رٍساًِ قسوت ّای هختلف تذى تیوارتاى را
تاسدیذ ًواییذ ٍ در صَرت هطاّذُ سخن تا

هصزف تِ هَقغ دارٍ ّا طثق دستَر پشضک
ٍتَسط فزد آگاُ

پشضک ٍی تواس گزفتِ ٍدرهاى را ضزٍع

در صَرت هصزف ٍارفاریي ّفتِ ای یک تار

ًواییذ0

آسهایص INRٍ PT ٍ PTTدادُ ضَد.

تزای جلَگیزی اس خطک ضذى هاّیچِ ّا ٍ

تذٍى اجاسُ ی پشضک دارٍ ّای تیوار راکن یا

هفاصل تِ اراهی قسوتْای هختلف تذى را

سیاد ًکٌیذ.

حزکت دّیذ یا تا فیشیَتزاج هطَرت کٌیذ0

پیگیزی جَاب ّای آسهایص ٍ اًجام  ctدر

تِ ػلت اختالل در حس الهسِ تا حذ اهکاى

هزکش هجْش ًٍطاى دادى آًْا تِ پشضک

تیوار را اس اجسام تیش ٍ تزًذُ یا داؽ هاًٌذ

هؼالج.

به نام خالق یکتا
مراقبت از بیمار سکته مغسی

ياحد آمًزش

تخاری دٍر ًگِ داریذ0

بیمارستان سًم شعبان دمايود
سالمتی شما آرزوی ماست

”“1395
دمايود ،جیالرد ،جىب هىرستان دکتر حسابی
تلفه76319782-4 :

سکتِ هغشی یؼٌی تستِ ضذى یا پارُ ضذى
یک ضزیاى هغشی ,کِ تِ دًثال آى اختالل در
گزدش خَى آى ًاحیِ اس هغش ایجاد هیطَد0
ػلل ضایغ سکتِ هغشی فطار خَى تاال

پیطگیزی اس سکتِ هغشی:
رسین غذایی هٌاسة -کٌتزل ٍ درهاى تیواری
ّای قلثی ٍ تزک سیگار اس هْوتزیي کارّا

ضؼف ٍ کزختی ٍسَسش قسوتی اس تذى –
لٌگ سدى -دٍتیٌی -تاری دیذ – سزدرد
ضذیذ ٍ ًاگْاًی
اٍلیي اقذام رساًذى فزد هَرد ًظز تِ
ًشدیکتزیي هزکش درهاًی هی تاضذ0

داضتي سًَذ ّز دٍ ّفتِ سًَذ را ػَض
ًواییذ0

تزای پیطگیزی اس سکتِ هغشی ّستٌذ0

‘دیاتت‘چاقی ٍ کطیذى سیگار هی تاضذ0
ػالین تیواری:

در صَرت ًاتَاًی تیوارتاى در کٌتزل ادرار ٍ

تزای جلَگیزی اس ایجاد سخن تستز اٍ را در
پس اس هزخص ضذى تیوارتاى اس تیوارستاى
ًکات سیز را رػایت ًواییذ:
درصَرت ًاتَاًی تیوار در تلغ غذا ٍ داضتي
لَلِ هؼذُ پس اس ّز تار دادى غذای هیکس
ضذُ اس لَلِ هؼذُ اى را تا هقذاری آب گاٍاس
ًواییذ0

سهاًْای هؼیي تِ طزفیي تزگزداًیذ0
قسوتْایی اس تذى کِ تیطتز در
تواس تا سهیي است ( پاضٌِ – راى -تاسي –
کتف –  )000را هاساس دّیذ0

