
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضربه به سر

در صَرتیکِ خزاحتی رٍی قسوتی اس تذى داریذ حذاکثز .4

یک رٍس در هیاى پاًسواى آى را تعَیض ًوائیذ ٍ در سهاى 

 تعییي ضذُ خْت کطیذى تخیِ ّا هزاخعِ ًوائیذ .

ک هَاج استفادُ ضَد ٍ خْت خلَگیزی اس سخن تستز اس تط.5

 تیواراى هزتة ٍضعیت دادُ ضًَذ .

دارٍّای خَد را تِ صَرت هٌظن ٍ در ساعت تٌظین ضذُ .6

 هصزف کٌیذ.

ّفتِ تعذ خْت کطیذى تخیِ ّا تِ  2در صَرت خزاحی سز .7

 اٍرصاًص هزاخعِ ضَد.

خْت خلَگیزی اس یثَست تْتز است اس غذاّای پزفیثز .8

ي اًدیز ٍ الَسرد استفادُ هاًٌذ سثشیدات ٍ هیَُ ّایی هاً

 ضَد.

اس سٍر سدى خَدداری کزدُ ٍ اس دستطَیی فزًگی استفادُ .9

 کٌذ.

 

در صورت بروز هر یک از عالئن زیر هجدداٌ به 

 اورشانس هراجعه نوائید: 

سز گیدِ ضذیذ 

اختالل َّضیاری 

تطٌح 

سزدرد 

تٌگی ًفس 

تاری دیذ ٍ ضعف تیٌایی 

 اداهِ خًَزیشی تا تطزح خًَاتِ ای 

 درد ضذیذ ٌّگام راُ رفتي 

 افشایص قاتل تَخِ ضزتاى قلة ٍ تٌفس 

عذم تعادل 

 فزاهَضی 

 

 WWW.GMU.AC.IRسایت بیمارستان از طریق لینک :

ول گنابادی قابل و ورود به پورتال بیمارستان عالمه بهل

 دسترسی می باشد.
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 12/9/97 تاسًگزی:



 

 ضربه به سر
 َّضیاری تاضذ.ضزتِ تِ سز هیتَاًذ ّوزاُ یا تذٍى اس دست دادى 

 علت ّای ضزتِ تِ سز:

 تصادفات راًٌذگی

 سقَط اس ارتفاع

 درگیزی خسوی

 حَادث حیي کار ٍ ٍرسش

تَخِ داضتِ تاضیذ کِ تَدى یا ًثَدى تَرم در هحل 

 ٍارد اهذى ضزتِ رتغی تِ خذی تَدى آسیة ًذارد.

 

 

 انواع صدهات به سر 

آسیة تِ پَست سز )پارگی ، خزاحت ٍ خًَزیشی سیز .1

 پَست ّوزاُ تا تَرم ٍ کثَدی(

 ضکستگی خودوِ.2

 خودوِ(صذهات تافت هغشی )صذهات داخل .3

 : به گستردگی صدهه بستگی دارد عالئن ضربه  سر

 خَاب آلَدگی یا گیدی یا هٌگی .1

 تَْع ٍ استفزاغ هکزر.2

 تاری دیذ .3

 اضکال در صحثت کزدى.4

 ضعف عضالًی .5

 ّن اًذاسُ ًثَدى هزدهکْا .6

 فزاهَضی  –کاّص َّضیار هَقت یا عَالًی .7

 تحزیک پذیزی .8

 سزدرد .9

 خًَزیشی اس تیٌی ٍ گَضی ٍ کثَدی اعزاف چطن .10

 خًَزیشی اس پَست سز در صَرت ٍخَد سخن.11

 اصول کلی درهاى  :

تستزی کزدى تزای سیز ًظز گزفتي تیوار ، در صَرت .1

داضتي عالئن ضذیذ هاًٌذ کاّص َّضیاری ، ضکستگی 

 خودوِ 
 

اًدام اقذاهات تطخیصی هاًٌذ آسهایص خَى ، اًدام .2

 رادیَگزافی ٍ سی تی اسکي .

تعییي آسیة ٍ هیشاى صذهِ ایداد ضذُ تٌْا تا هعایٌِ ، .3

هی هطاّذُ دقیق ٍ تحت ًظز قزار دادى اهکاى پذیز 

 تاضذ .

*اهکاى دارد پس اس هعایٌِ ٍ تزرسی فزد تَسظ پشضک تیوار 

هزخص ٍ تِ خاًِ فزستادُ ضَد ، کِ حتواٌ تایذ یک فزد قاتل 

اعویٌاى در کٌار تیوار تواًذ ٍ هزاقة ظاّز ضذى عالئن 

 ّطذار تاضذ .

ساعت اول بعد از ضربه از نظر بروز عالئن و عوارض  24*

 . جدی بسیار ههن است

 هراقبت های الزم برای بیواراى در هنسل  :

ٌّگام استزاحت در هٌشل تْتز است خْت پیطگیزی اس .1

 30هطکالت تٌفسی ٍ تْتز خارج ضذى خلظ سز تخت 

 درخِ تاال تاضذ.

تِ هٌظَر کاّص استزس ٍ تی خَاتی هحیظ سًذگی را .2

آرام ٍ ساکت ساسیذ ٍ اس ٍارد اهذى ّیداى تِ تیوار 

 خَدداری فزهاییذ.

ر چٌذ رٍس اٍل اس هصزف غذاّای سٌگیي پزّیش ضَد د.3

 ٍ خْت خلَگیزی اس استفزاغ غذا در هقذار کن ٍ در
 ٍعذُ ّای تیطتزی هصزف ضَد.

 


