عالئم سکته مغزی
Act F. A. S.T.

TIME

زمان حیاتی است

SPEECH
سختی در

ARM

or

ضعف در دست

or

صحبت کردن
استروک چیست؟

افتادگی صورت

دانستن نشانه های سکته مغزی (استروک)

 استروک زمانی رخ می دهد که عروق خونی که اکسیژن را برای

همیشه  act F.A.S.Tرا به یاد آورید

 هنگامی که این اتفااق مای افتاد ،بخشای از مغاز نمای تواناد

شود:

سلول های مغزی می برد ،توسط لخته مسدود یا ترکیده شود.
اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت کند و باعث مرگ سلول های

مغز می شود.

 درمان سریع ممکن است اثرات طوالنی مدت سکته مغزی را
کاهش دهد.

FACE

اگر فردی یکی از عالئم زیر را نشان دهد ممکن است دچار سکته

 افتادگی صورت  :در یک ظرف

 ض عف در دست :زمانی که فرد دو دست خود را باال نگه دارد ،یکی از
دست ها به سمت پایین میرود.

 مشکل گفتار :فرد در صحبت کردن مشکل دارد یا هنگام صحبت کردن
معنی ندارد.

در هر نشانه ای از سکته مغزی!

تماس با 111

 مراقبت از زمان رسیدن آمبوالنس شروع می شود.

تکنساین هااای فوریات هااای پزشااکی باا ادامااه مرا باات در
آمبوالنس و اعالم به بیمارستان برای آماده شدن  ،در زماان

طالیی صرفه جویی می کنند.

اگر نشانه ای از سکته را مشااهده کردیاد ،درناک نکنیاد  -باا

 111تماس بگیرید!

ترجمه شده توسط :سعید سیفی

 زمان حیاتی

است  :فوراً با  111تماس بگیرید .

اگر هر یک از موارد زیر را تجربه کنید ممکن است دچار سکته شده

باشید:

 • ضعف ناگهانی در یک طرف بدن.
 • گیجی ناگهانی ،مشکل در صحبت کردن ،یا درک کلمات.
 • مشکالت ناگهانی بینایی یا تاری دید.

 • مشکل ناگهانی راه رفتن یا از دست دادن تعادل.
 • سردرد شدید ناگهانی بدون علت شناخته شده.

Learn more at mass.gov/stroke

چه کسانی در معرض خطر سکته هستند؟
شما ممکن است دارای ریسک باالی استروک باشید در صورتی که:
• باالی  51سال سن دارند.
• آفریقایی آمریکایی ،اسپانیایی یا آسیایی هستند.
• سابقه خانوادگی سکته مغزی داشته باشید.
• یک سکته بلی یا "سکته مغزی کوچک" داشته اید که به آن  TI Aنیز می گویند.

عادات روزانه خود را تغییر دهید تا خطر ابتال به سکته را کاهش دهید

تغییر در چند عادت روزانه می تواند خطر سکته مغزی را کاهش دهد .ترکیب یک رژیم غذایی سالم ،فشار خون سالم ،فعالیت بدنی منظم و
ترک دخانیات می تواند تفاوتی بزرگتر از آنچه فکر می کنید ایجاد کند .با نکات و منابع مفید در  mas s .gov/s t rokeشروع کنید.

غذاهای سالم بیشتری مانند میوه ها ،سبزیجات و پروتئین های بدون

چربی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید .با پزشک خود در مورد آنچه برای
شما مناسب است صحبت کنید.

فشار خون خود را به طور مرتب چک کنید و تمام
داروها را طبق دستور مصرف کنید.

For help
quitting,
call

1-800QUIT-NOW
ترک سیگار و سیگار کشیدن خطر ابتال را کاهش می دهد! تنباکو و

نیکوتین با افزایش فشار خون خطر سکته مغزی را افزایش می دهند.
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هر زمان که می توانید ورزش کنید! پنج روز در
هفته  03د یقه در روز تمرین کنید.

Start lowering your risk today.
Find helpful tips and resources at mass.gov.stroke
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