
 مراقبت از بيمار پس از سكته مغزي در منزل

 همراه محترم: 

  ممكن است در دراز مدت صورت گيرد، پس بايد صبر شما بهبودي نسبي و كامل بيمار
 و حوصله بيشتري داشته باشيد.

  داروهاي بيمار سر وقت داده شود.توجه داشته باشيد 
  توانبخشي و ورزشهاي مربوطه را به بيشترين ميزان بهبودي در بيماراني است كه دوره

درستي انجام داده اند. انجام تمرينات ورزشي توسط خود فرد و در صورت عدم توانائي 
توسط همراهان و خانواده مي تواند بهبودي قابـل تـوجهي ايجـاد نمايـد. ايـن امـر در       

 پيشگيري از بدشكلي هاي اندام و خشكي آنها بسيار موثر است.
 تغذيه را بايد ابتدا با مايعات غليظ وپوره شـروع كـرد زيـرا ايـن     به علت مشكالت بلع ،

 غذاها آسانتر از مايعات رقيق بلعيده مي شود.
   براي اطمينان از ايمن بودن محيط خانه، اصالحات الزم را در منزل انجام دهيد. مـثال

استفاده از صندلي داراي دسته يا صـندلي چرخدار،اسـتفاده از عصـا و دوش دسـتي در     
 مام.ح
  را مرتبا از نظر قرمزي، تحريك و شكنندگي و زخم احتمـالي بررسـي   پوست بدن بيمار

 كنيد.
 .از تحت فشار قرار گرفتن اندام هاي بيمار خودداري شود 
  هميشه پوست بدن بيمار تميز و خشك نگه داشته شود و بيمار مرتبا تغيير وضعيت داده

 شود.
  حفظ سالمت پوست بيمار كمك مي كند.ماساژ آهسته پوست و حفظ تغذيه كافي به 

  در صورت فلج دست يا پاي بيمار، مرتبا ورم اندام ها را بررسي كنيد و اندامها را حركت
 دهيد.



  استفاده از جوراب واريس براي جلوگيري از تشكيل لخته در اندام هاي تحتاني ضروري
 مي باشد.

  خارج شود ابتدا بنشـيند و يـاد   هنگامي كه بيمار براي اولين بار مي خواهد از رختخواب
 .سپس تعادل در ايسـتادن را بيـاموزد  هنگام نشستن تعادل خود را حفظ كند، بگيرد كه 

 حتما از وسايل حمايتي جهت بيمار استفاده شود.
 ار بسيار با اهميت است.ترك عوامل تشديد كننده مثل سيگ 
  نياز) در افزايش ديـد  افزايش نور طبيعي يا مصنوعي در اتاق و تهيه عينك( در صورت

 بيمار اهميت دارد.
  رار، در مراحل اوليه گذاشتن سوند فولي با روش اسـتريل و در  صورت بي اختياري اددر

در صورت بروز هر گونه اشكال  مراحل بعدي استفاده از لگن مناسب ضروري مي باشد.
 ه كنيد.به پزشك مراجعدر حجم و رنگ ادرار و احساس سوزش) در ادرار كردن (تغيير 

      براي جلوگيري از يبوست، رژيم غذائي پر فيبر( حـاوي سـبزيجات) و مصـرف مايعـات
ليتر روزانه) بايد تامين شود و در صورت عدم رفـع يبوسـت، طبـق دسـتور      2-3كافي( 
 از ملين استفاده شود.پزشك 

  رواني به عمل آوريد. –به علت تغيير در وضعيت شناختي بيمار، از بيمار حمايت روحي 
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