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ما ھي التأثیرات التي تعرضت لھا بعد إصابتك بالسكتة الدماغیة؟

سؤال حول المشاكل الصحیة المعتادة التي تظھر بعد التعرض 14قُبیل الزیارة، یمكنك اإلجابة على 
ابة من خالل اإلج. یمكنك اإلجابة بغض النظر عما إذا كان التأثیر كبیًرا أو صغیًرا. للسكتة الدماغیة

ل على األسئلة تُتاح لك الفرصة للتفكیر حول ما ھو األھم بالنسبة لك وما الذي ترید مناقشتھ خال
.إذا كنت ترید إضافة شيء ما یوجد مربع للتعلیقات في نھایة االستمارة. الزیارة

معًا یمكنكما الوصول إلى . الحظ أنھ یمكنك أیًضا تطویر إجاباتك خالل الحوار مع مقدم الرعایة
على الرغم من تغیر بضع مجاالت من . تحدید الرعایة وإعادة التأھیل الذي یناسبك على وجھ التحدید

.الحیاة، غالبًا ما تكون لدیك اإلمكانیة للتأثیر بنفسك على حالتك الصحیة

الوقایة من حدوث سكتة دماغیة جدیدة . .1

ھل ترید الحصول على نصائح حول ما یمكنك. الوقایة من حدوث سكتة دماغیة جدیدة
فعلھ للوقایة من حدوث سكتة دماغیة

ولكن خطر حدوث سكتة دماغیة جدیدة ینخفض . إن التعرض للمرض من جدید ھو خوف یحملھ عدد كبیر من الناس
.إلى حد كبیر عن طریق اتباع أسلوب حیاة صحي والمداواة ومراقبة ضغط الدم

2 .النشاطات الیومیة 
ھل تواجھ صعوبات أكبر لتدبیر األمور بنفسك في األنشطة الیومیة بعد تعرضك للسكتة 

الدماغیة؟
یعاني عدد كبیر من الناس من صعوبات في القیام باألنشطة الیومیة مثل االستحمام تحت الدوش ولبس المالبس 

.وطھي الطعام أو الخروج من المنزل

المشي والحركة .3  

ھل لدیك صعوبات أكبر في المشي أو التنقل بطریقة آمنة بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
ربما لدیك صعوبات أكبر للتنقل في. من الممكن أن تؤدي مشاكل التوازن، حتى لو كانت خفیفة، إلى زیادة خطر الوقوع
ب وفي البیئة الخارجیة التي تتطل. داخل المنزل، على سبیل المثال التنقل من السریر إلى الكرسي أو إلى غرفة الحمام

.المزید من الجھد، یعاني بعض الناس من صعوبات في ركوب الحافلة مثالً أو المشي على أرضیة غیر مستویة
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التواصل .7

ھل لدیك صعوبات كبیرة في التواصل مع اآلخرین بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
ربما تواجھ صعوبات في . یشعر معظم الناس أن عدم القدرة على الحدیث أو التعبیر یشكل عائقًا في الحیاة الیومیة

یواجھ بعض الناس صعوبات في لفظ الكلمات بصورة واضحة، والبعض اآلخر . التعبیر أو في فھم ما یقولھ اآلخرون
.یعاني من صعوبات في القراءة والكتابة

المثانة البولیة واألمعاء  .6  

ھل لدیك صعوبات أكبر في التحكم بالمثالة البولیة أو األمعاء بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
ایة، یعاني البعض من مشاكل على شكل تسرب بول غیر إرادي، أو عدم القدرة على تفریغ المثانة البولیة بما فیھ الكف

ربما قد الحظت وجود مشاكل مع اإلمساك أو . أو أن لدیك صعوبات للوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب
.اإلسھال

)التقبض(الشد العضلي وتصلب العضالت  .4 

أو الرجلین بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟/ھل تشعر بزیادة التصلب في الذراعین أو الیدین و
ربما الحظت أن لدیك صعوبات في التحكم في. یعاني بعض الناس من زیادة مستوى الشد العضلي وتصلب العضالت

.یمكن للعالج أن یخفف من اآلالم أو تصلب العضالت وبالتالي تحسین إعادة التأھیل. حركاتك

اآلالم .5

ھل ظھرت لدیك أي آالم جدیدة بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
یوجد. ربما تعاني من آالم في العضالت والمفاصل أو في الرأس. یعاني البعض من آالم بعد تعرضھم للسكتة الدماغیة

.أنواع مختلفة من اآلالم، على سبیل المثال، اآلالم العصبیة
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تالي حول اإلدراك
ھل یحد ذلك من مساھمتك في األنشطة؟

یشعر عدد كبیر من الناس أنھ یمكنھم القیام ببعض األنشطة الصعبة ذھنیًا على نحو جید أو سيء 
ربما تحتاج إلى االستراحة أو أخذ استراحات عدیدة لكي یمكنك أن تتحمل أن تكون . حسب الظروف

.نشیًطا خالل یوم كامل

النفسیة/ الحالة المزاجیة .8

ھل تشعر بالمزید من القلق أو االكتئاب بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
قد . ةیشعر عدد كبیر من الناس بالحزن والحساسیة والضغط النفسي والقلق وتعكر المزاج بعد تعرضھم للسكتة الدماغی

.تؤدي الحاالت األصعب إلى االكتئاب، الذي یعد حالة طبیة ینبغي معالجتھا

اإلدراك .9

ھل تواجھ صعوبات أكبر في التفكیر والتركیز أو التذكر بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
.ةیواجھ البعض صعوبات في البدء بفعل األشیاء أو في فعل أكثر من شيء واحد في المرة الواحدة وحل المشاكل المختلف

ر تتمثل بعض األنشطة التي قد تكون مجِھدة في القراءة وسداد الفواتی. ربما الحظت أن المقدرة تختلف حسب األوضاع
.وتذكر المواعید المحجوزة

الحیاة بعد السكتة الدماغیة .10

ھل ترى أنھ أصعب علیك القیام بأشیاء مھمة بالنسبة لك بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
ربما . یواجھ عدد كبیر من الناس صعوبات خالل وقت الفراغ مثالً أو العمل أو الحیاة الجنسیة ومعاشرة األصدقاء والعائلة

ر ویشعر البعض اآلخ. تشعر بالتردد في الرجوع إلى ممارسة األنشطة التي كنت تقوم بھا قبل تعرضك للسكتة الدماغیة
.قد یكون من السھل تجنب األنشطة وعدم المساھمة في األنشطة نفسھا كما في السابق. بزیادة التعب
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الظروف العائلیة .11

ھل أصبحت عالقتك بأسرتك أكثر تعقیًدا أو توتًرا بعد تعرضك للسكتة الدماغیة؟
.غالبًا ما تتغیر الحیاة بعد حدوث السكتة الدماغیة بالنسبة لك ولألقارب على حد سواء

تحدیات أخرى 14. 

ھل تعاني من صعوبات أخرى بعد تعرضك للسكتة الدماغیة، من شأنھا أن تؤثر على استعادة 
قواك أو تؤدي إلى صعوبات بالنسبة لك

ال یمكننا أن نذكر جمیع العواقب . تختلف عواقب السكتة الدماغیة من شخص آلخر ویمكن أن تتغیر مع مرور الوقت
.یمكنك طرح أسئلتك أو السؤال عن األمور التي تقلقك خالل المحادثة. المحتملة في ھذه االستمارة

تناول الطعام والبلع .13

ي تناول الطعام أو البلع بعد تعرضك للسكتة الدم
ة �ض ي من صع��ات كب�ي

اغ�ة؟هل تعايض
ي المضغ وهناك احتماالت التعرض لالختناق �سهولة بعد التعرض للسكتة الدماغ

ر�ما . �ةيواجه البعض صع��ات �ض
ب ي من ال. �سعل أ��� من قبل عندما تأ�ل أو ��ث

ي الحصول ع� القدر ال�ا�ض
.تغذ�ةوالبعض اآلخر لديهم صع��ات �ض

صحة الفم .12

ي االعتناء بنظافة الفم بعد تعرضك للسكتة الدماغ�ة؟
هل لد�ك صع��ات أ��ب �ض

ي استخدام فرشاة األسنان أو طقم األسنان
ي البعض من صع��ات أ��ب �ض

قد �عود سوء حالة األسنان بعد التعرض. �عايض
.للسكتة الدماغ�ة إ� عدد كب�ي من األسباب وقد �حتاج إ� فحص ومتابعة
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´ھل لدیك إجراءات إعادة تأھیل متعلقة بالسكتة الدماغیة اآلن؟
على ویُعنى بذلك أنك تحصل على المساعدة لتكییف التدریب انطالقًا من احتیاجاتك، بمساندة موظفي إعادة التأھیل،

.سبیل المثال تدریب فردي أو في غضون مجموعة أو برنامج تدریب ذاتي

) نص حر(ھل ھناك أمر آخر ترید الحدیث عنھ خالل زیارة الرعایة؟ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

من الذي أجاب على ھذه االستمارة؟ إجابة واحدة كحد أقصى

أنا بنفسي

بنفسي بمساعدة قریب أو موظف رعایة

بمساعدة قریب فقط

شخص آخر

حصولك ع� الدعم المناسب يؤثر ع� حالتك الصح�ة
خالل ال��ارة الصح�ة �مكنك الحد�ث مع مقدم الرعا�ة عما �مكنك فعله بنفسك والدعم 

يتمتع مقدم . الذي �مكنك الحصول عل�ه من قبل مختلف مقد�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة
الرعا�ة الخاص بك بمعلومات ومعارف عامة حول السكتة الدماغ�ة، ول�نك أنت الذي تعرف 

بالتعاون مع مقد�ي خدمات الرعا�ة الصح�ة . مشا�لك الصح�ة وحالتك ع� أفضل نحو
ن بالنسبة لك �مكنك المساهمة وتحمل  ن اآلخ��ن المهمني واألقارب واألشخاص الداعمني

كة عن صحتك .المسؤول�ة المش�ت

من خالل . إذا كانت لد�ك خطة رعا�ة من مقدم رعا�ة سابق �مكنك جلبها معك أثناء ال��ارة
ي تعد�ل خطة الرعا�ة بح�ث تناس

ب التعب�ي عن أفكارك �مكن لمقدم الرعا�ة مساعدتك �ن
.  احت�اجاتك
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حصولك على الدعم المناسب یؤثر على حالتك الصحیة 

.فّكر مسبقًا باألمور التي تعنیك. من خالل قراءة ھذه المعلومات یمكنك تحضیر نفسك للزیارة الطبیة

خالل الزیارة الطبیة یمكنك الحدیث مع مقدم الرعایة عما یمكنك فعلھ بنفسك والدعم الذي یمكنك الحصول
یتمتع مقدم الرعایة الصحیة بقدر من المعلومات . علیھ من قبل مختلف مقدمي خدمات الرعایة الصحیة

والمعارف العامة حول السكتة الدماغیة، ولكنك أنت الذي تعرف مشاكلك الصحیة وحالتك على أفضل 
.نحو

.تذكر أن عملیة التعافي قد تستغرق فترة طویلة من الزمن بعد حدوث السكتة الدماغیة

الوقایة من حدوث سكتة دماغیة جدیدة.  1
إن خطر حدوث سكتة دماغیة جدیدة ینخفض إلى حد كبیر عن طریق اتباع أسلوب حیاة صحي وتناول العالج ومراقبة 

یمكنك التأثیر على حالتك من خالل ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي واإلقالع عن التدخین . ضغط الدم
.وتقلیل تناول الكحول

حول تحدث إلى طبیبك أو الممرضة. قد یستغرق تغییر عادات المعیشة وقتًا طویالً وقد یحتاج المرء أحیاناً إلى المساعدة
.احتیاجاتك

النشاطات الیومیة.  2

قد تصبح الحیاة الیومیة أصعب بعد حدوث سكتة دماغیة. یشعر معظم الناس بالتحسن عند ممارسة النشاطات التي كانوا 
یقومون بھا من قبل.

من یمكنك الحصول على دعم. قد تحتاج أحیانًا إلى القیام بالنشاطات بطریقة جدیدة لكي یمكنك فعل ما ھو مھم بالنسبة لك
.قبل أخصائي التأھیل العملي، في شكل نصائح وتدریبات ووسائل مساعدة للتعامل مع الحیاة الیومیة

المشي والحركة. 3
ة یمكن أن تحدث التحسینات خالل فتر. قد یصبح المشي والحركة أصعب بالنسبة لبعض الناس بعد حدوث سكتة دماغیة

كما یمكن . یمكنك التدریب على المشي والتوازن لكي یمكنك الحركة بسھولة وتقلیل مخاطر السقوط. طویلة من الزمن
.للوسائل المساعدة أن تسّھل األمور علیك

ائي یمكنك أیًضا الحصول على دعم من قبل أخص. فكر في أھدافك وكیف یمكنك أن تكون نشیًطا بالطریقة التي تناسبك
.العالج الطبیعي أو فریق إعادة التأھیل

Revision feb 2023



Strokehälsa har utvecklats inom Göteborgs Universitet i samverkan med strokeföreningen. 
Frågorna baseras på Post-Stroke Checklistan som är ett standardiserat verktyg för uppföljning efter stroke.

4. الشد العضلي وتصلب العضالت (التقبض)
إذا كنت . بعد حدوث سكتة دماغیة، یمكن أن یؤدي الشد العضلي المتزاید إلى الشعور باأللم وتصلب لدى بعض الناس

.تعاني من آالم، یمكنك الحصول على المشورة والعالج لتسھیل إعادة تأھیلك

دك یمكن لطبیبك أن یساع. یمكنك الحصول على دعم شخصي من قبل أخصائي العالج الطبیعي أو أخصائي التأھیل العملي
. إلجراء المزید من الفحوصات واقتراح اإلجراءات المناسبة

الشعور باأللم. 5
قق إذا كنت تعاني من آالم فقد تحتاج إلى مساعدة للتح. یتعرض بعض الناس إلى الشعور باأللم بعد حدوث السكتة الدماغیة

.من السبب والحصول على العالج المناسب

یمكنك الحصول على دعم من . یمكن ألخصائي العالج الطبیعي أو الطبیب التحقق من ذلك واقتراح اإلجراءات المناسبة
.قبل أخصائي العالج الطبیعي إذا كانت اآلالم سببھا معاناة من العضالت أو المفاصل

المثانة البولیة واألمعاء. 6
.بعد حدوث السكتة الدماغیة، قد یعاني البعض من صعوبات في حبس البول والوصول إلى المرحاض في الوقت المناسب

في تلك الحال یمكنك االتصال بمركز الرعایة الصحیة الخاص . ربما الحظت وجود مشاكل لدیك مع اإلمساك واإلسھال
.بك

.یمكنك الحصول على دعم ومعلومات من قبل ممرضة لدیھا معارف خاصة حول السلس البولي التالي للسكتة الدماغیة
.یوجد وسائل مساعدة جیدة من شأنھا أن تُسھل الحیاة الیومیة

التواصل. 7
غالبًا ما تتحسن القدرة على الكالم مع مرور الوقت. یعاني البعض من صعوبات في التواصل بعد حدوث السكتة الدماغیة

ل من وقد تتمثل إحدى الطرق المناسبة في الحدیث إلى عدد أق. ویتعلم معظم الناس كیفیة التعامل مع ذلك في حیاتھم الیومیة
.الناس في كل مرة أو الحدیث ببطء

إذا كنت تعاني من صعوبات في التواصل، یمكن لخبیر رعایة النطق إجراء فحص وتقدیم العالج، وتوفیر الدعم 
المناسب لعمل التعدیالت وتجربة وسائل مساعدة للتواصل. إذا أردت الحصول على المزید من المعلومات والدعم یمكنك 

Afasiförbundet أیًضا االتصال بـ
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النفسیة/ الحالة المزاجیة. 8
إذا كنت تعاني من مصاعب من ھذا . یعاني عدد كبیر من الناس من تأثر حالتھم النفسیة بعد التعرض للسكتة الدماغیة

.القبیل، یمكن أن یساعد الروتین الیومي والمشي والحدیث عن حالتك في تحسین حالتك

تحدث إلى طبیبك أو الممرضة أو األخصائي . إذا كنت تعاني من مشاكل كبیرة، یجب أال تنتظر للتقدم بطلب المساعدة
إذا كانت الحالة طارئة، اتصل بـ . یمكن التخفیف من حدة المشكلة باستخدام الدواء ومحادثات الدعم المعنوي. النفسي

sjukvårdsupplysningen  1177أو

اإلدراك. 9
في حال مالحظة . یظھر لدى عدد كبیر من الناس مشاكل مع الذاكرة والتركیز مثالً عند الرجوع إلى روتین الحیاة الیومیة

.وجود مشاكل من ھذا النوع، یمكنك غالبًا إیجاد طرق جدیدة للقیام باألنشطة

كما یمكنك استخدام وسائل تقنیة . إن وجود بیئة ھادئة وفعل شيء واحد فقط في كل مرة یمكن أن یُسھل األمور علیك
ھم یمكنك الحدیث عن ذلك مع فریق إعادة التأھیل أو طبیبك الذین یمكن. مساعدة للتعامل مع حیاتك الیومیة على نحو أفضل

.إرشادك إلى الجھة الصحیحة

الحیاة بعد السكتة الدماغیة. 10
لى في بعض األحیان یعثر المرء ع. أنت تعرف بنفسك على أفضل نحو كیف تحتاج إلى أن تعیش لكي تكون حالتك جیدة

ساھم بكل سرور في مجموعة دعم أو جمعیة مرضى، على سبیل المثال . ھوایات جدیدة بعد التعرض إلى سكتة دماغیة
Stroke-Riksförbundet Afasiförbundetأو 

إذا كنت تخطط للعودة إلى العمل، یمكن لمنسق إعادة التأھیل أو طبیبك مساعدتك في التخطیط وإعطاء بیانات االتصال 
ل یمكن لفریق إعادة التأھی. إذا كنت تعاني من تعب شدید، قد تحتاج إلى تقییم فردي لمعرفة السبب. بالجھات المناسبة

. مساعدتك للعثور على طرق تجعل حیاتك الیومیة أسھل

العالقات األسریة. 11
ن یوجد مساندون لألقارب في جمیع البلدیات، الذی. تؤدي السكتة الدماغیة إلى تغییر كبیر في حیاة عدد كبیر من الناس

من خالل المساھمة في مجموعة دعم یمكنك أنت وعائلتك التعرف على أشخاص آخرین في . یمكنھم أن یقدموا دعًما جیًدا
.وضع مشابھ ومشاھدة أنكم لستم وحیدین

Stroke-Riksförbundetیمكن لجمعیات المرضى أن تقدم دعًما جیًدا، على سبیل المثال  Afasiförbundetأو  أو 
Neuroförbundet
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صحة الفم. 12

یمكنك . یمكن أن یزداد خطر التعرض إلى تسوس األسنان بعد حدوث السكتة الدماغیة
قد یكون من الجید حجز . الوقایة من تسوس األسنان عن طریق اتباع نظام جید لنظافة الفم

إذا كانت لدیك . موعد لدى طبیب األسنان بعد بضعة أشھر من حدوث السكتة الدماغیة
.مشاكل مع صحة الفم یمكنك أن تطلب مساعدة خاصة لرعایة األسنان

تناول الطعام والبلع. 13
ضة یمكنك الحصول على نصائح جیدة من قبل الممر. تعد التغذیة السلیمة أمًرا مھًما لكي تتمكن من التعافي على نحو جید

.الخاصة بك أو إحالتك للجھة المناسبة

تعدیالت بفضل التقنیات المساعدة وال. إذا كانت لدیك صعوبات، في البلع یمكن ألخصائي النطق إجراء تقییم وتقدیم نصائح
.یمكن أن یصبح البلع أكثر أمانًا

تحدیات أخرى. 14
من . لمرءغالباً ما قد تكون المشاكل مخفیة بالنسبة لألشخاص المحیطین با. یتأثر الناس بأشكال مختلفة من السكتة الدماغیة

.خالل طرح األسئلة أو الحدیث عن مخاوفك، یمكنك الحصول على دعم بسھولة أكبر

حصولك على الدعم المناسب یؤثر على حالتك الصحیة

بالتعاون مع مقدمي خدمات الرعایة الصحیة واألقارب واألشخاص الداعمین اآلخرین المھمین 
.بالنسبة لك، یمكنك المساھمة وتحمل المسؤولیة المشتركة عن صحتك

إذا كانت لدیك خطة رعایة من مقدم رعایة سابق یمكنك جلبھا معك أثناء الزیارة. ومن خالل التعبیر 
عن أفكارك، یمكن لمقدم الرعایة مساعدتك في تعدیل خطة الرعایة بحیث تناسب احتیاجاتك.
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