
  

  

اسعاف المصاب 

السكتة الدماغية  ب

First aid  for a stroke 

patient 

 



 

السكتة الدماغية؟ تى تحدثم  

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى احد أجزاء 

يمكن ان يحدث ذلك إذا كان هناك نزيف او انسداد في . الدماغ

عالمات السكتة عادة تظهر . احد األوعية الدموية في الدماغ

 . الدماغية بشكل مفاجئ

 

  



؟سكتة الدماغيةلالعالمات التحذيرية لما هي   

 

 

 

 

 

 

  

عسر في الكالم

انحراف في الوجه

جهة ضعيفة في الجسم

اتصل فورا  

, فإن الدقائق باالتصال ال تتأخرعند ظهور األعراض 

 تصنع الفرق

 



 بشكل مفاجىء ؟ تحدث التيما هي األعراض األخرى 

 

  

خدر مفاجئ في الوجه أو الذراع أو 

الساق خاصة إذا كان في جهة 

واحدة من الجسم

ى صعوبة مفاجئة في الرؤية بإحد

العينين 

صعوبة مفاجئة في المشي أو 

قدوار أو فقدان للتوازن أو التناس

صداع شديد مفاجئ بدون سبب

معروف



؟عامل مع الجلطة الدماغيةتتكيف    

 .المكانتأكد من أمان  .1

 

برقم الطوارئ رسل شخصا لإلتصال أو أنت أاتصل  .2

 .اإلسعافات األوليةحقيبة إحضار  و (111)

 

المجججريل سجججليما  الجججذا كجججان فيجججه  وقجججتال سججججل .3

, لججججم الوقججججت الججججذا عالمججججات  بججججدأت فيججججه تمامججججا 

 . السكتة الدماغية

 

 نعاش القلبي الرئوا.م حالة الشجججججججخل إلى اإلقي   .4

             فقم بإجرائه. فإن كان في حاجة إليه،

م فق أما إذا كنت ال تعلم كيفية القيام بذلك،

 .باستخدام اليدين فقطبإجراء القلبي الرئوا 

 

 



 ؟عامل مع الجلطة الدماغيةتتكيف  

  قم بقياس مستوى السكر في الدم للتأكد .5

من عججدم وجود هبوف في السجججججججكر في النججاء 

 انتظارك لوصول رجال الخدمات اإلسعافيه.

 

  احضر أدوية المريل برفقتك لقسم الطوارئ .6

و إذا كنت تملك أا تقرير طبي احرص على 

إحضاره معك، و ال تنسى أن تقوم بمرافقة 

المريل إلى المستشفى لمساعدة األطباء 

 في أخذ المعلومات المرضية.

 

اذا تحسنت األعراض التتجاهلها فقد تكون جلطة  .7

ألنها قد , استمر بالذهاب إلى المستشفى منذرة

 تتحول إلى جلطة شديدة.

 

 



 

أن كججل  ,تججذكر عنججد وصجججججججولججك الى قسجججججججم الطوارىء

بالجلطة  لذين من المحتمل اصجججججججابتهم  المرضجججججججى ا

من الحالة الحرجة الدماغية أو نوبة نقل التروية العابرة يصنفون 

 . المستوى الثالث

 ماذا تشمل؟

 التقييم األولي الشامل للمريل. -1

 

األشعة الالزمة للوصول عمل الفحوصات و  -2

 للتشخيل المناسب.

 

تحديد أهلية المريل الستقبال مذيبات الدم  -3

إلزالة القسطرة التداخلية أو  عن طريق الوريد

 .الجلطة

 

 



 راض المشابهة للجلطة؟مماهي األ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      يجب على طبيب الطوارئ وقت وصول المريل

التأكد أن سبب األعراض ليس من األمراض المشابهة 

 .مشابهه للجلطةللجلطة أو التي قد تسبب أعراض 

 

الصرع نوبات  

 هبوط مستوى السكر في الدم

 نوبات االغماء

 األورام في الدماغ

 تسمم الدم أو الجسم بالبكتيريا  



 ال تنسى :يجب عليك أن 

  التعرف بسرعة على عالمات السكتة الدماغية في أول

 .ظهورهاساعات 

 

 تصال المباشر برقم استجابة الطوارئ.اإل 

 

 ن وقت ظهور عالمات السكتة الدماغية للمرة يدوت

 .األولى

 

 نك متوجه إلى مستشفى توفر عالج الجلطات أ التأكد

 حتى التخسر الوقت الذا تكون فيه مؤهل للعالج.



  

 المراجعة والتدقيق:

قسم  تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

بمستشفى الملك فهد الجامعي. طب األعصاب  
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