مددجوی گرامی بعد از بروز هریک از عشئر زیر سرریعا

 )7بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب و

به پزشک مراجعه کنید:

جلوی ماشین الزامیست.

استفراوهای مکرر

 )8استفاده از صندلی ماشین برای کودکان کمترر از 5

الشنج
خروج مایع شفاآ یا خونیبه از بینی و گوش

سال الزامی است.

سردرد مداوم
کاه

اردبیل
شبکه ب داشت ودرمان مشگین ش ر
بیمارستان ولیعرر(عج) مشگین ش ر

هوشیاری

بخ

الاری دید و دوبینی و ضعف بینایی

اور انس

عنوان:صدمات سر

فراموشی
عدم العادل
الب و افزای

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب داشتی درمانی

ضربان قلب و النفس

الوصیههایی ج ت جلوگیری از صدمات سر:
 )1رعایت سرعت مجاز در هنگام رانندگی

(ینچه بیماران باید بدانند)

چند نکته:
در حالت خونریزی از بینی و گوش نباید حتی المقردور
سرفه یا عطسه نمود نباید هری الششری ج رت المیرز
کردن محل خروج این الرشحات انجام داد.

 )2استفاده از کشه ایمنی در موالورسواران

الغذیه در بیماران ضربه به سر:

 )3عدم استفاده از روروئک برای کودکان

بعد از ضربه به سر نیاز بره انرر ی نریر برابرر افرزای

 )4کودکان زیر  8سال و کودکان  8الا  11سال حتمرا
با افراد بزرگتر از عرض خیابان عبور نمایند.
 )5رعایت ایمنی در انجام ورزشها و محیط کار
 )6مثش ورزشهایی مانند اسب سواری – اسکی –

مییابد .از روز اول الا  2هفته بعرد از ضرربه منیزیروم و
روی در بدن کاه

پیردا مری کنرد و مرررآ یجیرل

اسفناج گوشت قرمز و الخرر مررو و لبنیرات و مراهی
الوصیه میشود.
مررآ ویتامین و یب:
نق

م می در ب بود عشئر دارد که الوصیه به خروردن

اسکیت – دوچرخه سواری نیاز به کشه ایمنی

میوه جات الرازه و نوشریدن چنردین لیروان یب در روز

دارند.

میشود.

ال یه کننده :ویدا یارمحمدی
زیر نظر:
ب من م دیزاده(سوپروایزر یموزشی)
شبنر نجفزاده(مسئول اور انس)
النظیر :دفتر ب بود کیفیت
6931

ضربه به سر :سر شایع الرین محرل وارد یمردن صردمه

بعد از ضربه به سر ممکن است هوشیاری الحرت الراریر

درمراقبت از بیماری ضربه به سرینچه باید بدانیر:

بوده و ضربه به سر شایع الرین علت بستری در هنگرام

قرار گیرد که در هر صورت نیاز به چند سراعت الحرت

 )1داشتن استراحت الزم و کرافی در منرزل براسرا

الرررادفات سررقو از ارالفرراا و نررزاا و خروصررا

نظر بودن دارد.

موالورسواران میباشد.

روشهای الشخیری ضربه به سر:

باید بدانیر :صدمات سر 3دسته م ر میباشند:

 -رادیوگرافی جمجمه

-1یسیب پوست سر

 -سی الی اسکن مغز

 -2شکستگی جمجمه

 -ینژیوگرافی مغزی

 -3صدمات نسجهای مغز و خونریزی مغزی

 MRI -مغز

دستور پزشک
 )2در هنگام استراحت ب تر است زاویه سر و بردن برا
سطح افق  31درجه باشد.
 )3در چند روز اول از خوردن غذاهای سنگین پرهیرز
شود.
 )4داروهای الجویزی به صورت منظر و سرساعت میرل
شود.
 )5از انجام ورزش های سنگین و فعالیرتهرای سرخت
پرهیز شود.

از جمله پیامدهای ضربه به سر
الشنج – سردردهای مداوم – خرونریزیهرای مغرزی –
عفونت مغرزی – فراموشری عقرب افترادگی یهنری –

 )6از ایجراد دیبوسرت بررا اسرتفاده از ر یرر مناسررب
جلوگیری شود.
 )7در صورت مررآ طوالنی مدت دارو قبرل از االمرام
دارو ج ت ال یه دارو و دریافت نسرخه بره پزشرک

اختشالت خلقی و یهنی

مراجعه شود.
هشداردهندهالرین عشئر ضربه به سر:
ال وا – استفراو – گیجی کاه
شاید به نظر برسد اگر ضرربه بره سرر باعره کراه
هوشیاری نشود م ر نیست اما بدانیر که حتی ضرربات
ساده سر فرد را می الواند مستعد بیماری های روحری و
جسمی نماید.

هوشیاری – سردرد –

الاری دید – اخرتشالت العرادل – اخرتشل در خرواب –
مشکشت حافظه . ...

 )8در صورت جراحی پانسمان طبرق دسرتور پزشرک
العویض شود و در زمان مناسب و الوصیه شده ج ت
کشیدن بخیه اقدام شود.

