
HEATTROMA 

سر شایعترین محل وارد آمدن صدمه و آسیب 

می باشد و ضربه به سر ممکن است همراه با یا 

بدون از دست دادن هوشیاری یا سایر عالئم 

  .باشد …قابل مشاهده مانند تهوع و استفراغ و 

 و مرگ و بستری علت شایعترین سر به ضربه

درصد( در حوادث و سوانح می ۰۵-۰۵) میر

 .باشد

بیشترین موارد ضربه به سر، در تصادفات 

رانندگی به خصوص راکبین موتورسیکلت، 

 .سقوط از ارتفاع و نزاع می باشد

 :انواع صدمات سر

آسیب به پوست سر )پارگی، جراحت و -۱

 (خونریزی زیر پوست همراه با تورم و کبودی

 شکستگی جمجمه-۲

 صدمات بافت مغز -۳

 : عالئم ضربه سر

به گستردگی صدمه بستگی دارد، توجه داشته 

باشد که بودن یا نبودن تورم در محل وارد 

آمدن ضربه ربطی به جدی بودن آسیب ندارد، 

 : عالئم شامل هر کدام یا تمام موارد زیر هستند

 خواب آلودگی یا گیجی و منگی -۱

 تهوع و استفراغ مکرر-۲

 تاری دید-۳

 اشکال در صحبت کردن-۰

 نیضعف عضال-۰

 هم اندازه نبودن مردمکها-۶

 طوالنی یا  کاهش هوشیار موقت-۷

 فراموشی-۸

 تحریک پذیری-۹

 سردرد-۱۵

خونریزی از بینی و گوشی و کبودی اطراف -۱۱

 چشم

 خونریزی از پوست سر-۱۲

 

 تشخیص انواع صدمات سر :

 MRIانجام سی تی اسکن یا 

  وضعیت چشم ها 

 ۰ خود باز می کند 

 ۳ با درخواست باز می شود 

 ۲ با تحرک دردناک باز می شود 

 ۱ هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهد 

  پاسخ کالمی :

 ۰ آگاهی کامل به زمان و مکان 

 ۰ گیج و منگ است ولی صحبت می کند 

 ۳ از کلمات نامناسب استفاده می کند 

 ۲ از کلمات غیر قابل درک استفاده می کند 

 ۱ پاسخ کالمی ندارد 

  پاسخ های حرکتی 

 ۶ از دستورات اطاعت می کند 

 ۰ بیمار محل درد را معین می کند

 ۰ بیمار محرک دردناک را از خود دور می کند 

 ۳ فلکسیون غیر طبیعی اندامها )دکورتیکه (

 ۲ اکستانسیون غیر طبیعی اندامها )دسربره(

 ۱ پاسخ نمی دهد 

  

 H.Tاقدامات الزم در 



  تغییر در الگوهای  بیمار را از نظر

تحت نظر  تنفسی، هیپوکسمی و پنومونی

 می دهیم قرار 

  به منظور کنترل و کاهش فشار داخل

جمجه موارد زیر را به کار برید: سرتخت را 

درجه باال آورید، سروگردن را در یک  ۳۵

راستا قرار دهید )گردن را نچرخانید(، از 

مانور والسالوا اجتناب ورزید. داروهایی انجام 

را به کار برید که سبب کاهش فشار داخل 

شوند. درجه حرارت طبیعی بدن را مغزی می

 بیماری را که تحت تهویه .حفظ کنید

مکانیکی قرار دارد هیپرونتیله نمایید. 

محدودیت مصرف مایعات را مد نظر قرار 

دهید. از وارد کردن تحریک بیش از حد 

 .ظیر ساکشن کردن( اجتناب ورزید)ن

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

Heat   Troma 

 

 

 

 

 

kashani@skums.ac.irEmil:  

 گرد آورنده و تنظیم : مهشید اشراقی دهکردی

 تایید کننده : سید مهدی پور افضلی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش
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