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ര ക്ക്
സ്ട്ോ
തലസ്ചോറിന്റെ

ഒരു

ഭോഗത്തിനുണ്ടോകുന്ന

സ്കടുപോടിന്റനയോണ്

ര ക്ക്
സ്ട്ോ

എന്ന്

പറയുന്നത്. തലസ്ചോറിന്റെ എല്ലോ ഭോഗങ്ങളിസ്ലക്കുും സ്േണ്ടടത രക്തും എത്തോന്റത
േരുസ്പോഴോണ് ഇത് സുംഭേിക്കുന്നത്.

ര ക്കിന്റെ കാകോരണങ്ങ
സ്ട്ോ

ര ക്ക് മുതിർന്നേരിലോണ് കൂടുതലോയി കോണന്റെടുന്നന്റതങ്കിലുും, കുട്ടികളിലുും
സ്ട്ോ
കണ്ടു േരുന്നു. അതിനു േിേിധ കോരണങ്ങളുണ്ട്. ജന്മനോ ഉള്ള ഹൃദയ വേകലയങ്ങ
ക ീസ്റോടിക്, സ്നോൺ അതീസ്രോ്്ല
ക ീസ്റോടിക്
ഒരു ടപധോന ഘടകമോണ്. അതീസ്രോ്്ല
േോ്ുക സ്ലോപതീസ്,

അരിേോ

സ്രോഗും,

ക
മ്ിത ഷ്ത്തിന്റല

അണുബോധക,

സ്ടപോ-

സ്ടതോുംസ്ബോടിക് സ്േറ്റ്സ് സ്പോലുള്ള ഹീസ്മോസ്ലോബിസ്നോപതീസ്, സ്ടടോമ, പല തരും
ജനിതക സ്രോഗങ്ങ എന്നിേയോണ് മറ്റു ടപധോന ഘടകങ്ങ.
ര ക്കിൽ അപ്ോ
മ രും, മനസ്സിലോക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്,
കുട്ടികളിൽ കോണന്റെടുന്ന സ്ട്ോ
തലസ്േദന, മുതലോയേ ഉണ്ടോകുന്നതോണ്.
ര ക്കിന്റെ കാകികിസ
സ്ട്ോ
ര ക്ക് ഉന്റണ്ടന്ന് കണ്ടോൽ, കാ ഒരു നയൂസ്റോളജിേിന്റന കോണുകയുും,
ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് സ്ട്ോ
സ്രോഗും

തീർചന്റെടുത്തി

സ്േണ്ട

കികിസ

എടുക്കുകയുും

സ്േണും. കാ

കികിസ കാ

തീരുമോനിക്കുന്നത് കാ സ്രോഗത്തിന്റെ കാ കോരണത്തിനനുസരിചോണ്ഉ കാ ഉദോഹരണത്തിന്  കാ
ര ക്കിന്  കാ സർജിക്കൽ കറക്് ര
ജന്മനോ ഉള്ള ഹൃദയ വേകലയും കാ കോരണമുണ്ടോകുന്ന കാ സ്ട്ോ
അസ്യോൺ ഓഫ് കോർഡിയോക് ഡിഫക്് കാര എന്ന കാ കികിസോരീതിയോണ് കാ സവീകരിക്കുകഉ കാ
ര ി സ്ടതോുംബസ് കാ കോരണസ്മോ  കാ സ്മോയോ സ്മോയോ ഡിസീസ് കാ
എന്നോൽ  കാ ഡിസ്മോൺട്ബ
ര ക്കിന്  കാ യഥോടകമും കാ ആൻറിന്റകോയോഗുസ്ലഷൻ കാ എന്ന കാ
കോരണസ്മോ കാ ഉണ്ടോകുന്ന കാ സ്ട്ോ
കികിസോരീതിയുും കാസർജിക്കൽ ടടീറ്റ്മൻറുും കാആണ് കാ സവീകരിക്കുകഉഅരിേോ കാസ്രോഗും കാ
ര ക്ക് കാ ആേർത്തിചുള്ള ബ്ലഡ് ടടോൻസ്ഫയൂഷനിലൂന്റടയോണ് കാ
കോരണമുണ്ടോകുന്ന കാ സ്ട്ോ
കികിസിക്കുന്നത്ഉ കാവമസ്റ്റോസ്കോടണ്ടിയൽ ഡിസീസ് കാ ആണ് കാ കോരണന്റമങ്കിൽ കാസ്ഫോളിക്
ആസിഡ്,

േിറ്റോമിൻസ്കോുംപ്ലക്് സ

അണുബോധയ്ക്കുള്ള

സെ്ളിന്റമൻസ്റഷൻ കാ

കികിസയിലൂന്റടയോണ് കാ

ആണ് കാ

അണുബോധ കാ

നൽകുന്നത്ഉ കാ

കോരണമുണ്ടോകുന്ന കാ

ര ക്ക് കാ
സ്ട്ോ

കികിസിക്കുന്നത്ഉ കാ

രക്തക്കുഴലുകളുന്റട

വേകൃതും  കാ

ഹീസ്മോഫിലിയ കാ

ര ക്ക് കാ യഥോടകമും കാ സർജിക്കൽ ടടീറ്റമൻറ്  കാ ഫോക്ർ
ര ഇൻഫയൂഷൻ കാ
കോരണമുണ്ടോകുന്ന കാ സ്ട്ോ
എന്നിേയിലൂന്റട കാകികിസിക്കുന്നുഉ
ര ക്കിന്റെ കാപോരപരയഘടകങ്ങ
സ്ട്ോ
ര ക്ക് കോണുന്നുണ്ട്. കാ ഇത്  കാ എൻവസമുകളുന്റട ജനറ്റിക്
കിലരിൽ പോരപരയമോയി സ്ട്ോ
അനോലിസിസ്

േഴി

കണ്ടു പിടിക്കോൻ കാ സോധയമോണ്ഉ കാ രക്ഷിതോക്കക്ക്

ര ക്ക്
സ്ട്ോ

േന്നിട്ടുന്റണ്ടങ്കിൽ അത് ജനിതക കോരണങ്ങ ന്റകോണ്ടോസ്ണോ എന്ന് പരിസ്
സ്

ഷും

ര ുന്റട
സ്ഡോക്റ

സഹോയസ്ത്തോന്റട

സ്േണ്ട

മുൻകരുതലുക

ോധിച

എടുത്തോൽ കാ

പ യമോയി സ്ട്ോ
ര ക്ക് േരുന്നത് തടയോൻ കാസോധിക്കുും.
കുട്ടികക്ക് പോരന്ര

ര ക്കിന്റെ കാപുനരധിേോസും
സ്ട്ോ

ര ക്കിൻന്ററ
സ്ട്ോ
ന്റതറോെിേ്,

പുനരധിേോസത്തിനു കാ

വകൽഡ്

ഫിസിസ്യോന്റതറോെിേ് ,

വസസ്ക്കോളജിേ്,

്ീപ ക്

ന്റതറോെിേ്,

ഒക്കുസ്െഷണൽ
പീഡിയോടടീഷയൻ,

നയൂസ്റോളജിേ്, കില സ്കസുകളിൽ നയൂസ്റോസർജൻ, ജനറ്റിസിേ് എന്നിേരുന്റട ടീും
േർക്ക് കാആേ

യമോണ്ഉ കാ

നയൂസ്റോ റിഹോബിലിസ്റ്റഷൻ

ര ക്ക് കോരണും സ്രോഗികക്കുണ്ടോകുന്ന കലന വേകലയങ്ങ, ഭോഷോ-മോനസിക
സ്ട്ോ
വേകലയങ്ങ, ന്റപരുമോറ്റ

- സോമൂഹിക

വേകലയങ്ങ, ദിനകരയക

സവയും

ന്റകയ്യോനുള്ള കഴിേ് കുറേുക നികത്തോനുള്ള േഴിക എന്നിേയുന്റട കൃതയമോയ
അേസ്ലോകനും, രക്ഷിതോക്കക്കുും പരികരിക്കുന്നേർക്കുും ഉണ്ടോകുന്ന ടപതീക്ഷക,
സ്രോഗിയുന്റട അേസ്ഥയുന്റട കൃതയമോയ സ്മൽസ്നോട്ടും, എന്നിേന്റയല്ലോും അടങ്ങിയതോണ്
നയൂസ്റോ റിഹോബിലിസ്റ്റഷൻ.
¡

കുഞ്ഞുങ്ങളിന്റല വേകലയങ്ങളുും ടപേർത്തന സ്ഥിതിയുും നിര്ണ്ണയിക്കുക

¡

കുഞ്ഞുങ്ങന്റള

പരികരിക്കുന്നത്,

ജീേിതരീതിയിൽ

േരുസ്ത്തണ്ട

രക്ഷിതോക്കളുന്റട
മോറ്റങ്ങ,

ടപതീക്ഷക,

എന്നിേന്റയ

കുറിച്

രക്ഷിതോക്കക്ക് അറിേ് നൽകുക,
¡

പുസ്രോഗതി കൃതയമോയി നിരീക്ഷിക്കുക

¡

ന്റമഡിക്കൽ - സർജിക്കൽ നയൂസ്റോളജി ഒ.പി.ഡി യിൽ കൃതയമോയി സ്ഫോസ്ളോ
അപ് നടത്തുക

ര ക്ക് കോരണമുണ്ടോകുന്ന സങ്കീർണ്ണതക
സ്ട്ോ

¡

പരോലിസിസ് സ്പ

¡

പ േിസിറ്റി
്ോ

ികക്കു സവയും അനങ്ങോൻ കഴിയോതിരിക്കുന്ന അേസ്ഥ

സ്പ

ിക

ബലന്റെടുകയുും

നിേർത്തോൻ

ഇരിക്കുന്ന അേസ്ഥ
¡

അസ്ഫസയ സുംസോരിക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

¡

കുടൽ-മൂടതോ

¡

കോരയങ്ങ മനസ്സിലോക്കോനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്

യ നിയടരണും ഇല്ലോതിരിക്കൽ
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കഴിയോന്റതയുും

