
أو  الدماغية  السكتة  باسم  أيضًا  تعرف 
االحتشاء  أو  الدماغي  الوعائي  االنسداد 
اجللطة  أو  الدماغي  النزيف  أو  الدماغي 
 يصيب منطقة من الدماغ 

ٍ
الدماغية. وهي تأذ

عندما يتوقف فيها جريان الدم بشكل فجائي 
بسبب انسداد أحد األوعية الدموية )نقص 
دماغي(.  )نزيف  متزقه  أو  دماغي(  تروية 
ومت  دقائق  لبضع  الصدمة  دامت  حال  في 
تعتبر سكتة  فإنها  ذاتيًا  ذلك جتاوزها  بعد 

دماغية بسيطة.
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AVC الصدمة الوعائية الدماغية

ما هي األعراض؟
الفقدان املفاجئ لإلحساس أو للقوة في الذراع أو الوجه أو 
الساق أو نصف اجلسم، االضطراب أوفقدان الوعي، فقدان 
البصر في عني واحدة أو في كلتيهما، صعوبة في النطق، 
صداع شديد في الرأس دون سبب معني. ففي حال ظهور 
أحد هذه األعراض أو أكثر عليك الذهاب فورًا للطبيب فهي 

حالة طارئة وال يجب االنتظار أبدًا.
 هاتف الطوارئ: 061 أو 112.

كيف ميكن منع حدوث السكتة الدماغية؟
• بالنسبة ملرضى السكري وضغط الدم فيجب عليهم اتباع 
حمية مناسبة ومراقبة دقيقة للوزن إضافة ملمارسة التمارين 

الرياضية. أحيانًا ال بد من االستعانة باألدوية.
• أما بالنسبة للمدخنني، فيجب عليهم اإلقالع عن التدخني. 

ميكنك طلب املساعدة من طبيب األسرة أو املمرضة.

ميكن لبعض أمراض القلب أن تساهم في اإلصابة بالسكتة 
الدماغية. يقوم طبيب األسرة بإرشاد املريض على العالج 

األنسب.

ما التوقعات والنتائج احملتملة اخلاصة بتطور 
املرض؟

ميكن أن ينجم عنه بعض من العواقب السلبية أو اإلعاقات 
كالشلل في طرف من اجلسم، مشاكل في التعلم واضطرابات 

في احملاكمة العقلية والقدرة على االنتباه والذاكرة.
• صعوبة في النطق.

• مشاكل عاطفية.
• اإلحساس باأللم.

ميكن إلعادة تأهيل جيدة أن حتسن من تلك العواقب. في 
حال خضغ املريض للعناية في املستشفى خالل الساعات 
الثالث األولى فإن النتائج ستكون أفضل حيث أنه في بعض 
احلاالت ميكن توفر عالج فوري للتخلص من االنسداد الوعائي 

احلاصل.
يجب  كما 
اخلضوع لعالج 
بعد  وقائي 
التعرض لسكتة 
.AVC دماغية

املؤلفون: قسم أمراض القلب واألوعية الدموية
مراجعة علمية: انا ريباتايادا

هيئة التحرير: لورديس ألونسو وجلنة االتصاالت
الرسوم: الفيرا زارزا  

الفحوصات الطبية جيدة. 
تذكر أن تأخذ الدواء؟


