




سکته حاد مغزیسکته حاد مغزی







What Is a Stroke?What Is a Stroke?

A brain injury caused when a 
blood vessel to the brain 
becomes blocked our bursts, 
cutting off blood flow

A brain injury caused when a 
blood vessel to the brain 
becomes blocked our bursts, 
cutting off blood flow



اختالل ناگهانی در جریان خون 

یک قسمت از مغزدر اثر یک 

لخته ورگ خونی پاره شده 

یا یااختالل در تخلیه خون بخشی
تمام خون مغز که به طور 

ر و بیشت.ناگهانی ایجاد می شود
ساعت طول می کشد24از 



• سکته مغزی به معنای اسیب ناگهانی مغز به علت از بین 

.رفتن جریان خون و اکسیژن رسانی است

• سکته مغزی وقتی رخ می دهد که ناگهان یک رگ خونی 

. در مغز پاره شود و یا مسدود گردد

• .نتیجه سکته مغزی، معلولیت جدی و یا مرگ است

• هنگامی که منطقه ای از بافت مغز از بین برود، قسمت 

هایی از بدن که تحت کنترل آن منطقه است، عملکرد خود 

به همین علت سکته مغزی یکی از . را از دست می دهند

طوالنی ترین معلولیت ها را در پی خواهد داشت



What Is Stroke’s Impact? What Is Stroke’s Impact? 

 Stroke is the third leading cause 
of death in the United States

• About 795,000 Americans suffer a 
stroke each year (that’s a stroke 
every 40 seconds)

• 77% are new strokes and 23% are 
recurrent strokes

• Stroke kills more than 137,000 people in 
a year. ( that’s a death every 4 minutes)
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What Is Stroke’s Impact? (cont’d)What Is Stroke’s Impact? (cont’d)

 Stroke is a leading cause of 
serious, long-term disability

 40% of Stroke deaths occur in males, 
and 60% in females.

 Americans  paid about $73.7 billion for 
stroke-related medical costs in 2010
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What Is Stroke’s Impact? (cont’d)What Is Stroke’s Impact? (cont’d)
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and 60% in females.
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stroke-related medical costs in 2010
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Clot-caused Stroke                     
by Age, Sex and Race

Clot-caused Stroke                     
by Age, Sex and Race

Annual rate of first cerebral infarction by age, sex and race 

(Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: 1993-94).
Source: Unpublished data from the GC/NKSS; Kissela et al., Stroke. 2004;35:426-31.
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Hemorrhagic Stroke                         
by Age, Sex and Race 
Hemorrhagic Stroke                         

by Age, Sex and Race 

Annual rate of first intracerebral hemorrhage by age, sex and race 

(Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: 1993-94).
Source: Kissela et al., Stroke. 2004;35:426-31.

2.2

0.1 0.1

0.9 0.9

2.3

0.3

2.1

0.3

1.4

0.0
0.0

0.2

0.9

0.0

1.8

0.3

0.6

1.3 1.3

0.0
0.1

1.2

0.0

1.01.0

0.6

0.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+

Ages

P
e
r
 1

,0
0
0
 P

e
r
s
o

n
s

White Males White Females Black Males Black Females







• برون ده قلب را مغز % 20بیش از :1

.دریافت می کند

• میزان مقاومت در مقابل کمبود اکسیژن :2

دقیقه است3حدود 

• دقیقه شروع 6-4اسیب ماندگار بعد از :3

.می شود

• امکان گشاد شدن رگ های خونی در :4

زمان کاهش فشار خون یا کمبود اکسیژن 
وجود دارد



سکته مغزی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی 

در سراسر جهان می باشد   بیش از یک سوم 

مرگ های ناشی از سکته مغزی در جهان، در

حدود .کشورهای در حال توسعه رخ می دهد

درصد سکته های حاد مغزی از نوع ایسکمیک 85

1.درصد آن هموراژیک است15و 

مطالعات نشان می دهد که مورتالیته سکته حاد 

روز ابتدایی پس از حادثه 30مغزی طی 

درصد است و باقی موارد عمدتا با نقایص 10

استنورولوژیک همراه 



 گردند و محل کاربرنمی این بیماران به درصد 70حدود 
حدود

 دارندنیز برای راه رفتن نیاز به کمک درصد 30



What Parts of the
Brain Can Stroke Affect?

What Parts of the
Brain Can Stroke Affect?









What Are the Effects 
of Stroke?
What Are the Effects 
of Stroke?

 Right Brain Right Brain



What Are the Effects 
of Stroke?
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of Stroke?

 Left Brain Left Brain



What Causes Ischemic Stroke ?What Causes Ischemic Stroke ?

 Fatty deposits line the blood

vessel wall

• Thrombus:  A blood 
clot forms at the 
fatty deposit

• Embolus:  A traveling
particle gets stuck in 
a small vessel
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What Causes 
Hemorrhagic Strokes?
What Causes 
Hemorrhagic Strokes?

A weakened blood vessel ruptures

 Aneurysms: Ballooning of a 
weakened spot of a 
blood vessel

 Arteriovenous 
Malformations (AVMs):
Cluster of abnormal 
blood vessels

A weakened blood vessel ruptures
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پیشگیري از آن كلید   عوامل سكته مغزي، شناخت 
:این عوامل عبارت اند از. هستند

پیشگیري از آن كلید   عوامل سكته مغزي، شناخت 
:این عوامل عبارت اند از. هستند

بروز آن در افراد مسن تر بیشتر احتمال دارد: سن.

مردان بیش از زنان به سكته مغزي مبتال مي شوند: جنسیت.

سابقه سكته مغزي

سابقه خانوادگي

دیابت و بیماري هاي خاص

فشارخون باال

بیماري هاي قلبي

تنگي شریانها

كشیدن سیگار

چاقي

اعتیاد



عوامل تشدید كننده بیماريعوامل تشدید كننده بیماري
  رژیم  غذایي  پرچربي  یا پر نمك

 بیماري  شریان  كرونر

  سابقه  حمالت  گذراي  ایسكمیك

  نوعي  ضربان  قلب  نامنظم(فیبریالسیون  دهلیزي(







Stroke Risk Factors
That Can Be Treated
Stroke Risk Factors
That Can Be Treated

 High blood pressure

 Tobacco use

 Diabetes

 Carotid or other artery disease

 Atrial fibrillation

 Other heart disease

 High blood pressure

 Tobacco use

 Diabetes

 Carotid or other artery disease

 Atrial fibrillation

 Other heart disease



Stroke Risk Factors
That Can Be Treated (cont’d)
Stroke Risk Factors
That Can Be Treated (cont’d)

 Sickle Cell Disease (Sickle 
Cell Anemia)

 High blood cholesterol

 Poor diet

 Physical inactivity 

 Obesity



Stroke Risk by Levels
of Risk Factors

Stroke Risk by Levels
of Risk Factors
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Men Women

A B C D E F
Systolic BP* 95-105 130-148 130-148 130-148 130-148

130-148
Diabetes No No Yes Yes Yes

Yes
Cigarettes No No No Yes Yes

Yes
Prior Atrial Fib. No No No No Yes 

Yes
Prior CVD No No No No No

Yes

Estimated 10-year stroke risk in 55-year-old adults according to levels of 

various risk factors (FHS). 
Source: Wolf et al., Stroke.1991;22:312-318.



Less Well-Documented 
Stroke Risk Factors
Less Well-Documented 
Stroke Risk Factors

 Geographical location

 Socioeconomic factors

 Excessive alcohol intake

 Certain kinds of drug abuse

 Geographical location

 Socioeconomic factors

 Excessive alcohol intake

 Certain kinds of drug abuse



How Can You Reduce
Your Risk of Stroke?
How Can You Reduce
Your Risk of Stroke?

 Control high blood pressure

 Don’t smoke

 Consume less sodium 

 Lower cholesterol 

 Lose excess weight

 Be physically active

 Control high blood pressure
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 Be physically active



Other Actions That Will 
Probably Reduce Stroke Risk
Other Actions That Will 
Probably Reduce Stroke Risk

 Limit alcohol intake

 Don’t use illicit drugs

 Women who smoke or have a history 
of blood clots should not take oral 
contraceptives

 Look for signs of sleep-disordered 
breathing
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What Are the Types of Stroke?What Are the Types of Stroke?

 Ischemic (Blockage) 87%

Caused by a blockage 
in the blood vessels to the brain

 Hemorrhagic (Bleeding) 13%

Caused by burst or leaking 
blood vessels in the brain
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What Causes 
Hemorrhagic Strokes?
What Causes 
Hemorrhagic Strokes?

A weakened blood vessel ruptures

 Aneurysms: Ballooning of a 
weakened spot of a 
blood vessel

 Arteriovenous 
Malformations (AVMs):
Cluster of abnormal 
blood vessels

A weakened blood vessel ruptures
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منشا لختهمنشا لخته
لخته میتواند

قلب
عروق گردن 

ویادرعروق مغزتشکیل گردد



اهمیت سکته مغزياهمیت سکته مغزي

 اورژانس واقعی استیک 

.

دهدمیرخاولیهساعاتدرهمانصدمات اصلی

.

ودارداولیه وجودساعاتدرمان درهمان

بسیارموثراست

.

پس از استقرار،هیچ درمانی موثر نمی باشد



زمان یعنی مغززمان یعنی مغز
.رودمیبینازمغزیسلولملیون2تاخیردقیقههربا



بنابراین                                  بنابراین                                  

 •

 درمانامکاناتدارايبیمارستانبهبیمارانتقال سریع
استحیاتیبسیارسکته مغزي

استبهترین زمان درمان  در حال حاضر درساعت اول

درمان درچهارو نیم ساعتاولقابل انجام است اما هرچهدرمان 
سریعترانجام گردد نتایج درمان بهترخواهد بود

 .



Stroke Warning SignsStroke Warning Signs

 Sudden weakness or numbness of the 

face, arm or leg, especially on one side

of the body

 Sudden confusion, trouble speaking 

or understanding

 Sudden trouble seeing in one or both eyes

 Sudden trouble walking, dizziness,

loss of balance or coordination

 Sudden, severe headaches with no 

known cause

 Sudden weakness or numbness of the 

face, arm or leg, especially on one side

of the body

 Sudden confusion, trouble speaking 

or understanding

 Sudden trouble seeing in one or both eyes

 Sudden trouble walking, dizziness,

loss of balance or coordination

 Sudden, severe headaches with no 

known cause













عالیم سکته حاد مغزی           عالیم سکته حاد مغزی           

-بی حسی ناگهانی بدن، به خصوص یک طرف آن

فلج ناگهانی بدن، به خصوص یک طرف آن

- تغییرات ناگهانی بینایی در یک یا هر دو چشم

سخت بلعیدن غذا

-به طور ناگهانی و بدون علت دچار سردرد شدید شدن

-دم به طور ناگهانی سرگیجه داشتن، سخت راه رفتن و ع
تعادل داشتن

-به طور ناگهانی پریشان و گیج شدن، سخت صحبت
کردن و سخت فهمیدن









خونریزی مغزی                خونریزی مغزی                
خونریزی تحت عنکبوتیه•

سردرد شدید و ناگهانی

 استفراغ –تهوع

سفتی گردن

عدم وجود غالیم یک طرفه

 شانس تکرار ومرگ و میر



















Transient Ischemic Attacks (TIAs)Transient Ischemic Attacks (TIAs)

 TIAs are “warning strokes” that can 

happen before a major stroke

 They occur when blood 

flow through a brain 

artery is briefly blocked 

or reduced

 TIAs are “warning strokes” that can 

happen before a major stroke

 They occur when blood 

flow through a brain 

artery is briefly blocked 

or reduced



 TIA symptoms are temporary but 
similar to those of a full-fledged stroke

 A person who has a TIA is 9.5 times 
more likely to have a stroke

 A TIA is a medical emergency

 TIA symptoms are temporary but 
similar to those of a full-fledged stroke
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 A TIA is a medical emergency

Transient Ischemic Attacks (TIAs)Transient Ischemic Attacks (TIAs)



عملكرد سریع مي تواند زندگي بیمار را نجات
داده و عوارض مغزي ایجاد شده را به حداقل 

تي برساند، پس حتماً اورژانس را خبر كنید، ح
.اگر عالئم پس از مدتي از بین رفته باشند

 اقدامات اورژانس جهت بهبود وضع مصدوم با
ارزیابي هاي الزم و پیشگیري از عوارض مي 

پس از . تواند در نجات جان بیمار مؤثر باشد
انتقال بیمار به بیمارستان، اقداماتي همچون

تصویربرداري، سي تي اسكن، 
ب الكتروكاردیوگرافي و سایر آزمایشات از قل

در پاره اي از موارد نیز، به . انجام مي شود
وسیله جراحي، خونریزي یا انسداد كه موجب 

.  سكته مغزي شده از میان برداشته مي شود
ي البته حیات دوباره افرادي كه دچار سكته مغز

كته شده اند، بستگي به خفیف یا شدید بودن س
و دائمي یا برگشت پذیر بودن آن دارد





























































































Number Needed to Treat to Benefit from IV TPA 
Across Full Range of Functional Outcomes 
Number Needed to Treat to Benefit from IV TPA 
Across Full Range of Functional Outcomes 

 Outcome NNT

 Normal/Near Normal 8.3

 Improved 3.1 

 For every 100 patients treated with tPA, 

 32 benefit, 3 harmed



Time is BrainTime is Brain

 Door to IV TPA Goal ≤ 60 Minutes

=

Stroke Onset to IV TPA ≤ 3 hours or 

≤ 4.5 hours



Improvement Over Time in 
GWTG-Stroke in the Use of IV 
tPA in Eligible Patients

Improvement Over Time in 
GWTG-Stroke in the Use of IV 
tPA in Eligible Patients
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Thrombolytic Checklist: 
Contraindications
Thrombolytic Checklist: 
Contraindications

• Evidence of intracranial hemorrhage on pretreatment CT. 

• Clinical presentation suggestive of subarachnoid 

• hemorrhage. 

• Active internal bleeding. 

• Within 3 months any intracranial surgery, serious head 

• trauma, or previous stroke.

• On repeated measurements, SBP greater than 185 mm Hg or 

• DBP greater than 110 mm Hg at the time treatment is to 

• begin. 

• History of intracranial hemorrhage. 

• Known arteriovenous malformation, or aneurysm



Thrombolytic Therapy 
Checklist
Thrombolytic Therapy 
Checklist
• ≥18 years of age with ischemic stroke < 3 hours

• Stroke deficit assessment

--Deficit found to be potentially disabling 
• --Severity quantified with NIH stroke scale (0 - 42 scale) 
• )

• Coagulation status
– No evidence of coagulopathy, if tested: INR ≤ 1.7 and 

normal PTT  If taking warfarin, INR ≤ 1.7 

– Platelets > 100,000

• Blood Pressure SBP < 185 mm Hg, DBP < 110 mm 
Hg

• Glucose > 50 mg/dL



Acute Stroke Evaluation and 
Treatment: 60 Minute or Less 
Protocol

Acute Stroke Evaluation and 
Treatment: 60 Minute or Less 
Protocol

• Door to MD ≤ 10 minutes: Patient complaint, 

• vital signs, ECG

ED Physician ≤ 15 minutes: Focused history 

• and physical exam, laboratories, stroke team 
activation, transport for CT Scan (stroke protocol)
Vital sign monitoring, neurologic checks, seizure and 
aspiration precautions 

• CT Scan and Stroke Neurology Consult ≤ 20 
minutes: Review history, physical exam, interpret 
CT Scan

• Treatment Decision and Initiate IV rt-PA infusion 
≤15 minutes: per guideline based protocol 

10 + 15 + 20 + 15 = 60 minutes



هدف                        هدف                        

 نوع ایسکمیک عوارض نا شی از سکته مغزی حاد کاهش 
طالییدر زمان موقع به با اقدامات درمانی 

 بروزعالئم ایجاد شده                                            



 724کد 

 :

 با عالئم سکته حاد مغزی در برای بیمار که کدی است 
شبانه ساعت 24روز هفته7

 می پذیردطرح صورت های مشمول توسط بیمارستان روز 



 724درمانیمرکز 

 استروکتیم است که واجد بیمارستانی 

 درمان شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت طبق تعریف 
شرایط تزریق سی تی اسکن و سکته حاد مغزی دستگاه 

می باشدترمبولیتیک 



( SCU)بخش مراقبتهای ویژه سکته مغزی -الف
CT scanبخش نورولوژیست،بیمارستان هایی که دارای
می و بلع درمانگر  ICUبخش و ، آزمایشگاه تمام وقت

از ) CCUبخش ویژه ای مشابه بخش  SCUبخش . باشند
تگاه لحاظ فضای فیزیکی، چیدمان تجهیزات و موقعیت ایس

درج که اطالعات آن در پروانه تاسیس بیمارستان( پرستاری 
.شده است



 )مرکز جامع مراقبت و درمان سکته مغزی-ب c-SCU):
بیمارستان های دارای نورواینترونشنیست، 
نورولوژیست،  بخش آنژیوگرافی مغزی،
CT scan ، و آزمایشگاه تمام وقت MRI و امکانات
و امکانات  SCUمانیتورینگ بیمار در بخش 
،گروه توانبخشی استروک  ICUجراحی اعصاب و بخش 
که طبق هماهنگی رئیس بیمارستان، معاون درمان 
دانشگاه و  معاونت درمان وزارت 

بهداشت، تعهد می نماید الزامات استاندارد مدیریت 
پیشرفته سکته حاد مغزی را طبق چک لیست 
.الزامات  مربوطه رعایت نماید



)Symptom to Door Time( زمان شروع عالئم تا رسیدن به بیمارستان منتخب -الف
زمان ورود بیمار سکته حاد مغزی به بیمارستان ارائه دهنده خدمات  Door Time-ب

درمان سکته مغزی
زمانیست که بیمار کادر درمانی را از Door Timeدر بیماران بستری : توضیح(

)عالیم خود مطلع می سازد
فاصله زمانی بین ورود بیمار دچار سکته حاد  Door To Needle Time-ج

خدمات درمان سکته مغزی تا شروع مغزی به یک بیمارستان ارائه دهنده 
ترجیحا باید کمتر از یک ساعت باشددرمان ویژه استاندارد که 

)Symptom to Door Time( زمان شروع عالئم تا رسیدن به بیمارستان منتخب -الف
زمان ورود بیمار سکته حاد مغزی به بیمارستان ارائه دهنده خدمات  Door Time-ب

درمان سکته مغزی
زمانیست که بیمار کادر درمانی را از Door Timeدر بیماران بستری : توضیح(

)عالیم خود مطلع می سازد
فاصله زمانی بین ورود بیمار دچار سکته حاد  Door To Needle Time-ج

خدمات درمان سکته مغزی تا شروع مغزی به یک بیمارستان ارائه دهنده 
ترجیحا باید کمتر از یک ساعت باشددرمان ویژه استاندارد که 

زمان های مهم در مدیریت درمان سکته مغزی





ملزومات  بخش ارائه خدمت در یک واحد 
بیمارستانی

ملزومات  بخش ارائه خدمت در یک واحد 
بیمارستانی

1بخش مراقبتهای ویژه سکته مغزی -الف(SCU)

مبتال بخش اورژانس شبانه روزی با کادر آگاه به تریاژ بیماران
.به سکته مغزی حاد

روز هفته به آنکال نورولوژی 7ساعته و 24دسترسی



1.روز هفته به 7ساعته و 24دسترسیCT Scan
30برای امکان انجام تصویربرداری فوری در کمتر از 

.دقیقه پس از درخواست

2.روز هفته به آزمایشگاه7ساعته و 24دسترسی.

 امکان مشاوره با جراح اعصاب، قلب ، داخلی و
رادیولوژی 

3. به بانک خون مجهز با امکان فراهم نمودن دسترسی
.فراورده های مورد نیاز طی درمان

4. به دسترسیICUبا که بتواند بیمار سکته حاد مغزیی
.شرایط وخیم را پذیرش نماید

5. روق مانند اکوداپلر ع) به نورو سونوگرافی دسترسی
...(و TCCSو ( TCD)کاروتید و ترانس کرانیال 

امکان بررسی بلع بیمار و اقدامات الزم



نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت 
اندیکاسیون های مذکور

نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت 
اندیکاسیون های مذکور

افزایش .1مغزی،مرگ و میر بیماران مبتال به سکته کاهش 

بیماران،تعداد و درصد موفقیت ترومبولیتیک تراپی 

آلتپالز،کاهش عوارض و خونریزی پس از تزریق .2

2کاهش شدت بیماری سکته مغزی بصورت کاهش حداقل .3

، NIHSSنمره از نمره اولیه 

نمره از نمره 1ناتوانی بیماران بصورت کاهش حداقل کاهش .4

 MRSاولیه 

عوارض محتمل حین بستری بیماران سکته مغزی کاهش .5

(، آسپیراسیون ریوی و غیرهDVTنظیر )









امتیاز 

بعد 

دریافت 

آلتپالز

امتیاز 

قبل 

دریافت 

آلتپالز

حیطه بررسیتوصیف امتیاز

است alertکامال -0

نیست ولی با کوچک ترینalertکامال -1

می کند obeyتحریک 

2-alert  نیست و به تحریکات مکرر

جهت هوشیاری نیاز دارد و یا

Obtundate می باشد و با تحریک

می دردناک حرکت غیر استرئوتایپی انجام

دهد

کند فقط به صورت رفلکسی حرکت می-3

یا کال بی حرکت و شل است

1a (کاهش سطح هوشیاری -- LOC(

NIHSS Score



به هر دو سوال درست جواب بدهد-0

به یک سوال درست جواب بدهد-1

به هر دو سوال غلط جواب بدهد-2

1b سواالت - LOC:

سن بیمار و ماه شمسی که در آن قرار دارم را از بیمار 

بپرسید

2به بیماران آفازیک و کاهش سطح هوشیاری نمره -

بدهید

ی به بیماران اینتوبه و یا هر علت دیگری غیر از آفاز-

نمره (مثل ترومای اروتراکئال )که توانایی صحبت ندارند 

یک بدهید

دستور را صحیح انجام  می دهدهر دو -0

یک دستور را اجرا می کند-1

هیچ کدام از دستورات را اجرا نمی کند-2

1c -دستورات:

چشمها -1دو فرمان دستوری به بیمار بگویید تا انجام دهد 

دست غیر فلج را مشت کند وسپس-2را باز و بسته کند 

باز کند

نرمال-0

غیرطبیعی در یک یا دو  gaze: پارشیل gazeفلج -1

یا فلج کامل چشمforced deviationچشم بدون 

چشم ها که با forced deviationفلج کامل یا -2

رفلکس اکولوسفالیک از بین نرود

: gazeبهترین-2

فقط حرکات افقی چشم چک شود

ا اگر انحراف کونژوکه چشم ها به یک سمت دارد که ب-

حرکت ارادی یا رفلکسی از بین رود نمره یک بدهید

دارد نمره یک بدهید6یا 4یا 3اگر فلج ایزوله عصب -

یک نمره می تواند با حرکات رفلکسی یا ارادی اکولوسفال-

داده شود اما تست کالریک نمی تواند انجام شود



بدون محدودیت فیلد-0

همی آنوپی پارشیال-1

همی آنوپی کامل-2

(کوری کورتیکال) همی آنوپی کامل -3

بینایی-3

شود confrontationفیلد بینایی به روش 

حرکت نرمال دو طرفه-0

)آسمیتری در لبخند زدن یا صاف شدن چین نازولبیال( فلج خفیف -1

)فلج کامل یا نزدیک به کامل نیمه تحتانی صورت( فلج پارشیال -2

رتغیاب کامل حرکت صورت در یک سمت در باال و پایین صو( فلج کامل-3

:فلج صورت-4

شان دهد بخندد دندانهای خود را ن) یا با اشاره به بیمار بفهمانیم(از بیمار بخواهید

و چشمها را ببندد

در بیمار کومایی با تحریک دردناک قرینه بودن را چک کنید-

5a:

5b:

ثانیه انجام دهد10این کار را حداقل برای  driftبدون -0

پیدا می کند driftثانیه10انجام می دهد ولی زیر -1

درجاتی از غلبه بر جاذبه وجود دارد اما نمی تواند به این میزان حرکت -2

)درجه اگر خوابیده است45درجه اگرنشسته است و یا 90(برسد 

اندام می افتد و نمی تواند بر جاذبه غلبه کند-3

هیچ گونه حرکتی ندارد-4

5a –دست چپ

5b -دست راست

درجه 45درجه اگرنشسته است و یا 90دست را به میزان : موتور دست-5

کند extentاگر خوابیده است 

هر اندام جداگانه چک شود و تست اول روی اندام غیر فلج انجام شود-

در بیمار آفازیک با اشاره از بیمار بخواهید انجام دهد-

6a:

6b:

ثانیه در وضعیت 5درجه به مدت حداقل 30وقتی پا به میزان  driftبدون -0

supine باال آورده شود

می کند driftثانیه 5درجه باال می آورد ولی زیر 30به میزان -1

درجه باال 30درجاتی از غلبه بر جاذبه وجود دارد اما نمی تواند به میزان -2

بیاورد

توان غلبه بر جاذبه وجود ندارد-3

بدون حرکت-4

6a –پای چپ

6b -پای راست

:موتور پا-6

هر اندام جداگانه چک شود و تست اول روی اندام غیر فلج انجام شود-

در بیمار آفازیک با اشاره از بیمار بخواهید انجام دهد-

غیاب آتاکسی-0

آتاکسی در یک اندام-1

آتاکسی در دو اندام-2

:آتاکسی اندام-7

در هر دو سمت انجام شودheel to shinو  finger to noseتست 

ودفقط در صورتی که آتاکسی غیر متناسب با ضعف باشد امتیاز داده ش-

ر در نظر در صورتی که همی پلژیک باشد یا توانایی فهم را نداشته باشد صف-

بگیرید

نرمال-1.

دناک بیمار تحریک در: از دست رفتن حس به صورت خفیف تا متوسط2.

در سمت درگیر حس می کند یا اینکه حس درد را متوجه نمی  dullرا 

:حسی-8

میگیرد2اگر بیمار در کما باشد یا کوآدری پلژیک باشد نمره -

به تحریک دردناک withdrawalپاسخ obtundatedدر بیمار آفازیک یا -



بدون آفازی0. 

انی از بین رفتن درجاتی از رو: آفازی خفیف تا متوسط1.

و درک تکلم بدون اثر بارز روی بیان

اد بیان تکه تکه و منقطع است تالش زی: آفازی شدید2.

برای تکلم دارد

میوت بودن و آفازی کامل3.

9-language:

میگیرند3افراد در کوما نمره -

نرمال1.

بیان slurredبعضی کلمات را : خفیف تا متوسط2.

میکند

می باشد یا میوت و slurredتکلم بیمار شدیدا : شدید3.

بدون تکلم می باشد

:دیزآرتری-10

ه خود اگر بیمار آفازی داشته باشد وضوح کلماتی که خود ب-

بیان می کند مالک باشد

بدون اختالل1.

یی یا درتحریک دو طرفه تست بینایی یا لمسی یا شنوا2.

spatial  در یکی از اینهاextinction داشته باشد

.3Hemi-inattentionبه یک سمت بدن توجه )شدید

در بیش Hemi-inattentionیا( ای ندارد

از یک مودالیتی باال

11-& inattention extinction:



پرسشنامه بررسی اندیکاسیون تزریق 
ترومبولیتیک وریدی آلتپالز
پرسشنامه بررسی اندیکاسیون تزریق 

ترومبولیتیک وریدی آلتپالز
خبلهمعیارهای  ورود به درمان

یر

سال و بیشتر18سن 1.

اختالل شامل) تشخیص بالینی سکته حاد مغزی ایسکمیک با نقص قابل اندازه گیری عصبی 1.

(بینایی/ gazeشناختی یا /موتور/ تکلم

اگر در خواب رخ دهد آخرین زمانی که ) دقیقه قبل شروع درمان270زمان شروع عالیم زیر 1.

(بیمار نقص عصبی نداشته است مالک است

خبلیمعیارهای خروج از درمان براساس شرح حال

یر

(نسبی) آیا شرح حال سکته حاد مغزی ایسکمیک در سه ماه اخیر می دهد؟ -1

مختل دارد؟  PTTساعت گذشته یا 24آیا مصرف هپارین و انوکساپارین در -2

(نسبی) ساعت گذشته داشته است؟ 48در طی NOACآیا مصرف 1.

دارد؟  INR>1.7+ آیا مصرف وارفارین -4

17)



(نسبی) آیا شرح حال ضربه مغزی شدید طی سه ماه قبل دارد؟ -5

(نسبی)ماه اخیر می دهد؟ 3آیا شرح حال جراحی مغز یا نخاع را در -6

(نسبی) آیا شرح حال خونریزی گوارشی یا ادراری طی سه هفته قبل دارد؟-7

(نسبی) هفته قبل دارد؟2آیا شرح حال جراحی ماژور طی -8

(نسبی) آیا شرح حال پانکچر شریانی در محل غیر قابل کمپرسیو در طی یک هفته قبل دارد؟-9

در هر زمانی دارد؟ ICHآیا شرح حال قبلی -10

10مثال بزرگتر از )مغزی یا آنوریسم مغزی بزرگ AVMآیا شرح حال تومور در پارانشیم مغز یا -11

(نسبی) دارد؟(میلی متر

آیا بیمار مشکوک به داشتن آندوکاردیت عفونی یا دیسکسیون آئورت است؟-12

(نسبی) آیا بیمار حامله می باشد؟-13

معیارهای خروج از درمان بر مبنای معاینه فیزیکی و آزمایشات

آیا شواهد خونریزی فعال در معاینه یا شکستگی وجود دارد؟-14

(حتی اگر سی تی اسکن مغز نرمال باشد)می باشد؟  SAHآیا تظاهر بالینی شبیه -15



آیا شواهد خونریزی فعال در معاینه یا شکستگی وجود دارد؟-14

حتی اگر سی تی اسکن مغز نرمال )می باشد؟  SAHآیا تظاهر بالینی شبیه -15

(باشد

در )میباشد؟ 110و یا دیاستولی باالی 185آیا فشارخون سیستولی باالی -16

(نسبی( ) صورت کنترل فشار خون درمان با آلتپالز  میتواند شروع شود

وجود دارد؟50آیا گلوکز خون زیر -17

می باشد؟100000آیا پالکت خون زیر -18

مغز CT scanمعیارهای خروج از درمان بر مبنای یافته های 

آیا  دانسیته هیپردنس دال بر خونریزی به هر درجه وجود دارد؟-19

(نسبی) آیا هیپودنسیتی بیش از یک سوم یک نیمکره مغز وجود دارد؟-20

وجود دارد و بیمار در ( NIHSS>25) آیا استروک شدید از نظر بالینی -21

(نسبی) ساعت مراجعه کرده است؟ 4.5تا 3فاصله زمانی 



RehabilitationRehabilitation
 If you have a stroke, start a 

rehabilitation program as soon
as you can

 Rehabilitation may focus on:

• Self-care

• Mobility 

• Communication

• Cognitive skills 

• Social skills

 If you have a stroke, start a 
rehabilitation program as soon
as you can

 Rehabilitation may focus on:

• Self-care

• Mobility 

• Communication

• Cognitive skills 

• Social skills







Types of 
Rehabilitation Programs
Types of 
Rehabilitation Programs

 Acute care and rehabilitation hospitals

 Long-term nursing care facilities

 At home, through home health 
agencies

 Outpatient facilities 

 Acute care and rehabilitation hospitals

 Long-term nursing care facilities

 At home, through home health 
agencies

 Outpatient facilities 



Rehabilitation SpecialistsRehabilitation Specialists

 Physicians

 Rehabilitation nurses

 Physical therapists

 Speech/language 
therapists

 Physicians

 Rehabilitation nurses

 Physical therapists

 Speech/language 
therapists



Rehabilitation Specialists (cont’d)Rehabilitation Specialists (cont’d)

 Audiologists 

 Occupational therapists 

 Physiatrists

 Psychologists / 
psychiatrists

 Audiologists 

 Occupational therapists 

 Physiatrists

 Psychologists / 
psychiatrists






