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   TIA)(عابرة ال اإلحتباسية موضعية ل ادمالالسكتة الدماغية و نوبة نقص 
STROKE AND TRANSIENT ISCHAEMIC ATTACK      

  
 ماذا یجب أن تعرفه؟

What You Need to Know 

 مقدمة
Introduction 

بأقاربهم وأصدقائهم  و،ة العابر اإلحتباسيةيةموضعالدم ال مصابى السكتة الدماغية أونوبة نقصهذه المعلومات خاصة ب
  یختلف .  جابة على بعض األسئلة الشائعة التى تطرح بشأن السكتة الدماغية وعالجهاإلو الغرض منها ا.  ن برعایتهمالقائمي

 فقط وال تحل محل المعلومات الدقيقة التى یجب أن تحصل  عامةمعلوماتهذه ورقة . تأثير السكتة الدماغية  عند آل  مریض
.طبيبك و فریق الرعایة الصحيةعليها من   

 
  العابرة؟ اإلحتباسية الدم الموضعيةا هى السكتة الدماغية أو نوبة نقصم

What is Stroke or a TIA? 

مفاجىء فى تدفق الدم للدماغ فيتوقف وصول خلل ظهور تحدث عند  نوع من أنواع إصابات المخ هىالسكتة الدماغية
 تفقد السيطرة على وظائفها عندما تموت خالیا المخ . فى تلف خالیا المخ أو موتهابب  للمخ مما یتستغذیةاألآسجين وال

  العابرة   اإلحتباسية الدم الموضعية نقص بين نوبةية السكتة الدماغ تراوح مدى خطورة  وی.الجسمانية الطبيعية
. تؤدى إلى الوفاةقد قة دائمة أوتسبب إعا ضعة ساعات والسكتة الدماغية الخطيرة التى قدتتحسن أعراضها خالل بالتى   

 
:هناك نوعان من السكتة الدماغية  

 
                                                       )إحتشاء (  اإلحتباسيةالدم الموضعيةنقص سكتة  .1

         ISCHAEMIC STROKE (Infarction)                   
 

عتبر أآثر األنواع عية الدمویة فى المخ و تاحدى األوفى عن انسداد  سية اإلحتبا الدم الموضعية سكتة نقص تنتج 
  .السدادىأو  متجلطالمن النوع  قد تكون و شيوعاًً
.  مسببة انسداد آلى لهتزاید وتداخل أحد األوعية الدمویة جلطة   یحدث عند تكوین  المتجلطالنوع  

 )أغلب األحيان فى القلب أو الشرایين الواسعة للرقبة( جسم فى جزء آخر من ال یحدث عند تكوین جلطة السدادىلنوع ا
.ثم ینتقل إلى المخ  

 
  شكل من أشكال  السكتة  الدماغية اإلحتباسية و غالبا ما یشار  الدم الموضعية اإلحتباسية العابرةنوبات نقصتعتبر 

 إمكانية سرعة زوال بالرغم من .  عادة إنذار إلحتمال وقوع سكتة دماغيةهى و "بسيطةال"الدماغية إليها بالسكتة 
.األعراض إال أن اإلسراع فى العالج شىء أساسى لتجنب حدوث سكتة أخرى  

 

Liwanagj
Typewritten Text
[AHS-7910]
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                   اغية الناتجة عن نزیفالسكتة الدم .2

HAEMORRHAGIC STROKE   
  

لى  إصابة م إلى أنسجة المخ المجاورة مما یؤدى إ یتسبب فى نشع الدجة تمزق فى أحد األوعية الدمویة تحدث نتي
       .   السكتة الدماغيةحدثت فيها  الموجودة داخل و حول المنطقة التى الخالیا

 
صاب بالسكتة الدماغية؟ننى مأعلم يف أآ  

How Do I Know I am Having a Stroke? 

: األعراض التاليةأآثرمنحد أو واالتحذیریةمؤشرات  اللمقد تش  
 

               لوجه أو الذراع  أو الرجلضعف أو شلل فى ا 
               .رآةصعوبة فى حفظ  التوازن أو تنسيق الح 
                   و الفهمأ لكالمصعوبة فى ا 
                     صعوبة فى البلع 
               )فقدان/ ازدواج /  غشاوة (بصر  فى ال تغيرات 
         احدِ شقى الجسم   فى تنميل أو فقد الحس 

  
 . أى عرض من أعراضها فال بد من طلب العنایة الطبية فى الحالأن السكتة الدماغية حالة طبية عاجلة و ال یجب تجاهل 

  . فور الشعور باألعراض قد یحسن من فرص النجاة و یخفف من حدة السكتة و ا لحصول على العالج
  

 ما هو العالج الذى قد أحصل عليه بعد إصابتى بالسكتة الدماغية؟
What Treatment Might I Have After a Stroke? 

:ة بالسكتة الدماغية بعض ما یلى ن العنایة الصحية بعد اإلصابتتضم قد  
 

  .  ضع التلف و مدى خطورة التشخيص مو التى أصابتك ونوع السكتةتعرف على ال 
  . فى أسرع وقت ممكن لتوضيح التشخيص تصویر دقيق للمخ إجراء 

 هذا النوع من العالج لدى جميع المستشفيات و حتى إذا ال یتوفر).  نحالل الجلطةٍإ(تلقى  عقاقيرتساعد على ذوبان الجلطة الدمویة 
من الضرورى أن تحصل عليه و لضمان فاعلية هذا العالج .  نه یناسب نسبة قليلة من األشخاصتواجد لدى البعض منها إال أ

.خالل فترة محدودة من بدء اإلصابة بالسكتة الدماغية  
  .والقلب لشرایين الرقبة صورة فوق الموجات الصوتيةإجراء  
  . نسبة السكر والشحوم فى الدملمتابعة دم  فحص 
  . الدمقلل من تكوین جلطات یض لضغط الدم و الشحوم و آخر مخِف دواءوصف 
  . سيناقشك طبيبك فى هذا إذا تطلب األمر. ى المخقد تحتاج لعملية جراحية أو إجراء طبى لتحسين تدفق الدم إل 
  .بية و محاولة منع حالة السكتة الدماغية من التدهور أو معالجة أیة مشاآل أو مضاعفات طتجنب 

 
 آيف تؤثر السكتة الدماغية على األشخاص؟

How Does Stroke Affect People? 

.  و الصحة العامة للشخص المصابدرجة سوء الحالة ،وماغية حسب موضع اإلصابة فى المخل السكتة الدتختلف أشكا
. بالمستشفىفاء و تقدیر فترة اإلقامة تنبؤ بنسبة الشالولذلك یصبح من الصعب   

 
 ثم یقررون وصف  المستشفى، یقوم موظفون متمرنون بتقييم حالتك و مدى تأثير السكتة الدماغية عليكك دخول حالةفىو 

إلىعالج یقدمهقد تحتاج أیضا ف األطباء و الممرضين ى جانب العالج الذى تتلقاه من و إل .أنسب عالج لحالتك  
            .الج الطبيعى ومعالج النطق والمعالج  المهنى وأخصائى التغذیة والمشرف اإلجتماعىمعالج العلك 

  :قد تعانى من المشاآل التالية بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية 
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              الحرآة والمشى
Moving and walking        

 مافقدته من القدرة على الحرآة نتيجة إلصابتك یتوقف العالج على قدر. یقوم المعالج الطبيعى بتقييم قدرتك على الحرآة
  :یضع المعالج الطبيعى خطة عالج تشمل اآلتى. بالسكتة الدماغية وعلى مدى نشاطك قبل اإلصابة بها

 .تدریب تقویة یساعد على إستعادتك ألآبر قدر من الحرآة 
 .التمرینات الصحيحة للممارسة 
 .الوسائل المساعدة على التنقل 
  . التى تساعدك على الحرآة دون التعرض ألذىتعلم األساليب 

تسبب السكتة الدماغية فى بعض األحيان أحاسيس غریبة مثل األلم ، التنميل  و تقلص العضالت و قد  یصل األمر إلى فقدان 
  .الشعور بأحدِ شقى جسدك

  
  البلع واألآل

Swallowing and eating  

یقوم معالج النطق بتقييم حالتك فى )  صعوبة البلع.( قد تحدث بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية مشاآل فى بلع السوائل أو الطعام
مثل وقد یشتمل ذلك على تعدیل فى نظام الطعام .  بشكل آمن یمكنك بلعهاالسوائل التى وباألطعمةأسرع وقت ممكن وُیوصى 

  .لسوائل غليظة القوام الوجبات المهروسة أو الناعمة وا
خطرًا عليك وقد نحتاج إلى إستخدام أنبوب لتغذیتك بشكل مؤقت فى فى المراحل األولى من المرض قد یشكل بلع أى شىء 

  . فى تحسين مقدرتك على البلعاقبة دقيقة من معالج النطق ليساعدكهذه الحالة تبقى تحت مر
  

  الكالم والكتابة والفهم 
Speaking, writing and understanding  

  :وقد یحدث اآلتى) الُحبسة( فى قدرتك على الكالم والكتابة والفهم السكتة الدماغية قد تؤثر 
 صعوبة فى الكالم وفى إصدار أى صوت 
 مشاآل فى التفكير فى نطق أو آتابة الكلمة الصحيحة 
 صعوبة فى فهم الحدیث أو الكتابة 
  عدم وضوح النطق 

 تحدید المشكلة عندتأثير السكتة فى  قدرتك على النطق والقراءة والكتابة ولمعرفة قييم شامل یجب أن یقوم معالج النطق بت
   . إذا لزم األمر، عند خروجك من المستشفىتحویلك إلى الخدمات المناسبةخاص بك و یمكن تخضع لبرنامج عالجى 

  المثانة واألمعاء
Bladders and bowels 

  
إذا ظلت . غ عدم القدرة فى التحكم فى البول والبراز و ذلك فى األسابيع األولى من اإلصابةمن األعراض الشائعة لسكتة الدما

هذه المشكلة معك بعد الخروج من المستشفى یمكنك الحصول أنت والشخص الذى یقوم برعایتك على المشورة من 
  .الممرض المجتمعى المتخصصطبيب العائلة أو المستشفى أو 

  
  الحواس

The senses  

   . باقى المشاآل التى تتبع اإلصابة و قد تتحسن تلقائيًا مثلبعد السكتة الدماغية ن للحواس أن تتأثر بأشكال عدةیمك
 .قد تفقد النظر جزئيًا أو آليًا فى أحد الجانبين 
 .الجسم أللم أو تفقد الشعور فى أحد ِشقىاتشعر بقد  
 .قد تتأثر حاسة التذوق والسمع والقدرة على الشم 
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   النفسية واإلنفعالاألثار

Emotional and psychological effects 

  
  :من الشائع جدًا أن تسبب السكتة الدماغية مشاآل فى اآلتى

  
 التخطيط 
 التعقل 
  اإلنفعال 
  التعلم 
 الطاقة 

                             التفكير  
 الترآيز                         
 التذآر                            
 خاذ القرارات                إت 
 الحالة المزاجية                

 
  

اإلآتئاب و القلق أمر شائع الحدوث بعد السكتة الدماغية و قد تستقر هذه األعراض مع مرور الوقت وال تحتاج بالضرورة إلى 
     .مساعدتكغير أن فى حال آانت األعراض حادة أو مستمرة فقد تحتاج إلى تحویلك إلى أخصائى ل.عالج

  
  العودة إلى الحياة الطبيعية

Getting back to normal life 

  
من الشائع أن تجد صعوبة فى نشاطاتك اليومية بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية مثل إرتداء المالبس، الطبخ، التسوق،ممارسة هوایتك و 

  :یمكن لمعالج التأهيل المهنى أن یساعدك فيما یلى. العمل
 . تجنب األعمال الغير آمنةالنصح بأساليب 
 .إستعمال المعدات الخاصة 
  .تجهيز بيتك بتعدیالت تمكنك من ممارسة حياة طبيعية بقدر اإلمكان 

       
 ماذا عن إعادة التأهيل ؟
What about Rehabilitation? 

 
 إلى آخرویقرر  تختلف اإلصابة من شخص.  بالسكتةیرجع مدى ما تحتاجه من إعادة التأهيل إلى درجة حدة إصابتك

.أخصائى إعادة التأهيل إذا آان هناك جدوى من دخولك قسم إعادة التأهيل  
 
 
 

 هل یمكننى القيادة بعد السكتة الدماغية؟
Can I Drive After a Stroke? 

الموضوع یقوم معالج التأهيل المهنى بمناقشتك فى هذا . قدرتك على قيادة السيارةفى ـؤثر اإلصابة بالسكتة الدماغية تقد 
 الحصول على تصریح من طبيبك المختص آذلك من السلطة توجب عليكی. عند القيادةوماعليك عمله لضمان سالمتك 

  التصریح قد یبطل سریان وثيقة عدم الحصول على هذاإن. ةتأآد من قدرتك على القيادة اآلمنالحكومية لقيادة السيارات لل
.لك تأمينك فى حال وقوع حادث   
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 دماغية أو نوبة نقص الدم الموضعية  اإلحتباسية العابرة ب اإلصابة بسكتةأتجن آيف

 أخرى
How do I Prevent Further Stroke or TIA? 

 
  غير مستطاع بعضها لألسف،،عدد من العوامل المؤدیة  وجود  عرضة للسكتة الدماغية نتيجةك آثير من األشخاصهنا
      حكم فيها        الت

 
  . غير أنه من المعروف أن نسبة الخطر تزید مع التقدم فى العمر سنية یمكن أن تحدث فى أىالسكتة الدماغ 
بات عدد النساء المصاحدوثها عند الرجال غير أن  هناك إرتفاع طفبف فى  خطر.للجنسين السكتة الدماغية تحدث  

  .أآثرألن النساء یعمرون أآثر من الرجال
  .بة خطر حدوثها عند باقى أفرادهاألحد أفراد العائلة یرفع من نس فحدوث السكتة التاریخ الصحىللعائلة  
 .بالسكتة الدماغية یرفع من خطر حدوثها مرة أخرىاإلصابة السابقة  

 
:من ضمن هذه العوامل .  أسلوب الحياة أو بالعالج الطبى سواء بتغيير للسكتةیمكن تقليل أو تجنب بعض العوامل المسببة  

ئى،تحقيق الوزن المقبول،المواظبة على التمرینات،اإلقالع النظام الغذامثل (  الحياة سلوبأبإتباع النصائح الخاصة  
  .)تقليل من تناول الملح والكحول الو عن التدخين

  .الحدود الصحية السليمةفىضغط الدم التأآد من الحفاظ على  
  .مرضى السكرن  م معدل السكر فى الدم إذا آنتللتحكم فىالتأآد من إتخاذ الخطوات الالزمة  
  .ضربات القلب الغير طبيعيةوالتحكم فى  العالج بالعقاقير للتقليل من خطر تجلط الدم 
  . بالدم الكولسترولالعالج بالعقاقير لخفض 

 
ال تحاول إطالقًا وقف .  من الضرورى جدًا اإللتزام بهذه التدابيرمدى الحياة ة أخرى،لتجنب حدوث السكتة الدماغية مر

.تشارة طبيبكالدواء دون إس  
 

   المساندةاعاتجمال
Support Groups 

تستطيع أنت والقائمين   .إن اإلصابة بالسكتة الدماغية ال یؤثر عليك فقط بل أیضًا على عائلتك والقائمين برعایتك و أصدقائك
:من الجمعيات التالية الحصول على مزید من المعلومات والمساندة باللغة التى تتحدثها برعياتك  

 
 

تعدد الثقافات لمساندة القائمين بالرعایةمامج برن  
Multicultural Carers Support Program 

  95670933) 02: (هاتف 
  

     من السكتة الدماغية الشفاءجمعية
Stroke Recovery Association  

 95500594)  02: (هاتف




