
مراقبت هاى فاز حاد بعد از سكته مغزى برعهده متخصصان 
مغز و اعصاب است كه شامل مراقبت هاى دارويى و گاهى 
مراقبت در آى سى يو و... مى شود. بعد از گذراندن فاز حاد، 
مرحله توانبخشى و بازتوانى فرا مى رسد كه نقش بسيار 
مهمى در بهبود عوارض ناشى از سكته ايفا مى كند. با كمك 
توانبخشى، بيمار بهبود نسبى پيدا مى كند و توانايى هاى 

جسمى خود را تا حدودى بازمى يابد. 
اين توانبخشى به زبان ساده شامل تمرينات درمانى به خصوصى 
مى شود كه بيمار بايد با كمك متخصص توانبخشى يا كارشناس 
كاردرمانى و دستگاه هاى مختلف آنها را انجام دهد. از اين 
طريق فرد وادار مى شود اندام از كار افتاده خود را دوباره 
به كار گيرد. براساس نظريه نوروپالستيسيتى، با انجام اين 
تمرين ها قسمت هاى سالم مغز مى توانند نقش جايگزينى 
براى قسمت هاى آسيب ديده در كنترل اندام ها و فعاليت ها 
ايفا كنند. در واقع، با اين راهكار نوعى بازآموزى براى 
اندام ناتوان ايجاد مى شود. درست مانند يك كودك تازه 
به دنيا آمده كه هنوز كنترل هدفمندى روى اندام ها و دست 
و پاهاى خود ندارد و نمى تواند راه برود يا بايستد اما با 

تمرين به تدريج اين مهارت ها را به دست مى آورد. به طور 
كلى، دوره هاى بازآموزى و كاردرمانى به بيمار كمك مي كند 
بر ناتوانى ناشى از سكته مغزى غلبه كند و به فعاليت و 
نقش قبلى خود در سطح خانواده و جامعه بازگردد. اين 
موضوع نقش بسزايى در بهبود كيفيت زندگى و افزايش 

طول عمر بيمار دارد. 
پس از بروز سكته قلبى، توان فعاليت فيزيكى فرد كاهش 
مسئوليت  نمى تواند  گذشته  مانند  قلب  زيرا  مى كند  پيدا 
اكسيژن رسانى و خونرسانى به همه اندام ها و بافت ها را به 
خوبى ايفا كند. بنابراين توانبخشى بعد از سكته قلبى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است زيرا فعاليت قلب و اكسيژن رسانى را 
بهبود مى بخشد. اين تمرين ها و ورزش ها باعث بهبود اقتصاد 
مصرف اكسيژن در اندام هاى محيطى مى شوند يعنى در اين 
شرايط، اندام ها مى توانند با همان سطح اكسيژن رسانى پايين 
فعاليت بهترى داشته باشند. توانبخشى بعد از سكته قلبى حتما 
بايد تحت نظر پزشك متخصص با مانيتور كردن عملكرد قلب 
و تنفس و در محيطى كامال آماده براى بيماران قلبى انجام 
شود. سطح مجاز فعاليت فيزيكى و همچنين نوع، مدت و 
شدت ورزش ها نيز بايد با دقت به وسيله پزشك توانبخشى 
براى هر بيمار تعيين و تجويز شود؛ درست مانند تجويز دارو 
توسط پزشك. با كمك اين تمرين ها به تدريج فعاليت قلب، 
خونرسانى، گردش خون و برداشت و مصرف اكسيژن توسط 
بافت ها بهبود پيدا مى كند و در مجموع سطح فعاليت فيزيكى 
ارتقا مى يابد؛ بدون اينكه خطرى بيمار را تهديد كند. البته 
برنامه هاى بازتوانى قلبى فقط مختص سكته هاى قلبى نيستند 
بلكه تمامى افرادى كه به نوعى از بيمارى هاى قلب و عروق 

رنج مى برند (مانند بيمارى هاى دريچه اى، نارسايى هاى قلبى، 
پرفشارى خون و...) يا به طور ثانويه بر اثر اين بيمارى ها دچار 
كاهش توانايى فعاليت فيزيكى و تحرك شده اند، مى توانند از 

برنامه هاى بازتوانى قلب بهره گيرند.

توانبخشى چه زمانى بايد آغاز شود و كى بايد 
به پايان برسد؟

صرفنظر از نوع سكته اعم از مغزى يا قلبى فرد بايد براى 
آغاز توانبخشى حتما فاز حاد بيمارى را پشت سر بگذارد 
و از لحاظ وضعيت پزشكى به ثبات برسد. به طور كلى، 
برنامه هاى توانبخشى بايد از اولين فرصت ممكن بعد از 
سكته آغاز شوند تا اثربخشى بهترى داشته باشند. گاهى در 
فاز حاد نيز همان طور كه بيمار روى تخت در آى سى يو يا 
سى سى يو بسترى است تمرين هاى ابتدايى با اجازه پزشك 
معالج (متخصص قلب يا مغز و اعصاب) برايش شروع 
مى شود. پس از مرحله پايين آمدن از تخت هم فاز بعدى 
توانبخشى آغاز خواهد شد. در نهايت نيز با مرخص شدن 
فرد از بيمارستان، تمرين ها در كلينيك توانبخشى ادامه پيدا 
مى كند. مدت زمان توانبخشى به شدت عوارض باقيمانده از 
سكته بستگى دارد. با رسيدن بيمار به مرحله رضايت بخش 
در  پزشك  توضيحات  طبق  بايد  تمرين ها  نيز  درمان  از 
منزل ادامه پيدا كنند. توجه داشته باشيد آسيب حاصل از 
ضايعه اوليه سكته با توانبخشى از بين نمى رود اما عوارض 
به جا مانده از آن با كمك اين تمرينات كاهش پيدا مى كنند. 
ميزان اثربخشى تمرينات نيز به آسيب ضايعه اوليه و زمان 

شروع توانبخشى بستگى دارد.

عوامل خطرساز سكته هاى قلبى مثل فشار خون، ديابت، 
مصرف سيگار و... از سال ها پيش وجود داشته اند اما اين 
روزها به دليل تغيير شيوه زندگى، تغذيه نامناسب و كم تحركى، 
بيش از پيش تشديد شده اند. به همين دليل آمار سكته هاى 
قلبى افزايش و سن شيوع آنها كاهش يافته است، طورى 
كه امروزه افراد حتى در دهه هاى دوم و سوم زندگى هم 
دچار سكته مى شوند. افزايش آلودگى هوا نيز خود عامل 
خطرى براى سكته هاى قلبى است زيرا اكسيژن رسانى به 
بدن را كاهش مى دهد و خونرسانى به قلب را دچار مشكل 
مى كند. در اين شرايط حتى اگر ميزان گرفتگى عروق فرد 
باال نباشد هم در خطر سكته قرار مى گيرد. از طرف ديگر، 
استرس با افزايش ترشح ماده اى به نام نورآدرنالين در بدن 
مى تواند عروق بدن را دچار تنگى كند. به اين ترتيب خطر 
سكته در افرادى كه دچار تنگى عروق هستند با قرار گرفتن 

در شرايط استرس زا بيشتر مى شود.

مهم ترين عالئم سكته قلبى را بشناسيد
مهم ترين عالمت سكته قلبى، درد شديد در ناحيه قفسه سينه 

است. گاهى حتى درد به فك و دست ها نيز كشيده مى شود 
اما معموال از حد ناف پايين تر نمى رود. همچنين ممكن 
است همزمان با درد قفسه سينه، فرد دچار تهوع، استفراغ و 
تعريق شود. در بعضى موارد، تپش قلب يا آريتمى هم ايجاد 
مى شود. گاهى افراد سوال مى كنند آيا درد دست چپ مى تواند 
عالمت اختصاصى سكته باشد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت 
اين درد عوامل مختلفى دارد و از مشكالت ارتوپدى گرفته 
تا مشكالت قلبى مى توانند در آن نقش داشته باشند. به طور 
كلى، بيماران خود به تنهايى نمى توانند براساس عالئمى  كه 
دارند سكته قلبى را تشخيص دهند و بايد حتما به پزشك 
مراجعه كنند. عالئم ذكرشده هميشه همزمان با هم ظاهر 
نمى شوند اما درد آنقدر زياد است كه از تحمل فرد خارج 
مى شود. البته افرادى كه مواد مخدر مصرف مى كنند به دليل 
باالتر بودن آستانه تحمل درد و همچنين بيماران ديابتى ممكن 
است چنين شدت دردى را تجربه نكنند. در اين شرايط فرد 
ممكن است فقط دچار تنگى نفس يا تهوع و استفراغ شود. 
به اين ترتيب از بروز سكته قلبى خود بى خبر مى ماند و ممكن 

است بعدها در نوار قلبى متوجه آن شود.

آيا بين سكته قلبى و سكته مغزى ارتباطى هست؟
گاهى اوقات فرد همزمان دچار سكته قلبى و مغزى مى شود 
يعنى ممكن است لخته اى خون در قلب تشكيل و باعث 
سكته قلبى شود. سپس همان لخته به مغز برود و باعث 
سكته مغزى  شود. عالوه بر اين، بروز يك نوع سكته مى تواند 
عامل خطرى براى سكته ديگر باشد زيرا عوامل خطر سكته 
قلبى و مغزى تقريبا يكسان هستند. به عبارت ساده تر، همان 
عواملى كه خطر گرفتگى رگ هاى قلب را باال مى برند (مثل 

فشار خون، چربى خون و قند خون باال، سيگار و كم تحركى) 
احتمال بروز سكته مغزى را هم افزايش مى دهند و برعكس. 
براى مثال اگر فرد ديابتى باشد و قندش را به خوبى كنترل 
نكند هم در خطر سكته قلبى قرار دارد و هم سكته مغزى. 

سكته هاى مجدد معموال ريشه در بى توجهى 
بيماران دارد

عوامل  اگر  مى شوند،  سكته  دچار  بار  يك  كه  افرادى 
خطرساز آن را كنترل نكنند و به همان روند قبلى زندگى 
ادامه دهند، همچنان در خطر ابتال به سكته از نوع قلبى 
يا مغزى قرار دارند. براى پيشگيرى از سكته مجدد فرد 
بايد فشار، چربى و قند خون خود را به طور مداوم كنترل 
كند، رژيم غذايى مناسب داشته باشد، مصرف سيگار را 
كنار بگذارد، استرس خود را كاهش دهد، سطح فعاليت 
فيزيكى اش را از حدى كه پزشك تعيين كرده باالتر نبرد 
و در هواى سرد و آلوده از خانه بيرون نرود. گاهى اوقات 
افراد فكر مى كنند اگر تنها ورزش را به عادت هاى روزمره 
خود اضافه كنند ديگر در خطر سكته نخواهند بود اما اين 
موضوع حقيقت ندارد. ورزش تا حدودى خطر سكته را 
كاهش مى دهد اما صددرصد از آن جلوگيرى نمى كند. 
براى مثال، اگر فرد ورزشكار باشد اما سيگار بكشد يا 
قند خون باال داشته باشد، باز هم در خطر است. يكى 
ديگر از عوامل مهم، مصرف درست و به موقع داروهاى 
تجويزشده براى بيمار است. متاسفانه بعضى افراد بعد از 
سكته مدتى داروهاى خود را مصرف مى كنند و با بهبود 
عالئمشان آنها را كنار مى گذارند. در حالى كه اين كار 

آنها را مستعد سكته هاى مجدد مى كند.
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بود  مدتى  اينانلو  محمدعلى 
مى برد  رنج  بيمارى  از  كه 
ولى هرگز نخواست جزييات 
بيمارى اش در رسانه ها انعكاس يابد. او مدتى پس 
از آغاز بيمارى اش در آخرين گفت وگويى كه با 
«سالمت» داشت نيز تنها به گفتن كلياتى درباره 
بيمارى اش بسنده كرد. اما با اين حال، يادآور شد كه 
ضايعه اش عمدتا ريشه نورولوژيك داشته است. 
در نهايت، سحرگاه دوازدهم دى ماه، محمدعلى 
اينانلو را با تنگى نفس به بخش آى سى يو بيمارستان 
آتيه انتقال دادند و حوالى ساعت 7 بامداد خبر مرگ 
او از بيمارستان به بيرون درز كرد و در رسانه ها 
منعكس شد. دكتر محمد مشايخيان، متخصص 
كه  بيمارستان  كشيك  پزشك  و  اورژانس  طب 
اينانلو  محمدعلى  عمر  ساعت هاى  آخرين  در 
كنار او بود، علت مرگ او را ايست قلبى عنوان 
كرد و به خبرنگار «سالمت» گفت: «ايشان دچار 
نمى توان   هيچ گاه  ولى  بودند  كليوى  نارسايى 
24 يا 48 ساعت بعد از مرگ بيمار علت قطعى 
مرگ او را عنوان كرد.» او كه شهريور امسال 
بيمارستان  در  روز  چند  مغزى  عارضه  به دليل 
بسترى شده بود، مدتى بعد فعاليت هاى خود را 
در تلويزيون و طبيعت از سر گرفت اما متاسفانه 
بار ديگر دچار ضايعه عروقى شد و اين بار جان 
خود را از دست داد. «پرونده سالمت» اين هفته 

به مرگ ناگهانى او اختصاص يافته است.

در  اختالل  اثر  بر  مغزى  سكته 
خونرسانى به قسمتى از مغز ايجاد 
مى شود. اين ضايعه، دومين علت 
مرگ در ايران است. در آمريكا نيز 
حدود 10 سال پيش دومين علت 
اكنون  اما  مى شد  محسوب  مرگ 
پنجمين رتبه را از آن خود كرده 
است. سكته مغزى در 40 درصد از 
موارد به دليل ورود يك لخته خون از 
قلب به مغز اتفاق مى افتد و در بيش 
از 50 درصد از موارد به دليل گرفتگى 
عروق مغز و گردن يعنى حدود 20 
تا 25 درصد موارد رگ هاى ريز مغز 
بسته و در حدود 25 تا 30 درصد 
موارد نيز رگ هاى بزرگ مغز دچار 

تنگى و انسداد مى شوند.

ايران از درمان سكته مغزى 
عقب  مانده است

سكته مغزى در كشورهاى پيشرفته 
دنيا درمان مى شود اما متاسفانه در 
خوبى  به  ايران  مثل  كشورهايى 
تحت درمان قرار نمى گيرد. درمان 
اين ضايعه فقط در 3 ساعت اول 
امكان پذير است و بعد از آن بى فايده 
خواهد بود. در واقع، عوارضى كه 
بعد از گذشت 3 تا 4 ساعت از 
زمان وقوع سكته ايجاد مى شوند 
ديگر با دارو برطرف نمى شوند و 
فقط با فيزيوتراپى و كمك متخصص 
طب فيزيكى بهبود مى يابند. از جمله 
درمان نشدن  عوارض  مهم ترين 
بدن،  نيمه  فلج  به  مى توان  سكته 
اختالل بينايى و اختالل تكلم اشاره 
كرد. تمامى كشورهاى پيشرفته از 
سرويس هايى برخوردار هستند كه 
با كمك آنها بيمار در 3 ساعت اول 
مورد مداوا قرار مى گيرد اما درمان 
سكته مغزى در كشور ما نسبت به 
بقيه كشورها و ساير بيمارى ها به 
شدت عقب مانده است. اين درمان تا 
3 ساعت اول با استفاده از تزريقات 
وريدى انجام مى شود. اگر هم اين 
روش موثر نباشد از تزريقات داخل 

شريانى استفاده مى شود.
آمار مرگ و مير بر اثر سكته مغزى 
خيلى باال نيست؛ حتى اگر بيمار در 
3 ساعت اول درمان نشود. موضوع 
اصلى ناتوانى جسمى حاصل از آن 
است كه در صورت درمان نشدن به 
موقع، باقى مى ماند. عموم كشورهاى 
پيشرفته از سال 1990 تا به حال 
توانسته اند آمار مرگ و مير بر اثر 
سكته مغزى را به شدت پايين بياورند 
و اين موفقيت نتيجه پيشگيرى و 
درمان مناسب سكته مغزى در اين 
كشورهاست. الزم به ذكر است كه 
سكته مغزى 3 عالمت بسيار مهم 
دارد؛ از جمله اختالل تكلم، ضعف 
دست و فلج صورت. هر فردى كه 
به طور ناگهانى دچار يكى از اين
 3 عالمت يا هر 3 آنها شود بايد به 
سرعت با اورژانس تماس بگيرد و به 

مراكز درمانى مراجعه كند.

آلودگى هوا و افزايش 
خطر سكته در افراد مستعد

عوامل خطرساز سكته مغزى مانند 
عوامل خطرساز سكته قلبى است 
و استعمال سيگار، فشار خون باال، 
چربى خون باال، ديابت و كمبود 
فعاليت فيزيكى را شامل مى شود. 
اگر هر يك از اين عوامل تحت 
سكته  خطر  نگيرند  قرار  كنترل 
مغزى افزايش مى يابد. آلودگى هوا 
نيز قطعا بر اين موضوع تاثيرگذار 
و  خونرسانى  كاهش  زيرا  است 
اكسيژن رسانى به مغز، خطر سكته 
مغزى را در افراد مستعد تشديد 
مى كند. استرس و اضطراب نيز بر 
هستند  تاثيرگذار  بيمارى ها  همه 
اثر  اما  مى كنند  تشديد  را  آنها  و 
خاصى روى رگ هاى مغز ندارند. 
حتى مى توان گفت مقاومت مغز 
به  نسبت  استرس  برابر  در  بشر 
ساير ارگان هاى بدن بيشتر است. 
خيلى ها تصور مى كنند افراد به دليل 
استرس دچار سكته مغزى مى شوند 

اما اين طور نيست.

نتايج تحقيقات متعدد نشان داده است كه پايبندى به 
عادت هاى رفتارى سالم در شيوه زندگى از جمله تغذيه 
مناسب مى تواند خطر بروز سكته مغزى را تا 30 درصد 
كاهش دهد. تغذيه سالم عالوه بر اينكه خطر سكته را 
پايين مى آورد، به پيشگيرى از ساير بيمارى ها نيز كمك 
مى كند. براى اين منظور 7 نكته زير را به خاطر بسپاريد:

۱. هر روز يك فنجان چاى سبز بنوشيد. اين چاى منبعى 
غنى از آنتى اكسيدان ها، پلى فنول ها و تركيبات ضرورى 

براى كاهش كلسترول خون و مقابله با پيرى مغز است. 
۲. نيازى نيست چربى ها را به طور كامل از رژيم غذايى خود 
حذف كنيد. چربى هاى سالم مانند روغن  زيتون و چربى 
ماهى به سالمت بدن كمك مى كنند. توصيه مى شود هفته اى 
1 تا 2 بار ماهى ساردين مصرف كنيد زيرا اين ماده غذايى 
منبع طبيعى از چربى هاى سالم، كلسيم و ويتامينD  است. 
۳. مصرف جو دوسر براى صبحانه باعث كاهش قند خون 
مى شود. جو دوسر به كاهش استرس نيز كمك مى كند. 
بنابراين توصيه مى شود صبح ها به جاى مصرف غالت 

صبحانه آماده، يك كاسه جو دوسر ميل كنيد. 
۴.  هويج سرشار از آنتى اكسيدان است و باعث بهبود گردش 
خون مى شود. همچنين به جلوگيرى از ايجاد لخته هاى 
خونى كمك مى كند. تحقيقات انجام شده در دانشگاه  هاروارد 
اياالت متحده آمريكا نشان مى دهند مصرف 5 هويج در هفته 

خطر وقوع سكته مغزى را به نصف مى رساند. 
۵. اگر كلسترول خونتان باالست، كلم بروكلى مصرف كنيد. 
اين ماده غذايى فوق العاده به جلوگيرى از تجمع چربى ها 
در عروق كمك مى كند. عالوه بر اين، باعث دفع سموم از 

طريق ادرار مى شود. 
۶. حتما تا به حال از فوايد اسيدهاى چرب امگا 3  شنيده ايد. 
اين مواد مى توانند از اكسيد شدن سلول هاى بدن و پيرى 
زودهنگام جلوگيرى كنند. براى بهره ورى از اين فوايد 
مى توانيد در يك رژيم غذايى كم چرب روزانه نيمى از 

يك آووكادو را مصرف كنيد.
۷. گوجه فرنگى با برخوردارى از آنتى اكسيدان هاى فراوان 
و ليكوپن به گردش خون كمك مى كند و فشار خون را 
پايين مى آورد. عالوه بر اين، حاوى نوعى اسيدآمينه  است 
كه به پيشگيرى از سكته مغزى كمك مى كند. پس مصرف 

آن را فراموش نكنيد.

خطر بروز سكته مغزى با افزايش سن بيشتر مى شود و 
مى توان گفت تقريبا دوسوم از موارد سكته هاى مغزى در 
سنين باالى 65 سال ديده مى شود. عواملى مانند ديابت، 
فشار خون، چربى خون و مصرف سيگار و الكل همگى 
مى توانند احتمال تصلب شرايين را باال ببرند و باعث 
ايجاد لخته در عروق مغز و سكته مغزى شوند. خطر 
بروز سكته در آقايان بيشتر از خانم هاست. البته اين مزيت 
براى خانم ها تنها تا سن يائسگى مطرح است و بعد از 
آن با تغيير شرايط هورمونى، شيوع سكته در هر 2 جنس 
تقريبا يكسان مى شود. همچنين بايد در نظر داشت مصرف 
داروهاى ضدباردارى در خانم هاى مبتال به بيمارى هاى 

زمينه اى، احتمال بروز سكته مغزى را باال مى برد. 
اختالل هاى عروقى مغز را مى توان به 2 دسته كلى تقسيم بندى 
كرد؛ سكته هاى مغزى و خونريزى هاى مغز. در سكته هاى 
مغزى، ايجاد لخته يا تومور باعث گرفتگى رگ و اختالل 
در خونرسانى مغز مى شود و به بافت آن آسيب مى رساند. 
خونريزى هاى مغزى نيز به دليل پارگى رگ ايجاد مى شوند. 
هر دوى اين اختالل ها براساس ناحيه اى از مغز كه به آن 
صدمه مى زنند عالئم متفاوتى خواهند داشت. از جمله 
اين عالئم مى توان به فلج صورت، اختالل تكلم، فلج نيمه 
بدن، اختالل بلع، سردرد، سرگيجه، عدم تعادل، كما و در 
نهايت مرگ اشاره كرد. اگر سكته يا خونريزى مغزى در 
نواحى مهم مغز رخ دهد حتى مى تواند در مراحل اوليه 
جان فرد را بگيرد. با اين حال بيشتر بيماران مى توانند با 
دريافت درمان هاى الزم طى 2 تا 6 ماه بهبود نسبى يا 

كامل پيدا كنند.

اين عارضه قابل پيشگيرى است
سكته مغزى ممكن است عوارضى مانند اختالل تكلم، 
فلج نيمه بدن، فراموشى و اختالل عصبى به دنبال داشته 
باشد. اين موضوع اهميت پيشگيرى از سكته و كنترل 
عوامل خطرساز آن را به خوبى نشان مى دهد. پيروى 
از يك رژيم غذايى سالم و فعاليت ورزشى منظم نيز در 
كنترل بيمارى هاى زمينه اى و پيشگيرى از بروز سكته و 
خونريزى مغزى نقش بسزايى دارند. يكى ديگر از راه هاى 
پيشگيرى از سكته، مصرف آسپيرين است و افراد باالى 65 
سال (مبتال به بيمارى هاى زمينه اى) بهتر است تحت نظر 
پزشك خود از اين دارو استفاده كنند؛ البته اگر ناراحتى 

گوارشى و سابقه خونريزى معده نداشته باشند.

سكته مغزى، آلودگى 
هوا و باقى قضايا

7 توصيه تغذيه اى براى پيشگيرى 
از سكته هاى قلبى و مغزى 

خطر بروز سكته مغزى 
در مردان بيشتر از زنان است

مراقبت هاى پس از سكته مغزى

متاسفانه سن سكته قلبى 
به دهه دوم زندگى رسيده است

نگاه  متخصص مغز و اعصاب نگاه  متخصص تغذيه

نگاه  متخصص بيمارى هاى مغز و اعصاب

نگاه  متخصص طب فيزيكى و توانبخشى

نگاه  متخصص قلب و عروق

 دكتر بابك 
زمانى

رئيس انجمن 
سكته مغزى ايران

 دكتر سيدمرتضى صفوى
دانشيار دانشكده تغذيه و علوم غذايى 

اصفهان، مديرعامل شهرك سالمت 
اصفهان

 دكتر رويا ابوالفضلى
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى تهران

 دكتر فتانه اكبرى
عضو انجمن طب فيزيكى و توانبخشى ايران

 دكتر آتوسا مصطفوى
فلوشيپ اكوكارديوگرافى، عضو هيات علمى 

دانشگاه علوم پزشكى تهران

 ستاره محمد 
 محبوبه رياستى

مكثى بر سكته هاى مغزى و قلبى 
به بهانه مرگ محمدعلى اينانلو 
ايرانگرد و فعال محيط زيست
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