
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                

 

     

 

 

 

 

 

شما در اثر ضربه، دچار آسيب خفيف سر شده ايد، بيش از  بيمار گرامي

موجب آسيب های خفيف ضربه هايي که به سر وارد مي شود تنها  80%

ضربه ها و آسيب های خفيف فقط تكان کوچكي در مغز مي شوند که اين 

ايجاد مي کنند، اين آسيب ها مشكل جدی و خطرناکي نداشته و معموال 

نياز به درمان ندارند و خودبخود بهبود مي يابند اما باعث بروز عالئمي مي 

شوند که از چند دقيقه تا چند روز پس از ضربه بروز مي کنند و بهبود آنها 

از چند ساعت تا چند ماه طول بكشد، مهم ترين روش ممكن است 

تشخيصي، شرح حال دقيق و معاينات کامل است. انجام تست هايي مانند 

به وجود آسيب الزم پزشك سي تي اسكن يا ام آر آی تنها در صورت شك 

  است. شما با توجه به ضربه ی سر و آسيب احتمالي بررسي کامل شده ايد

سكن انجام نشده زيرا در حال حاضر با توجه به از مغز شما سي تي ا  □

 معاينات و شرح حال نياز به انجام آن نمي باشد.

طبيعي بوده و در حال حاضر  کهاز مغز شما سي تي اسكن انجام شده  □

 نمي شود.  ای در آن ديده مشاهدهقابل آسيب 

ه اينكه در حال حاضر مي توانيد به منزل باز گرديد، اما با توجه ب نابراين،ب 

ضربه ای به سر شما وارد شده است ممكن است عالئم و نشانه هايي مانند 

موارد زير در شما ايجاد شود که بهبود کامل آنها چند روزتا چند هفته 

 طول مي کشد.

 ضربه از پس هفته چند تا روز چند طي در که ضربه از پس شايع عالئم

 :  کنند مي بروز سر به

 : جسمي عالئم-1

 سر سبكي احساس/  سرگيجه /سر کل در منتشر سردرد-

 قلب ضربان افزايش و تپش/  استفراغ/  تهوع-

 سر پوست برجستگي و تورم-

 خواب کاهش يا آلودگي خواب /تعادل اختالل-

 شدن بيدار يا رفتن خواب به در دشواری /ديد تاری و بينايي اختالل-

 رفتن راه در اختالل /مدت کوتاه هوشياری کاهش /پريدگي رنگ-

 

 : خلقي عالئم-2

 تحريك و قراری بي /صدا و نور به حساسيت /ضعف و خستگي -

 غير رفتارهای و رفتاری اختالل/افسردگي و اندوه احساس/پذيری

  نگراني و اضطراب /طبيعي

  عواطف و احساسات بروز تشديد -

 : شناختي عالئم-3

/  تفكر اختالل/ منگي و گيجي/تكلم اختالل/حافظه اختالل -

 توجه و تمرکز قدرت تفكراختالل کندی

 شما و است زمان مهمترين ضربه از پس( ساعت 24) روز نخستين-1

 يا خانواده افراد از يكي توسط حتما و بمانيد تنها زمان اين در نبايد

 .شويد مراقبت نزديكان

 ديگری فرد توسط بايد اوليه ساعت 24 طول در خوابيدن صورت در-2

 و آلودگي خواب هرگونه بروز تا شويد بيدار خواب از ساعت 2-4 هر

 .شود مشخص شدن بيدار در دشواری

 بهتر بخوريد، غذا خود تحمل ميزان به داريد ميل مقدار هر توانيد مي-3

 و کرده شروع سبك های وعده و  سوپ سپس و مايعات با ابتدا در است

 .کنيد مصرف را خود معمولي غذای تحمل صورت در

 .باشيد داشته کافي خواب و ذهني – جسمي زياد استراحت-4

 حالت به و يافته بهبود کامالً کنيد احساس ديگران و خود که زماني تا-5

 به تنهايي به يا و بمانيد تنها نبايد ايد برگشته ضربه از قبل و طبيعي

 .بپردازيد رفتن حمام مانند هايي فعاليت

 و سنگين بارهای کشيدن و دادن هل/  دادن تكان/  کردن بلند از-6

 .کنيد خودداری هفته 4 تا شدن راست و خم و سريع حرکات

 خانه و نرمش ورزش، جسماني، سنگين های فعاليت در شرکت از-7

 .کنيد خودداری هفته 4 تا داری

 مدت کوتاه نوبت چند روزانه است، ورزش بهترين سبك روی پياده-8

 .دهيد افزايش را آن ميزان آرام آرام و برويد راه منزل درون حتي

 کامپيوتر با کار مانند دارد زياد ذهني تمرکز به نياز که هايي فعاليت از-9

 .کنيد خودداری ويدئويي های بازی و

 

 

 82 عنوان

 ضربه و آسیب به سرراهنمای بیمار مبتال به 

 اهلل کاشانیمرکز آموزشی درمانی آیت

 واحد آموزش بیمار
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 رانندگي پزشك ی اجازه بدون تشنج،هرگز بروز صورت در-11

 .نكنيد

 زياد صدای و نور با  هايي مكان/  تئاترها/  مراسم در شرکت از-12

 .کنيد خودداری شود، مي سردرد تحريك باعث که

 پزشك که دارويي يا استامينوفن از تنها درد بروز صورت در-13

 ضد يا آسپرين حاوی داروهای مصرف از کنيد، استفاده کرده تجويز

 ناپروکسن ژلوفن، بروفن، مثل استروئيدی غير های التهاب ضد و درد

 . کنيد خودداری هفته چهار تا اسيد مفناميك و

 باعث که موادی و آور خواب و بخش آرام داروهای مصرف از-14

 .کنيد خودداری شوند مي آلودگي خواب

 به را آن درمان ی دوره حتماً بيوتيك، آنتي تجويز صورت در-15

 .برسانيد پايان به کامل طور

 با سرد کمپرس از ضربه محل در پوست تورم بروز صورت در-16

 15-20 نوبت چندين روزانه را کار اين و کنيد استفاده يخ ی کيسه

 .کنيد تكرار ای دقيقه

 تدريجي و آرام بايد معمولي و طبيعي فعاليت و کار به بازگشت-17

 کار به سريع بازگشت در اصرار و خود عالئم گرفتن ناديده از باشد،

 .کنيد خودداری

 بخيه با که ايد شده باز زخم دچار  ضربه اثر در که صورتي در-18

 ترخيص، هنگام دستور طبق است، شده ترميم جذب قابل غير ی

 .کنيد مراجعه ها بخيه کردن خارج و پيگيری جهت

 زخم و دارند پانسمان و پوشش به نياز بزرگ های زخم فقط-19

 هنگام که داشت نگاه پوشش بدون و باز توان مي را کوچك های

 .شود مي گفته شما به ترخيص

 تماس هنگام بپوشاند را زخم روی کامال موها رويش که زماني تا-20

 .بپوشانيد را آن آفتاب با

 بپوشانيد پالستيكي وششپ با را زخم روی کردن حمام صورت در-21

 .نكنيد خيس را زخم ساعت 24 تا و

 سرماخوردگي، مانند عمومي های بيماری عاليم بروز صورت در-22

 مراجعه خود هميشگي پزشك به بيني و چشم از آبريزش سرفه، گلودرد،

 .کنيد

 بهبودی از اطمينان جهت ضربه از پس هفته 3-4 شود مي توصيه-23

 .کنيد مراجعه  پزشك به پيگيری و

 به هفته يك از پس عالئم در بهبودی هرگونه وجود عدم صورت در-24

 .کنيد مراجعه پزشك

 افتد مي اتفاق هفته شش طول در کامل بهبودی موارد اغلب در-25

 باقي ماه سه تا عالئم از بعضي است ممكن موارد%  20 – 40 در هرچند

 .شود برطرف تدريج به و بماند

 هر بروز يا ناگهاني /شديد/  سريع بدحالي هرگونه بروز صورت در-26

 .بگيريد تماس( شهر اورژانس) 115  تلفن شماره با کننده نگران حالت

 

  نوبت در  3تشديد تهوع و استفراغ/ استفراغ مكرر و دائم )بيش از

 ساعت(  6-4

تشديد سردرد يا سردردی که به درمان پاسخ ندهد 

  حاالت تشنجي 

بي اختياری ادرار يا مدفوع 

ترشحات شفاف )آبكي( يا خوني از گوش و يا بيني 

خواب آلودگي شديد يا دشواری در بيدار شدن 

 تب 

تشديد بي قراری / تحريك پذيری 
سفتي گردن 

شنيدن صدا در گوش 

 بروز ضعف يا بي حسي در هر يك از اندام ها )دست و پا(تشديد يا 

       

 تشديد گيجي / منگي يا کاهش سطح هوشياری 

بزرگ تر شدن يك مردمك( ی دو چشماختالف سايز مردمك ها( 

 ناخواسته ی چشم ها، دوبيني، اختالل بيناييحرکات پرشي /پاندولي يا 

ضربان قلب بسيار تند يا کند 

اختالل در تنفس 

تورم / قرمزی/ ترشح محل زخم 

اختالل شنوايي يا تكلم 

اختالل حافظه 

اختالل در راه رفتن يا تعادل 

تشديد يا عدم بهبودی تورم و برجستگي پوست سر 
 


