ما هي السكتة الدماغية؟

STROKE-Riksförbundet

السكتة الدماغية هي إصابة حادة يف أوعية املخ الدموية وهو ما يحدث متى أُعيق مجرى الدم الناقل
لألكسجني والعنارص الغذائية للمخ بتجلطات دموية أو إذا ما تعرض للتهتك الفجايئ .متى وقع ذلك،
هناك جزء من املخ ال يتلقى الدم (األكسجني) الذي يحتاجه وبالتايل يبدأ يف التداعي حتى املوت.

تعد جمعية السكتات الدماغية السويدية-STROKE-Riksförbundet-
منظمة غري ربحية مستقلة تغطي كافة السويديني متضمنة مرىض السكتات
الدماغية وعائالتهم وآخرين.

السكتة الدماغية اإلقفارية تأيت نتيجة تجلط دموي يسد وعاء دموي .وهي أكرث السكتات الدماغية
شيو ًعا بنسبة  85%من إجاميل السكتات الدماغية.

تنحرص أهداف وغايات جمعية السكتات الدماغية السويدية -STROKE-Riksförbundet-يف:

السكتة الدماغية النزفية تأيت نتيجة للنزف داخل أنسجة املخ أو لتهتك وعاء دموي (متدد األوعية
الدموية) وهي متثل  15%إجاميل السكتات الدماغية.
تعد النوبة اإلقفارية العابرة ( )TIAعامل خطورة رئيس لتسببها يف السكتة الدماغية اإلقفارية .يعني
ذلك أنه ينبغي عىل من عاىن من نوبة إقفارية عابرة ( )TIAأن يتوجه يف الحال للمستشفى.
شخصا يف السويد يصاب بسكتة دماغية كل  17دقيقة؟ و هذا ميثل أكرث من 25000
هل تعرف أن ً
شخص سنويًا .تقل أعامر  20%من املصابني عن  65عا ًما .وال يوجد فرق بني الرجال والنساء يف التعرض
لذلك .هناك ما يقرب من  80مليون شخص حول العامل يتعايشون مع عواقب السكتات الدماغية وهناك
حوايل  15مليون شخص يصابون بسكتات دماغية سنويًا حول العامل .لذا ،ميكن الجزم بأن تلك املشكلة
تعد مشكلة صحية عاملية.
تتسبب السكتة الدماغية يف أمل بالغ عىل النطاقني النفيس والبدين بحيث يجب عىل الفرد املرور بتلك
التجربة حتى يتفهم الوضع بالكلية .ومع ذلك ،ليس الشخص الناجي من سكتة دماغية هو الوحيد
الذي يف حاجة للدعم .ستقع عائلتك بأكملها تحت وطأة املعاناة مبختلف أشكالها إذا ما تعرضت لسكتة
دماغية .عند البحث عن الدعم يف إطار عائلتك وأصدقائك ،ميكن أن متثل خدمات الرعاية الصحية
جمعية السكتات الدماغية املحلية عونًا كب ًريا طوال الوقت.

•االعتناء بشؤون مريض السكتة الدماغية وعائالتهم.
•توفري معلومات حول عواقب التعرض لسكتة دماغية
وما يعنيه ذلك للمريض وعائالتهم.
•العمل الهادف لتحقيق عالج ورعاية أفضل من
خالل تعزيز تعليم أفضل للعاملني املعالجني ملرىض
السكتات الدماغية.
•تحسني الضامن االجتامعي.
•تحسني العالج التتبعي من خالل رعاية صحية
أساسية بعد مغادرة املريض للمستشفى.
•املساعدة يف تشكيل جمعيات محلية أكرث للسكتات
الدماغية.
•تعزيز الوعي والفهم حيال السكتات الدماغية بني
سياسيينا ويف املجتمع ككل.

متويل جمعية السكتات الدماغية
تتحمل جمعية  STROKE-Riksförbundetأيضً ا مسؤولية  .Strokefondenتعد  Strokefondenصندوق متويل
داعم ألبحاث السكتات الدماغية ونارش للمعلومات املتعلقة بالسكتات الدماغية .يقدم الصندوق منح سنوية
لألبحاث املتعلقة بالسكتات الدماغية.

تربع لصندوق السكتات الدماغية!
صفحة  90 05 30 - 7هاتف0200883131 :
www.strokefonden.se

عواقب السكتة الدماغية

أعراض السكتة الدماغية

•ميكن أن تتنوع أعراض السكتة الدماغية وفقًا لحدة الرضر الواقع باإلضافة إىل املوقع الفعيل للسكتة الدماغية
•ميكن أن تكون اإلعاقات الناتجة عن السكتة الدماغية مادية وإدراكية (فكرية) ونفسية اجتامعية وعاطفية.
ميكن أن يكون بعض من تلك األعراض واض ًحا يف حني ال تظهر أعراض أخرى

تظهر األعراض فجأة يف معظم الحاالت ،ولكن ميكنها البدء يف الظهور عىل مراحل خالل فرتة متتد لساعات عدة.

العالج
•اللجوء اآلين للمستشفى وتلقي العالج يف وحدة السكتات الدماغية
•العالج الطبي أو الدوايئ
•إعادة تأهيل ما بعد التعرض لسكتة دماغية

• ِخدر أو ضعف يف الوجه أو الذراع أو القدم يف جانب واحد من الجسم
•التشوش ،املعاناة من مشكالت يف التحدث أو الفهم
•املعاناة من مشكالت يف اإلبصار يف واحدة أو اثنتني من العينني
•املعاناة من مشكالت يف امليش ،الدوار
•صداع مزمن بدون سبب محدد
ميكنك الخضوع الختبار فحص السكتات الدماغية الذايت حال شعرت بأي من األعراض سالفة الذكر أعاله .يسمى ذلك
االختبار باختبار  AKUTباللغة السويدية أو باختبار  FASTبالغة االنجليزية .تعد كلمة  FASTاختصا ًرا لـ face) F
(وجه) :حاول االبتسام ،هل ال يتجاوب أحد ِشقي وجهك؟)( arms) A .أذرع) :هل أنت قادر عىل رفع ذراعيك أم
مبهم؟).
يتداعى أحدهام؟)( speech) S .التحدث) :هل ميكنك تكرار عبارة بسيطة أم أصبح حديثك غريبًا أو ً
( time) Tالوقت) :اتصل يف الحال بـ  112إذا الحظت أيًا من تلك العالمات).

الوقاية
•عالج ارتفاع ضغط الدم
•التوقف عن التدخني
•تقليل الكوليسرتول
•ضبط مستوى السكر يف الدم

عوامل الخطورة

تأيت السكتات الدماغية نتيجة لتقدم العمر .ال ،ال ميكننا القيام بيشء حيال أعامرنا ولكن
هناك أشياء ميكننا االضطالع بها لتقليل خطورة السكتات الدماغية:

يعدارتفاع ضغط الدم والتدخني والتوترو مستويات الكوليسرتول املرتفعة من عوامل
الخطورة املرتفعة .مع ذلك،ميكن ألمراض القلب والسكري أن يزيدوا أيضً ا من خطورة
السكتة الدماغية .تعد الحياة الصحية أسلو بًا جي ًد ا لهزمية السكتة الدماغية.

هل تود معرفة املزيد عن السكتات الدماغية؟
نسعد ملشاركة معرفتنا وخرباتنا معك.

هل كنت تعرف أنه ميكنك تنصيب اختبار  FASTعىل هاتفك
خاصا بنا! ابحث يف متجر التطبيقات
الذيك؟ لقد طورنا تطبيقًا ً
عن  STROKE-Riksförbundetوستجده متا ًحا باملجان.

انضم للعضوية!

نحن عىل دراية:

عندما تقدم طلب عضوية يف  ،STROKE-Riksförbundetستصبح عض ًوا بشكل تلقايئ يف جمعية
السكتات الدماغية األقرب إليك يف السويد .تنترش جمعياتنا املحلية يف كافة األرجاء بد ًءا من Gällivare
وحتى  Ystadيف الجنوب.

•هناك عالج ملن عاىن مسبقًا من السكتة الدماغية
•كلام بدأ العالج أرسع ،كانت التنبؤات أفضل
•ت ُعد إعادة التأهيل الصحيحة عىل أيدى معالجني فعالة
•يعتمد كل يشء عليك .يتطلب األمر تدريب مستمر لتحقيق أقىص تأثري
•نعرف يف  STROKE-Riksförbundetما يتطلبه األمر ونحن موجودون هنا ملساعدتك ومشاركتك خرباتنا

سيحصل أعضاء جمعية  STROKE-Riksförbundetعىل مجلة  StrokeKontaktأربع مرات سنويًا
باإلضافة إىل نسخة مجانية ملنشوراتنا الدعائية املتنوعة املنشورة (يف السويد).

نعرف الهدف جيدًا .ال ميكننا القيام بدورك،
ولكن ميكننا مساعدتك وامليض معك جن ًبا إىل جنب.

التعليم لتنمية كفاءات التعامل مع السكتات الدماغية
قامت جمعية  STROKE-Riksförbundetبإطالق برنامج تعليمي إلثارة املعرفة والتعلم فيام يتعلق بالسكتات
الدماغية مستهدفني رفع جودة الرعاية الصحية املقدمة ملرىض السكتات الدماغية .ت ُوجه الفصول الدراسية لكافة
املهن العاملة مع مريض السكتات الدماغية مثل أخصائيي العالج الطبيعي والعالج النفيس والعالج املهني وعالج
النطق .ميتد برنامج تنمية كفاءات التعامل مع السكتات الدماغية لعام.

تستضيف جمعياتنا املحلية أنشطة مختلفة ت ُقدم ألعضائنا مثل االجتامعات والفعاليات االجتامعية
والتجمعات التعليمية وفصول إعادة التأهيل والرحالت القصرية وسفريات منظمة أخرى .ميكنك التواصل
مع أناس آخرين يشاركونك نفس الخربات والذين ميكنهم دعمك ومساعدتك وذلك من خالل أن تكون
عض ًوا نشطًا .إن وجود مجتمع قوي من األعضاء يوفر فرص كثرية جدًا للضغط عىل السياسيني وتشكيل
رأي لتعزيز الوعي بالسكتات الدماغية.

من فضلك اتصل بنا أو بإحدى جمعياتنااملحلية إذا أردت معرفة املزيد
أو أن تصبح عض ًوا يف  .STROKE-Riksförbundetستجد معلومات
االتصال يف الصفحة األخرية.

العون املقدم من املجتمع
تتحمل البلدية مسؤولية دعم ورعاية املحتاجني لذلك مثل إعادة التأهيل والرعاية املنزلية واإليواء الخاص والكثري
غري ذلك .يعمل قانون الخدمات االجتامعية والقانون املختص بدعم وخدمة األفراد من ذوي اإلعاقات الوظيفية
املحددة ()LSSعىل ضامن توفري ظروف معيشية جيدة لألشخاص املحتاجني .مع ذلك ،هناك معايري مختلفة
متعلقة بأيهام مخول ملساعدتك كام املحدد يف القوانني .من فضلك االتصال مبكتب البلدية املحيل ملعرفة املزيد
عن القوانني وما قد يساعدك.

Måsholmstorget 3
Skärholmen 12748
7218820-08 :هاتف
info@strokeforbundet.se
www.strokeforbundet.se

