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 بر اساس گزارش سازمان جهاني سكته مغزي:

  ميليون نفر دچار سكته مغزي مي شوند.17هر سال  -

  ميليون نفر از مبتاليان به سكته مغزي، فوت مي كنند.6 -

  % افرادي كه در اثر سكته مغزي فوت مي كنند، زنان هستند.60 -

 نيمي از سكته هاي مغزي قابل پيشگيري هستند. -

 و در پس اين حقايق، زندگي هاي واقعي وجود دارند.

 

o سكته مغزي چيست؟ 

وقتي خون به بخشي از مغز نرسد، سكته مغزي رخ مي دهد. در اثر نرسيدن خون، ممكن است 

سلولهاي مغزي آسيب ببينند يا بميرند. اين آسيب، اثرات مختلفي دارد و بسته به اين كه كدام 

 قسمت مغز دچار سكته مغزي بشود، بدن و حركات شما، و گفتار و فكر و احساس شما ممكن

 است تحت تاثير قرار بگيرد. سكته مغزي علت اصلي معلوليت در جهان است.

 امسال شعار كمپين جهاني سكته مغزي مربوط به زنان است. 

 " من زن هستم"

 خطر سکته مغزی من را تهديد می کند.

 خطر سکته مغزی همه را تهديد می کند.

 

o چرا زنان؟ 

 زيرا يك زن:

 بيشتر در معرض سكته مغزي است. •



 نسبت به مردان، احتمال بيشتري وجود دارد كه از سكته مغزي فوت كند. •

نسبت به مردان، احتمال كمتري وجود دارد كه تحت مراقبتهاي حاد و توانبخشي قرار  •

 بگيرد. در حالي كه اگر درمان شود، به اندازه مردان شانس بهبودي دارد.

نسبت به مردان، احتمال ابتال به فشار خون باال، فيبريالسيون شرياني(ضربان نامنظم)،  •

ديابت، افسردگي و چاقي( كه همگي جزو عوامل خطر ابتال به سكته مغزي هستند) او 

 بيشتر است.

  بيشتر وظيفه ي مراقبت از ديگران را به عهده مي گيرد. •

بعضي از عوامل خطر سكته مغزي به زنان اختصاص دارد. ديابت حاملگي، پره اكالمپسي، استفاده 

از داروهاي ضد حاملگي، هورمون درماني، و تغييرات هورموني، همگي خطر ابتالي زنان به سكته 

 مغزي را افزايش مي دهند. 

پس توجه خود به زنان را در زندگي نشان بدهيد و از آنها بخواهيد به طور مرتب براي معاينه به 

 پزشك مراجعه كنند تا از ابتالي آنها به سكته مغزي و بيماري هاي قلبي-عروقي پيشگيري شود.

o روشهاي پيشگيري از سكته مغزي را بشناسيد 

 روشهاي زندگي سالم را انتخاب كنيد. -1

شما مي توانيد با تغيير روش زندگي و آگاهي از عوامل خطر، نقش مهمي در پيش گيري از 

 سكته مغزي ايفا كنيد.

 غذاي سالم بخوريد. •

 فعال باشيد. •

 وزنتان را كنترل كنيد. •

 سيگار نكشيد. •

 الكل مصرف نكنيد. •

 استرستان را كاهش دهيد. •

رعايت اين نكات ساده، نه تنها خطر ايتالي شما به سكته مغزي را كاهش مي دهد، بلكه 

 خطر ابتال به بيماريهاي قلبي، سرطان  و دمانس را هم كم مي كند.



 بيماريهايي كه خطر ابتال به سكته مغزي را افزايش مي دهند، درمان كنيد. -2

 فشار خون باال •

 فيبريالسيون شرياني(ضربان قلبي نامنظم) •

 ديابت •

 حمله گذراي ايسكميك(سكته كوچك) •

 چاقي •

 افسردگي •

به پزشك مراجعه كنيد و از او بخواهيد از نظر خطر ابتال به سكته مغزي شما را معاينه كند. اين 

مسئله كمك مي كند كه وضعيت سالمتي شما روشن شود و بيماري هايي كه خطر ابتال به سكته 

مغزي را افزايش مي دهند، درمان شوند. در صورت داشتن فشار خون باال، فيبريالسيون شرياني، 

و يا داشتن سابقه ي سكته كوچك، پزشك داروهاي مناسب براي كاهش خطر سكته مغزي را 

 تجويز خواهد كرد. 

o نشانه هاي سكته مغزي 

آگاهي از نشانه هاي سكته مغزي و درمان سريع، زندگي افراد را نجات داده و احتمال بهبودي را 

افزايش مي دهد. اگر فكر مي كنيد كسي ممكن است دچار سكته مغزي شده باشد، اين نشانه ها 

 را بررسي كنيد:

 صورت   آيا يك طرف صورت افتادگي دارد؟

 دستها   هر دو دست را باال ببريد. آيا يكطرف ضعيف است؟

 است؟تكلم   آيا قادر به صحبت كردن هست؟ آيا گفتارش منقطع 

 زمان را از دست ندهيد و سريع اورژانس را خبر كنيد.


