
تعليمات الخروج الخاصة بحاالت الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية أو تسمى بالسكتة الدماغية يمكن أن تحدث ألي شخص عندما يتوقف تدفق الدم إلى منطقة في 
الدماغ ، مما يؤدي إلى نقص في الدم واألكسجين المغذي لخاليا الدماغ حيث تبدأ الخاليا في الموت وقد ينتج عنها 
الذاكرة والتحكم بالعضالت. الجلطات الدماغية  فقدان القدرات التي تسيطر عليها تلك المنطقة من الدماغ مثل 

تحدث بسرعة، لذلك األعراض غالباً ما تظهر فجأة ودون سابق إنذار.

عالمات السكتة الدماغية:
• خدران وتنميل أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة على جانب واحد من الجسم

• اإلرتباك أومشاكل في الكالم والفهم.
• مشكلة في الرؤية في إحدى أو كال العينين ومشاكل في المشي أوفقدان التوازن.

التعليمات التي يجب إتباعها في المنزل:
قد تحتاج العائلة إلى المساعدة في المنزل حيث يجب:

• اتباع التعليمات و إيجاد وسائل لمنع السقوط في المنزل والحفاظ على الحمام بشكل آمن لإلستخدام.
• عمل التمارين والعالج الطبيعي للحفاظ على المرفقين والكتفين، والمفاصل األخرى لينة .

• فحص االماكن التي يمكن أن تحدث بها جروح وقروح مثل الكاحلين والركبتين والوركين والمرفقين وأسفل الظهر 
بشكل يومي وتغير وضعية المريض بإستمرار .

• تجنب اإلمساك عن طريق شرب المزيد من السوائل وإبقاء الجسم في حالة نشاط قدر اإلمكان وتناول المزيد من األلياف.
إتباع نظام غذائي صحي منخفض  الكوليسترول.  الدم وقياسه يومياً والتحكم في  الدم وسكر  التحكم في ضغط   •

الملح والدهون والتقليل من السكريات. 
• تناول الدواء الموصوف حسب إرشادات الطبيب.

• يجب أن يكون المريض جالساً بزاوية ٩٠ درجة أثناء تناول الطعام.
• الدعم النفسي والمعنوي وعدم ترك المريض وحيداً ومشاركته الحياة اإلجتماعية لما لها من دور إيجابي على صحته.
• اإلحتفاظ بقائمة لألدوية الموصوفة وإحضارها في حال المراجعة في العيادة الخارجية أو في حال الحضور للطواريء.

يجب مراجعة الطبيب المختص في العيادة في حال :
• ظهور قروح في الجلد أو إحمرار.

• ألم يزداد سوءاً.
• عالمات إلتهاب المسالك البولية ( الحمى، والحرقان عند التبول، أو التبول المتكرر ).

يجب التوجه إلى وحدة الطواريء مباشرة في حال حدوث أي من األعراض التالية :
• ضعف في النظر أو رئوية ضبابية، الدوخة، وفقدان التوازن، أو السقوط، والصداع الشديد.

• عدم القدرة على الكالم أو الفهم.
• صعوبة في البلع بشكل متكرر. 

• وجود أعراض إلتهاب الرئوي من حمى وسعال وصعوبة في التنفس عند تناول الطعام. 
• فقدان الوعي.


