
 چیست؟(  COVID_19) 91-ویروس کووید

کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که 

شیونیدد در  باعث ایجاد بیماری در انسان یا حیوان میی

انسان چندین نوع ویروس از سرماخوردگی گیرتیتیه  یا 

های شدید ر مانند سندروم  نفسی خیاورمیییانیه  بیماری

MERS)  ) و سندروم شدید  نفسی حاد )SARS  ) بیاعیث

 91-شوندد ویروس کوویید های  نفسی می  ایجاد عفونت

 )COVID 19  ) به عنوان آخرین کرونا ویروس شنیاخیتیه

 باشدد شده در قرن بیستم بسیار مسری می

 

 چیست؟(  COVID_19) 91-عالئم ویروس کووید

های خشک و خستیییی  عالئم بیماری شامل  ب، سرته

بوده و در برخی موارد با  نیی نفس، دردهای عضالنیی، 

احتقان  و عالئم معده ای و روده ای نظیر  هوع، استفراغ 

و اسهال همراه استد در بسیاری از موارد اتیرادی کیه 

دچار عفونت شده اند هیچ عالمتی نداشته ییا عیالئیم 

درصد میوارد بیدون  08دهند که در  خفیفی را نشان می

 یابندد درمان خاصی بهبود می

 چیست؟(  COVID_19) 91-عوارض ویروس کووید

 91-بر اساس مطالعا ی که  روی  بیماران مبتال به کوویید

صورت گرتته است، مشخص شده است که این بییمیاری 

عالوه بر درگیر کردن سیستم  نفسی و گوارشی، با  اثیری 

که روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی دارد منجر بیه 

 شود، که عبار ند از: ایجاد عوارضی نیز می

 )اختالالت روانی )افسردگی، اضطراب و استرس 

 درگیری عروقی و سکته های قلبی و مغزی 

 سردرد و سرگیجه های دورانی 

 بی خوابی و کمردرد 

 عالئم پارکینسون 

 اختالالت بویایی 

 اختالالت چشایی 

 اختالالت شنوایی 

 

چدودونده  91-سکته مغزی ناشی از ویروس کوویدد

 است؟

 رین عیارضیه می یزی در  بر اساس مطالعات اخیر شایع

“ سکته مدغدزی” ، 91-بیماران مبتال به ویروس کووید

استد به طوری که در برخی بیماران، بیمار ابتدا عیالئیم 

دهد و سپس دچار سیتیتیه می یزی  بیماری را نشان می

شودد مطالعات اندکی نیز نشان داده اند که برخی دییر  می

از بیماران، ستته م زی را به عنوان عالئم اولیییه نشیان 

شوندد این میورد  دهند و سپس دچار عالئم بیماری می می

در بیمارانی که جوان هستند و  تاکتورهای خطر سیتیتیه 

 شودد م زی را ندارند، دیده می

 

 91-چه عاملی باعث سکته مغزی در بیماران کدوویدد

 شود؟ می

حالتی پرو رومبویک دارند به این معنیا  91-بیماران کووید

که  خون آن ها غلیظ شده و رگ های  امین کننده خون 

کندد در نتیجه خونرسانی به م ز قیطیع  م ز را مسدود می

دهدد بیشترین نیوع سیتیتیه  شده و ستته م زی رخ می

م زی در این بیماران، ایستمیک )ناشی از لخیتیه شیدن 

 خون( و درصد کمی هموراژیک )ناشی از خونریزی( استد



 

 

 

 

 

 (COVID-19) 91-راهنمای  بیماری کووید

 و  سکته مغزی  ناشی از آن

 

 

با سکتده  91-تفاوت سکته مغزی مرتبط با کووید

 چیست؟ 91-مغزی بدون کووید

از جمله تاکتورهای خطرناک ستته می یزی بیدون 

شامل تشارخون، دیابت کینیتیرل  91-ویروس کووید

نشده، کلسترول باال، مصرف دخانیات و کم  حیرکیی 

استد اما مطالعات اخیر نشان داده است ستته هیای 

ممتن است بدون  91-م زی مر بط با ویروس کووید

وجود این عوامل رخ دهدد به طوری که درصیدی از 

این ستته ها در اتراد جوان بدون پیش زمینه قبلی از 

 تاکتورهای خطر توق رخ داده استد

 

 91-عالئم اولیه سکته مغزی ناشدی از کدوویدد

 چیست؟

احساس ضعف یا بی حسی ناگهانی  در صورت، بیازو  

و پا به ویژه در یک طیرف بیدن، سیردرد شیدیید، 

سرگیجه، مشتالت دیداری، اختالل در  یعیادل و 

هماهنیی، اختالل در راه رتتن، مشتل در گفیتیار و 

درک گفتار دییران از جمله عالئم اولییه نیاشیی از 

ستته م زی هستند که در صورت بروز آن ها بیایید 

 بالتاصله به اورژانس مراجعه کردد

 چیست؟ 91-درمان سکته مغزی ناشی از کووید

در صورت بروز عالئم ستته م زی و رخ دادن آن سریعا باید بیه 

اورژانس مراجعه کرد  ا پزشک مربوطه با  جویز داروها بخصوص 

داروهای ضد انعقاد خون، سیر عارضه را کنترل نماید و از عالئیم 

شدید ر و دائمی پیشییری نمایدد همچنیین در صیورت بیروز 

حرکتی باید به  یم  وانبخیشیی -اختالالت گفتار و عالئم جسمی

اعم از آسیب شناس گفتار و زبان، تیزیو راپیسیت و کیاردرمیان 

 مراجعه کردد

 

 91-راه های پیشویری از سکته مغزی نداشدی از کدوویدد

 چیست؟

با رعایت پرو تل های بهداشتی و استفاده از میاسیک، ورز  

 وان از ستته م زی ناشیی از  مداوم و رژیم   ذیه ای مناسب می

 پیشییری کردد 91-کووید

 دانشکده علوم توانبخشی

 دفتر مطالعات و توسعه آموزش

گروه آموزشی گفتاردرمانی   

تهران، میرداماد، میدان مادر،خیابان شاه نظری، خیابان 


