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ما املقصود بالعناية املركزة لألعصاب؟

يحتاج املرضى الذين يعانون من األمراض األكثر خطورة في املستشفى إلى االعتناء بهم في وحدة العناية املركزة املعروفة اختصارًا بـ 
)ICU(. هناك أنواع عديدة من وحدات العناية املركزة. تضم وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب )Neuro ICU( املرضى املصابني 

بأمراض املخ والعمود الفقري الذين يحتاجون إلى االعتناء بهم. ميكن أن تشتمل األمراض على: 

• جلطة دموية في املخ )السكتة الدماغية(   
• نزيف في املخ أو حوله )نزف حتت العنكبوتية، أو نزف داخل املخ   

نزف حتت اجلافية، أو نزف داخل البطني(   
• أورام املخ )منو غير طبيعي لألنسجة(   

• إصابة في الرأس   
• نوبات صعب إيقافها )حالة مصابة بالصرع(   

• أمراض األعصاب والعضالت )الوهن العضلي الوبيل، ومتالزمة جيَّان-باريه(    
• إصابة النخاع الشوكي أو أورام وجراحات العمود الفقري  

• أي مضاعفات من هذه األمراض   

في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب،يتلقى املرضى الرعاية من 
فريق الرعاية املتخصص. أعضاء الفريق خبراء فيإدارة

احتياجات املرضى الذين يعانون من مشكالت في املخ والعمود الفقري.
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3اختصاصي العناية املركزة )أطباء العناية املركزة(
اختصاصي العناية املركزة هم األطباء الذين يتلقون تدريًبا خاًصا. يركز تدريبهم على رعاية 

األشخاص الذين يعانون من مشكالت في املخ والعمود الفقري. قد يأتون من خلفيات 
متعددة مثل:

• الطب الباطني • طب األمراض العصبية 
• طب الطوارئ • جراحة املخ واألعصاب 

• طب األطفال • التخدير 

يهتم هؤالء األطباء ببقية اجلسم أيًضا. ينفذ اختصاصي العناية املركزة العديد من 
اإلجراءات مثل وضع أنابيب التنفس ملساعدة املرضى على التنفس أو وضع أنابيب احلقن 
الوريدي الكبيرة. كما قد يستخدمون إبرة أو أنبوب صغير ألخذ عينات من السائل حول 

العمود الفقري أو املخ. يعمل اختصاصي العناية املركزة مع فريق من األشخاص متضمن 
تلك املذكورة أدناه.

العناية املركزة لألعصاب هي مجال متعدد التخصصات، تتكون من جهد تعاوني من قبل:

www.neurocriticalcare.org

أعضاء فريق العناية املركزة لألعصاب

3أطباء جراحة املخ واألعصاب
يجري جراحو املخ واألعصاب العمليات اجلراحية في املخ والعمود الفقري. 

 
تشمل العمليات اجلراحية النموذجية:

تساعد على اتخاذ القرارات، وتوفير الرعاية لألشخاص في 
وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب.

•  وضع أنبوب صغير في 
اخمللفحص الضغط في املخ

•  إزالة جزء من اجلمجمة لعالج 
تّورم املخ

• إزالة أورام املخ
 •  إزالة جلطات الدم التي تكونت 

عندما تسد األوعية الدموية في املخ 
• إصالح األوعية الدموية
• جراحة العمود الفقري 
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3املمرضات
تعتني املمرضات باملرضى في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب. تتلقى املمرضات 
تدريًبا خاًصا للعمل في هذه الوحدة. ألن املمرضات يراقنب عن كثب حالة املريض طوال 

الليل والنهار. ويعطني لهم األدوية. كما يؤدين العالجات. تقوم املمرضات بتثقيف املرضى 
وأسرهم. يتيح التدريب واملراقبة اخلاصة عالًجا سريًعا.

3أطباء التدخل اجلراحي في األوعية الدموية
يعالج هؤالء األطباء املشكالت داخل األوعية الدموية في املخ والعمود الفقري باستخدام 

األنابيب واألسالك الصغيرة التي تتحرك ببطء من خالل األوعية الدموية في اجلسم 
حتى تصل إلى املخ. كما أنهم يؤدون العديد من أنواع اإلجراءات اخملتلفة. يُسمى أحد 

هذه اإلجراءات الصورة الوعائية. تشتمل الصورة الوعائية على وضع أنبوب صغير يسمى 
القسطرة في األوعية الدموية الكبيرة في منطقة الفخذ. يتم حقن صبغة خاصة من 
خالل األوعية الدموية، واستخدام األشعة السينية، ثم يتم التقاط صور من أوعية املخ.

إذا تعرض املريض جللطة دموية داخل األوعية الدموية، سيتمكن هؤالء األطباء 
من إزالتها عن طريق وضع دواء خاص داخل األوعية الدموية. ميكنهم أيًضا وضع 

دعامة مصنوعة من السلك داخل أوعية املخ للحفاظ عليها مفتوحة.

إذا كان املريض يعاني من نوع من السكتة الدماغية حيث يتم فتح األوعية 
الدموية في املخ عنوةً بسبب متدد األوعية الدموية )األوعية الدموية الضعيفة(، 

كما ميكنها سد الثقب املوجود في األوعية الدموية عن طريق تعبئته بلفائف 
معدنية.

تشمل هؤالء مقدمي الرعاية املدربة اخلاصة:

• ممرضات ممارسات
• متخصصات في التمريض السريري

• مساعدو الطبيب 

تتلقى املمرضات املمارسات املتقدمة ومساعدي األطباءتدريًبا خاًصا للعمل في وحدة 
العناية املركزة بقسم األعصاب. يعملون مع الفريق لرعاية املرضى. ويقدمن الرعاية 

الطبية وتنفيذ اإلجراءات. يقمن بتثقيف الفريق ويساعدن في حتسني الرعاية.

ممرضات املمارسة املتقدمة ومساعدي األطباء
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3التأهيل
قد يحتاج األشخاص الذين يعانون من مشكالت في املخ أو العمود الفقري إلى التأهيل. 

يساعد هذا األمر في منع حدوث املشكالت في املستقبل. يساعد أيًضا التأهيل األشخاص 
في العودة إلى حياتهم الطبيعية. تبدأ هذه العملية مبكرًا في املستشفى. يشمل 

األشخاص الذين يقدمون التأهيل:

• الطب الفيزيائي وأطباء التأهيل 
  )األطباء الفيزيائون(

• اختصاصي املعاجلة الفيزيائية
• املعاجلون املهنيون

• اختصاصي أمراض النطق واللغة

3الصيدالني السريري
الصيدالني السريري هو جزء مهم من فريق وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب. 

يعمل مع األطباء واملمرضات. وهم خبراء في مجال االستخدام اآلمن والصحيح 
لألدوية. يساعد الصيدالني السريري في اختيار األدوية الصحيحة. كما يقدم املساعدة 
عند اختيار كمية الدواء. ويرصد اآلثار اجلانبية. يعمل مع الفريق إلجراء التغييرات إذا لزم 

األمر.

املهنيون اآلخرون

•  يعمل اختصاصي املعاجلة التنفسية )RT( مع فريق وحدة الرعاية املركزة. فهم 
خبراء في التنفس. يساعد  اختصاصي املعاجلة التنفسية باستخدام آالت التنفس 

واألكسجني. كما يساعدون في عالجات الرئة األخرى حسب احلاجة.
•  يقدم الباحثون االجتماعيون الدعم العاطفي. يساعدون باألمور املالية. يساعد 
الباحثون االجتماعيون املرضى و واألسر في االستعداد للعودة إلى ديارهم. تتمتع 
بعض املستشفيات مبديرين مسؤولني عن التدبير العالجي للحاالت أو منظمني 

التخريج ملساعدة األشخاص الذين يستعدون للعودة إلى ديارهم.
يوفر القساوسة الدعم الروحي  •

تساعد فرق الرعاية امللطفة في تخفيف األلم واملعاناة  •

3األطباء املقيمون
هم األطباء املتدربني واملقيمني والزمالء. وهم األطباء الذين ال يزالون في مرحلة التدريب. 

األطباء املتدربون هم األطباء املقيمني في السنة األولى. لقد تخرجوا من املدرسة الطبية 
حديثًا. األطباء املقيمون هم األطباء في مرحلة التدريب التخصصي. يكمل األطباء الزمالء 

تدريب إقامتهم، وهم في مرحلة التدريب التخصصي اإلضافي. تُعد العناية املركزة تخصًصا 
مع تدريب الزمالة اخلاص بها.
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)SAH( نزف حتت العنكبوتية

نزف حتت العنكبوتية هو نوع من أنواع نزيف املخ. غالًبا ما يحدث ذلك بسبب الصدمة 
أو متدد األوعية الدموية. متدد األوعية الدموية هو شريان ضعيف. ميكن أن يجعل 

التدخني وارتفاع ضغط الدم وتعاطي العقاقير متدد األوعية الدموية في حالة أسوأ. 
يجب معاجلة متدد األوعية الدموية مع النزيف في أقرب وقت ممكن. يتم اخلضوع 

جلراحة أو إجراء احتياجي أقل ملعاجلة متدد األوعية الدموية. بعد معاجلة متدد األوعية 
الدموية عند املرضى الذين يعانون من نزف حتت العنكبوتية، قد تصبح األوعية 

الدموية أصغر مؤقًتا. هذا ما يُسمى بالتشنج الوعائي، وميكن أن يؤدي إلى السكتة 
الدماغية. يعمل فريق وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب على منع حدوث 

السكتة الدماغية. عادةً ما يبقى األشخاص الذين يعانون من نزف حتت العنكبوتية 
في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب ملدة ال تقل عن أسبوع.

يعاني األشخاص املتواجدين في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب من أنواع متعددة من املشكالت. في ما يلي 
معلومات أساسية عن بعض من هذه املشكالت. يُرجى طرح األسئلة على فريق الرعاية اخلاص بك للحصول على مزيد من 

املعلومات حول أي مشكلة من هذه املشكالت.

www.neurocriticalcare.org

أمراض يتم عالجها:

)ICH( نزف داخل املخ

نزف داخل املخ هو نوع آخر من نزيف املخ. يحدث النزيف في أنسجة املخ. غالًبا ما يحدث 
نزف داخل املخ بسبب ارتفاع ضغط الدم. قد تسبب مشكالت في األوعية الدموية 

تُسمى التشوهات الوعائية في حدوث نزف داخل املخ. قد يحدث نزف داخل املخ بواسطة:

يتم عالج بعض النزف داخل املخ عن طريق اجلراحة. قد يحتاج األشخاص الذين يعانون 

من نزف داخل املخ إلى تصريف خاص لتخفيف الضغط في املخ. 

• أورام املخ التي تنزف
• مضادات تخثر الدم

• مشكالت األوعية الدموية

Neurocritical 
Care Society

متزق األوعية الدموية؛ تسرب الدم

ورم دموي داخل املخ

الشريان اخملي

الشريان اخملي ممزق
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)TBI( إصابة الدماغ الرضية

ميكن أن حتدث إصابة الدماغ الرضية بسبب:

• السقوط
• حوادث السيارات

• جروح الطلقات النارية
• جروح الطعن
• إصابات أخرى 

هناك أنواع عديدة من إصابة الدماغ الرضية التالية. 
وتشمل هذه:

• نزيف في املخ
• كدمات في أنسجة املخ 

• ميكن أن تسبب اإلصابة السريعة في قص أنسجة املخ. 
  هذا ما يُسمى بإصابة االنتشار امِلْوارِيّ  

قد تسبب إصابة الدماغ الرضية في حدوث الضغط املرتفع في املخ. هذه مشكلة 
خطيرة. قد يتم عالج إصابة الدماغ الرضية عن طريق اجلراحة. ميكن أيًضا إعطاء أدوية 

خاصة خلفض ضغط املخ.

السكتة الدماغية اإلقفارية

حتدث السكتة الدماغية اإلقفارية بسبب إيقاف تدفق الدم إلى املخ نتيجة جلطة دموية. قد 
تنتقل اجللطات الدموية إلى املخ من القلب أو األوعية الدموية األخرى. قد تنشأ أيًضا من األوعية 

الدموية الضيقة. يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب السكتة الدماغية. 

من املهم التعرف على عالمات التحذير من السكتة الدماغية. تشمل أعراض السكتة الدماغية 
ضعف الوجه، وضعف الذراع ووجود صعوبات في الكالم. عندما تظهر هذه األعراض على شخص، 

اتصل بالرقم 911 للذهاب إلى املستشفى. من املهم احلصول على العالج في أقرب وقت ممكن. 
تساعدك كلمة FAST في تذكر األعراض؛

F = الوجه
A = الذراعان

S = الكالم
T = الوقت

ميكن إعطاء دواء خاص للكثير من املرضى الذين يأتون إلى املستشفى بسرعة. يُعطى هذا الدواء 
خالل الساعات القليلة األولى بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية. قد يحتاج املرضى الذين يعانون 

من السكتة الدماغية اإلقفارية إلى إجراء جراحة. قد تساعد اجلراحة في سحب اجللطة أو 
املساعدة في تخفيف التّورم. 

العدوى

مرض التهاب السحايا هو التهاب في األغطية امليطة باملخ. والتهاب الدماغ هو التهاب 
في أنسجة املخ. غالًبا ما يحدث التهاب السحايا والتهاب الدماغ بسبب العدوى. قد 

تسبب البكتيريا أو الفيروسات في عدوى املخ. تُسمى اخلراجات جيوب العدوى داخل املخ. 
يتم التعامل مع معظم العدوى باملضادات احليوية. قد يحتاج األشخاص إلى أخذ أكثر من 

مضاد حيوي في بعض األحيان. تتطلب بعض العدوى إجراء جراحة. املرضى الذين يعانون 
من عدوى القلب معرضون خلطر عدوى املخ. 

صدمة املخ

اجلمجمة

مقص املوار

املادة السنجابيِة

املادة البيضاء

انسداد األوعية الدموية؛ نقص تدفق الدم إلى املنطقة املصابة

طبيعي التهاب السحايا

املادة البيضاء
املخ

املادة 
السنجابيِة

السائل النخاعي 
اللبني يحتوي 
على العدالت 

األوعية والبكتيريا
اجلمجمةالدموية

األم احلنون

األم احلنون

احلَيِّزُ حتت 
العنكبوتية

احلَيِّزُ حتت العنكبوتية

األم العنكبوتية

األم العنكبوتية

 السائل 
 النخاعي 

الصافي عدمي 
اللون
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النوبات

النوبات هي إشارات غير طبيعية في املخ. قد ينتقض جسم األشخاص الذين يعانون من 
النوبات، أو يصابون بالنعاس. حتدث النوبات بسبب وجود مشكالت كثيرة ومختلفة في 

املخ، مثل:

• الصرع
• الصدمة النفسية
• السكتة الدماغية

• الورم
• العدوى

• الكحول 
• اختالل توازن الدم

• العقاقير

احلالة الصرعية هي نوبة ال تتوقف. قد تتكون أيًضا من نوبات عديدة في فترة قصيرة من 
الزمن. ميكن أن يؤدي هذا إلى إصابة املخ. هذه حالة طارئة، ويجب معاجلتها على الفور. قد 
يحتاج املرضى الذين يعانون من النوبات إلى اختبار خاص يُسمى مخطط كهربية الدماغ 

)EEG(. يتوفر لعالج النوبات، العديد من األدوية اخملتلفة.

إصابة النخاع الشوكي

قد تنتج إصابة النخاع الشوكي من احلوادث أو العدوى أو السكتات الدماغية. تسبب 
إصابة النخاع الشوكي في حالة من الضعف. قد يكون لألشخاص الذين يعانون من إصابة 
النخاع الشوكي شعورًا أقل بأذرعهم وأرجلهم أيًضا. قد يحتاج بعض الناس الذين يعانون 

من إصابة النخاع الشوكي إلجراء اجلراحة. قد تساعد األدوية اخلاصة في إصابة النخاع 
الشوكي.

األمراض العصبية والعضلية

تسبب بعض األمراض حالة من الضعف وصعوبة في التنفس. يُعد الوهن العضلي الوبيل 
ومتالزمة جيَّان-باريه من األمراض التي تؤثر على األعصاب. يحتاج األشخاص الذين يعانون 

من هذه األمراض إلى الرعاية في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب. قد تساعد آلة 
وأنبوب التنفس في عملية التنفس. قد تُعطى أدوية خاصة إلبطاء املرض أو وقفه. قد 

تساعد هذه األدوية في حتسني احلركة. 

أورام املخ

قد يحتاج األشخاص الذين لديهم أورام املخ للعالج الطبي أو اجلراحي. قد حتتاج 
جراحة استئصال ورم من املخ إلى املكوث في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب. 
يتم مراقبتهم عن كثب بحثًا عن املشكالت. إذا مت العثور على أي مشكالت، ميكن أن 

يستجيب لها الفريق. 

نوبة جزئية نوبة معممة

ثانية ثانية

عصب شوكي 
مضغوط

)Ach( أستيل كولني

)AChR( مستقبل األستيل كولني

اجلسم املضاد املقاوم ملستقبل األستيل كولني

موصل عصبي عضلي

إحصار

تشابك
التنشيط املتمم

طبيعي الوهن العضلي الوبيل

قرص عادي انزالق غضروفي

أورام املخ الرئيسية األكثر شيوًعا
وَرَُم الدِّبِْقيَّاِت الَقِلْيَلِة 

ن )ورم دبقي( التَغصُّ

الورم السحائي

ورم الغدة 
الصنوبرية

الورم األرومي النخاعي

ورم جذع الدماغ الدبقي

ورم الغدة النخامية

 الورم النجمي 
)ورم دبقي(

الورم القحفي البلعومي

ورم العصب 
البصري 

الدبقي

وَرَُم َخاليا شفان  
)ورم غمد العصب(  

الورم الِبطانِيٌّ العصبي 
)ورم دبقي(
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السكتة الدماغية

http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME .........................................اجلمعية الوطنية للسكتات الدماغية

/http://www.strokecenter.org .............................. مركز السكتات الدماغية على شبكة اإلنترنت

/http://www.cdc.gov/stroke ........................................ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

/http://www.strokeassociation.org/STROKEORG ...................................... اجلمعية األمريكية للسكتات الدماغية 

متدد األوعية الدموية

/http://www.bafound.org ......................................... مؤسسة متدد األوعية الدموية للدماغ

إصابة الدماغ الرضية 

/http://www.biausa.org ................................................ اجلمعية األمريكية إلصابات املخ

/http://www.tbiguide.com ..........................دليل إصابات الدماغ الرضية للبقاء على قيد احلياة

 http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html ........................................ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

https://braintrauma.org/about ................................................. مؤسسة صدمة الدماغ………

إصابة النخاع الشوكي

/http://www.spinalcord.org .................................... اجلمعية الوطنية إلصابة النخاع الشوكي

نظام منوذج إصابة النخاع الشوكي

/http://www.uab.edu/medicine/sci .................................................................. شبكة املعلومات

قائمة اجملموعات

املوقع اإللكترونياملنظمة

www.neurocriticalcare.org

مواقع املوارد اخلاصة باملريض واألسرة

Neurocritical 
Care Society
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ورم املخ

/http://www.braintumor.org .................................................... املؤسسة الوطنية ألورام املخ

/http://www.abta.org ....................................................اجلمعية األمريكية ألورام املخ

http://www.cancer.gov/cancertopics/types/brain ..................................صفحة أورام املخ باملعهد الوطني للسرطان

الصرع

/http://www.epilepsy.com ................................................................... مؤسسة الصرع

http://www.cdc.gov/epilepsy/index.htm ........................................ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

التهاب السحايا

http://www.cdc.gov/meningitis/index.html ........................................ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

)MG( الوهن العضلي الوبيل

/http://www.myasthenia.org .................................. املؤسسة األمريكية للوهن العضلي الوبيل

ُمَتالَزَِمُة جيَّان-باريه

 /http://www.gbs-cidp.org/home/gbs ...............................................GBS/CIDP املؤسسة الدولية

)ALS( التصلب اجلانبي الضموري

/http://www.alsa.org ...................................................................... ALS جمعية

تعذر النطق

/http://www.aphasia.org ................................................. اجلمعية الوطنية لتعذر النطق

دعم مقدمي الرعاية

/https://www.caregiver.org .................................................... احتاد مقدمي الرعاية األسرية

/http://www.caringbridge.org ....................................................................... جسر الرعاية

مواقع عامة للمعلومات عن االضطرابات العصبية

موقع األكادميية األمريكية لطب األمراض العصبية 

http://patients.aan.com/go/home ........................................................للمرضى ومقدمي الرعاية

 )NIH( املعهد الوطني لألعصاب التابع للمعاهد الصحية الوطنية األمريكية

http://www.ninds.nih.gov/index.htm ...............................................االضطرابات والسكتات الدماغية

اجلمعية األمريكية لألعصاب 

http://www.aans.org/en/Patient%20Information.aspx .............................................. صفحة معلومات مريض اجلراحني

http://www.clinicaltrials.gov ..................................................................التجارب السريرية

املوقع اإللكترونياملنظمة

قائمة اجملموعات )تتمة(

)قابل للبحث عنها بسهولة(
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 /http://www.alsa.org .......................................................................ALSجمعية

موقع األكادميية األمريكية لطب األمراض العصبية 

http://patients.aan.com/go/home ....................................................... للمرضى ومقدمي الرعاية

األكادميية األمريكية للطب الفيزيائي 

http://www.aapmr.org/patients/Pages/default.aspx ....................................................صفحة تأهيل املريض واألسر

اجلمعية األمريكية لألعصاب 

http://www.aans.org/en/Patient%20Information.aspx ..............................................صفحة معلومات مريض اجلراحني

 /http://www.abta.org ................................................... اجلمعية األمريكية ألورام املخ

 /http://www.strokeassociation.org/STROKEORG ...................................... اجلمعية األمريكية للسكتات الدماغية

 /http://www.bafound.org .........................................مؤسسة متدد األوعية الدموية للدماغ

 /http://www.biausa.org ................................................اجلمعية األمريكية إلصابات املخ

 /http://www.caringbridge.org ....................................................................... جسر الرعاية

 http://www.cdc.gov/epilepsy/index.htm ..................................الصرع – )CDC( مراكز مكافحة األمراض

 http://www.cdc.gov/meningitis/index.html ......................التهاب السحايا – )CDC( مراكز مكافحة األمراض

 /http://www.cdc.gov/stroke ...................السكتة الدماغية – )CDC( مراكز مكافحة األمراض

 http://www.cdc.gov/TraumaticBrainInjury/index.html ................إصابة الدماغ الرضية – )CDC( مراكز مكافحة األمراض

/http://www.comarecovery.org ....................... جمعية التعافي من إصابة الدماغ الرضية/الغيبوبة

 /http://www.epilepsy.com ...................................................................مؤسسة الصرع

 /https://www.caregiver.org ....................................................احتاد مقدمي الرعاية األسرية

 /http://www.myasthenia.org ..................................املؤسسة األمريكية للوهن العضلي الوبيل

 /http://www.braintumor.org ....................................................املؤسسة الوطنية ألورام املخ

 http://www.cancer.gov/cancertopics/types/brain ................................. صفحة أورام املخ باملعهد الوطني للسرطان

 /http://www.spinalcord.org ....................................اجلمعية الوطنية إلصابة النخاع الشوكي

 http://www.stroke.org/site/PageNavigator/HOME ........................................ اجلمعية الوطنية للسكتات الدماغية

 )NIH( املعهد الوطني لألعصاب التابع للمعاهد الصحية الوطنية األمريكية

http://www.ninds.nih.gov/index.htm .....................الصفحة الرئيسية لالضطرابات والسكتات الدماغية

 http://www.neurocriticalcare.org .......................................................جمعية العناية باألعصاب

نظام منوذج إصابة النخاع الشوكي 

/http://www.uab.edu/medicine/sci ..................................................................شبكة املعلومات

 /http://www.strokecenter.org ..............................مركز السكتات الدماغية على شبكة اإلنترنت

 /http://www.aphasia.org ................................................. اجلمعية الوطنية لتعذر النطق

 /http://www.tbiguide.com ......................... دليل إصابات الدماغ الرضية للبقاء على قيد احلياة

جامعة اخلدمات املوحدة اخلاصة 

 /http://www.usuhs.edu/cnrm/bicr ......................................................................بعلوم الصحة

 الترتيب األبجدي
املوقع اإللكترونياملنظمة
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قصص األمل
في كثير من األحيان، نعلم أن البقاء في وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب أمر غير مخطط، ورمبا تكون جتربة مجهدة للغاية. 
سيرغب عدد من األشخاص الذين جنوا من مرض املخ اخلطير في مشاركة قصصهم معك. يُرجى زيارة قصص األمل لـ NCS على:

 http://www.neurocriticalcare.org/patients-families/stories-hope


