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 ماهيت بيماري :
است باالي سخت شامه ، زير  خونريزي داخل جمجمه از خطرناك ترين صدمات مغزي مي باشند و بسته به موضع آن ممكن 

 مغزي باشندسخت شامه، ويا داخل 

 
  سخت شامه بااليخونريزي  -1

در اين خونريزي بدنبال ضربه، خون در فضاي بين جمجمه و سخت شامه جمع ميشود . خونريزي اين شريان سبب فشار سريع 

روي مغز مي شود . عالئم به علت ايجاد خونريزي به وجود مي آيند .خونريزي روي سخت شامه يک موقعيت اورژانسي است كه 

ن است در عرض چند دقيقه ، نقايص مغزي  قابل توجه يا حتي ايست تنفسي ايجاد كند . درمان شامل باز كردن جمجمه و ممك

 خارج كردن لخته است .

 
 

  خونريزي  زير سخت شامه - 2
 تجمع خون بين سخت شامه و مغز است . شايعترين علت آن ضربه است اما ممكن است به علت اختالالت انعقادي

راه با پارگي وبيرون زدگي رگ  ايجاد شود .. خونريزي  زير سخت شامه ممكن است حاد ، تحت حاد و مزمن باشد كه بستگي و هم

 به اندازه عروق گرفتار و مقدار خونريزي دارد .

 ساعت 44-24خونريزي حاد و تحت حاد با ضربات شديد سر همانند كوفتگي يا لهيدگي توام مي باشد . عالئم طي 

 مي شود . عالئم و نشانه ها عبارتند از تغيير سطح هوشياري ، عالئم مردمک ها و بي حسي يكطرفه ، درمانظاهر 

 فوري شامل باز كردن جمجمه و تخليه لخته است .

هفته تا چند  3در موارد مزمن بيماري زمان بين آسيب و شروع نشانه ها در اين نوع خونريزي ممكن است طوالني باشد) 

 خونريزي زير سخت شامه مزمن شامل تخليه لخته خون به وسيله ساكشن يا شستشوي منطقه است . ماه(.درمان
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 خونريزي  داخل مغزي - 3
 اين خونريزي در داخل خود بافت مغز است و به علت صدمه ناشي از گلوله يا چاقو ، فشارخون باال ، پارگي

 ايجاد مي شود و براساس اندازه آن به له شدگي و رگهاي خوني  كيسه اي در مغز و تومورهاي داخل جمجمه اي

تقريبا  –خونريزي هاي كوچک و منتشر دربافت مغز كه از به هم پيوستن چندين خونريزي كوچک به هم و درابعاد وسيع تر 

ويز دقيق سانتي متر  تقسيم مي شود . درمان در اين بيماران شامل مراقبت حمايتي ،كنترل فشار مايع داخل مغز ، تج 1حدود 

 از كردن استخوان جمجمه  مي باشد مايعات ، الكتروليت ها و داروهاي ضد فشار خون مي باشد . مداخله جراحي به صورت ب

 

 
 خونريزي در فضاي زير عنكبوتيه- 4

 عنكبوتيه پرده اي است مشبک كه از نرم -خونريزي در فضاي زير عنكبوتيه كه معموال با سردرد تظاهر مي نمايد .

 نخاعي پر مي شود و –مه كمي فاصله داشته و اين فضا را تحت عنكبوتيه مي گويند و اين فضا با مايع مغزي شا

 اين –به عنوان يک بالشتک محافظ براي جلوگيري از صدمه بافت مغز در تكان هاي شديد سر عمل مي نمايد 

ا كاهش سطح هوشياري ،خواب آلودگي وگيجي ، سردرد شديد و حاد و ناگهاني ب عالئمونريزي در ضربات شديد جمجمه با خ

 سفتي گردن بروز مينمايد.

 

 
 خونريزي در داخل بطن مغز-5

 خونريزي در داخل بطن مغز بسيار نادر مي باشد و تنها در نوزادان تازه متولد شده شايع مي باشد و در بالغين به

 يگر در داخل بافت مغز همراه خواهد بود .دنبال ضربات بسيار شديد ومعموال همراه با يک يا چند خونريزي د
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 عالئم و نشانه ها 

 سردرد ، استفراغ و تهوع ، گيجي و خواب آلودگي ، كاهش سطح هوشياري ، اختااللت بينايي ، مردمک هاي به

 اندازه هاي متفاوت ، تغييرات ذهني ، منگي ، ضعف ، كرخي يكطرفه بدن ، استفراغ كه گاهي بدون تهوع است و

 م و نشانه هاي همراه با خونريزي مغزي مي باشد .الئاموشي از عفر

 

 

 روشهاي تشخيصي 

 روشهاي تشخيصي شامل : معاينه دقيق باليني و اخذ شرح حال توسط پزشک وانجام سي تي اسكن مغز ويا ام ار اي

 مغز مي باشد .

 :براي انجام سي تي اسكن و ام ار اي آموزش به بيمار / خانواده
 هوشيار بودن مددجو بايد بداند كه : در صورت 
 سي تي اسكن و ام ار اي بايد بي حركت باشند . CTدر حين انجام  - 1

 در صورت بي قراري خصوصا دراطفال كه ممكن است توان همكاري را نداشته باشند مصرف آرام بخش - 2

 به صورت وريدي و ميزان آن براساس مثل ديازپام قبل از انجام سي تي اسكن و ام ار اي ضرورت دارد كه اين دارو

 وزن توسط پزشک تجويز مي گردد .

 براي جلوگيري ،تمامي جواهرات و وسايل فلزي و وسايل مصنوعي عينک ، دندان مصنوعي ، سمعک  - 3

 از جذب نابجاي اشعه ايكس و امكان خطا در تشخيص بايد قبل از انجام سي تي اسكن و ام ار اي خارج گردند .

 وان حتما بايد در صورت باردار بودن ، اين موضوع را به پزشک و تكنسين واحد سي تي اسكن اطالعبان - 4

 دهند تا درصورت نياز حتما از شيلد سربي محافظ شكم و لگن جهت آسيب كمتر به جنين استفاده شود.

 شود ، مددجو بايد ازبا توجه به اينكه براي انجام ام ار اي يک ميدان آهنربايي دراطراف مددجو ايجاد مي  

 نكات اختصاصي زير مطلع باشد :

 از همراه داشتن گوشي همراه ، كارت هاي اعتباري و اجسام فلزي در هنگام انجام ام ار اي خودداري كند . - 1
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 در صورت داشتن پروتز مصنوعي ، پيس ميكر قلبي ، دريچه مصنوعي در قلب حتما پرستار و مسئول - 2

 ورود به اتاق انجام ام ار اي مطلع نمايد .ام ار اي را فبل از

 در حين انجام ام ار اي، صداهايي ممكن است شنيده شود كه براي كاهش آنها مددجو مي تواند از - 3

 محافظ گوش استفاده نمايد .

 ي بودن زمان انجام ام ار اي براي كمک به بي حركت بودن مددجو از بندهاي محافظالنبا توجه به طو - 4

 ده خواهد شد .اكردن نواحي مختلف بدن استف ثابتبراي 

 در افراد با سطح هوشياري پايين ، براي جلوگيري از آسپيراسيون ، كنترل تشنج و امكان نياز به اقدامات 

 .احيا حضور و همراهي پزشک و پرستار در حين انجام سي تي اسكن و ام ار اي ضرورت دارد            

 

 

 

 
 درمان 

 1 - با هدف پيشگيري از عوارض و شامل دارو درماني و بر اساس ساير عوارض شامل گفتار ي :درمان طب 

 درماني ، فيزيوتراپي ، كاردرماني و ... مي باشد .

 

 
 

 :آموزش به بيمار/خانواده
 مراقبت ها در اينگونه بيماران با توجه به شدت عوارض ايجادشده ، هوشياري يا عدم هوشياري بيمار متفاوت

 :ه به وضعيت هر بيمار متغيير استوبست

 سال بعد از صدمه از داروهاي ضدتشنج 2-1از آنجا كه تشج هاي بعد از ضربه شايع هستند ، ممكن است تا 

 استفاده نمايند . بنابراين به بيمار و خانواده وي راجع به مصرف داروهاي ضدتشنج موارد زير آموزش داده ميشود.

 مار وهمراهيان بايد بدانندكه :در صورت تجويز فني توئين بي
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 تحريک لثه ، عفونت ، خواب آلودگي كم خوني ، يبوست و خشكي دهان از عوارض اين دارو مي - 1

 باشد .لذا توصيه ميشود كه جهت پيشگيري از خونريزي و تورم لثه ، بهداشت دهان رعايت شود و بيمار به طور

 منظم و دوره اي توسط دندان پزشک ويزيت شود .

 كنترل گلبولهاي خوني هر ماه به مدت يكسال و بعد از آن هر سه ماه يكبار انجام شود . از انجام كارهايي كه نياز - 2

 به هوشياري دارند مثل رانندگي اجتناب شود .

 از قطع ناگهاني دارو اجتناب شود و در صورت بروز عالئمي مثل گلودرد ، تب و واكنش هاي پوستي - 3

 اطالع داده شود .عالئم به پزشک 

 در صورت مصرف ديگوگسين ، قرص ضدبارداري ، داروهاي ضدانعقاد پزشک معالج رادر جريان قرار - 4

 دهيد .

 در صورت بارداري يا شيردهي ، به پزشک خود اطالع دهيد . - 5

 براي كاهش عوارض گوارشي ، دارو را همزمان با غذا مصرف نماييد . - 6

 رنگ ادرار نگران نشويد اين جزء عوارض دارويي مي باشد .در صورت صورتي شدن  - 7

 در صورت تجويز فنوباربيتال : گيجي ، بي قراري تحريک پذيري از عوارض جانبي اين دارو است . - 4

 توصيه ميشود كه از قطع خودسرانه دارو اجتناب شود و از انجام فعاليت هايي كه نياز به هوشياري دارند - 9

 مثل رانندگي اجتناب شود .

براي پيشگيري از يبوست ، داروي ملين تجويز ميشود وبه بيمار بايد توصيه هاي تغذيه اي جهت پيشگيري از يبوست داده  - 11

 شود

 براي پيشگيري از امكان بروز زخم معده در اثر استرس ، آنتي اسيد تجويز ميشود كه بايد مطابق با دستور - 12

 استفاده شود

در صورت تجويز پزشک  فوليک اسيد در اين مددجويان براي كاهش عوارض خوني فني توئين و فنوباربيتال استفاده – 13

 ميشود .

 به اين افراد در مورد استفاده از مواد غذايي سرشار از اسيد فوليک مانند گوشت قرمز، سبزيجات و ميوه - 14

 جات تازه و قارچ توصيه مي شود .

 حديد پزشک مصرف آسپرين بايد تا بهبود خونريزي قطع شود .در صورت صال – 15

 2 - : درمان جراحي 

 بايد ارائه شود :الزم  به بيمار وخانواده در مورد مراقبت هاي قبل و بعد از عمل جراحي آموزش هاي 

 .قبل از عمل طبق نظر پزشک معالج ، ناحيه مورد نظر بايد موزدايي شود 

 شک سوند ادراري گذاشته مي شودودر اين صورت به بيمار هوشيارياهمراهياندر صورت نياز طبق دستور پز 

 يادآوري گرددكه:كيسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار ندهد واز دست كاري يي دليل لوله و كيسه تخليه 

 .ادرارخودداري شود 

 د  درجراحي فوق چادرينهوضعيت بدني  خاص بعد از عمل ، بسته به محل جراحي به همراه بيمار آموزش داده شو 

درجه باال قرار گيردو در جراحي زير چادرينه اي قسمت خلفي سر  ،بيمار  31اي در وضعيت خوابيده و سر تخت 

 بايد به پهلو در تخت بخوابد .

 . از كمپرس سرد مي تواند سبب كاهش تورم دور چشم شود 
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 فعاليت :

 ر صورت آسيب خفيف سر و عدم نياز به بستري شدن درسطح فعاليت بيمار بستگي به شرايط او دارد . د

 بيمارستان ، به خانواده بيمار توصيه مي شودكه :

  ساعت اول ، بيمار به دقت تحت نظر قرار گيرد و در صورت بروز عالئمي مانند افزايش خواب آلودگي و 24در 

 اوم ، خونريزي يا ترشح از بيني وناتواني در بيدار شدن ، عدم هوشياري ، گيجي ، تحريک پذيري ، سردرد مد

 گوش ، تشنج ، استفراغ مكرر ، ضعف يا اسپاسم در اندام ها ، دوبيني و تاري ديد ، گشاد شدن مردمک ها و

 ل تكلم به اورژانس مراجعه شودالاخت

جام فعاليتهاي وانكار روز در بستر دراز بكشد ، تا يک هفته پس از آسيب سر از برگشتن به 2به بيمار توصيه مي شودكه به مدت 

 روزمره خودداري كند .

 بستر بايد: در صورت بي حركتي در اين بيماران ، جهت تامين سالمت پوست و جهت پيشگيري از زخم 

o . مكرراً وضعيت پوست را در نقاط فشاري  پاشنه پا، خاجي ، شانه هاو.. كنترل كنيد 

o  افراد مسن و ديابتي سبب ايجادشكنندگي پوست كم تحركي ، تعريق و كاهش بافتهاي زير جلدي بخصوص در

 و ايجاد زخم فشاري مي گردد لذا توصيه مي شود :

o  ساعت خودداري گردد. مكرراً وضعيت پوست را در نقاط فشاري 2از باقي ماندن در يک وضعيت بيش از (

 پاشنه ، خاجي ، شانه هاو.. (بررسي وماساژداده شود

o  ديابتي  آنها حائز اهميت است براي افراد مسن و ناتوان و بيمارانعدم چين خوردگي ملحفه ها و رطوبت

 استفاده از وسايل حفاظتي براي تسكين فشار و تشک هاي مواج و ... مفيد است

o انجام فعاليت به صورت تغيير وضعيت در بستر و انجام ورزشهاي در محدوده حركتي مفاصل زير نظر 

 ن توصيه ميشود .پزشک وپرستارا                         

o . به منظور حفظ وضعيت عملكردي اندام هاي فلج در صورت لزوم از آتل استفاده شود 

 . به منظور ايمني بيمار،نرده هاي كنار تخت با پارچه يا اسفنج نرم پوشانده وباالكشيده شود 

 عميق  يمار نفسبه منظور جلوگيري از عوارض ريوي در صورت هوشياري وهمكاري بيمار، توصيه مي شود كه ب

بصورت ي هوشياري، انجام فيزيوتراپي تنفس بكشد و از اسپيرومترهاي انگيزشي استفاده كند و در صورت عدم

 ايجاد لرزش وكوبش جهت دفع ترشحات ريوي وپيشگيري از ايجاد ذات الريه ضرورت دارد

 رج شود و در صندليدرصورتي كه شرايط بيمار اجازه مي دهد بيمار بايد بتدريج با كمک از بستر خا 

  بنشيند . به خانواده توصيه مي گردد كه از تكنيک هاي مناسب و وضعيت صحيح بدني در هنگام             

 انتقال بيماراستفاده شود . ورزش ها در دامنه حركتي اندام ها بايد انجام شود                         

 دارد لذابايد از ملينهاي سبک جهت پيشگيري از يبوست  پيشگيري از يبوست در اين بيماران اهميت زيادي

 استفاده شود و مايعات فراوان استفاده كند

 در صورت هوشياري واگر شرايط بيمار اجازه مي دهد رژيم پر پروتئين ، پر كا لري همراه ميوه جات 

    از :ـ گروه نان، غالت و حبوبات:  وسبزي جات تازه و پرفيبر استفاده كنيد. )منابع غني از فيبر عبارتند             

      ي، انبه، پرتقال، توت البميوه جات: انجير، سيب با پوست، آلو بخارا ، گ .سبوس دار گندم، نان جو نان           
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 سياه، كيوي، كشمش، توت سياه بيشتر از ميوه هاي ديگر فيبر دارند .( فرنگي، توت           

 ي توصيه مي شودكه جهت جلوگيري ازفشار ، هنگام عمل دفع يابه بيمار در صورت هوشيار 

 حركت در بستر بايد عمل بازدم را انجام دهد از تنقيه جهت درمان يبوست استفاده نشود .            

  جهت جلوگيري از توقف خون در اندام وجهت پيشگيري ازايجاد لخته در افراد مستعد ومسن استفاده ازباندها

 االستيک وانجام فيزيوتراپي اندام ها توصيه ميگردد.و جوراب هاي 

  ستيک بايد دقت شود : كه اندازه جوراب دقيقا متناسب با بيماراالدر صورت استفاده از جوراب هاي 

 باشد وجوراب ها بدون تا خوردگي و چروكيدگي پو شيده شود.             

  قرار گيرد و در هنگام تغيير وضعيت بيمار ،از ر التدرجه با 31سر بيمار در وضعيت خنثي يا خط وسط و

 چرخاندن گردن و خم كردن بيش از حد سر و مفصل ران خودداري شود .

 از انجام ورزشهاي كششي  سرفه و  زور زدن هنگام دفع و حركت دربستر اجتناب شود 

 ها ، از به بيماران هوشيار يا همراهيان آنان توصيه شود در صورت وجود ترشحات از بيني و گوش 

 سرفه ، عطسه و پاك كردن شديد بيني خودداري وبه پزشک اطالع داده شود .            

 بايد به زمان مراجعه بعدي توجه شود و جهت كنترل خونريزي و عوارض احتمالي ناشي از آن بايد به 

 صورت دوره اي توسط پزشک معاينه و بررسي گردد .          

 يتوان مددجو را تشويق به تماشاي تلويزيون ، ديدن تصاوير و گوشبراي كمک به تحريک حواس م 

 دادن به موسيقي نمود          

 . فيزيوتراپي و گفتار درماني براي تقويت مهارت هاي كالمي و تقويت عضالت توصيه مي شود 

 شکتوصيه ميشود كه در صورت بروز عالئم مننژيت ) تب و لرز ، سفتي گردن و سردرد مداوم (به پز 

 در اسرع وقت مراجعه نمايد .          

 از كشيدن سيگار اجتناب شود 

 ممكن است بيمار پس از عمل جراحي به صداهاي بلند حساس شود لذا، محيطي آرام و بدون سروصدا 

 بايدفراهم و روشنايي اطاق كم شود . از وارد شدن استرس و بيدار كردن بيمار از خواب خودداري شود           

  از عمل به همراهيان توصيه ميشود كه در صورت بروز تب ،ترشح وقرمزي محل برش جراحي بهپس 

 .پزشک مراجعه كنند

. 
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