ضربه به سر
ضرتِ تِ سر تیشتر در سٌیي وَدوی ٍ ًَخَاًی _ ٍ )15 -19
در سٌیي تاالتر از  75سال اتفاق هی افتذ تیشتر آسیثْای
هغسی خفیف هی تاشٌذ ٍ تاػث آسیة تِ هغس ٍ ػَارع
درازهذت ًوی شًَذ.

علت :
افتادى شایؼتریي ػلت آسیثْای سر هی تاشذّ .وچٌیي
تظادف تا هَتَر سیىلت ،تظادف ػاتر پیادُ ٍ ،ترخَرد اشیاء
تِ سر هاًٌذ فرٍ رفتي چالَ در سر از دیگر ػلل ضرتات هغسی
ّستٌذ.

در تؼضی هَارد خَى در زیر پَست سر خوغ هی شَد ٍ تاػث
تشىیل لختِ ّای تسري هی شَد وِ تا ّوراُ تا ٍرم ّوراُ هی
تاشذ.

شذُ ٍ تحت درهاى لرار گیریذ .تستِ تِ ایي وِ چگًَِ دچار
خراحت شذُ تاشیذ ٍ زهاى آخریي تسریك ٍاوسي وساز ،هوىي
است ترای شوا ٍاوسي وساز تدَیس شَد.

هَارد فَق خطرًان ًیستٌذ ٍ در ػرع یه یا ّ2فتِ ترطرف هی شًَذ.

توصیه های الزم پس از مرخص شذن در ضربات

عالئن در آسیة های جذی و ضرتات وارده ته هغس
شاهل هوارد زیر هی تاشذ:

 فراهَشی ،هظذٍم لحظات لثل ٍ تؼذ از ساًحِ ٍ خَد ساًحِ را
تخاطر ًوی آٍرد.



گیدی



اشىال در توروس حَاس



استفراؽ



اختالل دیذ

 تشٌح
در طَرت هشاّذُ ػالئن فَق تایذ سریؼاً تِ یه هروس درهاًی
هراخؼِ وٌیذ.

 درد شذیذ
هؼوَال تذًثال ضرتات ٍاردُ تِ سر درد شذیذ ٍخَد دارد زیرا
پَست سر ٍ طَرت هحل ّای تسیار حساس ًسثت تِ درد
در تذى هی تاشٌذ.
پَست سر دارای ػرٍق خًَی فراٍاى هی تاشذ .تٌاترایي حتی
یه تریذگی وَچه در پَست سر ٍ پیشاًی تاػث خًَریسی
فراٍاى هی شَد.

 تشکیل لخته در زیر پوست سر

زخم

 تخیِ ّا 7رٍز تؼذ تایذ وشیذُ شًَذ ٍ تا آى هَلغ
زخن خشه ًگِ داشتِ شَد.
 در طَرت حوام وردى آى را تپَشاًیذ.

 در طَرت لرار گرفتي در هؼرع ًَر هستمین خَرشیذ تا
زهاى در آهذى هَ هحل تخیِ ّا را تپَشاًیذ

داروها
 در طَرت ٍخَد درد هی تَاًیذ از هسىي ّا هثل استاهیٌَفي
استفادُ وٌیذ .اها استفادُ از آسپریي هٌغ هظرف دارد زیرا تاػث
تشذیذ خًَریسی هی شَد.
 از هسىي ّایی وِ تاػث خَاب آلَدگی هی شًَذ .هثل
دیازپام یا استفاهیٌَفي وذئیي استفادُ ًىٌیذ .زیرا هوىي است
تاػث هخفی شذى ػالئن طذهات خذی هغس شًَذ.

عالئم

 خونریسی فراواى

خفیف :

 در طَرت تدَیس آًتی تیَتیه ٍ ضذ تشٌح طثك دستَر
دارٍّا را حتواً هظرف وٌیذ.

تشخیص:
هؼایٌِ فیسیىی تِ تشخیض شذت آسیة ّای ٍاردُ ووه هی وٌذ.
رٍش ّای تشخیظی دیگر شاهل ػىس رادیَلَشی سادُ از خودوِ،
ام آرآی ٍ سی تی اسىي هی تاشذ.

درمان :
در ضرتات خفیف در طَرت پارگی پَست ،تریذگی تخیِ هی شَد
اها در طَرت ترٍز طذهات شذیذ ،هی تایست در تیوارستاى تستری

فعالیت






از دٍچرخِ سَاری ٍ راًٌذگی تا ّ 2فتِ پرّیس وٌیذ ٍ
در طَرت ساتمِ تشٌح ایي هحذٍدیت هوىي است تیشتر
شَد.
تْتریي ٍرزش ترای شوا پیادُ رٍی است .وِ حتواً
رٍزاًِ اًدام شَد.

 تة ،التْاب ٍ لرهسی در ًاحیِ تخیِ شذُ
 سفتی گردى

 سردرد شذیذ ٍ پیشرًٍذُ
 ضؼف در اًذام ّای تذى
 ترٍز طذاّای خذیذ در گَش ٍ ّر ػالهت خذیذ.



در طَرت ػول تا  3هاُ تؼذ از آى از اًدام ٍرزشْای
سخت خَدداری وٌیذ.

برای پیشگیری

تا سِ هاُ از شٌا وردى پرّیس وٌیذ تخظَص در طَرت
ٍخَد ساتمِ تشٌح ٍ در ایي راتطِ تا پسشه خَد هشاٍرُ
وٌیذ.

 در حیي راًٌذگی وورتٌذ ایوٌی را تثٌذیذ.



از هظرف هشرٍتات الىلی ٍ سیگار پرّیس وٌیذ.

 تؼذ از رفتي تِ خاًِ هی تَاًیذ تِ تذریح فؼالیت رٍزاًِ
خَد را شرٍع وٌیذ ٍ ظرف ّ 2-3فتِ هی تَاًیذ سر وار
ترٍیذ .اگر وار شوا سٌگیي است هوىي است ایي زهاى تا
هشاٍرُ تا پسشه خَد تیشتر شَد

ّ یچگاُ در حالت هستی ٍ خَاب آلَدگی راًٌذگی ًىٌیذ
ٌّ گام هَتَر سَاری از والُ ایوٌی استفادُ وٌیذ

ّ ویشِ در هاشیي وَدن خَد را در طٌذلی هخظَص وَدن
لرار دّیذ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ضربات مغزی

 پلِ ّا هدْس تِ ًردُ تاشٌذ

 پٌدرُ ّا در سطحی ًظة شًَذ وِ وَدن تِ آى دسترسی
ًذاشتِ تاشذ.

منابع:

درصورت بروز عالیم زیر سریعاً به پسشک
مراجعه شود:

 اختالل در دیذ
 خرٍج هایغ شفاف از گَش یا تیٌی
 استفراؽ
 تشٌح
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