
سر به ضربه

نيستند، مهم خيلي نشوند، كما يا بيهوشي باعث اگر سر ضربات ما بيشتر نظر از شايد
ب بيايداما و ساده ظاهر به ضربات حتي ميبدانيد هم بيمارياهميت به منجر هايتوانند

ناتواني از عمر پايان تا بيمار موارد، از بعضي در كه شوند متعددي جسمي و هاييروحي
مين رنج رواني اختالالت يا صرع .بردظير

پديدهب سخت جسمي با سر شديد و ناگهاني برخورد نتيجه در مغزي آسيب كلي طور
ميمي كه باشدآيد شديد يا متوسط خفيف، صورت به .تواند

تنها است ممكن موارد برخي در و است هوشيار ديده آسيب شخص آن، خفيف نوع در
هوشيار ثانيه چند آسيببراي شخص شديد، و متوسط حالت در دهد. دست از را خود ي

طوالني زمان مدت در هوشياري عدم دچار ميديده .شودتري
سنين در ندارند، جدي عالئم حادثه وقوع زمان در كه ضرباتي از بسياري نشود فراموش

مي بيماريباالتر به شوندتوانند منجر صرع و سردرد قبيل از .هايي
ش سر كهضربات شود. مي وارد مغز و جمجمه سر، پوست به كه است آسيبهايي امل

اجسام اصابت ارتفاع، از سقوط تصادف، از ناشي آسيب
است. ورزشي فعاليتهاي و تيز نوك غير يا تيز نوك

سر: به ضربه دچار بيماران در باليني مهم عالئم
دقيقه• يك حدود هوشياري موقت كاهش
نسبت• معموال كه استفراموشي حادثه صحنه به
تشنج•
شديد• سردرد
استفراغ• و تهوع
گوش• پشت و چشمها دور كبودي
حسي• اختالل و حياتي عالئم در عصبي-اختالل

درماني: روشهاي
زخمهـاي و ساده جراحات در دارد. وارده آسيب و جراحت وسعت به بستگي درمان

روز چنـد تـا ساعت چند مدت به ماندن نظر تحت نيازمند صـدماتسطحي در و اسـت
مي درماني دارو و روز چند تا ماندن نظر تحت و بستري نيازمند باشد.بحراني

نماييد: توجه آنها به بايد درمان از بعد كه نكاتي
باشـيد• داشته كافي استراحت منزل در پزشك نظر طبق

سر زاويه است بهتر استراحت باشد).30(هنگام درجه

ودار• كنيـد مصرف مقرر ساعت در را خود دروهاي
اتمـام از قبـل دارو، مـدت طوالني استفاده صورت

كنيد. مراجعه پزشك به داروها

نماييد.• خودداري سنگين غذاي صرف از اول روز چند در



كـه• فعاليتهـايي و سـنگين ورزشـهاي از اول روز چند در
بپرهيزيد. دارد را سر به ضربه احتمال

صورت• ميـاندر در روز يـك حـداكثر جراحـت، داشتن
كشيدن جهت مناسب وقت در و شود تعويض آن پانسمان

نمائيد. مراجعه بخيه

كنيد: پزشكمراجعه به سريعا عالئمي چه بروز صورت در
سر• از خاصي منطقه در خصوصا شديد سردرد

گردن• كردن خم هنگام شديد درد يا گردن شدن سفت

مايع• يا خون شدن بينيخارج و گوش از شفاف

آلـودگي• (خواب طبيعي غير آلودگي خواب يا گيجي حالت

مي طرف بر خوابيدن با كه خستگي از مشكليناشي شود،
ندارد).

تعادل• عدم

پيوسته• صورت به گوش وزوز تشنج، هوشياري، ناگهاني رفتن هوش از

بينايي.• اختالالت
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