
 

 ضربه و آسيب به سر

 بخش  اورژانس 

 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

بازگشت به كار و فعاليت طبيعي و معمولي بايد آرام و تدريجي - 71
از ناديده گرفتن عالئم خود و اصرار در بازگشت سريع به كار ، باشد

 خودداري ك.نيد

در صورتي كه در اثر ضربه دچار زخم باز شده ايد كه با بخيه ي - 71
جهت ، طبق دستور هنگام ترخيص، غير قابل جذب ترميم شده است

 پيگيري و خارج كردن بخيه ها مراجعه كنيد .

نياز به پوشش و پانسمان دارند و زخم هاي گ فقط زخم هاي بزر- 71
كوچك را مي توان باز و بدون پوشش نگاه داشت كه هنگام ترخيص 

 به شما گفته مي شود .

تا زماني كه رويش موها كامال روي زخم را بپوشاند هنگام تماس - 02
 با آفتاب آن را بپوشانيد . 

در صورت حمام كردن روي زخم را با پوشش پالستيكي بپوشانيد - 07
 ساعت زخم را خيس نكنيد . 02و تا 

، در صورت بروز عاليم بيماري هاي عمومي مانند سرماخوردگي- 00
آبريزش از چشم و بيني به پزشك هميشگي خود ، سرفه، گلودرد

 مراجعه كنيد .

هفته پس از ضربه جهت اطمينان از  2-2توصيه مي شود - 02
 بهبودي و پيگيري به پزشك مراجعه كنيد .

در صورت عدم وجود هرگونه بهبودي در عالئم پس از يك هفته - 02
 به پزشك مراجعه كنيد .

در اغلب موارد بهبودي كامل در طول شش هفته اتفاق مي افتد  - 02
% موارد ممكن است بعضي از عالئم تا سه ماه  22 – 02هرچند در 

 باقي بماند و به تدريج برطرف شود. 

در صورت بروز هرگونه بدحالي سريع / شديد/ ناگهاني يا بروز هر - 02
 انس شهر( تماس بگيريد .ژ)اور 772حالت نگران كننده با شماره تلفن 

در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 انس يا پزشك مراجعه كنيد :ژاور

 2-2نوبت در  2تشديد تهوع و استفراغ/ استفراغ مكرر و دائم )بيش از  -
 ساعت ( 

 تشديد سردرد يا سردردي كه به درمان پاسخ ندهد  -

 حاالت تشنجي   -

 بي اختياري ادرار يا مدفوع -

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

 خواب آلودگي شديد يا دشواري در بيدار شدن -

 تب  -

 تشديد بي قراري / تحريك پذيري  -

 سفتي گردن  -

 شنيدن صدا در گوش  -

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

 تشديد گيجي / منگي يا كاهش سطح هوشياري  -

 تر شدن يك مردمك (گ اختالف سايز مردمك هاي دو چشم ) بزر -

 اختالل بينايي ، دوبيني، حركات پرشي / پاندولي يا ناخواسته ي چشم ها -

 ضربان قلب بسيار تند يا كند  -

 اختالل در تنفس  -

 تورم / قرمزي/ ترشح محل زخم  -

 اختالل شنوايي يا تكلم  -

 اختالل حافظه  -

 اختالل در راه رفتن يا تعادل  -

 تشديد يا عدم بهبودي تورم و برجستگي پوست سر-

 

 ارتباط با ما و پاسخگويی به سواالت:

 8555داخلی:  -50803255150تلفن: 

 نوبت دهی كلينيك تخصصی:

 03253تماس تلفني ::                                               

 www.nobat.gmu.ac.irسامانه اينترنتي:                  

  *311*9191*9:                              #سامانه پيامكي

 آدرس سايت بيمارستان :    

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

4 5 



بيمار گرامي خانم / آقاي ...................................................... شما در اثر  
% ضربه هايي كه به سر 12بيش از ، دچار آسيب خفيف سر شده ايد، ضربه

وارد مي شود تنها موجب آسيب هاي خفيف مي شوند كه اين ضربه ها و 
اين آسيب ، آسيب هاي خفيف فقط تكان كوچكي در مغز ايجاد مي كنند

ها مشكل جدي و خطرناكي نداشته و معموال نياز به درمان ندارند  و 
خودبخود بهبود مي يابند اما باعث بروز عالئمي مي شوند كه از چند دقيقه 

تا چند روز پس از ضربه بروز مي كنند و بهبود آنها ممكن است از چند 
شرح حال ، مهم ترين روش تشخيصي، ساعت تا چند ماه طول بكشد

دقيق و معاينات كامل است. انجام تست هايي مانند سي تي اسكن يا ام 
آر آي تنها در صورت شك پزشك به وجود آسيب الزم است. شما با توجه 

 به ضربه ي سر و آسيب احتمالي بررسي كامل شده ايد : 

از مغز شما سي تي اسكن انجام نشده زيرا در حال حاضر با توجه به □ 
 معاينات و شرح حال نياز به انجام آن نمي باشد .

از مغز شما سي تي اسكن انجام شده كه طبيعي بوده و در حال حاضر □ 
 آسيب قابل مشاهده اي در آن ديده نمي شود . 

اما با توجه به اينكه ، در حال حاضر مي توانيد به منزل باز گرديد، براينبنا
ضربه اي به سر شما وارد شده است ممكن است عالئم و نشانه هايي 

مانند موارد زير در شما ايجاد شود كه بهبود كامل آنها چند روزتا چند هفته 
 طول مي كشد .

عالئم شايع پس از ضربه كه در طي چند روز تا چند هفته پس از ضربه   
 به سر بروز مي كنند : 

 عالئم جسمی :  - 8

 سردرد منتشر در كل سر  -

 سرگيجه / احساس سبكي سر  -

 تهوع / استفراغ -

 تپش و افزايش ضربان قلب  -

 تورم و برجستگي پوست سر  -

 اختالل تعادل  -

 خواب آلودگي يا كاهش خواب  -

 اختالل بينايي و تاري ديد  -

 دشواري در به خواب رفتن يا بيدار شدن -

 رنگ پريدگي  -

 كاهش هوشياري كوتاه مدت  -

 اختالل در راه رفتن  -

 عالئم خلقی :  - 2 

 خستگي و ضعف  -

 حساسيت به نور و صدا  -

 بي قراري و تحريك پذيري  -

 احساس اندوه و افسردگي  -

 اختالل رفتاري و رفتارهاي غير طبيعي  -

 اضطراب و نگراني  -

 تشديد بروز احساسات و عواطف  -

 عالئم شناختی :  - 5

 اختالل حافظه  -

 اختالل تكلم  -

 گيجي و منگي  -

 اختالل تفكر / كندي تفكر  -

 اختالل قدرت تمركز و توجه

پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي 

 زير توجه كنيد :

ساعت( پس از ضربه مهمترين زمان است و شما  02نخستين روز )  - 7
نبايد در اين زمان تنها بمانيد و حتما توسط يكي از افراد خانواده يا نزديكان 

 مراقبت شويد .

ساعت اوليه بايد توسط فرد ديگري  02در صورت خوابيدن در طول  - 0
ساعت از خواب بيدار شويد تا بروز هرگونه خواب آلودگي و  0-2هر 

 دشواري در بيدار شدن مشخص شود .

بهتر ، مي توانيد هر مقدار ميل داريد به ميزان تحمل خود غذا بخوريد - 2
و وعده هاي سبك شروع كرده و در پ است در ابتدا با مايعات و سپس سو

 صورت تحمل غذاي معمولي خود را مصرف كنيد .

 ذهني و خواب كافي داشته باشيد . –استراحت زياد جسمي  - 2

تا زماني كه خود و ديگران احساس كنيد كامالً بهبود يافته و به  - 2
حالت طبيعي و قبل از ضربه برگشته ايد نبايد تنها بمانيد و يا به تنهايي 

 به فعاليت هايي مانند حمام رفتن بپردازيد .

از بلند كردن / تكان دادن / هل دادن و كشيدن بارهاي سنگين و  - 2
 هفته خودداري كنيد . 2حركات سريع و خم و راست شدن تا 

نرمش و خانه ، ورزش، از شركت در فعاليت هاي سنگين جسماني - 1
 هفته خودداري كنيد.  2داري تا 

روزانه چند نوبت كوتاه مدت ، پياده روي سبك بهترين ورزش است - 1
 حتي درون منزل راه برويد و آرام آرام ميزان آن را افزايش دهيد .

از فعاليت هايي كه نياز به تمركز ذهني زياد دارد مانند كار با  - 1
 كامپيوتر و بازي هاي ويدئويي خودداري كنيد .

هفته اول هنوز دچار سر درد مي شويد  0-2در صورتي كه در طي - 72
ساعت بعد از آن از  2و همچنين در صورت استفاده از داروهاي مسكن تا 

زمان شروع رانندگي يا كار با وسايل و ماشين ، رانندگي خودداري كنيد
 آالت را از پزشك سوال كنيد .

 هرگز بدون اجازه ي پزشك رانندگي نكنيد. ،در صورت بروز تشنج- 77

از شركت در مراسم / تئاترها / مكان هايي با نور و صداي زياد كه - 70
 خودداري كنيد .، باعث تحريك سردرد مي شود

در صورت بروز درد تنها از استامينوفن يا دارويي كه پزشك تجويز - 72
از مصرف داروهاي حاوي آسپرين يا ضد درد و ضد ، كرده استفاده كنيد

ناپروكسن و مفناميك ، لوفن، ژالتهاب هاي غير استروئيدي مثل بروفن
 اسيد تا چهار هفته خودداري كنيد . 

از مصرف داروهاي آرام بخش و خواب آور و موادي كه باعث خواب - 72
 آلودگي مي شوند خودداري كنيد .

حتماً دوره ي درمان آن را به طور ، در صورت تجويز آنتي بيوتيك- 72
 كامل به پايان برسانيد

در صورت بروز تورم پوست در محل ضربه از كمپرس سرد با كيسه  -72
دقيقه اي  02 72-ي يخ استفاده كنيد و اين كار را روزانه چندين نوبت 

 تكرار كنيد .
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