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تعرف على
الحقائق:

السكتة 
الدماغیة یمكن 

عالجھا.
یمكن أن تكون الحیاة أفضل 

كثیرا مع مزید من

الوعي
الوصول للرعایة

العمل



ما ھي السكتة الدماغیة؟
تحدث السكتة الدماغیة عندما یتوقف تدفق الدم إلى إحدى مناطق المخ. وبالتالي تتعرض 

خالیا المخ فى ھذه المنطقھ للتلف أو الموت. ویمكن أن یحمل ھذا التلف آثاًرا مختلفة وفًقا 
لمكان حدوثھ. ویمكن ان تؤثر السكتة الدماغیھ على جسد اإلنسان وحركتھ ونطقھ وكذلك 

طریقة تفكیره وإحساسھ. 

17 ملیون
مصاًبا بالسكتة الدماغیة

ملیون  6.5
حالة وفاة بالسكتة الدماغیة 

السكتة الدماغیة قابلة للعالج.
تعتبر السكتة الدماغیة من القضایا الطبیة المعقدة. لكن ثمة طرق متعدده للحد من آثارھا 
بصورة كبیرة. مثل التعرف على عالمات السكتة الدماغیة في وقت مبكر والتعامل معھا 
على أنھا حالة طبیة طارئة إلى جانب تلقى افضل رعایھ ممكنھ فى وحده متخصصھ فى 

عالج السكتات الدماغیھ مما یساعد في تحسین النتائج بصورة كبیرة. 

تدمر السكتة الدماغیة حیاة األفراد في جمیع أنحاء العالم1
تعتبر السكتة الدماغیة ھي السبب األول الرئیسي للعجز والسبب الثاني الرئیسي للوفاة في جمیع أنحاء العالم. 
یمكن أن تصیب السكتة الدماغیة اإلنسان في أي عمر. وتؤثر السكتة الدماغیة على الجمیع: األصحاء واألھل 

واألصدقاء فى مختلف أماكن العمل والمجتمعات.

الوعي 
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26 ملیون
الدماغیھ السكتھ  ناجى من 



الوصول للرعایة 
ُتحِدث الرعایة الصحیحة فارًقا،  لكن العدید من المرضى ال یحصلون على العالج 

الالزم للسكتة الدماغیة.

ستھ حقائق رئیسیة عن عالج السكتة الدماغیة 
1. الكشف المبكر ُیحِدث فارًقا كبیًرا.

یساعد التعرف على عالمات اإلصابة بالسكتة الدماغیة مبكرا 
وتناول العالج سریعا في حفظ األرواح وتحسین فرص 

التعافي. وإذا كنت تعتقد أن شخًصا ما قد یكون مصاًبا بسكتة 
دماغیة، فُینصح بإجراء ھذا الفحص السریع:

الوجھ: ھل الوجھ متدلي من جانب 
واحد؟

الذراعین: ارفع كلتا ذراعیك. ھل 
ھناك ضعف في أحدھما؟

النطق: ھل الشخص قادر على الكالم 
بصوره صحیحھ؟ ھل یعاني من تلعثم 

أو لخبطة أثناء النطق؟

الوقت: تصرف بسرعة واطلب 
الرعایة الطبیة الطارئة على الفور.

2. الوحدات المتخصصة في عالج السكتات الدماغیة 
تزید من فرص تحقیق نتیجھ جیده فى عالجھا بنسبھ 

2.%14
یجب أن یتم حجز جمیع المرضى المصابین بالسكتة الدماغیة 

(الناتجھ عن تجلط الدم أو النزیف) فى إحدى الوحدات 
المتخصصة في عالج السكتات الدماغیة تحت إشراف فریق 

متخصص.

3. تزید عقاقیر إذابة الجلطات (منشط بالسمینوجین 
النسیجي أو عقار إذابة الجلطات) من فرصة الشفاء 

بنسبة %30.3
تفتت عقاقیر إذابة الجلطات تجلطات الدم.  ویمكن إعطاء 

ھذا العالج فى خالل اربع ساعات ونصف (بحد أقصى)من 
ظھور األعراض لدى العدید من المرضى المصابین بسكتة 

دماغیة ناتجھ عن جلطھ بالمخ. وكلما تناول المریض العالج 
في وقت مبكر، كلما كان أثر العالج أفضل.

4. یزید عالج استئصال الجلطھ میكانیكیا من فرصة 
الشفاء بنسبة تزید على %50.4

استخدام قسطره المخیھ التداخلیھ (الستئصال الجلطھ 
میكانیكیا) في حالھ السكتة الدماغیة الحادة التى تحدث بسبب 

جلطھ اغلقت شریان كبیر یمكنھ  تحسین معدالت الشفاء 
والحد من احتمالیة اإلصابة بالعجز للعدید من المرضى 

المصابین بالسكتة الدماغیة الحاده. 

5. إعادة التأھیل ھي خطوة اساسیھ في عملیةالعالج. 
تبدأ عملیة إعادة التأھیل في المستشفى في أقرب وقت ممكن 
بعد اإلصابة بالسكتة الدماغیة، ویمكن لھذه العملیة التحسین 

من الوظائف الحیویة ومساعدة المریض الناجى على استعادة 
قدرتھ في االعتماد على نفسھ قدر اإلمكان فى اسرع وقت.

6. یتعرض واحد فقط من أصل أربعة مرضى ناجیین 
لسكتة دماغیة أخرى.

یأتي من بین العالجات التي تحول دون حدوث سكتة دماغیة 
أخرى األدویة المخفضھ للكولیسترول وارتفاع ضغط الدم 

وكذلك العالجات المستخدمة للوقایة من انسداد الشرایین 
باإلضافة إلى مضاد تجلط للوقایة من تجلط الدم فى حاالت 

الرجفان األذیني.

كما یمكن لتغییر أسلوب الحیاة أیًضا ان یحد بصورة كبیرة 
من خطر اإلصابة بسكتة دماغیة أخرى. وتشمل ھذه 

التغییرات تناول الطعام الصحى وممارسة األنشطة البدنیة 
واالمتناع عن تدخین التبغ وإدارة اإلجھاد والضغط النفسى 

باإلضافة إلى الحد من تناول الكحولیات. 
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1 Feigin et al 2014 -2015, 2 The Cochrane Collaboration 2013, 3 Emberson et al 2014, 4 Goyal et al 2016

العمل 
كافح معنا مرض السكتة الدماغیة. السكتة الدماغیة تؤثر على الجمیع. فلنبدأ العمل 
والمساعدة في رفع درجة الوعي وبذل الجھود من أجل الوصول بشكل أفضل إلى 

العالجات الفّعالة للسكتة الدماغیة. 

مًعا یمكننا القضاء على 
السكتة الدماغیة!

األفراد
تصرف بسرعة. التعرف على عالمات اإلصابة بالسكتة    •

الدماغیة وكیفیة اتخاذ اإلجراءات الفوریة. 
انشر ھذه المعلومات بین األھل واألصدقاء.   •

أخصائیو الرعایة الصحیة
حتى مع نقص الموارد , یمكنك القیام بشئ.   •

اتبع أفضل الممارسات الطبیھ وقدم عالجات مبنیة على    •
أدلة علمیھ للمرضى:

– لتقدیم افضل رعایھ طبیھ ممكنھ لمرضى السكتھ   
الدماغیھ ینصح  بتنزیل المبادئ التوجیھیة وخارطھ 

الطریق لخدمات رعایة مرضى السكتة الدماغیة للمنظمة 
العالمیة لمكافحة السكتة الدماغیة.

جاھد من اجل التطویر المستمر.   •

– إجراء مراجعة بسیطة للخدمات اإلقلیمیة/المحلیة التي   
تقدمونھا وذلك بغرض مراقبھ وتطویر  الرعایھ الطبیھ 

المقدمھ.

صناع القرار بأنظمة الرعایة الصحیة والحكومات
االضطالع بدور قیادي في مجال رعایة مرضى   •
السكتات الدماغیة وذلك عن طریق زیادة فرص 

الحصول على عالجات السكتة الدماغیة المبنیة على 
أدلة علمیھ.

دعم ٳنشاء نظام متكامل لعالج مرضى السكتھ الدماغیھ    •
بما یشمل الوحدات المتخصصة في عالج السكتات 

الدماغیة وفرق رعایة مرضى السكتات الدماغیة.

تمویل حمالت الوعي بالسكتات الدماغیة.   •

دعم التمیز في أبحاث السكتات الدماغیة.   •

یجب على العالم أجمع التكاتف سوًیا لمكافحة السكتة 
الدماغیة

تنزیل مجموعة األدوات االرشادیھ  للمنظمة العالمیة   •
لمكافحة السكتة الدماغیة بغرض زیادة فعالیة مساھمتك 

في حملھ مكافحھ السكتة الدماغیة.

نبذة عن المنظمة العالمیة لمكافحة السكتة الدماغیة
تتمثل رسالة المنظمة العالمیة لمكافحة السكتة الدماغیة في الحد من 

األثر العالمي للسكتة الدماغیة من خالل الوقایة والعالج والرعایة طویلة 
األجل. فالھدف من عملنا ھو الحد من أثر السكتة الدماغیة على األفراد 

وعائالتھم ومجتمعاتھم. ویتحد أعضاؤنا سوًیا لزیادة درجة الوعي 
بالسكتة الدماغیة ولتحسین أسالیب العالج والرعایة الصحیة. ونؤمن بأن 
الحد من األثر العالمي للسكتة الدماغیة یجعل من العالم مكاًنا أكثر صحة 

لجمیع البشر. 

لمزیٍد من المعلومات، یرجى االتصال على:

فیكتوریا جراي 
مدیرة الحملة والمسئولھ عن جمع التبرعات 

المنظمة العالمیة لمكافحة السكتة الدماغیة

7, rue Francois Versonnex 
PO Box 6053 

CH 1211 Geneva 6, Switzerland 

campaigns@world-stroke.org :البرید اإللكتروني

الشركاء من المؤسسات

خرجت حملة السكتة الدماغیة العالمیة إلى النور 
من خالل المساھمة المالیة السخیة من شركائھا من 

المؤسسات.

الراعي البالتیني الرئیسى

الراعي البالتیني

@WStrokeCampaign    #WSD16

الراعي الذھبي

الراعي البرونزي

اذا اردتم معرفھ المنظمات العالمیھ التى تدعم مرضى السكتھ 
الدماغیھ ومن ثم یمكنكم عن طریقھا المساھمھ فى دعم 

المرضى الناجین من مرض السكتھ الدماغیھ واسرھم , یمكنكم 
world-stroke.org زیاره ھذا الموقع


