توجه مبارشة إىل املستشفى

يتم إجراء عىل سبيل املثال الفحوصات التالية يف املستشفى
يف حال التعرض للنوبة اإلقفارية العابرة
• فحص عصبي
• تحليل دم
• فحص ضغط الدم
• التخطيط الكهربايئ للقلب
• التصوير باألشعة الطبقية (أشعة طبقية محورية للدماغ)
• التصوير باملوجات فوق الصوتية لرشايني الرقبة (ملعظم
املرىض) أو للقلب (يف بعض الحاالت)
قد تكون املعالجة الوقائية عبارة عام ييل:

النوبة اإلقفارية العابرة والجلطة – اطلب الطوارئ!

ما هي الجلطة؟
• إن الجلطة هي عبارة عن اسم موحد للسكتة الدماغية
اإلقفارية (تخرث الدم) والسكتة الدماغية النزفية .إن
السكتة الدماغية اإلقفارية تعترب أكرث شيوعاً بستة
أضعاف عن السكتة الدماغية النزفية.

إن الهدف من هذا الكتيب هو تسليط الضوء عىل أهمية
أخذ النوبة اإلقفارية العابرة بشكل جدي للغاية .يجب أن
يتوجه الشخص مبارش ًة إىل مستشفى الطوارئ عند ظهور
أية أعراض عىل النوبة اإلقفارية العابرة ،حتى لو زالت هذه
األعراض .من املمكن أن تعيق التعرض للجلطة يف حال قمت
بذلك.

• يصاب ما يقارب  ٢٥٠٠٠شخصاً بالجلطة سنوياً ،تقريباً
 %٢٠منهم يف عمر العمل.
• تعترب الجلطة السبب األكرث شيوعاً لإلعاقات العصبية
وثالث أكرب سبب شائع للموت يف السويد.

األعراض الشائعة للنوبة اإلقفارية العابرة:
• الشلل أو الضعف أو التلعثم أو االنخفاض الحيس يف
نصف الجسم

• ميكن بشكل كبري الوقاية من التعرض إىل الجلطة!
• حتى عند اإلصابة بالجلطة الطفيفة فقد تعاين من
مشاكل باملهارات الحركية الدقيقة واآلالم وتغيّم الوعي
واضطرابات الذاكرة والتوازن.

• انحراف يف أحد طريف الفم
• صعوبات النطق أو اللغة

• دواء يقي من تخرث الدم
• دواء خفض ضغط الدم
• دواء لدهون الدم العالية
• عملية جراحية يف الرشيان السبايت األصيل عند الحاجة
(عند التصلب العصيدي الشديد أو التضيق)
• تغيري منط الحياة – كالتحرك وتناول الطعام الصحي
واالحتساء املعقول للكحول و(بالطبع) التوقف عن
التدخني يف حال كان الشخص مدخناً.

• فقدان البرص يف إحدى العينني أو نصف مجال الرؤية

هل تريد معرفة املزيد؟

إن االتحاد العام للجلطة هو عبارة عن منظمة لذوي
املصالح املشرتكة لألشخاص الذين أصيبوا بالجلطة
واألقارب واملهتمني اآلخرين .نقوم سوياً مع حوايل
 ٨٠جمعية بالعمل عىل الدعم لألعضاء ونرش
املعلومات والتأثري عىل املجتمع .ميكن لألشخاص الذين
تعرضوا للجلطة وأقاربهم أن يحصلوا عىل املعرفة
والدعم والتضامن من قبل جمعياتنا.
أهالً وسهالً بك كعضو – نحن بحاجة إليك!

إن االتحاد العام للجلطة ()STROKE-Riksförbundet
هو عبارة عن منظمة لذوي املصالح املشرتكة تنرش معرفة
عن عىل سبيل املثال ،الجلطة وأسبابها وعواقبها وكيف ميكن
للشخص التخفيض من احتاملية التعرض لها.
نحن ندير عمل ذي تأثري ونعمل من أجل طيفنا ”حياة كرمية
بعد التعرض للجلطة”.
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لدينا جمعيات خاصة بالجلطة منترشة عىل كافة أرجاء
البالد ،حيث إن كل من أصيب بالجلطة واملقربني ميكنهم
الحصول عىل الدعم والتضامن واملعلومات.

أنت لست وحيدا – نحن أقوى سوياً!
www.strokeforbundet.se
info@strokeforbundet.se
رقم الهاتف08 - 721 88 20 :

النوبة اإلقفارية العابرة-

إشارة تحذيرية يجب أخذها عىل محمل الجد

ما هي النوبة اإلقفارية العابرة؟

إن النوبة اإلقفارية العابرة هي عبارة عن نقص أوكسجني
مؤقت عريض رسيع يحدث يف إحدى األوعية الدموية للدماغ.
إن عدد املرىض املصابني بالنوبة اإلقفارية العابرة يف السويد
هي حوايل  ١٠٠٠٠سنوياً .ولكن قد يكون العدد أكرب ،حيث
إن الجميع ال يقومون بطلب الرعاية أثناء تعرضهم للنوبة
اإلقفارية العابرة.
إن النوبة اإلقفارية العابرة هي عبارة عن تخرث دم صغري ينحل.
تزول األعراض عاد ًة رسيعاً وخالل دقائق أو ساعات .يف حال
استمرت هذه األعراض ألكرث من  ٢٤ساعة فإن األمر يدل عىل
اإلصابة بالجلطة.
يصاب الشخص بذات أعراض الجلطة عند التعرض للنوبة
اإلقفارية العابرة ،األعراض الشائعة هي:
• الشلل أو الضعف أو التلعثم أو االنخفاض الحيس باليد أو
القدم أو االثنتني معاً
• انحراف يف أحد طريف الفم
• صعوبات التكلم أو اللغة
• فقدان البرص يف إحدى العينني أو نصف مجال الرؤية

قم فوراً بالذهاب إىل مستشفى الطوارئ
يف حال تعرضت إلحدى هذه األعراض!
ال تتمهل .ال تذهب إىل املستوصف (ألن
التحقق من النوبة اإلقفارية العابرة ال
ميكن إجراءها إال يف املستشفى)

يعطى للنوبة اإلقفارية العابرة األولوية القصوى
بنا ًء عىل املبادئ الوطنية املتعلقة بالرعاية الصحية للجلطة
والتابعة لهيئة الشؤون االجتامعية ،فإنه يعطى للجلطة
والنوبة اإلقفارية العابرة األولوية القصوى = األولوية األوىل!
أي إجراءات ومعالجة طارئة يف املستشفى.
شخص من بني كل عرشة أشخاص مصابني بالنوبة اإلقفارية
العابرة يصاب بالجلطة خالل يومني .وتقريباً كل رابع شخص
يصاب بالجلطة قد أصيب بواحدة أو عدة نوبات نقص
الرتوية العابرة .لذلك فإنه من املهم أن تتوجه إىل أقرب
مستشفى طوارئ حتى لو أن هذه األعراض قد زالت.
ميكن من خالل التحقق واملعالجة تخفيض احتاملية التعرض
للجلطة بصورة كبرية .ميكن إعاقة ألف حالة جلطة سنوياً
عىل األقل يف السويد فقط وذلك من خالل املعالجة الجيدة
للنوبة اإلقفارية العابرة!

ساهم معنا يف الحد من اإلصابة بالجلطات

ت ّربع إىل صندوق
()Strokefonden

