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 مراقبت های الزم برای بیماران ضربه به سردرمنزل:

 داشتن استراحت الزم طبق دستور پزشک. -1

 درجه باخط افق. 03باالبردن زیر سربازاویه  -2

خودداری از مصرف غذاهای سنگین در چنننر روز      -0

 اول.

 استفاده منظم  ازداروها. -4

 خودداری از انجام ورزش های سنگین .  -5

 اقرامات درمانی بیماران ضربه به سر 

بیماران با صرمات شریر به سر برای درمنان ننیناز بنه         

بستری در بخش مراقبت ویژه مغز واعصاب دارنر و برای 

درمان بعضی از خونریزی های مغزی نیاز بنه اعنمنال        

جراحی و تخلیه لخته می باشر و تعراد زیادی از اینن      

بیماران مرت های طوالنی نیاز به مراقبت های ویژه در 

 مراکز درمانی پیرامی کننر .

 

 

 

 

 

 

ماهنامه سراسری اختصاصی اطالعات پزشکز زی ی پز زرا            منبع :   

 .4931، ت ر ماه 41پشک ی  ، کماره 

 

منینران   —شهرستان صومعه سنرا   نشانی تروین کننره :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینننی   

 )ره(  

 31044020341شماره تماس : 

 سایت بیمارستان:

http://www.gums.ac.ir/imamh 

  
 
 

                
 دانشگاه علوم پشک ی ی خدمات بهداکتی گ الن     

  ب مارستان امام خم نی )ره( صومعه سرا           

     

 به سر)تروما به سر (  ضربه

 مددجویان ضربه به سر گروه هرف:

 زیر نظر کم ته ی ارتقاء  سالمت

493293933تاریخ:  

در ضربه به سر خنواب  

آلننودگننی شننریننر ،     

استفراغ هنای منرنرر      
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 نشانه های ضربه به سر :

 پارگی پوست سر  -1

 شرستگی جمجمه  -2

 سردرد شریر و سرگیجه  -0

 خروج خونابه ومایع مغزی نخاعی از گوش وبینی . -4

عالمت  راکون )کنبنودی دورینک وینادوچشنم              -5
 مصروم (

 عالمت باتل  )خونمردگی پشت الله گوش ( -6

 غیر قرینگی  صورت  -7

 افزایش فشارخون همرا با کاهش تعراد نبض . -8

 تهوع واستفراغ  -9

 فلج انرام ها -13

 کاهش سطح هوشیاری -11

 تشنج -12

 روش های تشخیصی:

از روی عالیم ظاهری بیمارکه درنشانه های شایع  -1

 ضربه سر گفته شر. 

شرستگی های جمجمه از روی گرافی ساده سر  -2

 گرفته شره تشخیص داده می شود.

 

انجام سی تی اسرن یا تصویر گرافی سه بعری مغزکه  -9

 خونریزی های داخل مغز رانشان می دهر.

 کمک های اولیه در تروماهای سر:

 ارزیابی اولیه و احیای قلبی ریوی . -1

درآسیب های گردنی حتما سرو گردن توسط آتنل     -2

 مورد حمایت قرار گیرد .

 %133اکسیژن  -0

آماده سازی ساکشن زیرا در صورت استفراغ ننمنی      -4

 توان سرو گردن را تغییر داد  .

 جسم خارجی را به هیچ عنوان خارج نرنیر . -5

 درتروماها هرگز از فشارمستقیم استفاده نرنیر . -6

 از راه  دهان چیزی به مصروم داده نشود.  -8

بایر مواظب بود که سرفه های شریر توسط مصروم  -9

صورت نگیرد زیرا این امر موجب می شود کنه فشنار       

 .خون در سر زیاد شود  

 به نام خدا

 ضربه به سر ) تروما به سر (

:دو نوع استضربه به سر   

در -2همان لحظه اثر می کنر . ،ضربه به سر  -1

 برخی ازضربه به سر ، مرتی بعر عالئم ظاهر می شود.

سرشایعترین محل وارد آمرن صرمه بوده و ضربه بنه  

سر شایعترین علت بستری و مرگ ومنینر بنینمناران         

% موارد مرگ و میر حاصنل از      65تصادفی می باشر 

% منوارد        42ضربه به سر در اثر ضایعات موضعی و   

 دیگر ضایعات منتشره مغزی است .

 عوارض ایجاد شره به دنبال صرمه به سر :

 خونریزی های مغزی -1

 تورم در بافت مغز -2

 تران مغزی -0

 تشنج -4

 شرستگی استخوان جمجمه-5

 عفونت - 6

 

 


