بخش دارای حداقل 

2 تخت )بسته به نیاز جمعیت انسانی تحت پوشش( با قابلیت انعطاف پذیری فضای فیزیکی میباشد. به ازائ هر تخت باید امکانات 

مانیتورینگ )در حد مراقبتهای ویژه به مدت حداقل 11 ساعت، امکانات و فضا برای فعالیتهای پرستاری و توانبخشی مورد نیاز 

و در صورت لزوم ارائه حمایت تنفسی با دستگاه ونتیالتور حداقل برای یک تخت( فراهم باشد. 
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سکته حاد مغزیدرمان جامع  واحد -ب

ساعته  21در بیمارستان با قابلیت دسترسی آسان سازمان یافته ویژه ای  مستقل ، مکانسکته حاد مغزیدرمان واحد جامع 

مکان اقدامات درمانی توسط افراد آموزش دیده فراهم می  که در آن  است و واحد آنژیوگرافی( CT Scan)مخصوصا به واحد 

 شود.می 

دارای حداقل این بخش  .دمی گرد  SCUابتدا در بخش اورژانس پذیرش می گردد و مطابق فلوچارت اجرایی وارد بخش  ربیما

)بسته به نیاز جمعیت انسانی تحت پوشش( با قابلیت انعطاف پذیری فضای فیزیکی میباشد. به ازائ هر تخت باید  تخت 2

، امکانات و فضا برای فعالیتهای پرستاری و توانبخشی ساعت 11مانیتورینگ در حد مراقبت های ویژه به مدت حداقل امکانات 

فراهم باشد. حداقل برای یک تخت( ائه حمایت تنفسی با دستگاه ونتیالتورمورد نیاز و در صورت لزوم ار

حقوق اختصاصی بیماران مرتبط با خدمت 

-

-

-

-

-

امکان دسترسی و برخورداری هر بیمار نیازمند و واجد شرایط به خدمت ذکر شده

توضیح کامل اقدام درمانی و عوارض احتمالی به بیمار و یا همراه وی

امکان انتخاب آگاهانه خدمت و نیز قطع آگاهانه ارائه خدمت

ارائه و ثبت و امضای رضایتنامه و برائتنامه آگاهانه جهت ارائه خدمت توسط بیمار یا اولیائ قانونی وی

رعایت حرمت، حریم خصوصی و اسرار بیماران 

-

-

 فراهم کردن شرایط برای حداکثر درمان استاندارد ممکن و در اسرع وقت به تمامی بیماران

فراهم کردن شرایط برای حداکثر درمان استاندارد ممکن و در اسرع وقت عوارض احتمالی با بهره گیری از خدمات سرویسهای 

-

کمک کننده نظیرجراحی اعصاب، اقدامات توانبخشی و غیره با تعرفه جداگانه 

رعایت کلیه موارد ذکر شده در منشور حقوق بیماران طبق موارد مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

خدمات جایگزین )آلترناتیو( موجود در کشور برای خدمت 

درمان سکته مغزی تا قبل از اثبات اثر ترومبولیتیک ها بیشتر اقدامات نگهدارنده بوده است و هیچ درمانی جز مراقبت از عالئم 

حیاتی در ساعات اول و مصرف آسپیرین تاثیر ثابت شده ای نداشته است. برای درمان بیماران با سکته مغزی حاد امکان 

بستری در بخشهای عادی مغز و اعصاب یا سایر بخشها با کیفیت پایینتر ارایه خدمت و بصورت غیر اختصاصی به آنان وجود 

دارد ولی در مورد ترومبولیتیک تراپی به بیماران دچار سکته مغزی واجد شرایط هیچ درمان جایگزینی وجود ندارد. 
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 ت و گزارش دهیثب
ثبت اطالعات خدمات بیماران در بیمارستان های مجری برنامه، با استفاده از فرم کاغذی تا تکمیل سامانه و ابالغ به مراکز 

براساس اطالعات ثبت شده در پرونده بیمار  استروک یونیت( انجام می شود. این فرم باید توسط منشی بخش 1 )پیوست شماره

شود. این فرم ضمیمه پرونده بیمار می شود و اطالعات گزارش  بیمار رسانده معالجتکمیل و به رویت، تایید و امضای پزشک 

ل برنامه در ستاد معاونت درمان دانشگاه ارسال می برای مسئو ی براساس جمع بندی فرم های کاغذ (3)پیوست شماره  ماهانه

 شود.

ل برنامه در ستاد معاونت درمان دانشگاه می بایست پس از بررسی و تایید فرمهای ماهانه مراکز، اطالعات آن را در مسئو

سامانه پورتال معاونت درمان به نشانی زیر وارد نماید:

http://medcare.health.gov.ir/hospman/committee

بررسی شده در نهایت پایش و ارزشیابی برنامه از آن طریق انجام خواهد شد. HISاطالعات هر مرکز براساس گزارش سامانه سپاس و 

 پایش و ارزشیابی
های زیر است:برنامه شامل بخش معیارهای پایش و ارزشیابی 

های ارزیابی بخش پیش بیمارستانی معیار -الف

( توسط تکنسین اورژانس first medical call)  EMSآیا زمان تماس بیمار )با عالیم سکته حاد مغزی( با سیستم  .4

 پیش بیمارستانی ثبت می شود؟

؟ترین بیمارستان معین منتقل می شود آیا بیمار با عالیم سکته حاد مغزی به نزدیک .2

آیا سیستم انتقال داده های بیمار به سیستم دیسپچ مرکزی وجود دارد؟ .9

های ارزیابی بخش اورژانس معیار -ب

آیا زمان ورود بیمار به بیمارستان توسط پرستار تریاژ ثبت می شود؟ .4

گردد؟ می تعیین تریاژ  دو یا یک سطوح در درستی به تریاژ پرستار توسط بیمار تریاژ سطح آیا .2

 حداکثر دو سطح در و بالفاصله یک سطح در) زمانی محدوده در اورژانس پزشک توسط بیمار ارزیابی اولین آیا .9

 گیرد؟ می صورت شده تعیین(دقیقه 43 مدت ظرف

اورژانس پرسش و ثبت می متخصص مقیم بخش تا رسیدن بیمار به بیمارستان توسط  شروع عالیم بیمار آیا زمان .1

شود؟

 شده تدوین مغزی سکته دچار بیمار ارزیابی در انتظار مورد های حداقل ، لحاظ با روش و مشی خط آیا .5

(استروک خدمات دستورالعمل با مطابق)است؟

/ مراقبت های ویژه مغزی در اورژانس SCUبه بخش  سکته حاد مغزیآیا فلوچارت فرآیند پذیرش و انتقال بیمار  .1

اعالنات نصب شده است؟موجود و در محلی مناسب و قابل رویت بر روی تابلوی 

http://medcare.health.gov.ir/hospman/committee
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در بیمارستان موجود است؟  سکته حاد مغزیآیا کد  .2

مطابق استانداردهای تشخیص و درمان انجام می  سکته حاد مغزیآیا سیستم فعال کردن کد سکته مغزی برای بیمار  .1

شود؟

دسترسی مناسب به  روز درهفته( 2ساعته و  21بخش اورژانس در تمام اوقات شبانه روز و در تمامی روزهای هفته ) .3

متخصصین مربوطه دارد؟

آیا اقدامات دارویی اولیه برای بیمار سکته حاد مغزی به موقع اجرا و در پرونده ثبت می شود؟ .43

توسط زمان اعالم کد فعال می شود و  کد سکته مغزیآیا در حداقل زمان ممکن  سکته حاد مغزیدر صورت اثبات  .44

شود؟پرستار اورژانس ثبت می

انجام می شود؟در حداقل زمان ممکن  SCUقال بیمار به انتآیا  .42

آیا در بخش اورژانس یک کتابچه/ مجموعه توجیهی برای آشنایی پرسنل مربوطه در مورد چگونگی برخورد با بیمار  .49

سکته حاد مغزی موجود است؟

مراقبت درنظرگرفته شده، آیا به بیماران بستری و همراهانشان توضیحات مناسب و قابل درک در مورد بیماری، نوع  .41

روش های جایگزین، پیامدهای احتمالی ناشی از درمان ارائه می شود؟

آیا شاخص های زیر هر ماه در اورژانس ثبت و توسط مسئول اورژانس به کمیته بهبود کیفیت و کمیته مرگ و میر  .45

بیمارستان گزارش می شود؟

o سدر بخش اورژانمیزان مرگ و میر بیماران سکته مغزی

oمیزان مرگ و میر بیماران سکته مغزی در scu  ساعت اول مراجعه به بیمارستان  21در

o 221 /سکته حاد مغزیموارد اعالم کد

SCUهای ارزیابی بخش  معیار -ج

ثبت می شود؟ SCUتوسط پرستار  SCUآیا زمان رسیدن بیمار به  .4

توسط پرستار  Door-To-Needle - Timeبا در نظر گرفتن و محاسبه زمان های ثبت شده در پرونده بیمار آیا زمان  .2

SCU  محاسبه و ثبت می شود؟ سکته حاد مغزیبرای بیمار

)آزمایشگاه، خدمات دارویی و ...( به صورت شبانه روزی در دسترس می باشد؟ SCUآیا خدمات پشتیبانی بخش  .9

وجود دارد؟ SCUات و تجهیزات مناسب برای دستیابی به اهداف مراقبتی بیماران در بخش آیا امکان .1

همراه با گزارش بالینی  گزارش تصاویر توسط رادیولوژیست برای بازبینی و ارائه SCUآیا یک سیستم در بخش  .5

ساعت وجود دارد؟ 21حداکثر ظرف 

اطمینان حاصل  امکانات مورد نیاز به روز بودن داروها واز آماده، کامل و  SCUآیا طبق مستندات پرستار مسئول  .1

می نماید؟

و پزشک اینترونشنیست تکمیل  SCUآیا فرم کاغذی ثبت و گزارش دهی درمان سکته مغزی توسط پرستار/ منشی  .2

می رسد؟ SCUشده و به امضای پزشک مسئول 

کی مربوطه ثبت می شود؟آیا اطالعات فرم ثبت مطابق راهنمای تکمیل فرم در سامانه الکترونی .1

در پرونده ثبت می شود؟آن  برای بیمار، آیا علت عدم انجام rTPAتزریق در صورت عدم .9
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 (  پروتکل پیش بیمارستانی مدیریت درمان سکته حاد مغزی1پیوست 
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 (24-19) ابیمارستانیاقدامات پس -4پیوست 

مقدمه

درصد این بیماران به محل کار  23از نقایص نورولوژیک جدی رنج می برند بطوریکه حدود  ،سکته حاد مغزی عمده بیماران

درصد برای راه رفتن نیاز به کمک دارند.با ایجاد ناتوانی در یکی از اعضای خانواده سایر اعضای  93برنمی گردند و حدود 

بیماری )فاز حاد و بهبودی و بازتوانی( مجبورند خانواده نیز گرفتار می شوند و برای حمایت از بیمار در فازهای مختلف 

ساعاتی از وقت خویش را که می توانند به عنوان نیروی مفید و کارآمد در جامعه نقش ایفا کنند صرف مراقبت و نگهداری از 

 های سنگینیفردی کنند که خود هم از فعالیت کارآمد در جامعه محروم شده است. این موضوع سبب شده است تا سالیانه هزینه

ها تحمیل شود. بدیهی است شناخت و درمان ریسک فاکتورها، پیشگیری اولیه و به نظام بهداشتی و اقتصادی جامعه و خانواده

های سالمت در جامعه بشمار می ترین اولویتیکی از اصلی  سکته حاد مغزیثانویه کاهش عوارض و ناتوانی های ناشی از 

 رود.

و از کارافتادگی قسمتی از نیروی کار مفید جامعه  شامل هزینه های درمانی و بازتوانی مغزی سکته حادعوارض ناشی از 

سالیانه هزینه هنگفتی را بر نظام سالمت کشور و خانواده ها تحمیل می کند. متاسفانه در کشور ما هنوز مطالعه جامعی در این 

کته سداده شده است که هزینه مستقیم و غیرمستقیم ناشی از  زمینه صورت نگرفته است. در مطالعه ای در ایاالت متحده نشان

 .میلیارد دالر بوده است 11میلیارد دالر و  23به ترتیب  4331در سال  حاد مغزی

بعد از بیمارستانیانواع خدمات 

ک یوژورولو ضرورت بالینی یا ن تثبیت شد بیماران بعد از دریافت خدمات ضروری در مرحله حاد زمانی که شرایط بالینی

 نطر کادر درمان ترخیص میشوند . هبا توجه ب وجو نداشت جهت بستری

 قدرت برای حلقه از حلقه های مفقوده وبسیار تاثیر گذار در چرخش کار و توانایی مراکز درمانی و واحدهای سکته مغزی   چند

 شامل موارد زیر می باشد: (حاد مغزیسکته  پاسخدهی روزانه به بیماران) انسژبخش های اور و بخشیدن به مراکز درمانی

 تعریف و شناساندن شرایط بیماران قابل ترخیص جهت جلو گیری از ترخیص زودرس یا ترخیص دیررس 

  های اولیه درمانی که بیماران دارای شرایط ترخیص از بیمارستان که شرایط  قابلیت دارای  مراکز نگهداریو/یا تاسیس تعریف

د بصورت موقت بستری شوند  .نگهداری در منزل را ندارن

  برنلمه ریزی موقع ترخیص بیماران :  انتقال به مرکز مراقبت های مزمن/ نگهداری در منزل با تجهیزات و خدمات بازتوانی و

پرستاری در صورت لزوم

ترخیص  جهت اجرای مراحل فوق و جهت ضمانت اجرایی خدمات، سیستم های حمایتگر منجمله بیمه بایستی  خدمات بعد از

.از بیمارستان و مراقبت در منزل را تا زمان مور دنیاز بر اساس نظر پزشک معالج تحت پوشش قرار دهد

 اطرافیان شده و سببماهیت سکته مغزی و سیر مزمن عوارض ان چون دیگر بیماری های مزمن سبب خستگی بیماران و

توسط تیم پسا اهد شد لذا پی گیری دوره ای بیماران کاهش همکاری جهت ادامه دریافت خدمات دارویی و غیر دارویی خو

مین گر ( تضـمددکار اجتماعییست ـ فیزیوتراپیست ـ کار درمانگر ـ گفتار درمانگر ـ کارشناس تغذیه وژبیمارستانی ) نورول

کفایت باالتر درمان خواهد شد.
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پیشگیری ثانویه

شود و بیماران بعد از تجربه  و کامل انجام نمی عروقی بطور جامعاولیه از مشکالت در شرایط فعلی که در عمل  پیشگیری 

 حادثه عروقی با کادر درمان ارتباط برقرار میکنند استفاده بهینه و حد اکثری از این شرایط بسیار مهم است.

یه ذتغگر ـ گفتار درمانگر ـ کارشناس کادر پسابیمارستانی شامل متخصص مغز و اعصاب ـفیزیو تراپیست ـ کاردرمان

یست در فراهم سازی کاهش خطر سکته مجدد وژیک به تنهایی و با مدیریت نورول و روانشناس بالینی هرـمددکار اجتماعی 

 از سکته مغزی شرکت میکنند . و کاهش اثر عوارض بجامانده

سکته  دارای واحد شکل بگیرد و کلیه مراکز درمانگاه سکته مغزیگیری های درمانی بایستی در روند پیشگیری ثانویه و پی

.داشته باشند فعالدرمانگاه سکته مغزی مغزی بایستی 

  عبارتند از: این واحد ویژهاصلی خدمات

 ( درمان دارویی مناسب و صحیح )طبق رعایت کلیه موارد ذکر شده در اندیکاسیونها و کنتراندیکاسیونهای درمان(4

ترخیص شامل کنترل وضعیت فشار خون، کنترل وضعیت قند و چربی (امکان پایش زمان بندی شده وضعیت بیماران پس از 2

 خون

 بل تعدیلاجهت کنترل عوامل خطر قمراقبت دقیق و برنامه ریزی شده برای کلیه بیماران دچار سکته مغزی ( 9

ومشارکت هرچه (رسیدگی  و مدیریت مشکالت  خلقی شناختی  و روانی ایجاد شده به بیمار جهت فراهم نمودن شرایط بهتر 1

 بیشتر بیمار طی روند درمان.

و  یبررس عوامل خطر سازایجاد کننده سکته مغزی مجدد دوره ایارزیابی  ،( بسته به شرایط بالینی و نتایج بررسی های قبلی5

 برنامه ریزی برای رفع آنها انجام می شود:

 بررسی مورد نیاز شرایط قلبی 

 وق مغزیبررسی عروق کاروتید و ورتبرال و نیز عر 

  فاکتورهای هموستاتیک، انعقادی ،التهابی و غیره خون که میتوانند زمینه ساز حادثه عروقی مجدد باشند، بسته به هر

 بیمار مورد بررسی و اصالح قرار میگیرند.

 و روانی( درمانی )شامل توانبخشی حرکتی، گفتار مورد نیازاقدامات توانبخشی  ارجاع جهت تصمیم گیری و دریافت

ازتوانیب

فراهم  یک و روانی و نیزژی کارکردهای از دست رفته فیزیولوبازتوانی سکته مغزی روندی چند وجهی است و هدف بازیاب

 موزش فرد جهت تطابق با این اختالل کارکرد میباشد.آسازی و 

گذاری با توجه به ی و هدف شروع بازتوانی در سکته مغزی از روز اول بستری در بیمارستان اغاز میشود و برنامه کل

از دست رفته پایه گذاری می شود و طول مدت ان بسته به رسیدن بیمار به اهداف بازتوانی تعریف شده متفاوت  کارکردهای

است . هدف گذاری جهت اولویت گذاری مودالیته های مختلف چهار گانه با نظر  پزشک مغز واعصاب معالج و متخصص طب 

 فیزیکی انجام خواهد شد .

و توجه به وضع خلقی هیجانی و شناختی می  رسیدگی به اختالل بلع  و تکلم ،درمانیکار ،وانی مورد نظر شامل فیزیوتراپیبازت

 .باشد 
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بسته به سیر پیشرفت و بهبود عالیم پروتکل بازتوانی اصالح خواهدشد و هدف گذاری نیز با توجه به اختالل کارکردی که 

ر خواهد کرد لذا تعریف چارچوب ثابت و از قبل مشخص برای کل دوره درمان امکان پذیر بیشترین ناتوانی را مسبب است تغیی

دقیقه بعنوان پایه کافی  15بار در هفته و هر جلسه در صورت همکاری بیمار  5نمی باشد ولی اتفاق نظر کلی وجود دارد که 

 د .دقیه باش 15است و چنانچه همکاری الزم وجود ندارد مدت هر جلسه کمتر از 

نکته ای که تذکر ان ضروری است اضافه کردن روش های نوین و موثر باز توانی در لیست مورد قبول بیمه ها ونیز افزایش 

 .سقف جلسات و مدالیته های کاربردی  در یک جلسه می باشد

 و استاندارد تجویز خدمت مربوطه( Orderفرد/افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )

مغز و اعصاب به عنوان مسئول و برنامه ریز از همکاری گروههای زیر استفاده می کند:در این گروه متخصص 

 طب فیزیکی و توانبخشی، قلب و عروق، داخلی، روانپزشک، تغذیه

پیام های آموزشی بزرگساالن
 با افزایش سن خطر ابتال به سکته های مغزی افزایش مییابد.

 فشارخونباال احتمال وقوع سکته های مغزی را افزایش می دهد.

 چاقی و افزایش وزن بدن در وقوع سکته های مغزی  دخیل میباشد.

 شیوه زندگی غیرفعال سبب افزایش خطر ابتال به اضافهوزن، سطح کلسترول خونباال، فشارخونباال و دیابت )بیماری قند خون( 

میشود.

 ورزش منظم حتی درحد متوسط، سبب کاهش خطر ابتال به سکته های مغزی میشود.

 ابتال به دیابت، فرد را در معرض خطر جدی ابتال به سکته های مغزی قرار میدهد.

 استعمال دخانیات سبب افزایش میزان خطر لخته شدن خون و در نتیجه بروز سکته مغزی میگردد.

 جهت پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی،  روزانه 93 دقیقه فعالیت بدنی متوسط داشته باشید.

 مصرف زیاد نمک، فشارخون را در اکثر افراد باال میبرد.

 رژیم حاوی مقادیر اندک میوه و سبزیجات یا دارای مقادیر زیاد چربی، سبب افزایش خطر ابتال به فشارخونباال میشود.

 پیروی از یک رژیم غذایی حاوی مقادیر اندک چربی و نمک خطر ابتال به فشار خون و سکته های مغزی را کاهش می دهد.

 کاهش وزن، ورزش، محدود نمودن مصرف نمک و پیروی از برنامه سالم غذایی، ابتال به بیماری ها را کاهش می دهد.

 یکی از مهمترین اقداماتی که میتوان جهت کنترل فشارخون انجام داد، حفظ وزن در یک محدوده سالم میباشد.

 هنگامی که شما سیگار را ترک میکنید، همسر و فرزندان و دوستان شما نیز همچون خودتان سالمتر خواهند بود.

 برای پیشگیری از بیماری های عروقی از انواع گوناگونی از میوهها و سبزیجات استفاده کنید.

 در رژیم غذایی خود محصوالت لبنی کم چرب یا بدون چربی، ماهی، نخود، لوبیا و مرغ  بدون پوست را بگنجانید.

 مصرف نوشیدنیهای قندی و شیرینی جات را محدود کنید.

 با تغییر در شیوه زندگی خود شانس بروز سکته های مغزی را کاهش دهید.

 در سکته مغزی، زمان مراجعه به بیمارستان مهم ترین نقش را در اثربخشی درمان دارد.

 آیا می دانید بهترین زمان شروع درمان سکته مغزی،  حداکثر 3 ساعت از بروز عالیم می باشد.

 بیشترین علت مرگ و میر سکته های مغزی  بدلیل تاخیر مراجعه بیمار به بیمارستان است.
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محتوای آموزشی بزرگساالن
 ؟ چیست سکته مغزی 

 دنبال آن اختالل در گردش خون آن ناحیه از مغز ایجاد شده  سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی که به

.شودفلج نیمه بدن، اختالل تکلم و اختالل در راه رفتن می و موجب بروز عالئمی مثل

 علل بروز سکته مغزی چیست؟

  پالکت های ساخته شده از چربی، کلسیم، کلسترول و ... به دنبال ضخیم و سخت شدن دیواره رگ های خونی 

 فشار خون باال 

 کلسترول باال

 دیابت

 چاقی

 استعمال دخانیات

 ب و چاقی و اضافه وزنعدم انجام فعالیت بدنی مناس

 الکل مصرف

 (کالری ، نمک ،مصرف بیش از اندازه چربی )رژیم غذایی مناسب حاوی سبزیجات، میوه، غالت و ماهی  عدم رعایت

 های پیشگیری از بارداری یا هورمون درمانی با قرص های حاوی استروژناستفاده از قرص.

  گذرا ایسکمیک حمله یاسابقه شخصی و یا خانوادگی سکته مغزی، سکته قلبی

 چیست؟ سکته مغزی عالئم

 بروز ناگهانی ضعف و بی حسی در یک طرف بدن

 تغییر ناگهانی دید در یک یا دو چشم یا دشوار شدن بلع غذا

 تاری دید به خصوص در یک چشم 

 که حتی ممکن است بعد از آن فرد بیهوش شود. بروز ناگهانی سردردهای شدید بدون علت

 بروز مشکالت شدید همراه با سرگیجه هنگام راه رفتن

 بروز مشکالت ناگهانی در صحبت کردن، درک صحبت و شناخت دیگران

 احساس بی حسی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پای یک طرف بدن

 کاهش ناگهانی قدرت بدن، تعادل بدن )به سختی راه رفتن( و قوای حسی

 به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتماال با حالت تهوع، استفراغ کردن، تب، سکسکه و یا قورت دادن غذاها به سختی 

همراه است.

 بیهوش شدن فرد

 اشکال در بلع

 بی اختیاری ادرار و مدفوع
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انواع سکته های مغزی چیست؟

 ایسکمیک سکته مغزی

مورد در این گروه قرار می گیرند. عامل بروز  3سکته مغزی  43متداول ترین نوع سکته مغزی، ایسکمیک، نام دارد. تقریبا از هر 

سکته مغزی، لخته خونی است که در رگ درون مغز ایجاد شده است. لخته خون ممکن است در نقطه ای خاص گسترش یافته یا 

.رسیده باشداز سایر نقاط بدن به مغز 

 سکته مغزی هموراژیک

سکته مغزی هموراژیک بسیار نادر و مرگ بار است. این نوع سکته وقتی بروز می کند که یک رگ خونی ضعیف در مغز پاره 

.شود. نتیجه این نوع سکته، خونریزی شدید درون مغز است که متوقف کردن آن بسیار دشوار است

 سکته مغزی کوتاه(TIA)

ایسکمیک گذرا را اغلب سکته مغزی کوتاه می نامند. لخته خون،  قسمتی از مغز را به طور موقت از کار می اندازد و عالیمی حمله 

شبیه سکته مغزی نمایان می شود. در این حالت وقتی جریان خون دوباره برقرار شود، عالیم و نشانه های سکته مغزی از میان 

هنده آن است که سکته مغزی اصلی به زودی به وقوع می پیوند. اگر فکر می کنید سکته می روند. سکته مغزی کوتاه، نشان د

مغزی کوتاهی را پشت سر گذاشته اید باید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید تا او احتمال بروز سکته مغزی اصلی را به حداقل 

.برساند

 آزمون سکته مغزی: حرف زدن، لبخند زدن، تکان خوردن
:مغزی به شناسایی عالیم و نشانه های این بیماری کمک می کند. این آزمون شامل موارد زیر است آزمون سکته

 چهره. از فرد بخواهید لبخند بزند. آیا یک طرف صورت بی حس است؟ 

 بازوها. از فرد بخواهید دست هایش را باال ببرد. آیا یک دست پایین است؟ 

  تکرار کند. آیا در به یاد آوردن و بیان کلمات با دشواری روبرو است؟حرف زدن. از بخواهید یک جمله ساده را

اقدامات اولیه در مواجه با سکته مغزی چیست؟ 

 اگر شما و یا  همراهتان، دچار هر یک از عالئم سکته مغزی شد، باید سریعا به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

 عالئم سکته مغزی را نادیده نگیرید، حتی اگر فقط یک عالمت داشتید و یا عالئم خفیف بودند و یا برطرف شدند.

 فرصت را از دست ندهید، هر یک دقیقه حیاتی است، پس فورا به پزشک مراجعه کنید.

 اگر یکی یا چند تا از عالئم سکته مغزی را برای بیش از چند دقیقه داشتید، با اورژانس 445 تماس بگیرید.

 زمان شروع  عالئم سکته مغزی را  به پزشک  اعالم نمایید.

عوارض سکته مغزی کدام است؟

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=177347
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=177347
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 چیست؟ مغزی سکته دنبال به ازبیمارستان ترخیص از پس بتمراق

 نمایید شرکت بازتوانی برنامه در. 

 نمایید مالقات منظم شکل به را خود پزشک. 

 نمایید مصرف دستورپزشک مطابق را خود داروهای 

 کنید تنظیم معالج پزشک دستر براساس را ای دوره های مراقبت و بدنی فعالیت. 

 نمایید کنترل را خود خون قند ، هستید( خون قند بیماری) دیابت به مبتال اگر. 

 نمایید کنترل مرتب را خود خون فشار. 

 کنید دوری  دخانی مواد کننده مصرف افراد از و نکشید(  چپقپیپ، قلیان، سیگار،) دخانیات. 

 بپرهیزید الکل و مخدر مواد مصرف از. 

 دهید قرار درمان تحت خون، آنرا کلسترول بودن باال صورت در. 

 کنید مصرف را نمک و کلسترول ترانس، چربی اشباع، چربی از پایینی مقادیر حاوی غذاهای.

 نمایید کنترل را خود وزن  

29

سکته مغزی میتواند باعث ناتوانیهای موقتی و یا دائمی بسته به مدت زمان فقدان خون در مغز و  بخش آسیب دیده شد. این 

عوارض شامل:

 فلج شدن و یا از کار افتادن عضالت.

 مشکل در صحبت کردن و یا فرودادن غذا و مایعات.

 ازدستدادن حافظه و یا مشکل در فکرکردن.

 مشکالت احساسی.

 درد یا سایر احساسات غیرمعمول در قسمتهایی از بدن که تحت تاثیر سکته قرار گرفتهاند.

 تغییر در رفتار و اهمیت به خود.

 مانند سایر بیماریها صدمات مغزی و درمان عوارض آنها بسته به اشخاص مختلف متفاوت است.




