
  

 رژيم غذايي 
  ضربه به سر باعث افزايش نيازهاي غذايي

بيماران مي شود، بايستي هر چه زود تغذيه 
  بيمار شروع شود.

  بعد از هوشياري كامل و عدم وجود تهوع و
استفراغ مي تواند از رژيم غذايي مايعات 

صورت عدم وجود تهوع و استفاده كند و در 
ت از رژيم عاستفراغ مي تواند بعد از چند سا

 .عمولي استفاده كندم
  ،براي پيشگيري از يبوست، از مايعات

 سبزيجات و ميوه جات استفاده كند.
  دارو درماني

   داروهاي خود را به صورت منظم و در
  مصرف نمائيد. نوصيه شده به شرح ذيلساعت 
١. ..................................................................... 
٢. ..................................................................... 
٣. ..................................................................... 

  .....................................................نام پزشك معالج شما :
  ................................تاريخ پيگيري و مراجعه به پزشك :

  با آرزوي سالمتي هر چه سريعتر براي شما مددجوي گرامي
 

و استراحت فعاليت   
  به بيمار توصيه مي شود كه به مدت دو روز

و هنگام شروع به در بستر استراحت كند 
حركت در صورت بروز سردرد و سرگيجه در 

 بستر دراز بكشد
 از  تا يك هفته پس از آسيب به سر

برگشتن به كار و انجام فعاليت هاي روزمره 
  خوداري كند.

   در صورت آسيب شديد سر، انجام فعاليت
به صورت تغيير وضعيت در بستر و انجام 
ورزش در محدوده حركتي مفاصل توصيه مي 

  شود.
  جهت جلوگيري از افزايش فشار داخل

 ٣٠جمجمه،  در هنگام استراحت زير سرشان 
ز خم كردن سر و گردن، درجه باال باشد، ا

  مفاصل لگن و زانو خوداري كند.

 

 
 

 
  مراقبت هاي بعد از ضربه به سر

   
 آدرس سايت بيمارستان:

www.nekuei.muq.ac.ir 
 واحد آموزش
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 ضربه به سر
عبارتند از  سرعلل متداول آسيب ديدگي هاي 

تصادف با وسايل نقليه موتوري، خشونت هاي 
 اصابت گلوله و اجسام تيزشتم، و منجر به ضرب

  و سقوط از بلندي. 
صدمات سر منجر به آسيب جمجمه، بافت مغز 

  دو مي شود.و يا هر 
  عالئم شايع:

  كاهش سطح هوشياري مهم ترين نشانه در
 صدمات مغزي است

  جهنده استفراغتهوع و  
 و سردرد جهيسرگ  
 يينايب ضعف و ديد يتار 
 خونريزي از بيني و گوش 
 يفراموش 
 تعادل عدم 
 گوش دور چشم و پشت يدوكب 
 تشنج 
 ضعف اندام ها 

 مارستانيب از صيترخ و ضربه به سربعداز آنچه
  : ديبدان ديبا

(ضربه به سر بدون هيچ  بعد از تكان مغزي
و  اسكن بيمار) CTآسيب قابل مشاهده اي در 

ترخيص از بيمارستان، در صورت بروز نشانه 
 د: يهاي زير به پزشك مراجعه كن

O اشكال در بيدار شدن و صحبت كردن  
O گيجي و عدم آگاهي نسبت به اطراف  
O سردرد شديد  
O جهنده استفراغ 
O تاري ديد 
O ضعف در يك نيمه از بدن 
 تا نمايد بيدار را بيمار يكبار ساعت ٢ هر 

 او هوشيارى وضعيت ديشو مطمئن
  است طبيعى

 مهمترين ضربه از بعد اوليه ساعت٢٤ 
 دقيقاً ميبايستي بيمار كه هستند ساعاتي

 .شود نظرگرفته تحت
 بيمار ، سر ضربه از پس اول ساعت ٢٤ در 

 .باشد داشته زيادى بدنى فعاليتنبايد 
 

 ازگوشي زيخونر ،يمغز ازضربه بعد كهيدرصورت 
 و عطسه و سرفه كردن، نيف از د،يداشتي نيوب

. در  ديكن اجتناب نيسنگ اءياش بلندكردن
از پنبه چرب ،صورت اجازه براي استحمام 

 داخل گوش استفاده كنيد.
  سردرد، بروزتب، صورتبعد از ترخيص،در 

 معالج پزشك به سروگردن عضالتي گرفتگ
 .ديكن مراجعه

 اقدام به ازين سر پوست ريز خون تجمع و ورم 
 .ابدي يم بهبود خودبخود و نداردي خاص

  سردرد و سرگيجه عارضه اي شايع  بعد از ضربه
به سراست كه ممكن است مدت ها ادامه 
داشته باشد. ولي در صورت تشديد بايد به 

 پزشك معالج اطالع داده شود.
  احتمال بروز تشنج بعد از ضربه به سر بيشتر

داروهاي مي شود، براي پيشگيري بايستي 
تجويز شده را طبق دستور به دقت استفاده 

 كرد
 يجراح ازعمل پس روز ده تا هفته كي، 

.                             ديكن مراجعه ها هيبخ دنيكش  جهت
    ديكن ،استحمامبا نظر پزشك معالج              . 
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