
 

 ضربه به سر 

 بخش  جراحی عمومی

 0011تاریخ بازنگری : —واحد آموزش سالمت 

در صورتیکه جراحتی روی قسمتتتی اب نتدا دار تد 

حداکثر  ک روب در میاا پانسماا آا را تعو ض نمائید 

و در بماا تعیین شده جهت کشیدا نخیه ها مراجعته 

 نمائید .

جهت جلوگیری اب بخم نستر اب تشک مواج استتتدتاده 

 شود و نیماراا مرتب وضعیت داده شوند .

داروهای خود را نه صورت منظم و در ساعت تنتظتیتم 

 شده مصرف کنید.

هدته نعد جهت کشیدا نخیه  2در صورت جراحی سر 

 ها نه اورژانس مراجعه شود.

جهت جلوگیری اب  بوست نهتر است اب غذاهای پرفیبر 

مانند سبز جات و میوه ها ی مانند انجتیتر و ازتوبرد 

 استداده شود.

اب بور بدا خودداری کرده و اب دستشتو تی فترنت تی 

 استداده کند

.  

در صورت بروز هر یک از عالئم هشدار 

به اورژانس مراجعه “  ی  زیر مجددا دهنده

 نمائید: 

 سر گیجه شدید 

 اختالل هوشیاری 

 تشنج 

 سردرد 

 تنگی نفس 

 تاری دید و ضعف بینایی 

  ادامه خونریزی با تشرح خونابه ای 

  درد شدید هنگام راه رفتن 

  افزایش قابل توجه ضربان قلب و تنفس 

 عدم تعادل 

  فراموشی 
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 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

 0033بخش  جراحی 



 ضربه به سر

ضرنه نه سر میتواند همراه  ا ندوا اب دست دادا 

 هوشیاری ناشد.

 علت های ضربه به سر:

 تصادفات رانندگی

 سقوط اب ارتداع

 درگیری جسمی

 حوادث حین کار و وربش

توجه داشته ناشید که نودا  ا نبودا تورم در محل 

 وارد آمدا ضرنه رنطی نه جدی نودا آسیب ندارد.

 

 انواع صدمات به سر 

آسیب نه پوست سر )پارگی ، جراحت و خونر زی ب ر 

 پوست همراه نا تورم و کبودی(

 شکست ی جمجمه

 صدمات نافت مغزی )صدمات داخل جمجمه(

 عالئم ضربه  سر : 

 خواب آزودگی  ا گیجی  ا من ی 

 تهوع و استدراغ مکرر

 تاری د د 

 اشکال در صحبت کردا

 ضعف عضالنی 

 هم اندابه نبودا مردمکها 

 فراموشی  –کاهش هوشیار موقت  ا طوالنی 

 تحر ک پذ ری 

 سردرد 

 خونر زی اب نینی و گوشی و کبودی اطراف چشم 

 خونر زی اب پوست سر در صورت وجود بخم

 اصول کلی درمان  :

نستری کردا نرای ب ر نظر گرفتن نیمار ، در صورت  -1

داشتن عالئم شد د مانند کاهش هوشیاری و  شکست ی 

 جمجمه 

انجام اقدامات تشخیصی مانند آبما ش خوا ،  -2

 انجام راد وگرافی و سی تی اسکن .

تعیین آسیب و میزاا صدمه ا جاد شده تنها نا معا نه 

، مشاهده دقیق و تحت نظر قرار دادا امکاا پذ ر 

 می ناشد .

*امکاا دارد پس اب معا نه و نررستی فترد تتوست  

پزشک نیمار مرخص و نه خانه فرستاده شود ، کته 

حتماٌ نا د  ک فرد قانل اطمیناا در کنار نیمار نمانتد 

 و مراقب ظاهر شدا عالئم هشدار ناشد .

ساعت اول بعد از ضربه از نظر برروز  42* 

 . عالئم و عوارض جدی بسیار مهم است

مراقبت های الزم برای بیماران در 

 منزل  :

هن ام استراحت در منزل نهتر است جهت پیش یری 

اب مشکالت تندسی و نهتر خارج شدا خل  ب ر سر 

 درجه ناال ناشد. 03نیمار،  

نه منظور کاهش استرس و نی خوانی محی  بندگی 

را آرام و ساکت ساب د و اب وارد امدا هیجاا نه نیمار 

 خودداری فرما ید.

در چند روب اول اب مصرف غذاهای سن ین پرهیز 

شود و جهت جلوگیری اب استدراغ غذا در مقدار کم و 

 وعده های نیشتری مصرف شود. در
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