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 مقدمه

هر چند دامنه هاي دانش پزشكي چنان روبه گسترش است كه گاه حتي در هزار توي رشته هاي گوناگون  هامروز   

سايه افكنده است، ليكن با  نمي گنجد و گستره ي روز افزون آن بر بسياري علوم ديگرنيز تخصصي و فوق تخصصي 

خوارزمشاهي آن روزگار تا مقاالت رنگارنگ و نگاهي كوتاه بر بلنداي مسير دانشنامه ي علم طب از قانون و ذخيره ي 

كتب گوناگون امروزي در مي يابيم كه در هر شاخه و زير شاخه اي از اين پيشه ي مقدس از ابتدا تاكنون همواره 

اورژانس ها و موارد حاد هم چنان در اولويت بوده اند، كه آشنايي با آن ها بر هر پزشكي در هر جايگاهي الزم است و 

با وجود گسترش وصف ناپذير ابعاد و شاخه هاي اين دانش، تنها عملكرد پزشك در موارد اورژانس است كه  هنوز هم

و از اين روست كه اورژانس را مي توان تنها  بخش مشترك كليه ي مراكز  ،پزشكي را از حرفه به هنر مبدل مي سازد

نرخ مراجعه ي مستقيم بيماران را نيز به خود  درماني در سراسر جهان در سطوح مختلف به شمار آورد كه باالترين

ليكن بخش هاي اورژانس بيمارستاني در كنار همه ي هيجان و پويايي كه در آن جريان دارد، همواره  ،اختصاص مي دهد

بيشترين بار رواني را بر پزشك و بيمار تحميل مي كند، در يك سو انساني كه ناگاه خود را بيمار و ناخوش يافته و در 

ناهم گون و پر  ،، ناخواسته با محيطي غريبدرماني –نار اقدامات گوناگون و بعضاً دردناك و استرس زاي تشخيصي ك

و در سوي ديگر پزشكان كه در ميانه ي شلوغي و تراكم  ،ازدحام روبرو شده و از آن چه پيش رو خواهد بود بي خبر است

ينه سازي جنبه هاي گوناگون عملكرد حرفه اي هد تنها بر باجتماعي آن باي –اورژانس و محيط ناهماهنگ فرهنگي 

ضروري و هدفمند و مداخالت درماني موثر و كارا تمركز  يخويش از اولويت بندي و ترياژ تا انجام روش هاي تشخيص

نموده و هر لحطه نيز بي توجه به خستگي مضاعف خويش آمادگي برخورد سريع و صحيح با موارد غير منتظره و گاه 

بديهي ست كه اغلب در اين ميان آن چه از نظر پنهان مي ماند لزوم . ت جديد و نادر را داشته باشدايماراني با شكايب

آموزش بيمار و آگاه ساختن او از روند اقدامات انجام شده و جنبه هاي گوناگون بيماري اش است كه نه تنها از حقوق 

آگاهي و دانايي باعث آرامش و كاهش اضطراب بيمار خواهد شد كه  اساسي بيمار به شمار مي رود، بلكه روشن است كه

هر چند بيماراني كه پس از بررسي هاي ابتدايي در اورژانس بستري . از اهداف اصلي و آرماني همه ي پزشكان خواهد بود

باقي مي  شده و به بخش هاي مختلف ارجاع مي شوند، هم چنان به نوعي در دايره ي امن حوزه ي بهداشت و سالمت

ليكن  ،پيرامون بيماري خود به آگاهي مناسبي خواهند رسيد ،مانند و اين اميدواري وجود دارد كه در روند بستري

كه در اكثريت مراكز تعداد اين افراد بسيار ( بيماراني كه پس از درمان سرپايي مستقيماً از اورژانس ترخيص خواهند شد 

 ،بيماريستقيم خدمات بهداشت و درمان خارج شده و ناگهان خود را همراه با از دسترس م) بيشتر از گروه نخست است 

 . تنها و بي پناه مي يابند كه منجر به اضطراب مضاعف آنان خواهد شد ،بدون هر گونه آگاهي و راهنمايي

را ديده اند كه كه تجربه اي هرچند اندك از حضور در بخش هاي اورژانس دارند، به وفور بيماراني  ينهمه ي پزشكا    

 ،فارغ از تحصيالت( سرگردان از سويي به سويي مي روند و به هر يك از پرسنل شاغل در اورژانس  ،پس از ترخيص
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 "چه بايد بكنند" ،"چه خواهد شد " ،"چه شده است  "  متوسل مي شوند تا بلكه دريابند )مسئوليت و شغل آنها  ،رشته

روبرو شده و در نهايت ) و در برخي موارد برخوردهاي نامناسب (هاي نا متناسب و اغلب با پاسخ  "چه نبايد بكنند "و 

بگذريم از موارد متعددي كه اين روند منجر به بروز درگيري و تنش ميان ( نااميد و حيران اورژانس را ترك مي كنند

كرد دست اندركاران حوزه ي كه همين امر نه تنها زمينه ساز نارضايتي بيماران از عمل ،)بيماران و پرسنل مي گردد

بلكه منجر به مراجعات مكرر و غير  ،سالمت بويژه پزشكان و پرسنل شاغل در اورژانس هاي بيمارستاني خواهد بود

ضروري بعدي اين بيماران به ساير مراكز و پزشكان مختلف و يا بروز عوارض ناشي از عدم مراقبت صحيح مي گردد كه 

كه  زماني بر سيستم بهداشت و درمان خواهد شد - ميل هزينه ي مضاعف اقتصاديدر نهايت باعث تحهر دو مورد 

متاسفانه بيشترين سهم اين هزينه هاي كالن و بي مورد در اغلب موارد بر دوش سيستم خدمات دولتي و سازمان هاي 

كاهش بودجه  ،تناسب منابع ماليبيمه گر بوده و با گذر زمان اين مساله ناخواسته مي تواند منجر به توزيع ناعادالنه و نام

در برخي بخش هاي ضروري و مهم و نيز افزايش نابجاي نرخ ارايه ي خدمات درماني به صورت جبراني و نيز در پاسخ به 

افزايش تقاضا گردد و خود در پايان بستر نارضايتي مضاعف بيماران را فراهم خواهد كرد كه اين نابساماني اقتصادي علي 

 .بودجه ي در گردش در حوزه ي سالمت مايه ي افسوس اما خوشبختانه قابل اصالح و پيش گيري ست رغم حجم كالن 

بنابراين با توجه به اين كه معموال باالترين نرخ نارضايتي از عملكرد پرسنل درمانگر در ميان بيماران مراجعه كننده به    

نفر و نيز /وع بيشترين ميزان كاركرد براساس ساعتبرخالف آنكه اين مراكز در مجم(  اورژانس ها مشاهده مي شود

شايد يكي از علل  )خود اختصاص مي دهندبه باالترين نسبت پزشك به بيمار را در مقايسه با ساير بخش هاي درماني 

دحام از آنجا كه با توجه به از ،به شمار آوردزمينه ساز را بتوان عدم آموزش صحيح بيماران و ارتقاي دانش و آگاهي آنان 

بيماران در بخش اورژانس و نرخ باالي مراجعات نمي توان پزشك شاغل در اورژانس را موظف به آموزش گسترده و 

شفاهي به هريك از بيماران در كليه مراكز و شيفت هاي خدماتي دانست و نيز با نظر به منشور حقوق بيماران و لزوم 

ن شديم تا با تدوين مجموعه دستورالعمل هاي پس از ترخيص ويژه بر آ ،تالمبرقراري عدالت در ارايه ي خدمات نظام س

هم ياري با پزشكان اورژانس در راستاي  ،ي شكايات شايع و سرپايي، گامي هرچند كوچك در راستاي تحقق اهداف فوق

وگيري از جل ،تعديل مسئوليت حرفه اي و بار قانوني پزشك در برابر بروز عوارض قابل پيش گيري ،ارتقاء كيفي خدمات

همكاري بيماران برداريم تا شايد آغازگر راهي  جلبنيز افزايش رضايت مندي و و  اتالف هزينه ها و حفظ منابع مالي 

 .  گردد كه درآن ارتقاء دانش و آگاهي بيماران هم چون حفظ سالمت جسمي و رواني آنان مورد توجه قرار گيرد
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 خالصه مديريتي

كه  ،90اوليه توسط اساتيد گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اسفند ماه پس از ارايه ي طرح    

خالء آموزشي مراجعات مكرر غيرضروري بيماران و براساس تجارب آنها از حضور در بخش هاي اورژانس و مشاهده ي 

تصميم نهايي جهت  ،رت گرفتصوبه منظور كاهش بار اقتصادي تحميلي بر سيستم و استفاده ي بهينه از زمان موجود 

تدوين تعدادي دستورالعمل راهنماي بيماران در مورد مراقبت هاي پس از ترخيص با توجه به شايع ترين شكايات 

. گشتو مراحل انجام كار طبق نظر اساتيد راهنماي طرح مشخص  شده سرپايي مراجعه كنندگان به اورژانس ها اخذ

بررسي گرديد مقاالت متعدد و راجعين به اورژانس ها كتب رفرنس طب اورژانس شايع ترين شكايات مسپس براي تعيين 

منابع مذكور محاسبه  طبقو ميانگين درصد ترخيص آنها  استخراج شد بر اساس آمار جهاني شايع ترين شكايات اصليو 

كه در نتيجه  سه شدمقايداخل كشور نمونه اي از مراكز به عنوان با يك اورژانس بيمارستاني آمار  سپس اين .گشت

مشاهده گرديد و در يك نظرسنجي نهايي تجارب ساير پزشكان آن  در اغلب مواردبا آمار جهاني  بدست آمده انطباق

جهت تدوين مجموعه ي گايدالين . به تاييد نهايي اساتيد رسيد 91مركز خاص نيز اعمال گرديد و در پايان فروردين ماه 

 :پارچه اي مشخص شد كه شامل موارد زير است ها در ابتدا منابع منسجم و يك 

 كتب رفرنس طب اورژانس ) الف

 Patient  information  در بخش  Up To Dateمقاالت ارائه شده ي ) ب

 PubMedمقاالت مرتبط در  )ج

 درماني معتبر جهان  –گايدالين هاي مشابه تدوين شده در مراكز علمي كتابچه و نمونه  )د

 ي تخصصي مرتبط با هر شكايت اصلي در صورت نياز  كتب رفرنس رشته )ه

و فصل  Up To Dateعالوه بر مقاالت ) شكايت(مجموعه ي منابع باال به شكلي جمع آوري گرديدكه در هر مورد    

كه در انتهاي  نيز مورد استفاده قرار گيرد معتبر علمي نمونه گايدالين و مقاله 25مربوطه از كتب طب اورژانس ، حداقل 

 .اشاره شده است  به اختصار متن به تعدادي از آنها

خالصه ي مطالب جمع آوري و پيش نويس  ،پس از مطالعه ي كامل منابع موجود پيرامون هر شكايت اصلي  

نسخه ي پاياني نگارش و پس از ارائه نظر اساتيد طب اورژانس دستورالعمل راهنماي مراقبت آن شكايت نوشته شده و 

نسخه هاي نهايي مورد مطالعه و  ،آخرين مرحله پس از پايان نگارش كليه ي گايدالين هاي مورد نظردر . تنظيم گشت

حجم و محتوا قرار گرفته و در نهايت مجموعه ي دستورالعمل هاي  ،فرم ،متن ،باز بيني مجدد جهت هم گون سازي قالب

 . و ارائه گرديدگايدالين جامع و مستقل تدوين  22پس از ترخيص از اورژانس مشتمل بر 
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 نكات ضروري

 : ي در استفاده از گايدالين هاي ارائه شده مفيد خواهد بوديتوجه به نكات زير جهت افزايش كارآ

در همه ي دستورالعمل ها چند بخش اصلي به چشم مي خورد، نخست اطالعات كلي و مختصري پيرامون آن  -

درماني انجام شده در اورژانس بيان شده و پس  –بيماري يا شكايت خاص و نيز برخي اقدامات اصلي تشخيصي 

در مهم ترين بخش هر  ،شود مي هاز آن به توصيه هاي الزم جهت مراقبت در منزل تا زمان بهبودي پرداخت

در برخي شكايات كه احتمال عود آنها و متن، عاليم خطر و هشدار جهت مراجعه ي مجدد ذكر شده است 

 . )و گزش ها يستاكسمانند اپي( ر آموزش داده مي شود ستاني نيز به اختصاوجود دارد روش برخورد پيش بيمار

براي نگارش نام بيمار در نظر گرفته شده كه به منظور افزايش احساس هم  يدر ابتداي هر متن محل مشخص -

هم چنين در برخي دستورالعمل ها الزم است پزشك . همكاري وي مي باشد  ودلي در بيمار و جلب توجه 

معموال چرا كه ( برخي اقدامات و مداخالت انجام شده يا نتايج حاصله را تنها با عالمت گذاري مشخص كند 

 )باشداين موارد در مراجعات بعدي مي تواند مفيد ذكر و  مي شوددراورژانس ها به بيمار خالصه پرونده ارايه ن

 . ليكن در هيچ يك از گايدالين ها نياز به نوشتن هيچ گونه توضيحات اضافه از جانب پزشك وجود ندارد

در نگارش متن دستورالعمل ها سعي بر آن بوده است كه جمالت كامال ساده و روان بيان شده و براي اكثريت  -

د و از ذكر واژه هاي پيچيده و اصالحات افراد جامعه ي عادي با سطح تحصيلي و فرهنگي متفاوت قابل فهم باش

ليكن توصيه مي شود در صورتي كه بنا بر تشخيص پزشك معالج، متن مذكور براي  .علمي پرهيز شده است

پزشك برخي بيماران بر اساس تفاوت هاي گويش و لهجه يا دانش و فرهنگ به طور كامل قابل درك نيست،

وشزد نموده يا از حضور فردي با توانايي خواندن صحيح و درك نكات اصلي را به صورت شفاهي گ معالج شخصا

 . متن در ميان همراهان بيمار اطمينان حاصل كند

الزم به ذكر است اين دستورالعمل ها براساس وضعيت باليني مورد انتظار در اكثريت عمومي بيماران بالغ نوشته  -

اعداد و ارقام در بيماران خاص مانند اطفال شده است و پيش بيني مي شود برخي موارد و توصيه ها بويژه 

كليه ي گايدالين ها را مطالعه در ابتدا خود متفاوت باشد، بنابراين پيشنهاد مي شود پزشكان محترم اورژانس 

كرده و با نكات ذكر شده در هر دستورالعمل آشنايي كلي داشته باشند تا در صورت عدم تناسب احتمالي هر 

 . بيماران خاص آن نكته را مشخص كرده و شخصاً به بيمار تذكر بدهنديك از موارد در برخي 

توصيه مي شود در صورت تمايل پزشكان محترم پيش از ارايه ي گايدالين به هر بيمار آن را مهر و امضا نمايند  -

تا ضمن افزايش ضريب اطمينان و همكاري در بيمار در صورت مراجعات بعدي وي به مراكز ديگر بويژه مطب 
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هاي خصوصي ساير پزشكان،نشانه ي  مورد تاييد بودن اطالعات و تناسب آن با وضعيت باليني ابتدايي بيمار 

 .باشد 

پيشنهاد مي شود هنگام ترخيص در صورت ارايه ي هر گايدالين به بيمار، انجام اين كار با ذكر عنوان گايدالين  -

توسط پزشك ) ترخيص در صفحه ي دستورات  مثال در پايان دستور(در قسمت مشخصي در پرونده ي بيمار 

ذكر و تاييد شده و در گزارش سرويس محترم پرستاري نيز ثبت گردد، چرا كه اين امر باعث تعديل مسئوليت 

قانوني و حرفه اي پزشك معالج در صورت بروز عوارض قابل پيش گيري ناشي از بي توجهي به دستورالعمل ها 

 .خواهد شد 

 

اس از توجه شما يادآور مي شود كه اين مجموعه تنها به عنوان ابزاري ياري رسان در تثبيت در پايان با سپ   

و به هيچ عنوان جايگزين كامل ارتباط چهره به چهره و هم دلي پزشك با  رابطه ي پزشك و بيمار طراحي شده

رمشغله ي شاغل در شد، ليكن اميد است تا با جبران بخشي از وظايف حرفه اي پزشكان پبيمار خود نخواهد 

اورژانس باعث تعديل مسئوليت حرفه اي آنها و افزايش رضايتمندي بيماران در ضمن كاهش هزينه هاي 

 .غيرضروري اقتصادي گردد 

صميمانه خواهشمنديم كليه ي پرسش ها و نظرات خود پيرامون و پزشكان محترم از شما همكاران گرامي    

را از  موجود شده در گايدالين ها و يا ابهامات و اشكاالت احتمالي مطالب بيانصحت علمي اين طرح بويژه 

وده و در كوتاه ترين به گروه نويسندگان منعكس نم  Deitairan@yahoo.comطريق آدرس الكترونيك  

، بديهي ست پيشنهادها و انتقادات سازنده ي شما ياري گر ما در تكميل و  زمان پاسخ كامل را دريافت نماييد

 .و روشنگر راه بلند پيش رو خواهد بود  سازي مجموعه ي دستورالعمل هاي ترخيص از اورژانسبهينه 

 

 با سپاس                                                                                                                   

 گروه نويسندگان ديتا                                                                                                           
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 آسيب به سرضربه و 

 بيماران راهنماي
 

شما در اثر ضربه، دچار آسيب خفيف سر شده ايد، بيش از  ......................................................آقاي / خانم  بيمار گرامي    

ضربه ها و آسيب هاي خفيف موجب آسيب هاي خفيف مي شوند كه اين ضربه هايي كه به سر وارد مي شود تنها % 80

فقط تكان كوچكي در مغز ايجاد مي كنند، اين آسيب ها مشكل جدي و خطرناكي نداشته و معموال نياز به درمان ندارند 

خودبخود بهبود مي يابند اما باعث بروز عالئمي مي شوند كه از چند دقيقه تا چند روز پس از ضربه بروز مي كنند و  و

بهبود آنها ممكن است از چند ساعت تا چند ماه طول بكشد، مهم ترين روش تشخيصي، شرح حال دقيق و معاينات 

شما . به وجود آسيب الزم استپزشك تنها در صورت شك  انجام تست هايي مانند سي تي اسكن يا ام آر آي. كامل است

 : با توجه به ضربه ي سر و آسيب احتمالي بررسي كامل شده ايد

 .از مغز شما سي تي اسكن انجام نشده زيرا در حال حاضر با توجه به معاينات و شرح حال نياز به انجام آن نمي باشد  □

 . نمي شود اي در آن ديده مشاهدهقابل طبيعي بوده و در حال حاضر آسيب  كهاز مغز شما سي تي اسكن انجام شده  □

در حال حاضر مي توانيد به منزل باز گرديد، اما با توجه به اينكه ضربه اي به سر شما وارد شده است ممكن  نابراين،ب 

 .وزتا چند هفته طول مي كشداست عالئم و نشانه هايي مانند موارد زير در شما ايجاد شود كه بهبود كامل آنها چند ر

 

 :  عالئم شايع پس از ضربه كه در طي چند روز تا چند هفته پس از ضربه به سر بروز مي كنند   

 : عالئم جسمي -1

 سردرد منتشر در كل سر -

 احساس سبكي سر/ سرگيجه  -

 استفراغ / تهوع  -
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 تپش و افزايش ضربان قلب -

 تورم و برجستگي پوست سر -

 اختالل تعادل -

 آلودگي يا كاهش خوابخواب  -

 اختالل بينايي و تاري ديد -

 دشواري در به خواب رفتن يا بيدار شدن -

 رنگ پريدگي -

 كاهش هوشياري كوتاه مدت -

 اختالل در راه رفتن -

 

 : عالئم خلقي -2

 خستگي و ضعف  -

 حساسيت به نور و صدا  -

 بي قراري و تحريك پذيري  -

 احساس اندوه و افسردگي -

 طبيعي اختالل رفتاري و رفتارهاي غير -

 اضطراب و نگراني  -

 تشديد بروز احساسات و عواطف  -

 

 : عالئم شناختي -3

 اختالل حافظه -

 اختالل تكلم -

 گيجي و منگي  -

 كندي تفكر/ اختالل تفكر  -

 اختالل قدرت تمركز و توجه  -
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 : تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيدپس از ترخيص 

مهمترين زمان است و شما نبايد در اين زمان تنها بمانيد و حتما توسط پس از ضربه ) ساعت 24(نخستين روز  -1

 .يكي از افراد خانواده يا نزديكان مراقبت شويد

ساعت از خواب بيدار شويد تا بروز  2-4ساعت اوليه بايد توسط فرد ديگري هر  24در صورت خوابيدن در طول  -2

 .هرگونه خواب آلودگي و دشواري در بيدار شدن مشخص شود

مي توانيد هر مقدار ميل داريد به ميزان تحمل خود غذا بخوريد، بهتر است در ابتدا با مايعات و سپس سوپ  و  -3

 .وعده هاي سبك شروع كرده و در صورت تحمل غذاي معمولي خود را مصرف كنيد

 .ذهني و خواب كافي داشته باشيد –استراحت زياد جسمي  -4

امالً بهبود يافته و به حالت طبيعي و قبل از ضربه برگشته ايد نبايد تا زماني كه خود و ديگران احساس كنيد ك -5

 .تنها بمانيد و يا به تنهايي به فعاليت هايي مانند حمام رفتن بپردازيد

هفته  4هل دادن و كشيدن بارهاي سنگين و حركات سريع و خم و راست شدن تا / تكان دادن / از بلند كردن  -6

 .خودداري كنيد

 .هفته خودداري كنيد 4ليت هاي سنگين جسماني، ورزش، نرمش و خانه داري تا از شركت در فعا -7

پياده روي سبك بهترين ورزش است، روزانه چند نوبت كوتاه مدت حتي درون منزل راه برويد و آرام آرام ميزان  -8

 .آن را افزايش دهيد

 .و بازي هاي ويدئويي خودداري كنيداز فعاليت هايي كه نياز به تمركز ذهني زياد دارد مانند كار با كامپيوتر  -9

هفته اول هنوز دچار سر درد مي شويد و همچنين در صورت استفاده از داروهاي  2-4در صورتي كه در طي  -10

ساعت بعد از آن از رانندگي خودداري كنيد، زمان شروع رانندگي يا كار با وسايل و ماشين آالت را  4مسكن تا 

 .از پزشك سوال كنيد

 .تشنج،هرگز بدون اجازه ي پزشك رانندگي نكنيد در صورت بروز -11

خودداري  مكان هايي  با نور و صداي زياد كه باعث تحريك سردرد مي شود،/ تئاترها / از شركت در مراسم  -12

 .كنيد

در صورت بروز درد تنها از استامينوفن يا دارويي كه پزشك تجويز كرده استفاده كنيد، از مصرف داروهاي حاوي  -13

د درد و ضد التهاب هاي غير استروئيدي مثل بروفن، ژلوفن، ناپروكسن و مفناميك اسيد تا چهار آسپرين يا ض

 . هفته خودداري كنيد

 .از مصرف داروهاي آرام بخش و خواب آور و موادي كه باعث خواب آلودگي مي شوند خودداري كنيد -14

 .به پايان برسانيدآن را به طور كامل درمان ي  در صورت تجويز آنتي بيوتيك، حتماً دوره -15
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روزانه در صورت بروز تورم پوست در محل ضربه از كمپرس سرد با كيسه ي يخ استفاده كنيد و اين كار را  -16

 .دقيقه اي تكرار كنيد 15-20چندين نوبت 

بازگشت به كار و فعاليت طبيعي و معمولي بايد آرام و تدريجي باشد، از ناديده گرفتن عالئم خود و اصرار در  -17

 .نيدسريع به كار خودداري ك بازگشت

در صورتي كه در اثر ضربه  دچار زخم باز شده ايد كه با بخيه ي غير قابل جذب ترميم شده است، طبق دستور  -18

 .هنگام ترخيص، جهت پيگيري و خارج كردن بخيه ها مراجعه كنيد

و بدون پوشش نگاه  فقط زخم هاي بزرگ نياز به پوشش و پانسمان دارند و زخم هاي كوچك را مي توان باز -19

 .داشت كه هنگام ترخيص به شما گفته مي شود

 . تا زماني كه رويش موها كامال روي زخم را بپوشاند هنگام تماس با آفتاب آن را بپوشانيد -20

 .ساعت زخم را خيس نكنيد 24در صورت حمام كردن روي زخم را با پوشش پالستيكي بپوشانيد و تا  -21

ي عمومي مانند سرماخوردگي، گلودرد، سرفه، آبريزش از چشم و بيني به در صورت بروز عاليم بيماري ها -22

 .پزشك هميشگي خود مراجعه كنيد

 .هفته پس از ضربه جهت اطمينان از بهبودي و پيگيري به پزشك  مراجعه كنيد 3-4توصيه مي شود  -23

 .عالئم پس از يك هفته به پزشك مراجعه كنيد در صورت عدم وجود هرگونه بهبودي در -24

موارد ممكن است %  20 – 40اغلب موارد بهبودي كامل در طول شش هفته اتفاق مي افتد هرچند در  در -25

 .بعضي از عالئم تا سه ماه باقي بماند و به تدريج برطرف شود

 115 با شماره تلفن  ناگهاني يا بروز هر حالت نگران كننده/ شديد/ در صورت بروز هرگونه بدحالي سريع  -26

 .س بگيريدتما) اورژانس شهر(

 

 : مراجعه كنيديا پزشك به اورژانس مجددا  بروز هر يك از عاليم زير در صورت

 ) ساعت 4-6نوبت در  3بيش از (استفراغ مكرر و دائم / تشديد تهوع و استفراغ -

 تشديد سردرد يا سردردي كه به درمان پاسخ ندهد -

 حاالت تشنجي         -

 بي اختياري ادرار يا مدفوع -

 يا خوني از گوش و يا بيني) آبكي(ترشحات شفاف  -

 خواب آلودگي شديد يا دشواري در بيدار شدن -
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 تب  -

 تحريك پذيري/ تشديد بي قراري  -

 سفتي گردن -

 شنيدن صدا در گوش -

 )دست و پا(تشديد يا بروز ضعف يا بي حسي در هر يك از اندام ها  -

 منگي يا كاهش سطح هوشياري / تشديد گيجي  -

 )بزرگ تر شدن يك مردمك( چشمي دو اختالف سايز مردمك ها -

 پاندولي يا ناخواسته ي چشم ها، دوبيني، اختالل بينايي/حركات پرشي  -

 ضربان قلب بسيار تند يا كند -

 اختالل در تنفس -

 ترشح محل زخم/ قرمزي/ تورم  -

 اختالل شنوايي يا تكلم -

 اختالل حافظه -

 اختالل در راه رفتن يا تعادل -

 برجستگي پوست سرتشديد يا عدم بهبودي تورم و  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 سنگ هاي ادراري

 بيماران راهنماي

 

با توجه به عاليم شما و بررسي ها و معاينات انجام شده، جهت  ................................................... آقاي/ خانم بيمار گرامي       

شما تشخيص سنگ كليه مطرح است، در حال حاضر با توجه به بهبود عالئم و طبيعي بودن آزمايش هاي مربوط به 

به  عملكرد و فعاليت كليه و عدم وجود عارضه ي خطرناك مرتبط با سنگ، مي توانيد به منزل بازگشته و درمان خود را

هر چند ابتال به سنگ كليه يك تجربه ي بسيار دردناك بوده و احتمال بروز مجدد آن نگران .  صورت سرپايي ادامه دهيد

اين بيماري يكي از شايع ترين شكايت . كننده است اما در حال حاضر درمان هاي مناسب و موثري براي آن وجود دارد

 .دستگاه ادراري استت شايع ترين اختالالاز ان به اورژانس ها و همچنين ه كنندگهاي مراجع

 .مي باشد) مجراي ادراري(مثانه و پيشابراه / حالب ها / دستگاه ادراري شامل كليه ها 

معموالً با حاشيه ي نامنظم (سخت كامال شبيه به سنگ و سنگ ادراري يا همان سنگ كليه يك توده ي بلوري شكل    

در هر قسمتي از دستگاه ادراري وجود داشته باشد و فقط در كليه ها ديده نمي است كه ممكن است ) و كناره هاي تيز

 .شود، اندازه ي آنها بسيار متفاوت بوده و از اندازه ي يك دانه برنج يا شن تا بزرگي يك تخم مرغ ممكن است ديده شوند

 : علت مي تواند باشد 2تشكيل سنگ به 

كاهش دفع آب در ادرار و غليظ شدن ادرار شده و اصلي  كمبود آب بدن و كاهش مصرف مايعات، كه باعث -

 .ترين علت سنگ كليه است

افزايش ترشح مواد معدني به داخل ادرار، كه مي تواند به علت افزايش مصرف آنها يا زياد بودن توليد آنها در  -

 .داخل بدن باشد

ي دهد و سخت مي شود و آرام آرام با در اين شرايط مواد فوق ابتدا يك رسوب كوچك ايجاد كرده كه تشكيل بلور م

 .رسوب بيشتر بر روي آن بزرگ و بزرگتر شده و به شكل سنگ در مي آيد
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افراد بالغ ديده مي از درصد  10همان طور كه گفته شد سنگ ادراري يك بيماري شايع است كه به طور متوسط در 

 .رار دارند شايع تر استاين بيماري در نواحي گرم كه افراد بيشتر در معرض كم آبي ق. شود

 : نوع اصلي تقسيم مي شوند 4به طور كلي سنگ هاي ادراري به 

سنگ ها  ٪80سنگ هاي داراي كلسيم بيشترين نوع سنگهاي ادراري هستند، به طوري كه بيش از : كلسيمي -1

 .حاوي كلسيم مي باشند

 ياسيد اوريك -2

بسيار بزرگ بوده و در افراد با سابقه ي عفونت هاي ) استرووايت(سنگ هاي عفوني يا شاخ گوزني : شاخ گوزني -3

 .طوالني و مكرر ادراري ديده مي شود

 يسيستين -4

 

 : در برخي شرايط و افراد احتمال بروز سنگ كليه باالتر است

عدم  .مي باشد كه قابل پيش گيرياست شايع ترين علت سنگ سازي : كمبود مصرف مايعات و كم آبي بدن -

 .ويژه آب باعث غليظ شدن ادرار و تمايل به رسوب نمك ها مي شودمصرف مايعات كافي به 

باعث آزاد شدن ) مثالً در افرادي كه طوالني مدت بستري هستند(فعاليت جسمي كم : فعاليت جسماني كم -

 .كلسيم از استخوان ها به خون و باال رفتن كلسيم در خون و سپس ادرار مي شود

 سابقه ي سنگ كليه در افراد خانواده -

 سابقه ي سنگ كليه ي قبلي در خود فرد -

كمبود مصرف / مصرف پروتئين هاي حيواني زياد / كمبود كلسيم غذايي: رژيم هاي غذايي نامناسب شامل -

 مصرف زياد شكر/ سبزيجات و فيبر

قرص هاي كلسيم، ويتامين ث، ويتامين د  و : مصرف بيش از اندازه ي مكمل هاي دارويي و ويتامين ها شامل -

 هاي روغن ماهيكپسول 

بعضي از كورتون ها، هورمون هاي تيروئيد، : برخي از داروها كه براي بيماري هاي ديگر مصرف مي شوند مثل -

 ضد اسيدهاي معده

 سابقه ي عفونت هاي مكرر ادراري -

 افراد داراي يك كليه -

 اختالل و بيماري هاي ديگر كليه مثل كيست هاي كليوي  -

 انجام شيمي درماني -
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 و چاقي شديد) مرض قند(بيماري هاي متابوليسمي يا غددي مثل ديابت ابتال به  -

 

سنگ هاي ادراري بدون عالمت هستند و گاه فرد تنها هنگام دفع سنگ همراه ادرار، متوجه بروز آن مي  ٪80معموالً   

وع به حركت كرده و شود، سنگ ها تا زماني كه در كليه ثابت هستند معموال ايجاد عالمت نمي كنند و فقط زماني كه شر

 .يا درمحل هاي تنگ حالب گير مي كنند و باعث انسداد مسير ادرار مي شوند مي توانند عالئم ايجاد كنند

 : عاليم شايع شامل موارد زير است

شدت . درد شديد اصلي ترين عالمت سنگ كليه است درد معموالً ناگهاني و همراه با احساس فشار است: درد -

 20بت نيست و كم و زياد مي شود اما كامال برطرف نمي شود، حمله هاي درد شديد از درد پس از شروع ثا

 .شدت درد در افراد مختلف متفاوت است). كوليك يا قولنج كليوي(ساعت طول مي كشد  1دقيقه تا 

د مي توانلبه هاي تيز و كناره هاي ناصاف سنگ هنگام عبور از محل هاي تنگ دستگاه ادراري :  خون ادراري -

 .، كه گاهي  باعث تغيير رنگ ادرار به سمت قرمزي مي شودكندخون ريزي  وخراش ايجاد 

 .گاهي همراه با درد و قبل از دفع سنگ اصلي موادي شبيه شن دفع مي شود: دفع شن يا سنگ ريزه -

 احساس ناراحتي و درد هنگام دفع ادرار -

 ) سريع و فوري ادرار كردن( نياز به تخليه ي مكرر ادرار   -

 تعريق -

 

 : تشخيص

مثل (هر چند معموال عالئم فوق تشخيص را بسيار آسان مي كند اما براي تائيد تشخيص، رد كردن ساير بيماري ها   

و همچنين بررسي وضعيت عملكرد كليه ها و عوارض احتمالي سنگ معموال عالوه بر ) آپانديسيت يا بيماري هاي زنان

آزمايش خون عملكرد كليه ها . روش هاي تصويربرداري استفاده مي شود نيز از ر وآزمايش خون و ادرااز معاينات باليني،

روش هاي تصويربرداري . را مشخص مي كند و در آزمايش ادرار وجود خون و عفونت هاي احتمالي بررسي مي شود

 :شامل موارد زير است

 عكس ساده -

 (IVP)عكس رنگي  -

 سي تي اسكن -
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مورد استفاده در تشخيص اوليه ي سنگ هاي ادراري است ولي گاهي اين روش بيشترين روش : سونوگرافي -

و اندازه ي سنگ را مشخص ) تورم احتمالي(اما وضعيت كليه . سنگ هاي حالب را به خوبي تشخيص نمي دهد

 .مي كند

 

 : درمان

و پس از آن بايد منتظر عالئم حاد مانند درد و تهوع در اورژانس با تجويز مسكن و داروهاي ضد استفراغ بهبود مي يابد   

آنها نياز به درمان تخصصي نداشته  ٪80سنگ هاي ادراري هر چند عالئم شديدي ايجاد مي كنند اما . دفع سنگ بمانيد

 : مهمترين عامل تعيين كننده ي دفع سنگ، اندازه ي آن است. و خودبخود دفع مي شوند

 .دفع مي شوندهفته  2-4در طول اغلب : سانتي متر 5/0سنگ هاي كمتر از  -

احتمال دفع خودبخودي بسيار كم است و نياز به مداخله و درمان هاي : سانتي متر 1سنگ هاي بزرگتر از  -

 .تخصصي دارد

 

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

استامينوفن استفاده  بهتر است از داروهاي ضد درد خوراكي غير مخدر مثل قرص ديكلوفناك، ناپروكسن يا .1

 .كنيد

 )عدد روزانه 3حداكثر (در صورت تشديد درد، از شياف ديكلوفناك استفاده كنيد  .2

در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما داروهاي شل كننده و گشاد كننده ي حالب مثل تامسولوسين  .3

 .تجويز شده است طبق دستور مصرف كنيد) مدالوسين(

ناپروكسن باعث ناراحتي و سوزش معده مي شود و چنان / بروفن/ وفناك توجه كنيد كه مصرف زياد ديكل .4

همچنين ممكن است باعث تشديد آسم و . چه سابقه ي ابتال به زخم معده داريد از مصرف آنها پرهيز كنيد

 .فشار خون شوند
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ص اگر به خصو. مراجعه كنيد) اورولوژيست(در طي روزهاي آينده به متخصص جراحي كليه و مجاري ادرار  .5

براي اولين بار است كه دچار سنگ كليه مي شويد حتما بايد آزمايش هاي تكميلي خون و ادرار انجام شود 

تا اگر علت مشخص يا بيماري خاصي وجود دارد كه باعث تشكيل سنگ شده مشخص شود و اگر مي توان 

 .ودروش هاي پيش گيري به شما آموزش داده ش از بروز دوباره ي سنگ جلوگيري كرد،

اگر در اورژانس براي شما سونوگرافي انجام شده است، برگه ي جواب آن را دور نيندازيد و حتما در  .6

 .مراجعات بعدي به اورژانس يا پزشك، تا زمان دفع سنگ، آن را همراه داشته باشيد

ده ليتر مايعات بنوشيد كه بيش از نصف آن فقط آب سا 5/2-3مايعات زياد مصرف كنيد، روزانه حداقل  .7

در طول (ليتر ادرار در هر شبانه روز دفع كنيد  2ميزان مصرف آب بايد به اندازه اي باشد كه حداقل . باشد

 .و رنگ ادرار زرد روشن يا بي رنگ باشد) شب حداقل يك يا دو بار براي ادرار كردن بيدار شويد

 .از مصرف نمك و شكر زياد خودداري كنيد .8

پزشك از رژيم غذايي خود كامالً حذف نكنيد، بدن به همه ي انواع مواد هيچ ماده ي غذايي را بدون دستور  .9

 .غذايي نياز دارد

از استراحت مطلق خودداري كرده و فعاليت جسمي و ورزش روزانه ي مناسب داشته باشيد، اين كار به  .10

 .دفع سريع تر سنگ كمك مي كند

چون  الت درد شديد استفاده كنيد،همان طور كه گفته شد از داروهاي ضد درد و مسكن فقط هنگام حم .11

 .مي شودو كليوي آنها باعث وابستگي دارويي، مقاوم شدن درد و بروز عوارض گوارشي از استفاده ي زياد 

هنگام ترخيص براي شما داروهاي گشاد كننده ي حالب يا آنتي بيوتيك تجويز شده است حتما طبق  اگر .12

 .دستور و در ساعت معين مصرف كنيد

به (نگ را پس از دفع براي بررسي و تعيين نوع و جنس آن به پزشك يا آزمايشگاه بدهيد بهتر است س .13

براي اين كار الزم است پس از ترخيص ).  خصوص اگر براي اولين بار است كه دچار سنگ كليه مي شويد

د يا تا زمان دفع سنگ، هر بار كه به دستشويي مي رويد ادرار خود را ابتدا در يك ظرف جمع آوري كني
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هنگام ادرار كردن از يك صافي ريز استفاده كنيد تا در صورت دفع سنگ، وارد فاضالب نشود و بتوانيد آن 

 .را نگه داريد

دفع نهايي سنگ همراه ادرار و خروج آن از پيشابراه به خارج بدن معموالً بدون درد است و گاهي ممكن  .14

ايجاد شود كه سريع برطرف مي شود نگران است درد خفيف و ناراحتي مختصر كوتاه مدت همراه دفع 

 .نباشيد

 

در صورتي كه درد و تهوع شما به درمان سرپايي پاسخ دهد، دچار اختالل  كليه مانند عفونت يا مشكل 

 4با رعايت موارد باال مي توانيد حتي تا  ،باشيدن مبتالو به بيماري مزمن ديگري  ودهدر عملكرد كليه نب

 .هفته در منزل منتظر دفع سنگ باشيد

 

 : مراجعه كنيديا پزشك به اورژانس مجددا زير  هر يك از عاليمدر صورت بروز 

تشديد درد به طوري كه به درمان دارويي پاسخ ندهد و حمله ي درد شديد بيش از يك ساعت با وجود مصرف  -

 .مسكن طول بكشد

 .استفراغ شديد به طوري كه قادر به خوردن و آشاميدن نبوده و باعث كم آبي بدن شود/ تهوع -

 تشديد يا تداوم وجود خون واضح در ادرار -

 تب و لرز -

 درد و سوزش و ناراحتي شديد هنگام دفع ادرار -

 كدر شدن رنگ ادرار/ تيره شدن/ تغيير رنگ -

 

تمال دفع خودبخودي سنگ بسيار كم است و در اين موارد نياز به چنان چه يكي از موارد زير وجود داشته باشد، اح

 : درمان ها و روش هاي تخصصي براي دفع سنگ مانند جراحي وجود دارد

 سنگ بسيار بزرگ -

 عفونت ادراري مكرر يا مزمن  -

 سنگ هاي عفوني  -
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 انسداد كامل مسير ادرار و تورم كليه   -

 اختالل در عملكرد كليه   -

 داشتن يك كليه -

در اين صورت هم نيازي نيست نگران باشيد، امروزه روش هاي درماني موثر و كم خطري براي خروج سنگ كليه حتي 

 .وجود دارد

برابر بيشتر از بقيه احتمال ابتال دوباره دارند  2همان گونه كه ذكر شد افرادي كه يك مرتبه دچار سنگ كليه مي شوند    

آينده حداقل يك بار ديگر دچار سنگ كليه مي شوند، هر چند با رعايت سال  2-10و بيش از نيمي از آنها در طول 

 .برخي موارد مي توان تا حد زيادي از بروزسنگ پيش گيري كرد

 : را تا حد زيادي كاهش مي دهد شامل موارد زير است ها  سنگهمه ي كه بروز  صول كلي پيش گيريا  

ليتر ادرار دفع  2ليتر مايعات بنوشيد تا حداقل  5/2-3شما در طول روز بايد روزانه حداقل  :افزايش مصرف مايعات-1

 :در مورد مصرف مايعات به موارد زير توجه كنيد. كنيد، به طوري كه رنگ ادرار زرد كامال روشن يا بي رنگ باشد

 ).ليتر 5/1(حداقل نصف مايعاتي كه مي خوريد آب ساده باشد  -

 .حد چاي و قهوه خودداري كنيد از مصرف بيش از -

 ).هفته ليتر در 1حداكثر (مصرف نوشابه هاي گازدار را كم و محدود كنيد  -

 .در صورت مصرف آب ميوه بهتر است از آب پرتقال استفاده كرده و كمتر آب سيب مصرف كنيد -

شود مصرف مايعات در آب و هواي گرم هستيد يا فعاليت جسمي زيادي داريد كه باعث عرق كردن زياد مي  اگر -

 . را افزايش دهيد

ليوان آب  2ساعت يك ليوان آب و قبل از خوابيدن و پس از بيدار شدن  1-2سعي كنيد در طول روز هر  -

 .بنوشيد

 .با هر وعده ي غذايي دو ليوان آب بنوشيد -

 .بنوشيدقبل از خوابيدن يك ليوان آب ) مثال براي رفتن به دستشويي(اگر در طول شب بيدار شديد  -

 .پيش از خوابيدن يك ليوان آب بنوشيد -

هنگام خروج از خانه يك بطري آب همراه خود داشته باشيد، بطري را طوري انتخاب كنيد كه در صورت خالي  -

 .شدن بتوانيد دوباره آن را پر كنيد

 .در محل كار حتماً يك بطري آب در كنار خود داشته باشيد -

 5/2-3ه براي نوشيدن آب استفاده مي كنيد بدانيد تا بتوانيد روزانه حداقل كرا بهتر است حجم بطري يا ليواني  -

 .ليتر آب را محاسبه و مصرف كنيد
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بايد ادرار كافي با رنگ كامالً شفاف داشته و در طول شب . معيار كافي بودن مصرف مايعات، حجم ادرار است -

 . بار براي دفع ادرار بيدار شويد 1حداقل 

 .فرصتي براي نوشيدن آب استفاده كنيد فراموش نكنيد از هر -

مي شود، از غذاهاي شور مثل  سازي سنگ مصرف نمك زياد باعث باال رفتن احتمال :كاهش مصرف نمك -2

انواع كنسروها، فست فود، سوسيس و كالباس،غذاهاي بسته بندي شده، چيپس، پفك و انواع سس ها كمتر 

فاده كنيد و هنگام صرف غذا بر سر سفره نمك اضافي بر استفاده كرده، هنگام طبخ غذا از نمك كمتري است

 .روي آن نپاشيد

بهتر است از مصرف زياد خوراكي هاي بسيار شيرين مثل مربا، كيك، شيريني، : پرهيز از مصرف شكر زياد -3

 .بيسكويت خودداري كنيد

پزشك از رژيم خود  بدون توصيه ي) مثال انواع لبنيات(هيچ ماده ي غذايي را  :حفظ تعادل در رژيم غذايي -4

مثال مواد حاوي كلسيم براي استحكام و (حذف نكنيد، بدن شما به همه ي انواع مواد غذايي براي سالمت خود 

از غذاهاي داراي فيبر مثل سبزيجات، سبوس، گندم و جو بيشتر . نياز دارد) سالمت استخوان ها و دندان ها

 .اري كنيداستفاده كرده و از مصرف زياد قهوه و شكالت خودد

بهتر است جهت مصرف هرگونه داروي مكمل و ويتامين با پزشك مشورت  :مصرف مكمل ها و ويتامين ها -5

 .كنيد چون مصرف بيش از اندازه و غير ضروري برخي از ويتامين ها باعث تشكيل سنگ خواهد شد

هر چند برخي داروها مي توانند شانس بروز سنگ را افزايش دهند اما اگر براي بيماري ديگري دارو  :داروها -6

دستور پزشك اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف داروهاي خود  مصرف مي كنيد به هيچ وجه بدون مشورت و

ويز كرده است حتما اگر سنگ شما از سنگ هاي عفوني بوده و پزشك آنتي بيوتيك طوالني مدت تج. نكنيد

اگر چه برخي داروها مي توانند از بروز گروه . طبق دستور مصرف كنيد و دوره ي درمان را به پايان برسانيد

كمي از سنگ ها جلوگيري كنند اما به هيچ وجه بدون دستور پزشك به طور خودسرانه اقدام به مصرف آنها 

 .است بيماري شما را تشديد كنندنكنيد چون عوارض بسيار خطرناكي دارند و گاه ممكن 
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 عفونت ادراري

 بيماران راهنماي
    

عالئم شما،پس از بررسي ها و معاينات انجام شده با توجه به ......................  ............................ آقاي/ بيمار گرامي خانم      

در اورژانس تشخيص عفونت ادراري براي شما مطرح مي باشد، در حال حاضر با توجه به اين تشخيص و عدم وجود 

 .عوارض خاص نياز به بستري در بيمارستان نداريد و مي توانيد به منزل بازگرديد

 .ت ادراري را تاييد مي كندآزمايش ادرار شما احتمال ابتال به عفون  □

 .با توجه به عالئم و معاينات شما نياز به انجام سونوگرافي نداريد  □

 براي شما سونوگرافي انجام شده است كه طبيعي بوده و  مشكل يا عارضه ي خاصي مشاهده نشده است   □

ورژانس ها و پزشكان و هم چنين شايع عفونت ادراري يكي از شايع ترين بيماري ها و شكايات مراجعه كنندگان به ا     

دستگاه ادراري شامل . ترين اختالل مرتبط با سيستم ادراري است و به معناي وجود ميكروب در دستگاه ادراري مي باشد

شايع ترين علت بروز عفونت ادراري آلودگي با ميكروب هاي مدفوعي   .مجراي ادرار است كليه ها، حالب ها، مثانه و

عفونت ادراري انواع مختلفي داشته و مي تواند كليه ها، مثانه .  م ها به طور كلي شايع تر از آقايان مي باشداست و در خان

 .تر استعفونت مثانه بسيار شايع  كه از بين آن ها را درگير كند) عفونت هاي جنسي در آقايان( يا پيشابراه 

 :دمي شو) عفونت مكرر يا راجعه (باعث افزايش احتمال ابتال به عفونت ادراري و يا تكرار آن  وجود عوامل زير

 خانم ها -

 حاملگي -

 يائسگي -

 افراد مسن -

 مصرف كم مايعات  -
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 ادرار كردن با فاصله ي زياد و طوالني و عدم دفع به موقع ادرار هنگام احساس نياز به دفع -

 ول بهداشتيسطح پايين بهداشت و عدم رعايت مناسب اص -

جهت شستشو بايد از سمت جلو بويژه در خانم ها (شستشوي غلط ناحيه ي تناسلي پس از دفع ادرار و مدفوع  -

 )مدفوعي به مجراي ادرار منتشر نشود -به عقب باشد تا آلودگي 

 افراد داراي سوند يا لوله هاي ادراري -

 اختالالت ساختماني دستگاه ادراري -

 ر دستگاه ادراري شود مثل سنگ هاي ادراريهر عاملي كه باعث انسداد د -

 بيماري هاي مزمن زمينه اي مثل ديابت -

 ابتال به عوامل يا بيماري ها يا مصرف داروهايي كه باعث ضعف، نقص يا سركوب سيستم ايمني بدن شود -

و بزرگي غده ي پروستات  در آقايان : اختالالتي كه باعث ناتواني در تخليه ي كامل ادرار مي شود مثل -

 چسبندگي هاي رحمي و لگني در خانم ها

 

 : عالئم ابتال به عفونت ادراري

 احساس فوريت در دفع ادرار / تكرر ادرار / درد و سوزش هنگام ادرار كردن  -1

شب / بي اختياري ادرار/ قطره قطره ادرار كردن / احساس باقي ماندن ادرار در مثانه پس از تخليه ي ادرار  -2

 ادراري

 خون در ادرار/ بد بو شدن ادرار / شدن يا تغيير رنگ  ادرار  كدر و غير شفاف -3

 درد كمر و پهلو و كشاله ي ران/ احساس سنگيني و فشار در لگن و پايين شكم  -4

 ترشح چركي از مجراي ادراري در آقايانيا خارش ناحيه ي تناسلي  -5

 )از تب خفيف تا تب و لرز شديد مي تواند متغير باشد ( تب  -6

 بي اشتهايي/ اسهال /  تهوع و استفراغ -7

 )در افراد مسن (گيجي و كاهش سطح هوشياري /  احساس ضعف و خستگي  -8

از انجا كه اين عالئم در بيماري هاي ديگري به جز عفونت ادراري نيز ديده مي شوند، در صورت بروز هر يك ازاين عالئم 

اجعه كنيد تا همه ي تشخيص هاي احتمالي حتي اگر سابقه ي قبلي ابتال به عفونت ادراري داريد حتما به پزشك مر

 .بررسي شود
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 : تشخيص

تشخيص عفونت ادراري معموال بر اساس شرح حال، وجود عالئم، معاينات باليني،وجود عوامل خطر و سابقه ي  -

 . استابتال به عفونت ادراري  قبلي

از نظر بررسي وجود (ادرار ممكن است پزشك براي تاييد تشخيص و رد كردن ساير بيماري ها براي شما آزمايش -

به خصوص براي تعيين آنتي بيوتيك موثر ( و بررسي ميكروبي يا همان كشت ادرار ) خون، قند، پروتئين، عفونت

 .درخواست كند ) و مناسب

هفته پس از پايان درمان و بهبود عالئم، پزشك آزمايش ادرار مجدد درخواست مي كند تا اطمينان 1-2گاهي  -

حاصل شود كه آلودگي ميكروبي كامال برطرف شده است، اين كار به ويژه در زنان حامله و هم چنين افرادي كه 

هفته كامال برطرف نشده است اهميت  2 به طور مكرر دچار عفونت ادراري مي شوند يا عالئم عفونت آنها پس از

 . زيادي دارد

دقت كنيد كه انجام آزمايش خون،كشت ادرار و روش هاي تصويربرداري مثل سونوگرافي يا سي تي اسكن در  -

بسياري از موارد عفونت هاي ادراري الزم نيست و تصميم گيري در مورد لزوم انجام آن فقط بر عهده ي پزشك 

مكرر مي شوند يا در مواردي كه شك به وجود اختالل  ادراري رادي كه دچار عفونت هايمثال در اف(مي باشد 

به  ، در اين مورد)ساختماني در دستگاه ادراري يا وجود يك عامل انسداد جريان ادرار مانند سنگ وجود دارد

 .تصميم پزشك خود اعتماد كنيد

ي نمونه گيري صحيح بايد ابتدا ناحيه ي تناسلي در صورتي كه آزمايش ادرار براي شما درخواست شده است برا -

را به خوبي و از جلو به عقب بشوييد و به آرامي خشك نماييد، شروع به ادرار كردن نموده و ابتداي ادرار خود را 

 .زمايش كنيدآدور بريزيد و  از وسط جريان ادرار شروع به جمع آوري آن در ظرف 

 

 : زير توجه كنيدو توصيه هاي  به نكاتتا زمان بهبودي پس از ترخيص 

 .آب زياد بنوشيد، جريان زياد ادرار باعث شسته شدن ميكروب ها از داخل مجاري ادراري مي شود .1

در صورت تجويز آنتي بيوتيك دارو را دقيقا در زمان معين مصرف كنيد و حتما دوره ي درمان را تا پايان  .2

مورد عفونت هاي شديد كه كليه ها را درگير مي كند روز است ولي در  3-7كامل كنيد، اين زمان معموال 

 .روز ادامه مي يابد 14-10
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مصرف غلط آنتي بيوتيك ها باعث مقاوم شدن ميكروب ها،باقي ماندن ميكروب ها و افزايش احتمال تكرار  .3

 .عفونت در آينده مي شود

مثل (تجويز شده باشد ممكن است داروهايي براي بهبود سوزش و درد هنگام دفع ادرار براي شما  .4

، اين داروها مي توانند به طور طبيعي باعث تغيير رنگ و رنگي شدن ادرار شوند، در اين )فنازوپريدين

 .صورت نگران نباشيد و مصرف دارو را ادامه دهيد

 .استراحت كافي داشته باشيد تا بدن شما قدرت كافي براي مبارزه با ميكروب ها را داشته باشد .5

ش هاي سنگين خودداري كنيد، فعاليت جسماني زياد باعث تشديد برخي عالئم مثل ضعف و از انجام ورز .6

 .فزايش ميزان تعريق باعث كم آبي بدن  ميشودابي حالي شده و هم چنين با 

نوشيدن زياد قهوه، نسكافه و ساير نوشيدني هاي حاوي كافئين زياد  تا زمان بهبود، ممكن است با تحريك  .7

 .عالئم شود مثانه باعث تشديد

 .خودداري كنيد) مثل نوشابه (از مصرف زياد انواع شكالت،غذاهاي تند و پرادويه و نوشيدني هاي گازدار  .8

 .ميوه ها و آبميوه هاي ترش و حاوي ويتامين ث مثل مركبات و آب پرتقال بيشتر مصرف كنيد .9

 .كنيددر صورت وجود درد يا تب بهتر است از استامينوفن و تركيبات آن استفاده  .10

  .كيسه ي آب گرم يا حوله ي گرم باعث تسكين درد شكم و پهلوها مي شود .11

ادرار خود را نگه نداريد و در صورت احساس نياز به دفع ادرار سريعا اين كار را انجام داده و مثانه ي خود را  .12

 .به طور كامل تخليه كنيد

مصرف نه تنها ، چون )مطمئن نيستيد  حتي اگر(اگر احتماال باردار هستيد حتما به پزشك اطالع بدهيد  .13

در طول بارداري نياز به بررسي و مراقبت  بلكهبعضي از آنتي بيوتيك ها در دوران بارداري خطرناك است،

 .ويژه خواهيد داشت

مصرف طوالني مدت آنتي بيوتيك در خانم ها گاهي ممكن است باعث تحريك بروز عفونت هاي قارچي  .14

صورت بروز خارش شديد و ترشح سفيد رنگ در طول مصرف آنتي بيوتيك به  زنانه شود ، بنا بر اين در

 .پزشك مراجعه كنيد اما به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع مصرف دارو نكنيد
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مثال داروهاي قلبي يا (در صورتي كه داروهاي ديگري به طور دائم براي ساير بيماري ها مصرف مي كنيد  .15

اطالع دهيد چون ممكن است با آنتي بيوتيك تجويز شده ناسازگار حتما به پزشك ) رقيق كننده ي خون 

 .باشد، به هيچ وجه شخصا نحوه ي مصرف دارو را تغيير ندهيد

اگر در اورژانس براي شما آزمايش ادرار يا سونوگرافي انجام شده است، برگه ي نتيجه آن را دور  .16

ايج براي مقايسه تهاي تكميلي به اين ننيندازيد،چون در صورت مزمن شدن يا تكرار عفونت جهت بررسي 

 .نياز است

 .روز بعد از آغاز درمان شروع به كاهش و بهبود مي كنند 1-2معموال عالئم  .17

 

 :  پزشك مراجعه كنيداورژانس يا زير مجددا به  عاليم هر يك از بروزدر صورت 

 روز درمان 2عالئم يا تشديد آن پس از  عدم بهبود -

 اضافه شدن به عالئم قبليبروز عالئم جديد و  -

 درد شديد پهلوها و كمر -

 روز از شروع درمان با آنتي بيوتيك 2بروز يا تشديد تب و لرز يا ادامه ي تب پس از  -

 تهوع و استفراغ شديد -

 عدم توانايي خوردن يا نوشيدن -

 بي حالي و كاهش سطح هوشياري -

 هفته 2عدم بهبودي كامل پس از  -

 مثل كهير كه مي تواند نشانه ي حساسيت به آنتي بيوتيك باشدبروز بثورات و ضايعات پوستي  -

 

 : جهت پيش گيري از بروز عفونت ادراري در آينده به موارد زير توجه كنيد

ليوان  1-2ليوان در طول روز و  6-8(ليوان آب بنوشيد  8-10حجم زيادي از مايعات بنوشيد، روزانه حداقل  -

جسمي زياد داريد يا در آب و هواي گرم هستيد نياز به مايعات افزايش ، در صورتي كه فعاليت )پيش از خواب

و حداقل يك نوبت ) بي رنگ يا زرد روشن ( مي يابد، نشانه ي كافي بودن مصرف آب دفع ادرار شفاف و روشن 

 .بيدار شدن براي دفع ادرار در طول شب است
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 .يد و ادرار خود را براي مدت طوالني نگه نداريدبالفاصله پس از احساس نياز به دفع و پر شدن مثانه ادرار كن -

پس از دفع ادرار و مدفوع، ناحيه ي تناسلي را از جلو به سمت عقب بشوييد تا آلودگي مدفوعي به مجراي ادرار  -

 ).خانم ها در ( منتقل نشود 

ي كف زياد براي براي شستشوي ناحيه ي تناسلي از صابون ها و شوينده هاي معطر استفاده نكنيد و در وان حاو -

 .مدت طوالني ننشينيد

 .از شوينده هاي بهداشتي زنانه استفاده نكنيد -

حتما به متخصص زنان مراجعه و هر چه ) ترشح و خارش ( در صورت بروز عالئم عفونت دستگاه تناسلي زنانه  -

 .سريع تر آن را درمان كنيد

 .لباس زير كامال نخي بپوشيد -

 .لباس زير تنگ و چسبان نپوشيد -

به مدت طوالني ) به خصوص شلوارهاي جين ( ه خانم ها توصيه مي شود از پوشيدن شلوارهاي تنگ و چسبان ب -

 .و يا هنگام استراحت خودداري كنند 

بروز يبوست جلوگيري كند،  يبوست مزمن با ايجاد فشار  باعث  رژيم غذايي خود را به شكلي تنظيم كنيد كه از -

 .تخليه ي ناكامل مثانه مي شود 

ميوه ها و آبميوه هاي ترش مثل مركبات، قره قورت، ليمو ترش ميل كنيد، اين مواد با اسيدي كردن ادرار مي  -

 .توانند شانس بروز عفونت را كاهش دهند هرچند اثر قطعي آن اثبات نشده است 

يا داروهاي اگر به بيماري هاي مزمن مانند ديابت يا بيماري هاي منجر به ضعف سيستم ايمني مبتال هستيد و  -

مصرف مي كنيد، در صورت ابتال به عفونت ادراري، ) مثل كورتون خوراكي(سركوب كننده ي سيستم ايمني 

جهت پيش گيري از تكرار عفونت يا مزمن شدن آن با پزشك متخصص مشورت كنيد اما به هيچ وجه شخصا 

 اقدام به تغيير ميزان يا قطع مصرف داروهاي خود نكنيد  

ندين سال قبل يائسه شده ايد و به طور مكرر دچار عالئم ادراري مثل سوزش و تكرر ادرار مي در صورتي كه چ -

اين ) استروژن واژينال(شويد به متخصص زنان مراجعه كنيد، در برخي موارد با تجويز پمادهاي زنانه هورموني 

 .عالئم بهبود مي يابند

ر بدون ايجاد عالئم ادراري هستند،وجود اين حالت بايد برخي از خانم ها اغلب اوقات دچار آلودگي ميكروبي ادرا -

پيش از بارداري يا در اولين فرصت پس از شروع بارداري مشخص و درمان شود تا ادرار از هرگونه آلودگي 

ميكروبي پاك گردد، اگر قصد بارداري داريد در اين مورد با پزشك خود مشورت و آزمايش ادرار الزم را انجام 

 .دهيد
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ياد و خارش شديد مجراي ادراري آقايان اغلب نشانه ي عفونت هاي جنسي است و در اين موارد توصيه ترشح ز -

مراجعه و درمان كامل انجام گيرد، گاهي در ) اورولوژيست(مي شود به پزشك متخصص كليه ومجاري ادراري 

 .وجود دارداين موارد نياز به بررسي و درمان همسر فرد نيز 

د رعايت موارد فوق به طور مكرر دچار عفونت ادراري مي شويد به متخصص جراحي كليه و در صورتي كه با وجو -

 .مراجعه كنيد تا بررسي هاي بيشتر انجام و علت بروز عفونت راجعه مشخص شود) اورولوژيست(مجاري ادراري 
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 مراقبت از زخم

 بيماران راهنماي
 

دچار زخم باز در ناحيه .  .................................شما در اثر آسيب با ... ............................................. آقاي/ بيمار گرامي خانم    

شده  و به اورژانس مراجعه كرده ايد، با توجه به معاينات  زخم شما هنگام مراجعه داراي ويژگي ............................... ي 

 : هاي زير بوده است

    كناره هاي نامنظم     □                                                               ي صاف و منظم     لبه ها □

 له شدگي و تخريب بافتي□                                                 دن كامل و كوتاه شدن پوست  كنده ش □

 

 آلودگي با خاك، مواد زايد، مواد صنعتي، مواد شيميايي   □                                           تميز بدون آلودگي □ 

 داخل زخم.....وجود جسم خارجي مانند خرده شيشه، براده هاي فلزيا چوب  و □           

 بدون خونريزي  □                     خونريزي محدود يا ترشح خونابه اي     □                       خونريزي فعال   □

 

 :بنا بر اين 

 .اقدامات اوليه خودبخود ترميم خواهد شدزخم شما نياز به بخيه نداشته است و پس از شستشو و □ 

 .زخم شما پس از شستشو و اقدامات اوليه بخيه شده است□ 

 .روز گرفته شده است........ .... تصميم به شستشو و پانسمان زخم در حال حاضر و بخيه ي آن پس از □
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 .ريق واكسن كزاز نداريدبا توجه به وضعيت زخم بدون در نظر گرفتن سابقه ي واكسيناسيون، نياز به تز□ 

 .با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب با وجود آلودگي زخم نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد□ 

 .استبا توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون و آلودگي زخم، واكسن كزاز براي شما تزريق شده □ 

سالم بوده اند و نيز طبيعي و معاينات  سايردر حال حاضر با توجه به اين كه زخم فقط باعث آسيب پوستي شده است و  

 .زخم كامال بررسي و پاكسازي شده است، نياز به جراحي يا بستري در بيمارستان نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد

 

 :  زير توجه كنيدو توصيه هاي به نكات پس از ترخيص تا زمان بهبودي  

بخيه كردن براي زخم هايي به كار مي رود كه وسيع بوده يا لبه هاي آن از هم دور باشند يا كناره هاي زخم  -1

نامنظم و نا هموار يا دچار له شدگي و تخريب پوست باشند و يا زخم آن قدر عميق بوده كه كل ضخامت پوست 

تنها با پزشك خواهد بود و در غير اين صورت زخم نياز به بخيه نخواهد را در بر گرفته باشد، كه تشخيص آن 

 .داشت، در اين مورد به تصميم پزشك اعتماد كنيد و نگران نباشيد

هرچند بسياري از زخم ها با شرايط باال هم  احتماال بدون بخيه زدن در هر صورت بهبود خواهند يافت اما توجه  -2

زخم سريع تر بهبود يافته و كمتر دچار عوارضي مانندعفونت شود و پس از  كنيد كه بخيه زدن باعث خواهد شد

 . كوچكتري بر جاي مي گذارد) جاي زخم(بهبودي محل زخم دچار بدشكلي نشده و زخم، جوشگاه يا اسكار 

ساعت كامال خشك نگاه داريد، اين زمان در مورد بخيه هاي قابل جذب بيشتر است و زمان  24بخيه ها را تا  -3

 . يق آن را پزشك به شما خواهد گفتدق

ساعت مي توانيد به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد، اما به هيچ وجه   24بخيه هاي غير قابل جذب را پس از   -4

چون تماس زياد با آب باعث ....) مثال در وان حمام، استخر،( آنها را به مدت طوالني در آب غوطه ور نكنيد 

 .افزايش احتمال عفونت مي شودكاهش سرعت بهبود زخم و 

بخيه ها را بالفاصله با ماليمت خشك كنيد، براي اين كار از يك پارچه ي نخي سبك و كامال تميز كه فقط به  -5

اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال كاغذي استفاده نكنيد، 

بايد پارچه را روي زخم به سختي بكشيد و فقط از حركات ضربه اي ماليم دقت كنيد كه براي خشك كردن ن

 .استفاده كنيد

در صورت تجويز هنگام ترخيص (پس از شستشو مي توانيد روي زخم را با يك اليه ي نازك پماد آنتي بيوتيك  -6

 )مي توانيد براي اين كار از گوش پاك كن استفاده كنيد . (بپوشانيد) 
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ل، بتادين، آب اكسيژنه، محلول هاي ضدعفوني كننده، كرم هاي آرايشي يا نرم كننده، روغن به هيچ وجه از الك -7

، هاي معطر يا پمادهاي كورتوني روي زخم استفاده نكنيد، اين مواد باعث تحريك پوست، بروز حساسيت 

 .عفونت و تاخير ترميم زخم خواهند شد

ي كه پزشك به شما هنگام ترخيص توصيه كرده  زخم در صورتي كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زمان -8

ساعت پانسمان را به شكل اوليه حفظ كرده و  48، دراين صورت حداقل )هفته 1معموال (را پوشيده نگاه داريد 

 .سپس بعد از هر بار شستشوي زخم آن را با يك پانسمان سبك بپوشانيد

به خصوص زخم هاي پوست ( ممكن است زخم شما  توجه كنيد كه همه ي زخم ها نياز به پانسمان ندارند و -9

پس از شستشو و حتي بخيه زدن بدون پانسمان رها شود، در اين صورت شخصا اقدام به ) سر و صورت 

 .پوشاندن زخم با پانسمان هاي سنگين نكنيد

هنگام زخم هاي پوستي اغلب با نخ هاي غير قابل جذب بخيه مي شوند، زمان دقيق كشيدن بخيه ها را پزشك  -10

روز  7-14روز و بخيه هاي پوست سر و اندام ها  3-6ترخيص به شما خواهد گفت، بخيه هاي صورت معموال 

 .بعد كشيده مي شوند

 1-2از انجام فعاليت هاي جسمي يا ورزش هاي سنگين كه باعث فشار يا ضربه به محل زخم مي شود در طول  -11

ان محل قبلي ضربه وارد شود ممكن است باعث آسيب هفته ي آينده خودداري كنيد چون اگر دوباره به هم

 . بخيه ها يا باز شدن دوباره ي زخم شود

در روزهاي ابتدايي ممكن است روي زخم با يك لخته يا دلمه پوشيده شود و در روزهاي بعد توده ي گوشتي  -12

اعث آسيب زخم و صورتي رنگي تشكيل خواهد شد، به هيچ وجه اين بافت ها را دستكاري يا جدا نكنيد چون ب

باز شدن مجدد و خونريزي آن خواهد شد و بهبودي كامل را به تاخير مي اندازد، چرا كه تشكيل اين بافت ها 

 .بخشي از مراحل ترميم زخم است و به مرور از كناره ها با بافت طبيعي جايگزين مي شود

اين مدت ممكن است محل زخم ماه بعد كامال مشخص خواهد شد و در  6-12شكل نهايي پوست در جاي زخم  -13

تيره تر و برجسته تر از پوست طبيعي باشد،در اين دوره استحكام و قدرت پوست كمتر از حالت طبيعي خواهد 

 .بود و در برابر ضربه هاي مشابه آسيب پذيرتر است

بليغ مي اثر بخشي پمادها، كرم ها،داروهاي گياهي، ژل ها و محلول هايي كه براي كاهش بد شكلي جاي زخم ت -14

 .شوند تا كنون به طور كامل و قطعي اثبات نشده است

ممكن است تا مدتي دچار بي حسي يا گزگز شدن يا احساس فشار و كشيده شدن اطراف محل زخم باشيد كه  -15

ماه طول مي كشد، براي بهبود آن  6طبيعي بوده و با ترميم كامل محل زخم از بين خواهد رفت هر چند گاهي 

 . را به آرامي ماساژ دهيد مي توانيد پوست

خارش خفيف زخم در روزهاي ابتدايي طبيعي است، در اين موارد از خاراندن زخم خودداري كنيد و فقط  -16

 . پوست را ماساژ دهيد
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 .ترشح خفيف به صورت مايع زرد كم رنگ، رقيق و آبكي در روزهاي اول از زخم طبيعي است -17

خفيف در محل زخم داشته باشيد كه براي رفع آن مي در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش  -18

 .توانيد از استامينوفن استفاده كنيد، تركيبات حاوي آسپيرين ممكن است باعث بروز خونريزي شوند

در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است دارو را در زمان معين مصرف كرده و  -19

 .دوره ي درمان را كامل كنيد

از باز كردن پانسمان و كشيدن بخيه ها تا زمان ترميم كامل پوست محل زخم، بايد آن را از نور خورشيد  پس -20

 .محافظت كنيد،مي توانيد از ضد آفتاب يا كاله و لباس پوشيده استفاده كنيد

ز در موارد بريدگي و زخم هاي انگشت معموال آتل گيري انجام مي شود چرا كه  بي حركتي باعث محافظت ا -21

زخم،كاهش فشار وارد بر آن و تسريع روند بهبود مي شود، در صورتي كه براي شما آتل گيري شده است آن را 

 .تا زمان كشيدن بخيه ها و ترميم اوليه ي زخم حفظ كنيد

انجام شده است، آن را ) راديوگرافي ( در صورتي كه در اورژانس از اندام شما كه دچار زخم شده عكس برداري  -22

بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه به آن نياز  تا زمان

 .خواهد شد

وجود اين زخم محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند اما توصيه مي شود تا زمان ترميم زخم از ميوه ها،  -23

ترش، گوجه فرنگي، توت فرنگي، آب ليمو و سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ويتامين ث مثل مركبات، ليمو 

آب پرتقال بيشتر استفاده كنيد، ويتامين ث باعث سريع تر شدن روند ترميم زخم و بهبود مي شود، هم چنين 

 .مي توانيد از قرص ها يا مكمل هاي حاوي ويتامين ث  روزانه يك نوبت استفاده كنيد

 :  كنيد روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي -24

 تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -

 وضعيت ترشحات -

 خونريزي  -

 خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف زخم -

 

 : پزشك مراجعه كنيداورژانس يا در صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به 

 آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم -

 درد شديد در محل زخم -

 تورم يا قرمزي محل زخم -
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 ترشحات سبز رنگ از زخم يا تشديد ترشحات اوليه خروج چرك يا -

 استشمام بوي بد از زخم  -

 دقيقه فشار مداوم روي محل زخم متوقف نشود10-15خونريزي مجدد زخم به طوري كه پس از   -

 بروز خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف محل زخم -

 محدوديت حركت در انگشتان يا مفاصل نزديك به زخم -

 بروز تب -

 )نزديك به محل زخم (ك شدن غده هاي لنفي زير بغل، گردن يا كشاله ي ران برجسته و دردنا -

 : به نكات زير در مورد تعويض پانسمان توجه كنيد

مي توانيد در صورت امكان به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد، در . (بار پانسمان را تعويض كنيد 1روزانه حداقل  -

 .)دهيدغير اين صورت در منزل مراحل زير را انجام 

 .در صورت خيس شدن ، كثيف شدن، آلودگي به ترشح يا خونابه هم نياز به تعويض پانسمان خواهيد داشت -

دستكش، گاز، باند، چسب، پماد و كيسه ي پالستيكي را آماده : پيش از تعويض پانسمان وسايل الزم شامل -

 كنيد

 . دستان خود را با آب و صابون به خوبي بشوييد -

 )نيازي به استريل بودن آن نيست . ( استفاده كنيدترجيحا از دستكش  -

پانسمان كهنه را به آرامي و ماليمت و بدون حركت سريع و ناگهاني از روي زخم برداريد و چنان چه در اثر  -

 .خشك شدن ترشحات به زخم چسبيده است آن را كمي مرطوب كنيد

 .كامال محكم ببنديد و دور بيندازيد پانسمان قبلي را در كيسه ي پالستيكي ضخيم گذاشته، درب آن را -

 . استفاده كنيد) سرم شستشو( يا محلول شستشوي نمكي ) بدون بو( براي شستشوي زخم فقط از آب و صابون  -

تا زماني كه زخم كامال خشك نشده و داراي ترشح و رطوبت است، بهتر است هنگام تعويض پانسمان يك عدد  -

خم را پانسمان كنيد  تا مانع از چسبيدن باند به زخم شود،بسته هاي گاز وازلين روي زخم بگذاريد و سپس ز

 .گاز وازلين را مي توانيد به راحتي از داروخانه ها تهيه كنيد

 .باند را روي محل زخم گره نزنيد -

نيم دور كافي . (چسب ها را يك دور كامل به دور اندام نپيچيد تا محكم بودن آن مانع خونرساني مناسب نشود -

 ) باز نخواهد شد  است و

 . پس از پايان كار مجددا دست هاي خود را به خوبي بشوييد -

جهت . با رعايت كليه ي موارد فوق زخم شما دچار عارضه نخواهد شد و به زودي ترميم مي شود

 .روز ديگر به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد............... كشيدن بخيه ها 
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              كيوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزش  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 مراقبت از گچ و آتل

 بيماران راهنماي
 

شما در اثر ضربه دچار آسيب اندام شده ايد و پس از بررسي ....................................  ................... آقاي/ خانم  بيمار گرامي  

 :  ها با تشخيص

 □آسيب بافت نرم           □ضرب ديدگي مفصل     □مو برداشتن يا ضرب ديدگي استخوان     □شكستگي استخوان  

محافظت مي كند و باعث  يشما تا هنگام بهبود ندامتجويز كرده است كه از ا   □آتل /  □پزشك براي شما گچ    

از تورم و گرفتگي عضالت  عضالت  شده و/ مفصل/ آتل باعث حفاظت استخوان/ گچ. كاهش درد و ناراحتي شما مي شود

براي مواردي غير از شكستگي استخوان معموال جلوگيري مي كند، آتل استحكام و محافظت كمتري نسبت به گچ دارد و 

 : به كار مي رود  در صورتي كه براي شما آتل گيري شده است،نحوه ي استفاده از آن بر اساس نظر پزشك

هنگام          □فقط در طول شب    □ل روز و بيداري در طو            □به طور دائم و كامل 

 . مي باشد       □نوبت باز كردن كوتاه مدت  4-5 با روزانه            □در حد تحمل     □فعاليت و كار 

آتل يك پوشش محافظ سخت و محكم است كه بر روي يك اليه نرم پنبه قرار گرفته و كامالً شكل اندام را به خود / گچ  

مي گيرد، گاهي در صورت وجود تورم شديد اوليه، در ابتدا آتل بندي انجام شده و پس از چند روز با كاهش تورم اندام، 

هر چند . تا دور اندام را نمي گيرد و مثل يك نيمه گچ عمل مي كندگچ گيري انجام مي شود چون كه آتل كامال دور 

  .نيدآتل ممكن است براي شما خوشايند نباشد اما جهت بهبودي كامل و موفق به دستورات پزشك عمل ك/ تجويز گچ 

 : كنيد نكات و توصيه هاي زير توجهبه تا زمان بهبودي پس از ترخيص  

ساعت و گچ هاي  24-48معموالً ) پودري(گچ هاي معمولي . بستگي داردزمان خشك شدن گچ به نوع آن  -1

 .ساعت بعد كامالً خشك مي شوند 2-12حداكثر ) شبيه پالستيك(فايبر گالس 
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تكيه كردن يا ايجاد فشار بر روي گچ كامال  ،تا زمان خشك شدن كامل طبق موارد باال، از هرگونه راه رفتن -2

خودداري كنيد چرا كه باعث فشار بر روي اليه هاي عمقي گچ و عدم كارآيي آن شده و ميزان فشار وارد بر 

 .اندام و تعادل آن بر هم مي خورد كه مي تواند باعث آسيب بيشتر و تغيير شكل استخوان شود

هر چند قابليت خيس شدن به نوع گچ بستگي دارد ولي اگر گچ  به هيچ وجه گچ را خيس يا مرطوب نكنيد، -3

درغير اين صورت گچ را به دور از هرگونه . ضد آب باشد حتما پزشك هنگام ترخيص به شما خواهد گفت

رطوبت نگاه داريد، دقت كنيد كه حتي گچ هاي ضد آب هم معموال عايق كامل نبوده و در برخورد با آب و 

 .كنيدرطوبت كامال احتياط 

) به هيچ وجه آن را داخل فضاي گچ نكنيد(پيش از حمام كردن يك حوله را به دور لبه ي باالي گچ بپيچيد  -4

سپس يك روكش پالستيكي را كامالً روي گچ كشيده و انتهاي آن را مانند يك كيسه محكم ببنديد و در هنگام 

ريان مستقيم آب نگاه داريد و در آب غوطه حمام كردن اندام گچ گرفته را با وجود پوشش پالستيكي خارج از ج

 . ور نكنيد

 .از شنا كردن و يا تماس گچ با باران و برف و يخ خودداري كنيد -5

دستگاه خشك كن (در صورتي كه گچ به هر علتي خيس شد، مي توانيد آن را با جريان هوا بوسيله ي سشوار  -6

ه كنيد و به هيچ وجه آن را روي درجه ي گرم خشك كنيد، دقت كنيد كه فقط از باد خنك دستگاه استفاد) مو

يا داغ قرار ندهيد چون باعث سوختگي پوست زير گچ مي گردد، همچنين مي توانيد از يك دستگاه مكنده 

چنان چه فقط . مانند جاروبرقي استفاده كنيد كه باعث مكش و خروج هواي مرطوب از داخل گچ مي گردد

ينان داريد كه آب به داخل آن نفوذ نكرده است يك حوله ضخيم با و اطم دهسطح خارجي گچ اندكي مرطوب ش

توجه كنيد در صورتي كه پنبه هاي داخل گچ خيس شد به هيچ وجه . قدرت جذب آب باال به دور آن پيچيد

 .شخصاً اقدام به خارج كردن آنها نكنيد و جهت تعويض گچ مراجعه كنيد

پس از گچ گرفتن دچار تورم خفيف تا متوسط مي شود و باعث  اندام آسيب ديده معموالً در طول چند روز اول -7

ساعت اوليه بايد اندام به طور  48احساس تنگي خفيف در گچ مي شود، براي كاهش تورم به ويژه در طول 

و يا فشار برآن وارد نشود، توجه كنيد كه اندام شما بايد باالتر از نشده كامل باال قرار گيرد و به هيچ وجه آويزان 

طح قلب قرار گيرد، مي توانيد دراز بكشيد و اندام گچ گرفته شده را بر روي چند عدد بالش قرار دهيد، بالش س

ها را فقط زير زانو يا آرنج نگذاريد بلكه به شكلي قرار دهيد كه كل قسمت گچ گرفته شده بر روي آن تكيه كند، 

چنين تا حد ممكن در طول روز انجام دهيد تا در روزهاي آينده بايد اين كار را هنگام شب و استراحت و هم

 .اندام دچار تورم و كاهش جريان خون نشود

ساعت چند بار انگشتان خود را تكان دهيد و خم و راست  5/0-1براي بهبودي جريان خون، در روزهاي اول هر  -8

روزانه چندين بار كنيد، روزهاي بعد نيز تا جايي كه امكان دارد به طور مرتب اين حركت را تكرار كنيد و 

بهتر است روزانه . عضالت اندام خود را كه داخل گچ قرار دارند را منقبض كنيد تا دچار ضعف شديد نشوند
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رنگ پريدگي يا سردي نشده / انگشتان خود را از نظر رنگ و دما بررسي كنيد و مطمئن شويد كه دچار كبودي 

 .باشند

استخوان يا بافت نرم و همچنين تورم اندام، احساس درد داشته  در روزهاي ابتدايي ممكن است در اثر آسيب به -9

/ ژلوفن/ بروفن/ باشيد كه در اين صورت ميتوانيد از داروهاي ضد درد و مسكن معمولي مثل استامينوفن 

مفناميك اسيد استفاده كنيد، و در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي ديگري تجويز كرده / ناپروكسن

 ود همان را طبق دستور مصرف كنيد است توصيه مي ش

اگر در روزهاي اول در اثر تورم احساس درد و ناراحتي كرديد براي كاهش آن مي توانيد از كمپرس سرد با  -10

كيسه ي يخ استفاده كنيد، براي اين كار مي توانيد از يك كيسه ي حاوي يخ يا يك بسته ي سبزي يا حبوبات 

-20بار به مدت  1ساعت  2-3هر . موجود در داروخانه ها استفاده كنيديخ زده و يا كمپرس هاي يخ آماده ي 

دقيقه آن را روي گچ بگذاريد، دقت كنيد كه يخ با پوست تماس نداشته باشد و همچنين بهتر است از يك  15

 .پارچه يا حوله ي محافظ بين يخ و گچ استفاده كنيد تا مانع خيس شدن گچ شود

گچ يك عارضه ي شايع است، در صورت بروز خارش هرگز هيچ گونه  احساس خارش خفيف در پوست زير -11

جسم يا وسيله اي را جهت خارش وارد گچ نكنيد چون باعث زخمي شدن و آسيب پوست خواهد شد، مي 

توانيد جهت بهبودي از باد خنك سشوار استفاده كنيد، همچنين مي توانيد از داروهاي آنتي هيستامين و ضد 

 .د آنتي هيستامين، هيدروكسي زين، لوراتادين و ستيريزين نيز استفاده كنيدحساسيت معمولي مانن

چنانچه براي شما آتل گيري انجام شده است، از باز كردن مداوم و دلخواه آن خودداري كنيد، آتل خود را  -12

شب ها  همواره بسته نگاه داريد مگر آن كه پزشك هنگام ترخيص اجازه ي باز كردن آن را در مواقع خاص مانند

 .براي خواب و يا هنگام حمام كردن داده باشد

 .بهتر است روزانه با تب گير دماي بدن خود را كنترل كنيد -13

 

آتل به نكات زير / جهت كسب بهترين نتيجه و پيشگيري از بروز هرگونه مشكل يا عارضه در ارتباط با گچ

 : توجه كنيد

مواد زايد و آلودگي به داخل آن خودداري كنيد و هنگام غذا  آتل خود را تميز نگاه داريد و از ورود هرگونه/ گچ -1

 .خوردن روي آن را بپوشانيد

بهداشت قسمت هاي خارج گچ را رعايت كنيد، ناخن ها را كوتاه نگاه داريد و روزانه چندين نوبت از ژل ها يا  -2

 .تفاده كنيدمحلول هاي ضد عفوني كننده كه نياز به شستشو با آب ندارند براي شستن انگشتان اس

، كرم، پماد، لوسيون، روغن يا عطر بر روي پوست اطراف گچ )مانند پودر بچه(از استعمال و مصرف هرگونه پودر  -3

 .يا داخل آن خودداري كنيد چون اين مواد در داخل گچ جمع مي شود و باعث آلودگي و عفونت مي شود
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چرا كه باعث آسيب پوست و همچنين ) رفع خارشمثال اشياء تيز و باريك براي (هيچ جسمي را وارد گچ نكنيد  -4

 .به هم ريختگي اليه ي پنبه اي داخل گچ مي شود

 .و يا به آن اضافه نكنيدنكرده  به هيچ وجه پنبه هاي داخل گچ را خارج  -5

تا زمان خشك شدن كامل از نوشتن يا امضاء كردن روي گچ خودداري كنيد و پس از آن نيز تنها از قلم هاي  -6

ماژيك استفاده كنيد به هيچ وجه از رنگ هاي غليظ يا روغني استفاده نكنيد و يا گچ را به طور كامل باريك يا 

 .رنگ نكنيد چون باعث بسته شدن كليه ي منافذ گچ و قطع تنفس پوست زير آن مي شود

ي در صورتي كه گچ باعث خراشيدگي روي پوست شده است به هيچ وجه شخصاً اقدام به كوتاه كردن لبه ها -7

 .گچ يا باز كردن گچ نكنيد

 . آتل خودداري كنيد/ از انجام هرگونه ورزش و رانندگي با گچ -8

تغيير شكل / سوراخ شدن/ ترك خوردن/ از وارد كردن ضربه هاي سخت و سنگين كه احتماالً باعث شكستن  -9

 .آتل مي شود خودداري كنيد/ گچ 

 .از تماس گچ با آب و رطوبت به هر شكل، خودداري كنيد -10

به ) به خصوص در مورد آتل(آتل را دور از منابع حرارتي و شعله و آتش نگاه داريد چرا كه پنبه هاي آن / گچ  -11

 .راحتي شعله ور مي شود

قرار ندهيد چون باعث نرم شدن و تغيير ) شعله، بخاري، نور آفتاب مستقيم(منابع حرارتي به  آتل را نزديك  -12

 .بين مي رود شكل آن مي شود و اثرگذاري مطلوب آن از

آسيب فعلي، محدوديت در رژيم غذايي شما ايجاد نمي كند و مي توانيد مانند قبل غذاهاي معمولي خود را ميل  -13

آتل باعث كاهش فعاليت جسماني شما نسبت به قبل شده است با تنظيم رژيم غذايي / نماييد اما چنانچه گچ

 .دكنيخود از اضافه وزن و بروز چاقي ناگهاني جلوگيري 

 .هرگز بر روي گچ راه نرويد و حتما از عصا استفاده كنيد  -14

 

 : كنيدمراجعه يا پزشك مجدداً به اورژانس  زير در صورت بروز هر يك از عاليم

 .پاسخ ندهد) نوبت استفاده 2حداكثر (تشديد درد يا بروز درد شديد و مداوم كه به مسكن هاي معمولي  -

تشديد يا تداوم تورم كه با باال نگاه داشتن و كمپرس سرد بهبود نيافته و باعث احساس تنگي و فشار دائمي  -

 .شودبر روي اندام گچ 

 عدم امكان حركت دادن يا خم و راست كردن انگشتان -
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 يا سردي انگشتان) رنگ پريدگي -كبودي(تغيير رنگ غير طبيعي  -

 انگشتان گز گز كردن/ خواب رفتن/ احساس بي حسي -

 بروز زخم يا خراش يا تاول در پوست زير يا اطراف گچ -

 از زير گچ) خوني/ چركي/ آبكي(استعمال بوي بد يا خروج ترشح  -

 يا تپش قلب) گيجي، خواب آلودگي(بروز تب يا تنگي نفس يا تغيير وضعيت هوشياري  -

 شكستن يا ترك خوردن يا سوراخ شدن گچ -

 ي اليه ي پنبه اي داخل گچخروج يا تغيير شكل يا به هم ريختگ -

 خيس شدن گچ به شكلي كه با روش هاي گفته شده قابل خشك شدن نباشد -

 خونريزي از داخل گچ -

 درد و گرفتگي عضالت داخل گچ به طوري كه نتوانيد اندام خود را حركت دهيد -

 احساس سوزش يا گرمي مداوم پوست زير گچ -

)  مثالً هنگام خواب يا حمام(دقيقه بعد از باز كردن آتل  20قرمزي و التهاب پوست زير آتل كه بيش از  -

 باقي بماند

 ورود ناخواسته هرگونه جسم يا ماده اي به داخل گچ -

 سست شدن يا گشاد شدن گچ نسبت به قبل -

بماند و يا باعث درد و محدوديت حركات روز اول همچنان باقي  2-3احساس تنگي و فشار دائمي كه بعد از  -

 شود

 

 : پايان درمانپيگيري و 

 )هفته 2-6معموالً ( .آتل مدت زيادي طول خواهد كشيد/ صبور باشيد، درمان با گچ  -

ارتوپدي يا متخصص براي مراجعات بعدي و پيگيري در صورتي كه عالئم خطر ذكر شده وجود ندارد به درمانگاه  -

 .به اورژانس خودداري كنيدي مجدد مراجعه كرده و از مراجعه 
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كردن گچ در حال حاضر قابل پيش بيني نيست و براي اين كار بايد تحت نظر بوده و با توجه به زمان دقيق باز  -

 .معاينات و عكس برداري هاي آينده، ميزان پاسخ به درمان و زمان پايان درمان مشخص مي شود

الزم جهت يل هرگز شخصا اقدام به باز كردن و خارج كردن گچ نكنيد و به درمانگاه يا بيمارستان مجهز به وسا -

 .انجام اين كار مراجعه كنيد

 كند، هنگام استفاده از آن، براي باز كردن گچ از اره هاي مخصوص استفاده مي شود كه فقط لرزش ايجاد مي -

منتقل شود اما  تانرا احساس خواهيد كرد و ممكن است احساس گرما به پوست ايجاد شدهشما صدا و لرزش 

 .ت نشده و هيچ گونه درد و ناراحتي نخواهد داشت، نگران نباشيدهرگز باعث آسيب و زخمي شدن پوس

پس از باز كردن گچ، معموال پوست زير آن خشك، چروكيده، نازك و زردرنگ شده و ممكن است دچار پوسته  -

اين اليه ي سلول هاي مرده است كه به زودي بازسازي مي . ريزي شود، اين حالت نبايد باعث نگراني شما شود

 .تحريك و ساييدن آن و شستشوي زياد خودداري كنيد چون پوست در اين مرحله بسيار حساس استشود، از 

پس از باز كردن گچ ممكن است اندام شما الغر و عضالت ضعيف شده باشند و دچار گرفتگي و لرزش شوند،  -

ي كه پزشك به شما اين مساله با توجه به اينكه عضالت چند هفته استفاده نشده اند طبيعي است و با تمرينات

 .خواهد گفت به زودي به شكل و قدرت اوليه باز مي گردد

هر چند بهبود آسيب و ترميم استخوان به عوامل مختلفي مانند سن، جنس، تغذيه، ميزان استراحت، قدرت  -

 :بستگي دارد اما جهت پيگيري ها به زمان هاي زير توجه كنيد... دفاع بدن و

 

 .........................   :             يريتاريخ مراجعه و انجام گچ گ -1

 بعدروز   ......................... : مراجعه به درمانگاه ارتوپدي جهت پيگيري -2

 هفته ي بعد........................      :                  زمان احتمالي باز كردن گچ -3
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 )عصبي( درد تنشيسر

 بيماران راهنماي
 

شما به علت ابتال به سر درد به اورژانس مراجعه كرده ايد، با ........................................  ...............آقاي / بيمار گرامي خانم     

انجام شده علت زمينه اي مهم يا بيماري خطرناك و توجه به شرح حال و عاليم شما هنگام مراجعه، بررسي ها و معاينات 

 .شديدي براي سردرد شما وجود نداشته و نياز به بستري نداريد، بنا براين در حال حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 .با توجه به عاليم و شرح حال شما نياز به انجام سي تي اسكن نداريد □

 .فته ي غير طبيعي در آن مشاهده نمي شودبراي شما سي تي اسكن انجام شده كه يا □

داخل جمجمه، ( سردرد يك واژه ي كلي و عمومي ست كه شامل مجموعه ي دردهاي گردن، صورت، چشم ها و سر    

سردرد از شكايات بسيار شايع در ميان مراجعه كنندگان به پزشكان و اورژانس ها مي . مي شود) عضالت يا پوست سر 

هر چند گاهي سردرد ممكن است .جوان حداقل يك بار در ماه حمله ي سردرد را تجربه مي كنند افراد% 50-75باشد و 

ناشي از علل مهم و يا خطرناكي مثل افزايش شديد فشار خون، خونريزي يا توده هاي داخل فضاي جمجمه يا عفونت 

هم چنين عفونت هاي . مي شونددستگاه عصبي باشد اما اين علل شيوع بسيار كمي دارند و به طور معمول مشاهده ن

ناحيه ي سر و گردن مانند عفونت چشم ها، سينوس ها و دندان ها مي توانند ايجاد سردرد نمايند كه اغلب در ناحيه ي 

اغلب سردردها ناشي از گرفتگي عضالت و اختالالت عروقي .  صورت، گونه ها و در اطراف عضو مبتال شدت بيشتري دارد

 :گروه شايع زير قرار دارند بوده و در يكي از سه

 سردرد خوشه اي                                                ميگرن                                  )عصبي ( سردردهاي تنشي 

 

مطرح مي باشد، كه در ادامه به توضيح آن پرداخته  سردرد تنشيدر حال حاضر جهت شما از ميان موارد باال  تشخيص 

 .مي شود
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 سر درد تنشي

سردرد ناشي از گرفتگي و سفتي عضالت سر، صورت، گردن و شانه ها بوده كه شايع ترين نوع سردرد بويژه در ميان     

افراد جوان و ميانسال مي باشد ، در اكثريت موارد حتي بدون درمان خود بخود بهبود يافته و عارضه ي جدي و 

 1ي، استرس و خستگي ايجاد يا تشديد شده و از كمتر از  اين سردردها معموال با فشارهاي عصب. خطرناكي بدنبال ندارد

روز در ماه مبتال  15ساعت تا چند روز ادامه مي يابد و ممكن است چندين بار در ماه تكرار شوند،در صورتي كه بيش از 

 :  ندبه سردرد مي شويد به سردرد تنشي مزمن دچار هستيد،  هنگام بروز سردرد تنشي اغلب عاليم زير ديده مي شو

 درد مداوم، فشارنده، بدون ضربان  و اغلب دوطرفه  -

 احساس فشار و سنگيني دور تا دور سر -

 احساس درد در شقيقه ها، فك، گردن و شانه ها -

 اختالل خواب و عدم توانايي در به خواب رفتن -

 اختالل در تمركز  -

 تشديد درد با خستگي ذهني يا جسمي، سر و صدا، فشارهاي عصبي -

 تهوع و استفراغ مكررعدم وجود  -

 عدم ايجاد اختالل يا ناتواني در انجام فعاليت هاي معمولي و سبك مانند راه رفتن يا پايين و باال رفتن از پله ها -

 : تشخيص

تشخيص سردردهاي تنشي اغلب بر اساس شرح حال، عاليم و معاينات فيزيكي صورت مي گيرد و به ندرت نياز به انجام 

 . وش هاي تصويربرداري خواهد شدتست هاي تشخيصي يا ر

   

 :  پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و  توصيه هاي زير توجه نماييد

جهت كنترل درد از داروهاي ضد درد خوراكي معمولي مثل استامينوفن، آسپيرين، بروفن، ناپروكسن يا ژلوفن  .1

 .استفاده كنيد

شما تجويز كرده است تنها همان را مصرف كنيد و از در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي خاصي براي  .2

 .استفاده ي هم زمان داروهاي مسكن از انواع مختلف بپرهيزيد

در صورتي كه داروي خاصي به طور مداوم براي ساير بيماري ها مصرف مي كنيد جهت ادامه ي درمان با  .3

 .رانه خودداري كنيدپزشك مشورت كرده و از قطع يا تغيير ميزان مصرف داروها به طور خودس
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توجه كنيد مصرف بيش از حد داروهاي مسكن باعث ايجاد وابستگي در شما خواهد شد به شكلي كه در صورت  .4

روز در  3بنابراين در صورت نياز به استفاده از مسكن بيش از . عدم مصرف آن  دچارعود  سردرد خواهيد شد

 .هفته با پزشك مشورت كنيد

هايي مانند آسپيرين، بروفن و ناپروكسن باعث بروز ناراحتي هاي كليوي و گوارشي توجه كنيد مصرف زياد دارو .5

 .و افزايش احتمال خونريزي معده مي شود

 .جهت كنترل درد در كودكان و نوجوانان از آسپيرين استفاده نكنيد .6

ر شبانه ساعت د 8-10( استراحت كافي و خواب منظم داشته باشيد و در ساعات مشخص به رختخواب برويد   .7

 )روز 

 .در يك اتاق آرام،خنك، خلوت و تاريك استراحت كنيد .8

 .ساعت خودداري كنيد 24از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني و فيزيكي حداقل به مدت  .9

 . عضالت گردن و شانه هاي خود را ماساژ دهيد .10

 .دوش آب گرم بگيريد .11

 .طور متناوب استفاده كنيداز كيسه ي يخ و كمپرس گرم بر روي پيشاني و عضالت گردن به  .12

 .از روش هاي كنترل استرس مثل يوگا استفاده كنيد تا اضطراب و استرس شما كاهش يابد .13

 .از هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله بپرهيزيد .14

 )مثل پياده روي ( نوبت در هفته انجام دهيد  3ورزش هاي سبك و ماليم هوازي به طور منظم و حداقل  .15

در يك جدول تاريخچه ي سردردهاي خود را ثبت كنيد به طوري كه تاريخ بروز و طول مدتي كه سردرد داشته  .16

ايد، كارهايي كه در آن روز خاص انجام داده و غذاهايي كه مصرف كرده ايد و ميزان خواب و فعاليت هاي 

بهبود سردرد در شما خواهد شد  مختلف خود را بنويسيد تا پس از مدتي مشخص شود چه عواملي باعث بروز يا

 .اين جدول به شما و پزشك معالجتان جهت پيش گيري و درمان سردرد كمك خواهد كرد

علل زير مي توانند باعث ايجاد، تشديد يا تكرار حمالت سردردهاي تنشي شوند كه پرهيز از آنها باعث كنترل  .17

 : سردرد و پيش گيري از بروز دوباره ي آن خواهد شد

 اضطراب يا فشارهاي عصبياسترس،  ·

 افسردگي ·

 باقي ماندن در يك وضعيت بدني براي مدت طوالني ·

بدون تغيير وضعيت يا انجام حركات كششي (تمركز طوالني مدت بر روي مونيتور كامپيوتر يا ميكروسكوپ  ·

 ) متناوب 

 فعاليت شديد و سنگين جسمي يا ذهني ·

 حمل كيف يا كوله پشتي سنگين ·
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 بسيار زياد و بي نظمي هاي خواب خوابيدن بسيار كم يا ·

 غذا خوردن كم و ناكافي يا رژيم هاي افراطي كاهش وزن ·

 غذاهاي چرب و سنگين و حجيم ·

 مصرف زياد مواد حاوي كافئين مثل انواع قهوه و نسكافه ·

 مصرف الكل ·

 سيگار كشيدن يا در معرض دود سيگار بودن ·

 حضور در مكان هاي شلوغ و پر سر و صدا ·

 دندان قروچه ·

 عفونت هاي ويروسي   ·

 ضربه هاي خفيف به سر ·

 تماشاي طوالني مدت تلويزيون يا تماشاي تلويزيون در رختخواب ·

 )ضعف قدرت بينايي يا عدم هماهنگي عضالت چشمي ( عيوب انكساري چشم و نياز به استفاده از عينك طبي  ·

 مصرف كم مايعات و كم آبي بدن  ·

 مصرف افراطي داروهاي ضد درد و وابستگي به آنها  ·

انواع ادويه، شكالت، غذاهاي حاوي مواد نگهدارنده مثل كنسروها و سوسيس و كالباس، آجيل : غذاهايي مانند ·

 شور،پياز خام، سركه قرمز و انواع سس ها 

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به پزشك يا اورژانس مراجعه كنيد

 ديد درد يا بروز درد شديدي كه مشابه حمالت قبلي نباشد تش -

 ساعت 24تشديد درد يا عدم هرگونه بهبودي در طول   -

 بروز ناگهاني سردرد بسيار شديدي كه تاكنون مشابه آن را تجربه نكرده ايد -

 سردردي كه منجر به بيدار شدن از خواب شود -

 افزايش تناوب حمالت سردرد -

 سردرد ناشي از ضربه -

 سال  50بروز اولين حمله ي سردرد شديد در سن باالي  -

 ايجاد اختالل در انجام فعاليت هاي معمولي و روزانه -

 بروز تهوع يا استفراغ مكرر -
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 درجه 38تب باالي  -

 سفتي يا دردناكي حركات گردن -

 ضعف يا بي حسي اندام ها -

 فلج اندام ها -

 اختالل تكلم  -

 بروز تشنج  -

 اختالل تعادل -

 كاهش سطح هوشياريگيجي و منگي يا  -

 بروز بثورات يا ضايعات پوستي -

 تغييرات بينايي، تاري ديد يا دوبيني -

 درد، قرمزي و اشك ريزش شديد يكي از چشم ها -

 بروز عوارض مرتبط با داروها -

 عدم پاسخ مناسب به داروها و ادامه ي درد  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 درد ميگرنيسر

 بيماران راهنماي
 

شما به علت ابتال به سر درد به اورژانس مراجعه كرده ايد، با .....................................  ..................آقاي / بيمار گرامي خانم     

شده علت زمينه اي مهم يا بيماري خطرناك و توجه به شرح حال و عاليم شما هنگام مراجعه، بررسي ها و معاينات انجام 

 .شديدي براي سردرد شما وجود نداشته و نياز به بستري نداريد، بنا براين در حال حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 .با توجه به عاليم و شرح حال شما نياز به انجام سي تي اسكن نداريد □

 .غير طبيعي در آن مشاهده نمي شودبراي شما سي تي اسكن انجام شده كه يافته ي  □

داخل جمجمه، ( سردرد يك واژه ي كلي و عمومي ست كه شامل مجموعه ي دردهاي گردن، صورت، چشم ها و سر    

سردرد از شكايات بسيار شايع در ميان مراجعه كنندگان به پزشكان و اورژانس ها مي . مي شود) عضالت يا پوست سر 

هر چند گاهي سردرد ممكن است .حداقل يك بار در ماه حمله ي سردرد را تجربه مي كنندافراد جوان % 50-75باشد و 

ناشي از علل مهم و يا خطرناكي مثل افزايش شديد فشار خون، خونريزي يا توده هاي داخل فضاي جمجمه يا عفونت 

هم چنين عفونت هاي . ددستگاه عصبي باشد اما اين علل شيوع بسيار كمي دارند و به طور معمول مشاهده نمي شون

ناحيه ي سر و گردن مانند عفونت چشم ها، سينوس ها و دندان ها مي توانند ايجاد سردرد نمايند كه اغلب در ناحيه ي 

اغلب سردردها ناشي از گرفتگي عضالت و اختالالت عروقي .  صورت، گونه ها و در اطراف عضو مبتال شدت بيشتري دارد

 :شايع زير قرار دارندبوده و در يكي از سه گروه 

 سردرد خوشه اي                                                ميگرن                                   )عصبي ( سردردهاي تنشي 

 

مطرح مي باشد، كه در ادامه به توضيح آن  سردرد ميگرنيدر حال حاضر جهت شما از ميان موارد باال  تشخيص 

 .پرداخته مي شود
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 سردرد ميگرني

سردرد ميگرني ناشي از نوعي اختالل عروقي در رگهاي مغز و پوست سر است كه در اغلب موارد نقش ژنتيك و سابقه    

اضطراب، فشار . نسال مي باشدي فاميلي مثبت در ابتال به آن بارز بوده و يك بيماري شايع بويژه در ميان زنان جوان وميا

روز طول مي كشد و  3ساعت تا  4عصبي و خستگي شديد باعث تحريك بروز سردرد شده و هر حمله ي آن معموال 

 :هنگام بروز سردرد ميگرني اغلب عاليم زير ديده مي شوند. معموال باعث اختالل در انجام فعاليت هاي روزمره مي شود

 درد شديد و ضربان دار -

 اغلب يك طرفه با احتمال بروز در سمت مقابل در حمالت بعديدرد  -

 تهوع و استفراغ -

 )ترس از صدا  –ترس از نور ( حساسيت به نور و صدا و عدم تحمل آن  -

 عدم تحمل بوهاي شديد و مختلف  -

 عدم توانايي در انجام فعاليت هاي جسمي و فيزيكي -

 احساس ضعف و خستگي و ناخوشي -

 تحريك پذيري  -

 بيني يا اشك ريزشآبريزش  -

دقيقه قبل از شروع سردرد رخ  15-30يك عالمت هشدار و پيش آگهي كه معموال ( وجود اورا در برخي موارد  -

مي دهد و فرد آگاه مي شود كه به زودي دچار سردرد مي شود و معموال يك نشانه ي بينايي، شنوايي يا بويايي 

ود نور يا ذرات درخشان يا جزقه زدن جلوي تاري يا كاهش ديد، دوبيني، احساس وج: مثل) است 

چشمان،احساس حركت اجسام مقابل چشمان، بي حسي صورت يا لب ها و گونه ها، احساس بوهاي خاص يا 

 ناخوشايند

 

تشخيص سردردهاي ميگرني اغلب بر اساس شرح حال، عاليم و معاينات فيزيكي صورت مي گيرد و به ندرت نياز به   

 . ي مانند يا روش هاي تصويربرداري خواهد شدانجام تست هاي تشخيص

 

 :  به نكات و  توصيه هاي زيرتوجه كنيد پس از ترخيص تا زمان بهبودي   

براي درمان سر دردهاي ميگرني طيف وسيعي از داروها موجود است كه اثربخشي آنها در افراد مختلف متفاوت  .1

 .است و داروي خاصي با اثربخشي ويژه تاييد نشده است



46 

 

جهت كنترل درد در ابتدا از داروهاي ضد درد خوراكي معمولي مثل استامينوفن، آسپيرين، بروفن، ناپروكسن يا  .2

 .ژلوفن استفاده كنيد

در صورتي كه سردرد شما با اين داروها بهبود نمي يابد جهت تجويز داروهاي تخصصي ويژه ي درمان ميگرن  .3

 .به پزشك مراجعه كنيد) مانند تريپتان ها (

هيچ وجه به طور خودسرانه اقدام به شروع مصرف داروهاي تخصصي ويژه ي ميگرن كه براي ساير افراد مثال  به .4

 .اعضاي خانواده تان تجويز شده است، نكنيد

عروقي مبتال هستيد حتما به پزشك اطالع دهيد  –در صورتي كه باردار بوده يا به بيماري هاي مزمن قلبي  .5

 .هاي ضد ميگرن با عوارض خطرناكي همراه خواهد بودچون در اين شرايط مصرف دارو

در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز كرده است تنها همان را مصرف كنيد و از  .6

 .استفاده ي هم زمان داروهاي مسكن از انواع مختلف بپرهيزيد

مي كنيد جهت ادامه ي درمان با در صورتي كه داروي خاصي به طور مداوم براي ساير بيماري ها مصرف  .7

 .پزشك مشورت كرده و از قطع يا تغيير ميزان مصرف داروها به طور خودسرانه خودداري كنيد

توجه كنيد مصرف بيش از حد داروهاي مسكن باعث ايجاد وابستگي در شما خواهد شد به شكلي كه در صورت  .8

 .عدم مصرف آن  دچارعود  سردرد خواهيد شد

زياد داروهايي مانند آسپيرين، بروفن و ناپروكسن باعث بروز ناراحتي هاي كليوي و گوارشي  توجه كنيد مصرف .9

 .و افزايش احتمال خونريزي معده مي شود

بار در روز  3حداكثر . (استفاده كنيد) دميترون(از داروهاي خوراكي ضد تهوع مانند متوكلوپراميد يا اندانسترون  .10

 ( 

 .كامال تاريك استراحت كنيد در يك اتاق آرام، خلوت، خنك و .11

ساعت در شبانه  8-10( استراحت كافي و خواب منظم داشته باشيد و در ساعات مشخص به رختخواب برويد   .12

 )روز 

 .از حضور در محيط هايي با نور و صداي زياد خودداري كنيد .13

 .از استعمال بوهاي مختلف مانند انواع عطر يا بوي غذا خودداري كنيد .14

 .تلويزيون و مطالعه كردن پرهيز كنيداز تماشاي  .15

 .از كار كردن با كامپيوتر يا انجام بازي هاي كامپيوتري پرهيز كنيد .16

 .كيسه ي يخ يا كمپرس سرد بر روي مناطق دردناك سر قرار دهيد .17

 .از انجام فعاليت هاي فيزيكي و ذهني سنگين تا زمان بهبود درد خودداري كرده و به استراحت بپردازيد .18

 .انات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله بپرهيزيداز هيج .19

 .هنگام بروز حمالت از رانندگي خودداري كنيد .20
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بروز سردرد، كار و فعاليت خود را متوقف كرده، طبق ) اورا(در صورت بروز اولين عاليم يا نشانه هاي هشدار  .21

 .در همان مراحل ابتدايي مصرف كنيدتوصيه هاي باال به استراحت بپردازيد و داروي هميشگي خود را 

در صورتي كه ميزان تكرار حمالت سردرد شما در ماه به اندازه اي ست كه باعث مختل شدن زندگي روزمره ي  .22

 .مراجعه كنيد) نورولوژيست ( شما شده است، جهت تجويز داروهاي پيش گيرانه به متخص مغز و اعصاب 

كه ناشي از تغيير و كاهش سطح هورمون ( ي ميگرن مي شويد چنان چه هر ماه هنگام قاعدگي دچار حمله  .23

روز قبل از شروع خونريزي از مسكن هايي مانند بروفن يا ناپروكسن  2توصيه مي شود از ) هاي زنانه است 

استفاده كنيد و در صورت عدم پاسخ به اين درمان جهت تجويز تركيبات هورموني جايگزين به متخصص زنان 

 .مراجعه كنيد

ر از قرص هاي ضد بارداري استفاده مي كنيد جهت تغيير روش كنترل باروري به پزشك مراجعه كرده و به اگ .24

هيچ وجه شخصا اقدام به قطع مصرف دارو يا تغيير روش مذكور كه منجر به بارداري ناخواسته خواهد شد 

 .نكنيد

دقيقه  30هفته هر بار حداقل  نوبت در 3در فواصل بين حمالت به ورزش هاي هوازي،ماليم و منظم حداقل  .25

بپردازيد، هنگام كار كردن طوالني مدت با كامپيوتر يا ميكروسكوپ وضعيت بدن و گردن خود را به طور متناوب 

تغيير داده و حركات كششي انجام دهيد و عضالت گردن و شانه ها را پس از انجام كارهاي سنگين ماساژ 

 .بدهيد

كيبات گياهي در درمان ميگرن اثبات نشده است، هم چنين اين تركيبات اثر بخشي هيچ يك از داروها و تر .26

 .ممكن است با داروهاي ديگري كه مصرف مي كنيد تداخل داشته و باعث بروز عوارض خطرناكي شود

در يك جدول تاريخچه ي سردردهاي خود را ثبت كنيد به طوري كه تاريخ بروز و طول مدتي كه سردرد داشته  .27

ه در آن روز خاص انجام داده و غذاهايي كه مصرف كرده ايد و ميزان خواب و فعاليت هاي ايد، كارهايي ك

مختلف خود را بنويسيد تا پس از مدتي مشخص شود چه عواملي باعث بروز يا بهبود سردرد در شما خواهد شد 

 .اين جدول به شما و پزشك معالجتان جهت پيش گيري و درمان سردرد كمك خواهد كرد

 

ر مي توانند باعث ايجاد، تشديد يا تكرار حمالت سردردهاي ميگرني شوند كه پرهيز از آنها باعث كنترل علل زي .28

 :سردرد و پيش گيري از بروز دوباره ي آن خواهد شد

 

 )مهم ترين عامل ( استرس، اضطراب،فشارهاي عصبي و هيجانات عاطفي و احساسي  ·

 افسردگي ·

 قاعدگي  ·

 اريمصرف قرص هاي جلوگيري از بارد ·
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 فعاليت شديد و سنگين جسمي يا ذهني ·

 خستگي شديد ·

 خوابيدن بسيار كم و بي نظمي هاي خواب ·

 غذا خوردن كم و ناكافي يا رژيم هاي افراطي كاهش وزن ·

 غذاهاي چرب و سنگين و حجيم ·

 مصرف زياد مواد حاوي كافئين مثل انواع قهوه و نسكافه يا قطع ناگهاني مصرف آن ·

 مصرف الكل ·

 سيگار يا استشمام دود سيگاراستعمال  ·

 عدم مصرف منظم و به موقع داروهاي تجويز شده براي پيش گيري از بروز حمالت ميگرن ·

 قطع مصرف ناگهاني داروهاي ضد اضطراب مثل پروپرانولول ·

 مصرف افراطي داروهاي ضد درد و وابستگي به آنها ·

 حضور در مكان هاي شلوغ و پر سر و صدا ·

 ضربه هاي خفيف به سر ·

 ماشاي طوالني مدت تلويزيون يا مونيتور كامپيوترت ·

 )بويژه هنگام فعاليت ( مصرف كم مايعات و كم آبي بدن  ·

انواع ادويه، شكالت، غذاهاي حاوي مواد نگهدارنده مثل كنسروها و سوسيس و كالباس،جگر : غذاهايي مانند ·

اي آن، ترشي جات، آجيل شور، سركه مرغ، بستني، مايونز، ميوه هاي ترش، موز، بادمجان، گوجه و فرآورده ه

 ، چيپس، پفك  و انواع سس ها )آسپارتام و ساخارين (قرمز، شيرين كننده هاي مصنوعي 

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا  به پزشك يا اورژانس مراجعه كنيد

 ساعت 24تشديد درد يا عدم هرگونه بهبودي در طول   -

 به طوري كه قادر به خوردن و آشاميدن نباشيدبروز تهوع يا استفراغ مكرر  -

 بروز شكل جديدي از سردرد يا بروز ناگهاني سردرد بسيار شديدي كه تاكنون مشابه آن را تجربه نكرده ايد -

 سردردي كه منجر به بيدار شدن از خواب شود -

 افزايش تناوب حمالت سردرد -

 سردرد ناشي از ضربه -

 سال  50بروز اولين حمله ي سردرد شديد در سن باالي  -

 درجه 38تب باالي  -
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 سفتي يا دردناكي حركات گردن -

 ضعف يا بي حسي اندام ها -

 فلج اندام ها -

 اختالل تكلم  -

 بروز تشنج  -

 اختالل تعادل -

 گيجي و منگي يا كاهش سطح هوشياري -

 بروز عوارض مرتبط با داروها -

 ه ي درد يا تكرار زياد حمالت دردعدم پاسخ مناسب به داروها و ادام -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 )كالستر(درد خوشه اي سر

 بيماران راهنماي
 

شما به علت ابتال به سر درد به اورژانس مراجعه كرده ايد، با .........................  .............................آقاي / بيمار گرامي خانم     

توجه به شرح حال و عاليم شما هنگام مراجعه، بررسي ها و معاينات انجام شده علت زمينه اي مهم يا بيماري خطرناك و 

 .منزل بازگرديد شديدي براي سردرد شما وجود نداشته و نياز به بستري نداريد، بنا براين در حال حاضر مي توانيد به

 .با توجه به عاليم و شرح حال شما نياز به انجام سي تي اسكن نداريد □

 .براي شما سي تي اسكن انجام شده كه يافته ي غير طبيعي در آن مشاهده نمي شود □

داخل جمجمه، ( سردرد يك واژه ي كلي و عمومي ست كه شامل مجموعه ي دردهاي گردن، صورت، چشم ها و سر    

سردرد از شكايات بسيار شايع در ميان مراجعه كنندگان به پزشكان و اورژانس ها مي . مي شود) ت يا پوست سر عضال

هر چند گاهي سردرد ممكن است .افراد جوان حداقل يك بار در ماه حمله ي سردرد را تجربه مي كنند% 50-75باشد و 

خونريزي يا توده هاي داخل فضاي جمجمه يا عفونت  ناشي از علل مهم و يا خطرناكي مثل افزايش شديد فشار خون،

هم چنين عفونت هاي . دستگاه عصبي باشد اما اين علل شيوع بسيار كمي دارند و به طور معمول مشاهده نمي شوند

ناحيه ي سر و گردن مانند عفونت چشم ها، سينوس ها و دندان ها مي توانند ايجاد سردرد نمايند كه اغلب در ناحيه ي 

اغلب سردردها ناشي از گرفتگي عضالت و اختالالت عروقي .  ، گونه ها و در اطراف عضو مبتال شدت بيشتري داردصورت

 :بوده و در يكي از سه گروه شايع زير قرار دارند

 سردرد خوشه اي                                               ميگرن                                  )عصبي ( سردردهاي تنشي 

 

مطرح مي باشد، كه در ادامه به  )كالستر ( سردرد خوشه اي در حال حاضر جهت شما از ميان موارد باال  تشخيص 

 .توضيح آن پرداخته مي شود
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 سر درد خوشه اي

احساس درد شديد،سوزشي و تيز يك طرفه در سر و صورت، شقيقه و اطراف چشم همراه با قرمزي و اشك ريزش   

شديد چشم و آبريزش بيني در همان سمت مبتال كه اغلب در نيمه هاي شب رخ داده و باعث بيدار شدن از خواب همراه 

 5-10ين نوبت تكرار شوند كه هر نوبت اغلب با اضطراب شديد مي شود، حمالت ممكن است در طول شبانه روز چند

دقيقه  طول مي كشد، معموال سردردها در دوره هاي چند هفته تا چند ماه عود كرده و باعث بي  30دقيقه و گاه تا 

معموال اين سردرد در . نظمي در برنامه ي زندگي معمول فرد مي گردد، سپس براي مدتي نامشخص بهبود مي يابند

 . تري داردمردان شيوع بيش

 

 : تشخيص

تشخيص اين نوع سردرد اغلب بر اساس شرح حال و عاليم خواهد بود و به ندرت نياز به انجام تست هاي تشخيصي يا   

 .روش هاي تصويربرداري خواهد بود

 

عوامل زير باعث بروز يا تشديد آن مي شوند كه با كنترل و پرهيز از آنها مي توان از بروز آن پيش گيري  

 : كرد

 مصرف الكل -

 بي نظمي و اختالالت خواب -

 اختالالت تنفسي و كاهش اكسيژن در طول خواب -

 خستگي شديد جسمي يا ذهني -

 استرس زياد، فشارهاي عصبي و هيجانات عاطفي و احساسي شديد -

 )قرص زير زباني ( داروهاي گشاد كننده ي عروق مثل نيتروگليسيرين  -

 مصرف زياد سيگار -

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و  توصيه هاي زير توجه كنيد  

 عوامل ايجاد تنش و استرس  و فشار عصبي را شناسايي كرده و تا حد امكان از آنها دوري كنيد .1
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 يك برنامه ي خواب منظم جهت پرهيز از بي نظمي هاي خواب تنظيم نماييد  .2

 )ساعت خواب در شبانه روز، در ساعت مشخص به رختخواب رفتن  8حداقل ( 

 .سيگار كشيدن و مصرف الكل را ترك كرده يا ميزان مصرف را كاهش دهيد .3

ست تنها همان را مصرف كنيد و از در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز كرده ا .4

 .استفاده ي هم زمان داروهاي مسكن از انواع مختلف بپرهيزيد

حمالت درد معموال به داروهاي ضد درد معمولي پاسخ مناسب نمي دهند بنابراين جهت تكميل درمان و تجويز  .5

 .مراجعه كنيد) ست نورولوژي( داروهاي الزم براي پيش گيري از بروز حمالت به متخصص مغز و اعصاب   

مثال بيماري هاي قلبي ( در صورتي كه ذاروهاي خاصي را به طور مداوم براي ساير بيماري ها مصرف مي كنيد  .6

به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف نكرده و براي ادامه ي درمان با پزشك خود ) عروقي  –

 .مشورت كنيد

ذهني سنگين تا زمان بهبود دوره اي حمالت درد خودداري كرده و به استراحت از انجام فعاليت هاي فيزيكي و  .7

 .بپردازيد

 .از هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله بپرهيزيد .8

 .از خوابيدن در اتاق هاي بسيار گرم يا بدون تهويه خودداري كنيد .9

 .هنگام بروز حمالت از رانندگي خودداري كنيد .10

 

 : بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيددر صورت 

 تشديد درد يا بروز درد شديدي كه مشابه حمالت قبلي نباشد  -

 ساعت 24تشديد درد يا عدم هرگونه بهبودي در طول   -

 بروز ناگهاني سردرد بسيار شديدي كه تاكنون مشابه آن را تجربه نكرده ايد -

 ر شدن از خواب شودسردردي كه منجر به بيدا -

 افزايش تناوب حمالت سردرد -

 سردرد ناشي از ضربه -

 سال  50بروز اولين حمله ي سردرد شديد در سن باالي  -

 ايجاد اختالل در انجام فعاليت هاي معمولي و روزانه -

 بروز تهوع يا استفراغ مكرر -

 درجه 38تب باالي  -
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 سفتي يا دردناكي حركات گردن -

 ضعف يا بي حسي اندام ها -

 اندام ها فلج -

 اختالل تكلم  -

 بروز تشنج  -

 اختالل تعادل -

 گيجي و منگي يا كاهش سطح هوشياري -

 بروز بثورات يا ضايعات پوستي -

 تغييرات بينايي، تاري ديد يا دوبيني -

 بروز عوارض مرتبط با داروها -

 عدم پاسخ مناسب به داروها و ادامه ي درد  -

 

 

 

 

 

  



54 

 

  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 گيجهسر

 بيماران راهنماي
 

شما به علت احساس سرگيجه به اورژانس مراجعه كرده ايد، ...............  .........................................آقاي / بيمار گرامي خانم    

زمينه اي مهم يا خطرناك و با توجه به شرح حال و عاليم شما هنگام مراجعه، بررسي ها و معاينات انجام شده علت 

 .شديدي براي سرگيجه شما وجود نداشته و در حال حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 .با توجه به عاليم و شرح حال شما نياز به انجام سي تي اسكن يا ام آرآي نداريد  □

 .براي شما سي تي اسكن انجام شده كه يافته ي غير طبيعي در آن مشاهده نمي شود  □

 .براي شما ام آرآي انجام شده كه يافته ي غير طبيعي در آن مشاهده نمي شود  □

سرگيجه يك واژه ي كلي و عمومي ست كه اغلب به كليه ي حاالت ناخوشايندي كه فرد با ايجاد آنها احساس عدم    

د سبكي سر، تعادل و امكان سقوط و زمين خوردن مي كند،گفته مي شود و  شامل مجموعه ي وضعيت هايي مانن

سياهي رفتن چشم ها، چرخش سر، چرخش محيط و اتاق، احساس حركت اجسام يا محيط اطراف، تابيدن ، پرتاب 

شدن، سر خوردن و خالي يا گود شدن زير پا مي شود، اما سرگيجه ي حقيقي فقط شامل احساس چرخيدن خود فرد يا 

در سيستم عصبي يا گوش داخلي است كه در اين ميان چرخش محيط اطراف مي باشد، كه ناشي از بروز نوعي اختالل 

ضزبه هاي سر و حمالت  .علل مربوط به گوش داخلي بسيار شايع هستند، اما معموال عوارض خطرناكي به دنبال ندارند

 . ميگرن نيز مي توانند منجر به ايجاد سرگيجه شوند

كنند كه با رفع اين عوامل، ) بدون احساس چرخش(ه علل زير نيز مي توانند ايجاد سبكي سر و حاالت شبيه به سرگيج  

 : حالت فوق كامال برطرف مي شود

 )ناشي از اسهال، استفراغ، تب و ساير علل( كم آبي بدن  -

 رواني –استرس، اضطراب و فشارهاي عصبي  -
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 افسردگي -

 بي نظمي ضربان قلب -

 حساسيت به مواد مختلف -

 برخي مسموميت ها  -

 سرماخوردگي يا آنفلوانزابيماري هاي ويروسي مانند  -

 تنفس هاي سريع و كوتاه  يا بسيار عميق -

 مصرف سيگار، تنباكو، الكل -

 كمبود اكسيژن -

 كم خوني  -

 خونريزي -

 كاهش لحظه اي فشار خون -

 افت قند خون  -

 سندرم قبل از قاعدگي و قاعدگي -

 بارداري -

 )روانپزشكي مثل داروهاي ادرارآور، آرام بخش ها و داروهاي ( بعضي از داروها  -

  

به عنوان علت سرگيجه ي شما . ................................................. با توجه به عاليم شما و بررسي هاي انجام شده تشخيص  

 .مطرح مي باشد كه با توجه به اين تشخيص در حال حاضر نياز به بستري در بيمارستان نداريد

مي دهد اما طول مدت حمالت و ميزان تكرار يا تناوب آنها مي تواند بسيار متفاوت  سرگيجه اغلب به شكل حمله اي رخ 

احساس سرگيجه ممكن . باشد به شكلي كه يك حمله ممكن است از چند ثانيه تا چندين ساعت يا حتي روز طول بكشد

تن، سرفه و عطسه تشديد ، حركت كردن و راه رف)نشستن، ايستادن يا خوابيدن (است با حركات سر، تغيير وضعيت بدن 

 : عاليم زير گاهي همراه با سرگيجه و به صورت گذرا  ايجاد مي شوند. شود

 تهوع و استفراغ -

 سردرد خفيف -

 حساسيت به نور يا صدا -

 تاري ديد  -

 تعريق -
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 ضعف و بي حالي -

 تپش قلب -

 وزوز گوش /  صداي سوت يا زنگ در گوش  -

 

 :  هاي زير توجه كنيدپس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه 

يافته و روزانه چندين نوبت تكرار شود اما ) ماه  3-6(حمالت سرگيجه ي شما ممكن است تا چند ماه ادامه  .1

روز بهبودي نسبي رخ مي دهد و قادر به انجام فعاليت هاي معمول و روزمره ي خود  10-15معموال پس از 

 .خواهيد بود

تشديد مي ) گوش درگير بيماري(يا خوابيدن به يك سمت مشخص سرگيجه معموال با تغيير حالت بدن و  .2

 .شود بنابراين از خوابيدن به اين سمت خودداري كنيد

 )بالش  2استفاده از ( هنگام خواب سر خود را كامال باال قرار دهيد  .3

در صورتي كه پزشك هنگام ترخيص براي كنترل سرگيجه داروي خاصي تجويز كرده است تنها همان دارو  .4

بويژه به صورت يك ( ا در زمان مشخص مصرف كنيد و شخصا بدون نظر پزشك اقدام به قطع مصرف دارو ر

 .نكنيد) باره و ناگهاني 

در شرايطي كه به داروي ضد سرگيجه ي تجويز شده دسترسي نداريد مي توانيد از داروهاي آنتي  .5

 .تفاده كنيداس) قرص سفر ( هيستامين مانند ديفن هيدرامين يا ديمن هيدرينات 

، )دميترون(جهت كنترل تهوع و استفراغ از داروهاي خوراكي مانند متوكلوپراميد، پرومتازين يا اندانسترون  .6

 .بار در روز استفاده كنيد 3حداكثر 

در صورتي كه داروي خاصي به طور مداوم براي ساير بيماري ها مصرف مي كنيد جهت ادامه ي درمان با  .7

 .طع يا تغيير ميزان مصرف داروها به طور خودسرانه خودداري كنيدپزشك مشورت كرده و از ق

 .از مصرف خودسرانه و افراطي داروهاي خواب آور و آرام بخش پرهيز كنيد .8

 . پرهيز كنيد) مثال از حالت نشسته به ايستاده (از هرگونه تغيير حالت ناگهاني  .9

 .پس برخيزيدهنگام برخاستن از رختخواب ابتدا براي چند دقيقه بنشينيد س .10

 .از قرار گرفتن در ارتفاع باال مانند صعود از نردبان يا چهارپايه خودداري كنيد .11

مثل آويزان كردن پرده يا (از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن طوالني مدت سر يا بازوها دارد  .12

 . خودداري كنيد) تعويض المپ 



57 

 

مثال براي تميز (از خم كردن ناگهاني يا سريع سر و هم چنين پايين نگاه داشتن سر براي مدت طوالني  .13

 . پرهيز كنيد) كردن زمين 

 . هنگامي كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام خودداري كنيد .14

 .قرار دهيد هنگام تنهايي در منزل همواره گوشي تلفن يا تلفن همراه خود را در دسترس و نزديك خود .15

 .كفش هاي راحت و بدون پاشنه بپوشيد .16

در صورتي كه قادر به حفظ تعادل خود نبوده و هنگام راه رفتن دچار زمين خوردگي مي شويد از راه رفتن  .17

زياد و غير ضروري خودداري كرده و هنگام راه رفتن از كنار ديوارها حركت نماييد، هم چنين بهتر است از 

 .كنيدعصا يا واكر استفاده 

 .هنگام بارندگي يا يخبندان از منزل خارج نشويد .18

 . از وسايل بازي چرخشي يا پر شتاب مانند انواع چرخ فلك استفاده نكنيد .19

 . از مصرف غذاهاي شور خودداري كنيد .20

 .هفته خودداري كنيد 2تا حد امكان از رانندگي حداقل به مدت  .21

 . اتوبوس خودداري كنيد در اتومبيل يا) حركت مداوم ( از حضور طوالني مدت  .22

 . هنگام حضور در اتومبيل به هيچ وجه مطالعه نكنيد .23

 .تا حد امكان از سفرهاي هوايي طوالني پرهيز كنيد .24

 .هنگام پياده روي به هيچ وجه به تنهايي از عرض خيابان عبور نكنيد .25

 .از هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله بپرهيزيد .26

 .تنش و استرس  و فشار عصبي را شناسايي كرده و تا حد امكان از آنها دوري كنيد عوامل ايجاد .27

ساعت در  8-10(استراحت كافي و خواب منظم داشته باشيد و در ساعات مشخص به رختخواب برويد   .28

 )شبانه روز 

 .پرهيز كنيد از تماشاي طوالني مدت تلويزيون، كار كردن زياد با كامپيوتر يا انجام بازي هاي كامپيوتري .29

 .از شنا كردن، كوهنوردي ، انجام ورزش ها و فعاليت هاي سنگين بدني خودداري كنيد .30

 .از حضور در محيط هايي با نورهاي شديد، رنگي و متغير خودداري كنيد .31

 . از مصرف سيگار و قليان تا حد امكان خودداري كنيد .32

 .ني مدت جلوگيري كنيدبرنامه ي غذايي منظم و كامل داشته باشيد و از گرسنگي طوال .33

 .مايعات كافي بنوشيد تا دچار كم آبي نشويد .34

در صورتي كه تكرار زياد حمالت در روز يا شدت آن به گونه ايست كه باعث اختالل در زندگي روزمره و  .35

هفته هيچ گونه  2-3انجام فعاليت هاي اجتماعي تان مي گردد، هم چنين در صورتي كه پس از گذشت 
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بروز حمالت ايجاد نشده است و يا در صورت بروز كاهش شنوايي همراه با احساس شنيدن بهبودي در سير 

صداي سوت در گوش به طور مداوم به متخصص گوش و حلق وبيني مراجعه كنيد تا در صورت لزوم 

 . انجام گيرد) مانند تست شنوايي سنجي (بررسي هاي تكميلي 

 

 : اورژانس يا پزشك مراجعه كنيددر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 سردرد شديد يا بروز جديد و ناگهاني سردرد -

 يا بيشتر درجه 38تب  -

 اختالل ديد يا دوبيني  -

 سنگيني زبان/ عدم توانايي در صحبت كردن / اختالل تكلم  -

 ضعف، بي حسي يا فلج هر يك از اندام ها -

 بروز تشنج -

 گيجي و منگي  -

 هوشياريبيهوشي ناگهاني يا كاهش سطح  -

 درد قفسه ي سينه -

 رنگ پريدگي شديد و تعريق سرد -

 استفراغ هاي مكرر و شديد  -

 سابقه ي سكته ي مغزي -

 سابقه ي بيماري هاي مزمن مانند فشار خون و ديابت -

 سال  60سن باالي  -

 ضربه به سر -

 درد شديد گوش يا خروج ترشحات چركي از گوش -

 )غير حمله اي ( احساس سرگيجه ي مداوم و دائم  -

 هفته درمان 2تشديد عاليم يا عدم هرگونه بهبودي پس از  -

 

 

 

 



59 

 

  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 )خون دماغ(خونريزي از بيني 

 بيماران راهنماي
 

شده ايد و به ) خون دماغ(شما دچار خون ريزي از بيني  .................................................... خانم/ بيمار گرامي آقاي    

الزم و انجام اقدامات درماني با توجه به كنترل عاليم و قطع  اورژانس مراجعه كرده ايد كه پس از بررسي ها و معاينات

 :  در حال حاضر. خون ريزي، مي توانيد به منزل بازگرديد

 .ده، بدون نياز به تامپون و پانسمان خون ريزي متوقف شده استبا توجه به درمان ها و بررسي هاي انجام ش   □

 .با توجه به ميزان خون ريزي، تامپون و پانسمان بيني انجام شده است  □

دچار خون ريزي از بيني مي شود براي خود شخص و خانواده اش ناراحت ) به خصوص كودكان(هنگامي كه فردي   

ني مي شود، اما خون دماغ يك عارضه ي بسيار شايع است كه در اغلب موارد شديد كننده و آزار دهنده بوده و باعث نگرا

 .و خطرناك نيست و بيشتر افراد حداقل يك بار در زندگي خود آن را تجربه مي كنند

 : گروه اصلي تقسيم مي شوند 2خون ريزي ها به 

بسيار زياد ديده مي شود ناشي از آسيب اين نوع خون ريزي كه بسيار شايع بوده و ): جلويي(خون ريزي قدامي ·

 .رگ هاي قسمت هاي جلويي حفره هاي بيني است

اين نوع خون ريزي به ندرت اتفاق مي افتد و در آن خون ريزي در قسمت هاي ):  عقبي(خون ريزي خلفي  ·

 .عقبي بيني باعث ورود خون به حلق مي شود

 :خون ريزي از بيني علت هاي گسترده اي دارد، مانند

 :تغييرات آب و هوايي.1

 ارتفاع زياد -خشكي شديد هوا                           -
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 هواي بسيار سرد -گرماي بسيار زياد                         -

 بخار هاي شيميايي -دود و غبار غليظ                          -

 :آسيب ها و جراحات بيني.2

 تخليه ي بيني با فشار زياد - دست كاري كردن داخل بيني           -

 ضربه به بيني -

 :مشكالت جسمي زمينه اي و بيماري ها.3

 انحراف شديد تيغه ي بيني              -

 سرما خوردگي مكرر،حساسيت، آبريزش، سينوزيت، عطسه ي مكرر -

 سابقه ي فشار خون باال -خشكي مخاط                            -

 فيزيكي/فعاليت شديد جسمي -عاطفي            /روانيفشار هاي  -

 )مانند هموفيلي(اختالالت انعقاد خون  -برخي از مشكالت كبد و كليه        -

 :داروها.4

 آسپيرين، وارفارين، هپارين، پالويكس، بروفن: مثل) رقيق كننده ي خون(دارو هاي موثر بر انعقاد خون  -

 با اثر خشك كنندگي مخاط بيني) آنتي هيستامين(د حساسيت دارو هاي ضد سرما خوردگي و ض -

 استنشاقي داخل بيني مثل اسپري هاي بيني ضد حساسيت يا كورتون) پودر -اسپري(استفاده ي نا مناسب از داروهاي  -

 

 : عالوه بر خون ريزي ممكن است بعضي از عاليم زير نيز در برخي از افراد ديده شود

 سر درد -             درد و سوزش بيني     -

 سر گيجه و سبكي سر -تهوع                                  -

 رنگ پريدگي -
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مهم ترين نكته، نحوه ي برخورد با آن است چون در بسياري از موارد با ) خون ريزي از بيني(در هنگام بروز خون دماغ  

در صورت بروز خون دماغ به نكات زير كنترل كرد،  انجام اقدامات حمايتي اوليه در منزل مي توان خون ريزي را

 :توجه كنيد 

 .خونسرد باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد ·

و سر خود را ) يا اگر احساس ضعف و سر گيجه نداريد، بايستيد( به صورت كامال صاف روي صندلي بنشينيد  ·

 .كمي به جلو خم كنيد

دراز نكشيد، اين كارها باعث مي شود خون به جاي خروج از  از خم كردن سر به عقب و باال خود داري كنيد و يا ·

 .استفراغ  يا ساير عوارض شود/ بيني، از عقب وارد حلق شده و باعث تهوع 

 .مقابل خود قرار دهيد تا خون درون آن تخليه شود) مانند كاسه ي بزرگ(يك ظرف  ·

ني جمع و احتماال لخته شده است سعي كنيد به آرامي در بيني خود بدميد تا خوني كه داخل حفره ي بي ·

 .تخليه شود، باقي ماندن خون و لخته هاي داخل بيني باعث انسداد  مسير تنفس و عوارض بعدي خواهد شد

را وارد حفره ي بيني نكنيد چون .... به هيچ وجه اجسامي مانند دستمال كاغذي، دستمال پارچه اي، پنبه و ·

 .خورد كرده و خون ريزي را تشديد كندممكن است به محل آسيب رگ و خون ريزي بر

براي كنترل خون ريزي مي توانيد از فشار مستقيم استفاده كنيد، براي اين كار با انگشت شست و اشاره، ميانه  ·

فشار بر روي قسمت سخت و . (ي بيني را در باالترين قسمت نرم آن دقيقا پايين پل استخواني بيني فشار دهيد

 )اي ندارد استخواني بيني هيچ فايده

، حتما از ساعت استفاده كنيد تا بتوانيد )دقيقه 5براي كودكان (دقيقه بيني را فشار دهيد  10به مدت حداقل  ·

 .زمان را دقيق محاسبه كنيد و در اين مدت فشار را ثابت نگه داريد

از كمپرس يخ  دقيقه فشار دهيد يا 5-10در صورتي كه خون ريزي كنترل نشد مي توانيد مجددا بيني را براي  ·

  -.استفاده كنيد

اين (يا گونه ها و لب بااليي قرار دهيد ) ازپل بيني به پايين(دقيقه روي بيني  15يك كيسه ي يخ را براي مدت  ·

كار ضروري نيست و اثر كامال اثبات شده اي ندارد اما در برخي موارد ممكن است مفيد باشد و احساس بهتري 

ي  يد كيسه ي يخ بر روي چشم ها قرار نگيرد و از گذاشتن مستقيم كيسهمراقب باش.) در فرد ايجاد كند

 ).دور كيسه يك پوشش پارچه اي بپيچيد(پالستيكي حاوي يخ برروي پوست صورت اجتناب كنيد 

 30دقيقه كنترل و قطع شود ولي اگر بيش از  30با انجام مراحل باال بايد خون ريزي در مجموع در كمتر از  ·

 .به مركز پزشكي مراجعه كنيد دقيقه طول بكشد
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پس از قطع خون ريزي در صورتي كه پس از چند دقيقه خون ريزي دوباره بروز نكرد، داخل حفره ي بيني را به  ·

، بشوييد تا خون و لخته هاي )سرم شستشو(آرامي با آب نمك و يا در صورت دسترسي با محلول هاي نمكي 

 . )بيني را دستكاري نكنيدبه هيچ وجه داخل .( خشك شده پاكسازي شوند

در روزهاي آينده مي توانيد براي جلوگيري از خشك شدن مخاط بيني و خون ريزي مجدد از يك چرب كننده  ·

 .ي ماليم مثل وازلين بهداشتي يا پماد ويتامين آ براي چرب كردن داخل حفره ي بيني استفاده كنيد

 

كدام از عاليم زير به پزشك يا اورژانس بيمارستان براي هنگام ابتال به خون ريزي بيني، در صورت وجود هر 

 : بررسي و درمان خون ريزي مراجعه كنيد

 . دقيقه با انجام اقدامات اوليه فوق متوقف نشود 30خون ريزي شديد كه پس از  -

 نا تواني در نفس كشيدن مناسب و سختي تنفس  -

 يد احساس ضعف و خستگي شديد يا گيجي و منگي يا رنگ پريدگي شد -

 سر درد -

 درد يا سنگيني  قفسه ي سينه -

 سابقه ي جراحي اخير بيني -

 خون ريزي در اثر ضربه به سر و صورت -

 ورود خون به حلق و احساس تهوع  -

 شيمي درماني -

 خون ريزي شديد و هم زمان از هر دو سوراخ بيني -

 خوني/ كبدي / سابقه ي فشار خون باال يا بيماري هاي مزمن كليوي  -

 خون به شكل جهشي از بينيخروج با شتاب  -

شروع مصرف يا تغيير ميزان مصرف داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين يا استفاده از داروهاي جديد هم زمان با  -

 مصرف اين داروها

توجه كنيد كه جهت مراجعه به مركز پزشكي هرگز خودتان در حالي كه دچار خون ريزي از بيني هستيد اقدام به   

 115يز در صورتي كه از اورژانس بيمارستاني فاصله ي زيادي داريد جهت مراجعه حتما با شماره تلفن رانندگي نكنيد و ن

تماس بگيريد تا در طول مسير اقدامات اوليه در آمبوالنس براي شما انجام شود و دچار عوارض خون ) اورژانس شهر(

 .ريزي شديد نشويد
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در اورژانس وضعيت خون ريزي بررسي مي شود و پس از اقدامات الزم در صورتي كه خون ريزي كنترل شده و عوارض   

ممكن است براي شما تامپون و پانسمان بيني (خاصي همراه نداشته باشيد بدون نياز به بستري، ترخيص خواهيد شد 

 ) انجام شود

 

 : ه هاي زير توجه كنيدپس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصي

هفته طول مي كشد و در اين مدت احتمال پارگي و خون ريزي مجدد  2ترميم كامل عروق آسيب ديده حدود  -

 .از همان محل وجود دارد بنابراين بايد از انجام كارهايي كه باعث تحريك يا آسيب مجدد شوند خودداري كنيد

داشته باشيد،هنگام خوابيدن زير سر خود را كمي باال بياوريد ساعت اول استراحت كامل  24توصيه مي شود در  -

 )درجه 30حدود . (به طوري كه همواره سر شما باال تر از قلب قرار گيرد

. آرام باشيد و تا يك هفته از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني يا حركات ناگهاني و سريع خودداري كنيد -

 ....)كيلوگرم و 5لو، خم كردن سر، بلند كردن بارهاي بيش از مانند ورزش، دويدن، خم و راست شدن به ج(

 .مصرف مايعات را افزايش دهيد و به ميزان كافي آب بنوشيد -

چنان چه براي كنترل خون ريزي تامپون بيني انجام شده است به هيچ وجه و به هيچ علتي اقدام به خارج  -

پزشك هنگام ترخيص به شما توصيه كرده است كردن، تغيير شكل يا دست كاري آ ن نكنيد و در زماني كه 

 )روز بعد 3-5معموال . (جهت خارج كردن آن به پزشك مراجعه كنيد

كامال پرهيز كنيد و در صورت بروز عطسه، ) فين كردن(هفته ي آينده از تخليه ي بيني با فشار زياد  2در طول  -

 .دهان خود را باز نگاه داريد

داغ، حضور در محيط هايي با بخار آب داغ مثل سونا يا استخر آب گرم و تا يك هفته از حمام كردن با آب  -

 .مصرف غذاها و مايعات داغ خودداري كنيد

 .از مصرف نوشيدني هاي گازدار، مواد داراي كافئين زياد مثل قهوه و سيگار كشيدن تا يك هفته خودداري كنيد -

يد، مشروط بر اين كه از فعاليت زياد جسمي مي توانيد روز بعد از ترخيص به محل كار يا تحصيل خود برو -

 .خودداري كنيد

به )  سرم(نوبت داخل حفره هاي بيني را با آب نمك يا محلول هاي شستشوي نمكي   2-4مي توانيد روزانه   -

در صورتي كه بيني شما پانسمان شده است پس از خروج تامپون مي توانيد اين كار را انجام . (آرامي بشوييد

 .)دهيد

با استفاده از يك ظرف آب يا دستگاه هاي بخار . (ي منزل و اتاق خواب خود را مرطوب و خنك نگه داريدهوا -

 )ساز سرد يا مرطوب كننده ي هوا 
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چنان چه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است حتما داروها را طبق دستور مصرف كرده و  -

 .دوره ي درمان را كامل كنيد

به داروي ضد درد از استامينوفن استفاده كنيد و از تركيبات حاوي آسپرين و بروفن به هيچ در صورت نياز  -

 .عنوان استفاده نكنيد

اگر داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين مصرف مي كنيد به هيچ وجه بدون دستور و مشورت پزشك اقدام به قطع  -

 .يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد

مانند مواد (گرم يا گرد و غبار غليظ و يا تماس با بخار مواد شيميايي و سوزاننده از حضور در مكان هاي بسيار  -

 .خودداري كنيد) شوينده ي اسيدي

محدوديت غذايي خاصي براي شما وجود ندارد، ليكن بهتر است رژيم غذايي خود را به شكلي تنظيم كنيد كه  -

 .دچار يبوست نشويد

ممكن است دچار سر درد خفيف، تهوع، خشكي ) به ويژه در صورت وجود تامپون( روز اول  2-3در طول   -

دهان، احساس طعم تلخ يا فلزي در دهان، عدم درك بو و مزه و آب ريزش از چشم ها شويد كه نگران كننده 

 .نيست

ا مشورت پزشك خودداري كرده و هفته در صورت امكان و ب 2از استفاده ي داروهاي استنشاقي داخل بيني تا  -

 .از شكل هاي دارويي ديگر به عنوان جايگزين استفاده كنيد

 .از خيس كردن تامپون وپانسمان بيني جلوگيري كنيد -

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد 

 سر درد شديد -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه  -

 .كه با روش هاي گفته شده در ابتدا كنترل نشودتكرار خون ريزي  -

 تهوع شديد يا استفراغ  -

 خون ريزي از بيني به سمت حلق  -

 اشكال در تنفس و سخت نفس كشيدن -

 بروز تب -

 خارج شدن، تغيير شكل يا خيس شدن تامپون و پانسمان  -
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 : جهت پيش گيري از خون ريزي بيني در آينده به نكات زير توجه كنيد

 .و اتاق خود را مرطوب نگه داريدهواي منزل  -

از دستكاري كردن بيني خودداري كنيد و در صورتي كه به طور عادتي اين كار را انجام مي دهيد تا زمان ترك  -

 .كامل آن ناخن هاي خود را كوتاه نگاه داربد

شستشو با آب گرم، آب نمك، سرم هاي . (از خشك شدن بيش از اندازه ي مخاط بيني جلوگيري كنيد -

 .)شستشوي نمكي، استفاده از وازلين طبي و چرب كننده ها از خشك شدن مخاط بيني جلوگيري مي كند

از فعاليت جسماني در گرما يا سرماي شديد، محيط هايي با گرد و غبار زياد يا بخار هاي شيميايي و يا هواي  -

 .بسيار خشك  خودداري كنيد

د حساسيت، ضد سرما خوردگي، اسپري ها و پودرهاي از مصرف خودسرانه و بيش از اندازه ي داروهاي ض -

 .استنشاقي خودداري كنيد

 .در صورت ابتال به فشار خون باال داروهاي خود را منظم وكامل مصرف كنيد -

در صورت استفاده از دارو هاي ضد انعقاد خون مثل وارفارين به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به تغيير  -

 .هم زمان از هر نوع داروي ديگر به خصوص داروهاي گياهي نكنيد ميزان مصرف يا استفاده ي

 .از سيگار كشيدن تا حد امكان خودداري كنيد -

 

بيمار گرامي چنان چه با رعايت كليه ي موارد فوق، هم چنان به طور مكرر دچار خون دماغ مي شويد توصيه 

شك خانوادگي خود يا متخصص مي شود جهت بررسي هاي كامل و تشخيص علت زمينه اي احتمالي به پز

 .گوش و حلق و بيني مراجعه كنيد
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 شكستگي بيني

 بيماران راهنماي
 

دچار ضربه و آسيب به بيني .................................... ... شما در اثر................................. .................. آقاي/ بيمار گرامي خانم      

با توجه به عاليم و بررسي ها و معاينات انجام شده براي شما تشخيص شكستگي . شده  و به اورژانس مراجعه كرده ايد

بيمارستان يا در حال حاضر با توجه به عدم وجود عارضه ي خطرناك و مهم نياز به بستري در . بيني مطرح مي باشد

 .عمل جراحي نداشته و مي توانيد به منزل باز گرديد

 

شكستگي بيني يك عارضه ي شايع در ميان مراجعه كنندگان به اورژانس ها  بويژه جوانان است كه معموال در اثر انواع   

ورزش ها، بازي، تصادفات، سقوط از ارتفاع  يا نزاع و درگيري ايجاد مي شود و به ايجاد شكستگي در استخوان ها يا 

ود و مي تواند همراه با جابه جايي قطعات باشد كه در اين صورت نياز غضروف بيني و يا تيغه ي مياني بيني گفته مي ش

 .به جااندازي خواهد داشت

 .شكستگي بيني شما نياز به جااندازي و آتل گيري ندارد  □

 .براي شما با توجه به جابجايي همراه با شكستگي جااندازي در اورژانس انجام شده است  □

ديد بيني امكان بررسي بيشتر يا جااندازي وجود ندارد و اين كار پس از گذشت چند در حال حاضر با توجه به تورم ش  □

 .روز و كاهش تورم صورت خواهد گرفت

 :  عاليم

 درد  -

 تورم بيني -

 تغيير شكل و خميدگي بيني -
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 كبودي اطراف بيني يا چشم ها -

 آبريزش بيني -

 خونريزي از بيني -

 گرفتگي بيني -

 بينيايجاد صدا هنگام لمس يا تكان دادن  -

 

 :  تشخيص

تشخيص شكستگي بيني اغلب بر اساس شرح حال، عاليم و معاينات باليني انجام مي گيرد و گاهي تصويربرداري 

راديولوژيك نيز انجام مي شود، اما سي تي اسكن تنها زماني مورد نياز است كه ساير قسمت هاي سر يا صورت نيز آسيب 

 .ديده باشند

 .در حال حاضر شما نياز به عكس برداري نداريد  □

در راديولوژي انجام شده از بيني شما شكستگي بيني مشخص است،توجه كنيد كه ممكن است نياز به تكرار آن در   □

 .روزهاي آينده طبق نظر پزشك متخصص گوش و حلق وبيني باشد

شكستگي مشاهده نمي شود اما با توجه به عاليم شما و در راديولوژي انجام شده از بيني شما در حال حاضر عالمت   □

 .معاينات باليني، براي شما احتمال آسيب غضروف بيني مطرح مي باشد

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

نسبت به هفته طول خواهد كشيد و در طول اين زمان بيني شما  3-4ترميم كامل استخوان بيني حداقل  .1

 .ضربه هاي مجدد بسيار آسيب پذير خواهد بود

جهت كنترل درد از داروهاي ضد درد معمولي مثل استامينوفن و تركيبات آن استفاده كنيد، بهتر است  .2

 .بروفن و آسپيرين به دليل باال بردن احتمال خونريزي مصرف نشود

 .سال به هيچ وجه توصيه نمي شود 20زير  مصرف آسپيرين در افراد .3

 ).بالش استفاده كنيد  2حداقل از ( هنگام خوابيدن سر خود را كامال باال قرار دهيد  .4
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روز ادامه يابد، براي كاهش آن  7-10تورم بيني شما از روز دوم شروع به بهبود خواهد كرد، اما ممكن است  .5

 .استفاده كنيد) ساعت اول  24نوبت در طول  4-5به خصوص (مي توانيد از كمپرس سرد يا كيسه ي يخ 

و گونه ها قرار دهيد،مراقب ) ازپل بيني به پايين(دقيقه روي بيني  10-15يك كيسه ي يخ را براي مدت 

 .باشيد كيسه ي يخ بر روي چشم ها قرار نگيرد

رد باعث هفته زمان نياز دارد، كمپرس س 1-2كبودي بيني و زير چشمان براي جذب و بهبودي كامل به  .6

 .تسريع اين روند نيز مي شود

تا يك هفته از انجام فعاليت هاي جسماني و ورزش هاي سنگين،دويدن،دوچرخه سواري، شنا و شيرجه  .7

 .خودداري كنيد

حداقل تا يك هفته خودداري ) كيلوگرم  5بيش از (از خم و راست شدن و يا بلند كردن بارهاي سنگين  .8

 .كنيد

هفته  4ايي كه در آنها احتمال بروز ضربه ي مجدد به بيني وجود دارد تا از انجام كليه ي فعاليت ه .9

 .خودداري كنيد

احتياط كنيد، چون ممكن است ) بازي كردن، بلند كردن و خوابيدن در كنار آنها (در برخورد با خردساالن  .10

 .به طور تصادفي و ناخواسته به بيني شما ضربه بزنند

كامال پرهيز كنيد و در صورت بروز ) فين كردن(ه ي بيني با فشار زياد هفته ي آينده از تخلي 1-2در طول  .11

 .عطسه، دهان خود را باز نگاه داريد

محدوديت غذايي خاصي براي شما وجود ندارد اما توصيه مي شود برنامه ي غذايي خود را به گونه اي  .12

 .ي ملين استفاده كنيدتنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد و در صورت نياز از داروها يا مواد غذاي

هفته از گذاشتن عينك بر روي پل بيني خودداري كرده و در صورت نياز از لنزهاي  3-4توصيه مي شود تا  .13

 .طبي استفاده كنيد

( از انجام فعاليت ها، تماس با مواد يا حضور در مكان هايي كه باعث تحريك بروز سرفه يا عطسه مي شوند  .14

 .خودداري كنيد) اسانس، مواد شيميايي، انواع ادويه مثل دود و بخار، انواع عطر و 
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 .از كشيدن سيگار و قليان تا حد امكان خودداري كنيد .15

تجويز شده است دارو را طبق ) مثل آنتي بيوتيك ( در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما داروي خاصي  .16

 .دستور و در زمان معين و به طور كامل مصرف كنيد

هفته در صورت امكان و با  1-2به مدت ) پودر يا اسپري (ستنشاقي داخل بيني از استفاده ي داروهاي ا .17

 .مشورت پزشك خودداري كرده و از شكل هاي دارويي ديگر به عنوان جايگزين استفاده كنيد

 .جلوگيري كنيد) در صورت وجود (از خيس شدن تامپون وپانسمان بيني  .18

ن از يكي از نزديكان خود بخواهيد وضعيت تنفس شما روز اول هنگام خوابيد 1-2توصيه مي شود در طول  .19

بار ارزيابي كند تا هرگونه تغيير وضعيت مانند سختي يا تند شدن يا  1ساعت  2-3را در طول خواب هر 

 .صدادار شدن تنفس ها به زودي مشخص شود

اندازي و از هرگونه دستكاري يا وارد كردن اجسام مختلف به داخل بيني يا اقدام خودسرانه جهت جا .20

 .تصحيح شكل خارجي بيني جدا خودداري كنيد

چنان چه براي كنترل خون ريزي تامپون بيني انجام شده است به هيچ وجه و به هيچ علتي اقدام به خارج  .21

كردن، تغيير شكل يا دست كاري آن نكنيد و در زماني كه پزشك هنگام ترخيص به شما توصيه كرده است 

 )روز بعد 3-5معموال . (مراجعه كنيدجهت خارج كردن آن به پزشك 

مي توانيد روز بعد از ترخيص به محل كار يا تحصيل خود برويد، مشروط بر اين كه از فعاليت زياد جسمي  .22

 .خودداري كرده و با احتياط كامل عمل كنيد

 مهم ترين نكته، نحوه ي بر خورد با آن است چون در) خون ريزي از بيني(در هنگام بروز خون دماغ  .23

 . بسياري از موارد با انجام اقدامات حمايتي اوليه در منزل مي توان خون ريزي را كنترل كرد
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 :در صورت بروز خون دماغ به نكات زير توجه كنيد 

 .خون سرد باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد ·

و سر خود را ) بايستيديا اگر احساس ضعف و سر گيجه نداريد، ( به صورت كامال صاف روي صندلي بنشينيد  ·

 .كمي به جلو خم كنيد

از خم كردن سر به عقب و باال خود داري كنيد و يا دراز نكشيد، اين كارها باعث مي شود خون به جاي خروج از  ·

 .استفراغ  يا ساير عوارض مي شود/ بيني، از عقب وارد حلق شده و باعث تهوع 

 .يد تا خون درون آن تخليه شودمقابل خود قرار ده) مانند كاسه ي بزرگ(يك ظرف  ·

سعي كنيد به آرامي در بيني خود بدميد تا خوني كه داخل حفره ي بيني جمع و احتماال لخته شده است  ·

 .تخليه شود، باقي ماندن خون و لخته هاي داخل بيني باعث انسداد  مسير تنفس و عوارض بعدي خواهد شد

را وارد حفره ي بيني نكنيد چون .... ل پارچه اي، پنبه وبه هيچ وجه اجسامي مانند دستمال كاغذي، دستما ·

 .ممكن است به محل آسيب رگ و خون ريزي برخورد كرده و خون ريزي را تشديد كند

براي كنترل خون ريزي مي توانيد از فشار مستقيم استفاده كنيد، براي اين كار با انگشت شست و اشاره، ميانه  ·

فشار بر روي قسمت سخت و . (آن دقيقا پايين پل استخواني بيني فشار دهيدي بيني را در باالترين قسمت نرم 

 )استخواني بيني هيچ فايده اي ندارد

، حتما از ساعت استفاده كنيد تا بتوانيد )دقيقه 5براي كودكان (دقيقه بيني را فشار دهيد  10به مدت حداقل  ·

 .داريدزمان را دقيق محاسبه كنيد و در اين مدت فشار را ثابت نگه 

دقيقه فشار دهيد يا از كمپرس يخ  5-10در صورتي كه خون ريزي كنترل نشد مي توانيد مجددا بيني را براي  ·

 .استفاده كنيد

 30دقيقه كنترل و قطع شود ولي اگر بيش از  30با انجام مراحل باال بايد خون ريزي در مجموع در كمتر از  ·

 .نيددقيقه طول بكشد بايد به مركز پزشكي مراجعه ك

پس از قطع خون ريزي در صورتي كه پس از چند دقيقه خون ريزي دوباره بروز نكرد، داخل حفره ي بيني را به  ·

، بشوييد تا خون و لخته هاي )سرم شستشو(آرامي با آب نمك و يا در صورت دسترسي با محلول هاي نمكي 

 )به هيچ وجه داخل بيني را دستكاري نكنيد .( خشك شده پاكسازي شوند

 

روز و كاهش تورم اوليه جهت بررسي هاي تكميلي به متخصص گوش و  3-5توصيه مي شود پس از گذشت  -

 .حلق و بيني مراجعه كنيد
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 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 ساعت با انجام روش هاي فوق بهبود نيابد  24تشديد درد يا تورم كه پس از گذشت  -

 بروز خونريزي شديد از بيني كه با روش هاي فوق متوقف نشود -

 تنگي نفس يا سختي تنفس يا هرگونه تغيير در وضعيت تنفس -

 تورم تيغه ي مياني بيني يا كبودي و تجمع خون در آن -

 يكي از سوراخ هاي بينياحساس انسداد شديد و كامل  -

 اختالل ديد يا دوبيني -

 بروز كبودي شديد به شكل يك حلقه دور چشم -

 درجه 38تب باالي  -

 ترشح آبكي و شفاف از بيني يا گوش كه با خم كردن سر يا زور زدن تشديد شود -

 بروز سردرد شديد يا ناگهاني كه با مصرف داروهاي ضد درد معمولي بهبود نيابد -

 ي گردندرد شديد يا سفت -

 تهوع و استفراغ مكرر -

 )در صورت وجود (خارج شدن، تغيير شكل يا خيس شدن تامپون و پانسمان  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 اسهال و استفراغ

 بيماران راهنماي
 

به اورژانس    □استفراغ / □اسهال    شما به علت ابتال به................................ ..................  آقاي/ بيمار گرامي خانم     

مراجعه كرده ايد، با توجه به عاليم شما و معاينات و بررسي هاي انجام شده در حال حاضر علت و يا عارضه ي خطرناك 

 .و مهمي براي بيماري شما مطرح نبوده و مي توانيد به منزل بازگرديد

هستيد، اين عاليم ناشي از ) گاستروانتريت(با توجه به بررسي هاي انجام شده شما مبتال به اسهال و استفراغ عفوني   

التهاب معده و روده ها در اثر عفونت يا مسموميت غذايي بوده و شايع ترين علت بروز آن ويروس ها هستند، عفونت با 

ال به اين بيماري و بروز اسهال، استفراغ يا هر دو شوند، هم چنين اين باكتري ها يا انگل ها هم ممكن است باعث ابت

 .بيماري مي تواند باعث كم آبي بدن و از دست رفتن آب  و نمك هاي ضروري بدن شود

 

 : عاليم شايع اين بيماري شامل موارد زير است

 روز طول مي كشد 1-2تهوع و استفراغ كه اغلب  -

 روز ادامه يابد 10مي كشد اما ممكن است تا روز طول  1-3اسهال كه معموال  -

 تب خفيف -

 بي اشتهايي -

 دل پيچه و درد شكمي -

 احساس خستگي -

 ضعف و درد عضالني -

 .اگر عامل بيماري باكتري باشد تب شديدتر است و اسهال ممكن است با دفع مخاط يا خون همراه باشد -
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 : نيدپس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه ك

اين بيماري در اغلب موارد نياز به درمان تخصصي و ويژه نداشته و خودبخود بهبود مي يابد و هدف اصلي  .1

 .درمان، تنها كنترل عاليم و رفع كم آبي بدن است

 .اين بيماري واگيردار و مسري است و به راحتي از فردي به فرد ديگر منتقل مي شود .2

 .روز طول بكشد 7-10يابند اما ممكن است بهبودي كامل روز بعد بهبود مي  3-5عاليم معموال  .3

از مصرف خودسرانه ي داروهاي ضد اسهال و انواع آنتي بيوتيك ها خودداري كنيد چون ممكن است باعث بدتر  .4

 . شدن عاليم شوند

در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است تنها همان دارو را در زمان معين مصرف  .5

 .كنيد

مصرف آنتي بيوتيك تنها زماني الزم است كه علت اسهال ميكروبي باشد، در صورت تجويز آنتي بيوتيك آن را  .6

 .به طور دقيق و در زمان مناسب مصرف كرده و دوره ي درمان را به طور كامل به پايان برسانيد

د تهوع مثل متوكلوپراميد يا از داروهاي ض) ترجيحا با نظر پزشك(استفراغ مي توانيد / جهت كنترل تهوع  .7

 )حداكثر سه بار در روز . (استفاده كنيد) دميترون(اندانسترون 

به هيچ وجه از آسپيرين، بروفن و ناپروكسن استفاده نكنيد چون باعث تشديد درد و ناراحتي معده خواهند شد،  .8

 .در صورت نياز تنها از استامينوفن براي بهبودي درد و تب استفاده كنيد

مثل انواع كورتون، (ورتي كه به علت ابتال به بيماري خاصي دارويي را به طور مداوم مصرف مي كنيد در ص .9

به هيچ وجه به طور خودسرانه و بدون مشورت پزشك اقدام به قطع ) داروهاي ضد فشار خون يا داروهاي قلبي 

 .يا تغيير ميزان مصرف داروي خود نكنيد

 .پزشك معالج خود را در جريان بگذاريداگر به بيماري خاصي مبتال هستيد،  .10

استفاده كنيد ، اين )  ORS( جهت پيش گيري از كم آبي بدن مي توانيد از محلول هاي آماده مانند اوآراس  .11

ليوان آب سرد حل و در زمان تشنگي از آن مصرف  4دارو به شكل پودر به فروش مي رسد، هر بسته پودر را در 

 .كنيد
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محلول هاي آماده مي توانيد يك قاشق چايخوري نمك و يك قاشق غذاخوري شكر  در صورت عدم دسترسي به .12

 .را در چهار ليوان آب جوشيده ي سرد شده حل كرده و در هنگام تشنگي از آن بنوشيد

دقيقه مقدار كمي آب  15-20تا زمان بهبودي كامل روزانه مقدار زيادي آب و مايعات بنوشيد، بهتر است هر  .13

ف مقدار زياد مايعات در يك نوبت خودداري كنيد، توصيه مي شود از مايعات كامال سرد بنوشيد و از مصر

 .استفاده كنيد

 .از مصرف شير، چاي سنگين و نوشيدني هاي حاوي كافئين مثل انواع قهوه و نسكافه خودداري نماييد .14

استفاده از آبميوه هاي بسته بندي شده و انواع نوشابه هاي گازدار و نوشيدني هاي بسيار شيرين باعث تشديد  .15

 . اسهال خواهد شد، مي توانيد از آبميوه هاي طبيعي و رقيق يا نوشيدني هاي حاوي نعناع استفاده كنيد

 .از مصرف آب هايي با منبع غير مطمئن يا نامشخص خودداري كنيد .16

رتي كه در مسافرت هستيد تنها از آب هاي بسته بندي شده استفاده كنيد و در غير اين صورت آب را در صو .17

 .دقيقه بجوشانيد 10پيش از مصرف حداقل 

دقت كنيد كه مصرف مايعات باعث بهبود اسهال يا استفراغ نخواهد شد ولي از كم آبي بدن و عوارض خطرناك  .18

 . آن جلوگيري مي كند

 .ساعت پس از بروز استفراغ از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد 1-2توصيه مي شود  .19

در صورت احساس گرسنگي مي توانيد غذا بخوريد، بهتر است در ابتدا از غذاهاي ساده و خشك با حجم كم  .20

روز حتي در صورت ادامه ي اسهال به رژيم غذايي هميشگي خود  2-3استفاده كنيد، سعي كنيد پس از 

 .برگرديد

رژيم مي توانيد از برنج يا غالت پخته شده، سيب، موز، نان، گوشت و سبزيجات پخته شده، سيب  جهت شروع .21

 .استفاده كنيد، غذا را با حجم كم در نوبت هاي زياد مصرف كنيد) با چربي كم (زميني و ماست شيرين 

ب يا پرادويه و انواع از مصرف غذاهاي بسته بندي شده، فست فود،خامه،كره، مايونز، شكالت، غذاهاي بسيار چر .22

 .سس ها خودداري كنيد

 .مواد غذايي خام و پخته را جدا و دور از هم تهيه، نگهداري و آماده سازي كنيد .23
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 .مواد غذايي تازه و فاسد شدني را در يخچال نگهداري كنيد .24

 .تا زمان رفع عاليم از تهيه و طبخ غذا براي سايرين خودداري كنيد .25

 .شكل خام مصرف نكنيد موادغذايي و سبزيجات را به .26

گوشت و تخم مرغ را به طور كامل طبخ كنيد و تا حد امكان از مصرف انواع گوشت به شكل كبابي خودداري  .27

 .كنيد

 .به ميزان كافي استراحت كامل داشته باشيد .28

 .بالفاصله پس از خوردن غذا به رختخواب نرويد و دراز نكشيد .29

 .بالش استفاده كنيد 2ياوريد و در صورت امكان از هنگام خوابيدن زير سر خود را كامال باال ب .30

 .از فعاليت فيزيكي و ورزش سنگين بويژه در هواي گرم كه باعث تشديد كم آبي بدن مي شود خودداري كنيد .31

رواني ميشوند تا حدامكان دوري  –از كليه ي عواملي كه باعث نگراني، استرس، اضطراب يا فشارهاي عصبي  .32

 .في، بحث و مجادله پرهيز كنيدكرده و از هيجانات عاط

كمپرس گرم با استفاده از كيسه (براي كاهش درد شكم مي توانيد دوش آب گرم بگيريد يا شكم را گرم كنيد  .33

 )ي آب گرم يا يك حوله كه آن را به كمك اتو يا سشوار گرم كرده ايد

 .خودداري كنيد) مثل انواع عطر يا ادويه ( از استعمال بوهاي تند و شديد  .34

دستان خود را به طور مرتب با آب گرم و صابون بشوييد، اين كار را بعد از هربار استفاده از دستشويي، قبل و  .35

 .بعد از خوردن غذا، قبل و بعد از تماس با مواد غذايي حتما انجام دهيد

 .كليه ي وسايل شخصي و بهداشتي از جمله حوله، صابون و ظروف غذاخوري خود را از بقيه جدا كنيد .36

 .در صورت امكان از صابون مايع استفاده كرده و پس از شستشو دستان خود را ضدعفوني كنيد .37

 .ناخن هاي خود را كامال كوتاه كنيد .38

از توالت هاي مجهز به سيفون استفاده كنيد، در صورت استفاده از توالت فرنگي پيش از استفاده از سيفون درب  .39

 . ع يا مايع ضدعفوني كننده در داخل مخزن سيفون بريزيدآن را ببنديد، مي توانيد مقداري صابون ماي

 .دستشويي و حمام را به طور مكرر بشوييد و در صورت امكان ضد عفوني نماييد .40
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 .نوبت تميز و ضدعفوني نماييد 1-2دستگيره ي درها بويژه درب دستشويي و حمام و شيرهاي آب را روزانه  .41

 .ا كرده و با آب كامال داغ بشوييد و ضدعفوني كنيدلباس و ملحفه هاي خود را از بقيه افراد جد .42

 .تماس خود با حيوانات، پرندگان و فضوالت آنها را كاهش دهيد .43

 .تا حد امكان از استعمال سيگار و تنباكو خودداري كنيد .44

 .از شنا كردن در استخر پرهيز كنيد .45

) دادن، در آغوش گرفتن يا بوسيدن مثال دست (تا زمان بهبودي از تماس نزديك با ديگران به خصوص كودكان  .46

 .خودداري نماييد

 .روز پس از رفع عاليم مي توانيد به مدرسه يا محل كار خود بازگرديد 2-1 .47

 

 : هنگام مسافرت به نكات زير توجه كنيد

پيش از سفر به مناطقي با آب و هواي گرم يا مرطوب يا مناطق شلوغ و پر ازدحام با سطح بهداشت پايين، با  -

مشورت كرده و توصيه هاي الزم و داروهاي احتمالي براي پيش گيري از بروز اسهال مسافرتي را دريافت پزشك 

 .كنيد

 .اسهال مسافرتي اغلب ناشي از عدم رعايت بهداشت آب و غذا است -

 .در طول مسافرت به هيچ وجه از آب شير براي آشاميدن يا حتي مسواك زدن استفاده نكنيد -

دقيقه جوشانده شده براي آشاميدن يا توليد يخ استفاده  10ندي شده يا آبي كه حداقل فقط از آب هاي بسته ب -

 .كنيد

 .از مصرف آب يا يخ با منبع نامشخص خودداري كنيد -

 .از مصرف انواع نوشيدني هاي گياهي يا شربت هاي محلي دست ساز پرهيز كنيد -

 .بار مصرف استفاده كنيد جهت نوشيدن انواع مايعات از ليوان شخصي خود يا ليوان هاي يك -

 .از مصرف انواع سبزيجات خام و ساالد در رستوران ها به خصوص در جاده ها خودداري نماييد -

 . پرهيز كنيد) مثل انواع گوشت كبابي، غذاهاي دريايي و تخم مرغ(از مصرف انواع غذاهاي خام يا نيمه پخته  -

 .غذاهاي بسته بندي شده و كنسروي استفاده كنيدتا حد امكان از غذاهايي كه خودتان تهيه كرده ايد يا  -

 .از مصرف انواع مايونز و سس ها ي غير بسته بندي و باز خودداري كنيد -

 .بستني و لبنيات محلي و غير بسته بندي مصرف نكنيد -

 .فقط از ميوه هايي استفاده كنيد كه خودتان مي توانيد پوست آن را به طور كامل جدا كنيد -



77 

 

 .خودداري كنيد) مثل انواع شيريني( موادغذايي كه در خارج از يخچال نگهداري مي شوند از خريد  -

به هيچ وجه اقدام به خريد هيچ گونه مواد غذايي از فروشندگان دوره گرد، دست فروش ها و دكه هاي كنار  -

 .خيابان نكنيد

 . از شكار انواع حيوانات، پرندگان و آبزيان و مصرف گوشت آنها پرهيز كنيد -

 .از دستشويي و توالت هاي عمومي به خصوص در جاده ها و خيابان ها استفاده نكنيد -

 .از شنا كردن در استخرها يا سواحل شلوغ خودداري كنيد -

ماده ي ضدعفوني كننده ي دست همراه  همواره ليوان، صابون، مقدار كافي دستمال كاغذي و در صورت امكان -

 .خود داشته باشيد

 .از هر فرصتي براي شستن دستان خود و دوش گرفتن استفاده كنيد -

 .از تماس نزديك و دست دادن با افراد ناشناس خودداري نماييد -

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 تشديد درد شكم -

 درد ثابت و مداوم در يك نقطه ي خاص شكم بروز -

 بدتر شدن عاليم و عدم پاسخ به مصرف داروها  -

 روز 3بهتر نشدن عاليم پس از  -

 دفع خون همراه مدفوع -

 دفع مدفوع به رنگ سياه شبيه به قير -

 وجود خون روشن يا تيره در محتويات استفراغ -

 )درجه 38,5بيش از ( تب باال  -

 طوري كه قادر به خوردن و آشاميدن نباشيدتشديد تهوع و استفراغ به  -

 )ساعت  12نخوردن غذا حداقل به مدت ( بي اشتهايي شديد  -

 روز  10عدم بهبود كامل اسهال پس از  -

 احساس تشنگي و خشكي دهان شديد و مداوم -

 يا تيره شدن رنگ ادرار) ساعت 8عدم دفع ادرار در طول (كاهش حجم ادرار  -

 كاهش شديد وزن بدن -

 حالي شديد ضعف و بي -
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 سرگيجه و سبكي سر -

 )بيهوشي(خواب آلودگي شديد يا كاهش سطح هوشياري  -

 بروز هرگونه ضايعات و بثورات پوستي -

 سردرد شديد -

 درد يا سفتي حركات گردن -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه -

 تنگي نفس -

 تعريق يا رنگ پريدگي شديد -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 درد كمر

 بيماران راهنماي
 

شما به علت درد حاد در ناحيه ي كمر و پشت خود به ..................................  ................. آقاي/ بيمار گرامي  خانم     

 .اورژانس مراجعه كرده ايد

 .يا تصادف ايجاد شده است)  برخورد با جسم سخت (درد شما پس از ضربه   □

 .درد شما پس از حركت يا فعاليت جسمي ناگهاني،نامناسب و شديد يا بلند كردن بارهاي سنگين  ايجاد شده است  □

 . درد كمر شما بدون وارد شدن ضربه يا آسيب و علت مشخصي ايجاد شده است  □

 

يم فعلي و بررسي ها و معاينات انجام شده در اورژانس، علت هاي مهم و عوارض خطرناك درد كمر در با توجه به عال   

 . حال حاضر رد شده اند و فعال نياز به بستري در بيمارستان يا انجام عمل جراحي نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد

رژانس ها است و اغلب مردم حداقل يك بار آن را تجربه كمردرد يكي ازشايع ترين شكايت هاي مراجعه كنندگان به او  

مي كنند، علت هاي بسيار مختلفي براي آن وجود دارد اما صرف نظر از علت ايجاد درد در اغلب موارد اين دردها بدون 

 : ده مي شودكمر درد معموال در افراد و شرايط زير بيشتر دي.  نياز به جراحي يا مداخالت پيشرفته كامال بهبود مي يابند

 افراد مسن -

 خانم ها -

 افراد داراي اضافه وزن -

 استعمال سيگار -

 فعاليت فيزيكي شديد و سنگين -

 ايستادن طوالني مدت و مداوم -
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مثال نشستن زياد در مشاغل اداري يا هنگام كار با ( باقي ماندن در يك وضعيت بدني ثابت براي مدت طوالني  -

 )كامپيوتر 

 عصبي –ني استرس، اضطراب و فشارهاي روا -

 حمل بارهاي سنگين -

 رانندگي طوالني مدت و مداوم  -

 پرش از ارتفاع زياد -

كفش هاي (پياده روي طوالني مدت بدون آمادگي قبلي يا در زمين ناهموار يا با استفاده از كفش هاي نامناسب  -

 ) تنگ يا رويه كوتاه يا كامال تخت يا با پاشنه هاي بلند 

 ماه هاي پايان بارداري -

 عضالني  مانند آرتروز  –ابتال به بيماري هاي مزمن دستگاه استخواني  -

 

شايع ترين علت دردهاي كمري گرفتگي و سفت شدن عضالت و هم چنين اختالالت مربوط به ديسك بين مهره هاي   

 .كمري است

 . وان علت اصلي درد كمر شما مطرح مي باشدبه عن................................ .. با توجه به بررسي هاي انجام شده در حال حاضر

 

 : تشخيص

تشخيص علت دردهاي كمري اغلب بر اساس شرح حال، سابقه ي وجود ضربه يا آسيب، عاليم و معاينات باليني    

مثال در صورت وجود سابقه ي ضربه، تصادف شديد ( صورت مي گيرد و تنها در برخي موارد نياز به انجام عكس برداري 

 . يا سي تي اسكن خواهد بود)   يا سقوط 

 .يم شما در حال حاضر نياز به تصويربرداري از ناحيه ي كمر نداريدبا توجه به عال  □

 .از  ستون مهره هاي شما عكس برداري انجام شده كه در آن يافته ي غيرطبيعي مشاهده نمي شود  □

 .از ناحيه ي كمر شما سي تي اسكن انجام شده است كه طبيعي است  □

شده نياز به اقدام اورژانسي نداريد و توصيه مي شود در چند روز  سي تي اسكن  انجام/ با توجه به  عكس برداري   □

 .آينده به متخصص جراحي مغز و اعصاب مراجعه كنيد
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 :  پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

چند در برخي موارد هفته ادامه پيدا مي كند، هر 2روز بهبود نسبي مي يابد اما اغلب تا  2-3درد معموال پس از  .1

 .هفته زمان نياز خواهد داشت  4 -6بهبودي كامل درد به 

روز پرهيز كنيد و به فعاليت هاي روزمره ي خود بازگرديد ، چون  1-2از استراحت مداوم در بستر بيش از  .2

 البته از(استراحت طوالني مدت باعث ضعف و خشكي عضالت و طوالني شدن دوره ي درد و ناتواني مي شود 

انجام حركات و فعاليت هاي سريع، ناگهاني،طوالني مدت، پيوسته و شديد كه باعث فشار مستقيم بر كمر يا 

 ).تشديد درد مي شوند اجتناب كنيد

جهت كنترل درد از داروهاي ضد درد مانند تركيبات استامينوفن، بروفن، ژلوفن و ناپروكسن استفاده كنيد، در  .3

 .صي براي شما تجويز شده است تنها همان را مصرف كنيدصورتي كه هنگام ترخيص داروي خا

تجويز شده است ) مانند متوكاربامول يا باكلوفن (اگر هنگام ترخيص براي شما داروهاي شل كننده ي عضالني  .4

دارو را فقط طبق دستور تجويز و در زمان معين مصرف كنيد، توجه كنيد مصرف بيش از اندازه و خودسرانه ي 

 . عث ضعف و بي حالي و هم چنين بروز ناراحتي هاي گوارشي و درد و سوزش معده خواهد شداين داروها با

به طور خودسرانه ) انواع قرص و آمپول ( به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به استفاده از داروهاي كورتوني  .5

 .پذير نيستندنكنيد، اين داروها مي توانند عوارض خطرناك و مهمي ايجاد كنند كه اغلب درمان 

مثل انواع تركيبات (در صورتي كه براي درمان ساير بيماري ها داروي خاصي به طور مداوم مصرف مي كنيد  .6

به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد و جهت ادامه ي درمان با پزشك ) كورتون ها 

 .مشورت كنيد

....... پوكي استخوان، آرتروز، انواع بيماري هاي عفوني، كليوي و در صورتي كه به بيماري خاصي مانند ديابت، .7

 . مبتال هستيد وضعيت بيماري و داروهاي مصرفي خود را به پزشك اطالع دهيد

در روز اول پس از ترخيص جهت بهبود درد و رفع گرفتگي عضالت از كمپرس سرد يا كيسه ي يخ استفاده كنيد  .8

كيسه ي يخ را به ). رد شما بدنبال ضربه يا حركات نامناسب بروز كرده است بويژه اگر گرفتگي عضالت و كمرد(

ساعت تكرار  3-4قرار دهيد و اين كار را هر ) در دوطرف ستون مهره ها (بر روي عضالت پشت و كمر  15مدت 

ير كنيد، دقت كنيد يخ در تماس مستقيم با پوست قرار نگيرد و باعث آسيب پوست نشود، در صورت بروز تغي

 .استفاده از يخ را متوقف كنيد) كبودي(رنگ 

استفاده كنيد، ) نوبت  4هنگام تشديد درد يا روزانه (در روزهاي بعد از كمپرس گرم يا حوله ي گرم به روش باال  .9

در صورت بروز قرمزي شديد (مراقب باشيد اين كار موجب سوختگي پوست شما نشود . يا دوش آب گرم بگيريد

 )ر را متوقف كنيد پوست، ادامه ي كا
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ماساژ عضالت كمر و شانه ها به خصوص بعد از كمپرس سرد يا گرم و قبل و بعد از خوابيدن باعث بهبود درد و  .10

 . رفع گرفتگي عضالني مي شود

مي توانيد هنگام ماساژ از تركيبات ضد درد، ضد التهاب يا شل كننده ي عضالني موضعي شامل انواع ژل، كرم،  .11

مثل پيروكسيكام، ديكلوفناك يا انواع فرآورده هاي گياهي مانند تركيبات حاوي عصاره ( سيون پماد، روغن و لو

 .  استفاده كنيد..... ) ي رزماري، نعناع، فلفل و

توجه كنيد استفاده ي هم زمان از داروهاي موضعي و خوراكي مشابه مانند ديكلوفناك توصيه نمي شود و در  .12

د ديكلوفناك و پيروكسيكام بهتر است تنها از استامينوفن به عنوان مسكن صورت استفاده از پمادهايي مانن

خوراكي استفاده كرده و از مصرف قرص هاي بروفن، ناپروكسن، ديكلوفناك و ژلوفن يا شياف ديكلوفناك 

 .خودداري كنيد

بسترهاي براي خوابيدن از تشك هاي محكم و سخت كه با حركات بدن تغيير شكل نمي دهند استفاده كنيد،  .13

 .نرم كه به شكل بدن شما درمي آيند باعث تشديد دردهاي گردن و كمر مي شوند

 .از خوابيدن بر روي زمين يا مبل خوداري كنيد .14

 .هنگام استراحت، به پهلو يا پشت بخوابيد و از خوابيدن روي شكم خودداري كنيد .15

ي خود در جلو قرار دهيد و از خوابيدن  در صورتي كه بر روي پهلو مي خوابيد دست پاييني خود را مقابل سينه .16

بر روي دست خودداري كنيد، در اين حالت بهتر است پاهاي خود را كمي خم كرده و يك بالش بين آنها قرار 

دهيد، هنگام خوابيدن به پشت در صورتي كه احساس درد مي كنيد مي توانيد يك بالش نازك يا حوله ي تا 

 .ير زانوها بين تشك و اندام خود قرار دهيدشده را در قسمت گود كمر خود يا ز

                                                 

زير سر شما بايد به اندازه اي باال باشد كه سر و گردنتان كامال مستقيم در يك راستا و در امتداد پشت قرار بگيرد  .17

 .خم نشده باشد به طوري كه ستون مهره ها مستقيم بوده و گردن به عقب يا جلو 

بالش خود را به گونه اي قرار دهيد كه شيب ماليمي با تشك ايجاد شود و شانه هاي شما بر روي لبه ي بالش  .18

 .جلوگيري كنيد) باال قرار گرفتن سر و پايين بودن شانه ها بر روي تشك (قرار بگيرد و از ايجاد حالت پلكاني 

هنگام خروج از تختخواب، ابتدا در حالت دراز كش به پشت به آرامي به لبه ي تخت نزديك شويد، به پهلو  .19

بچرخيد، به آرامي پاهاي خود را با هم به سمت زمين آويزان كنيد، هم زمان با تكيه بر روي دستي كه به تشك 

ن قرار گرفته روي لبه ي تخت بنشينيد نزديك تر است از جاي خود برخاسته و در حالي كه كف پاها بر روي زمي

و در نهايت با تكيه بر روي دو ذست به آرامي برخيزيد، دقت كنيد هنگام برخاستن از حالت نشسته به ايستاده  
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هنگام خوابيدن و ورود به تخت، همين .  پشت خود را كامال صاف نگاه داشته و اندام خود را به جلو خم نكنيد

 .انجام دهيدمراحل را به طور برعكس 

هنگام نشستن از صندلي هاي كامال محكم و با پشتي صاف استفاده كنيد،مبل هاي راحتي داراي تشك هاي نرم   .20

كه به راحتي فرورفته و به شكل بدن شما درمي آيند باعث تشديد دردهاي گردن و كمر مي شوند، هنگام 

دلي باشد، مي توانيد يك بالش نازك يا حوله نشستن بايد شانه ها، پشت و لگن شما در تماس كامل با پشتي صن

ي تا شده را در قسمت گود كمر خود بين صندلي و كمر قرار دهيد، از روي هم انداختن پاها خودداري كنيد و 

 .پاهاي خود را در كنار هم قرار دهيد

در يك امتداد بوده هنگام نشستن از صندلي هايي با ارتفاع مناسب استفاده كنيد به طوري كه زانوها و لگن شما  .21

به شكلي كه زانوها باال آمده و ( و ران هاكامال افقي و صاف قرار بگيرند، از نشستن بر روي صندلي هاي كوتاه 

) به طوري كه پاها آويزان و ران ها با شيب رو به پايين باشند ( يا بلند ) باالتر از سطح لگن قرار بگيرند 

 .خودداري كنيد

 

ون، مطالعه يا استراحت از دراز كشيدن بر روي مبل خودداري كرده و از صندلي هايي با هنگام تماشاي تلويزي .22

 .ويژگي هاي باال استفاده كنيد

مانند نشستن در ( از نشستن طوالني مدت در وضعيتي كه پاهاي خود را به جلو دراز كرده ايد خودداري كنيد  .23

كرده يا باال قرار دادن پاها با تكيه بر روي يك چهارپايه رختخواب يا روي زمين يا داخل وان حمام با پاهاي دراز 

چون اين حالت با از بين بردن گودي و انحناي طبيعي كمر باعث تشديد درد ) هنگام نشستن بر روي صندلي 

 .شما مي شود

د پشتي صندلي اتومبيل را در حالت كامال صاف قرار دهيد و از خم كردن آن به عقب خودداري كنيد، مي تواني .24

يك بالش نازك يا حوله ي تا شده را در قسمت گود كمر خود بين صندلي و كمر قرار دهيد، صندلي را كامال به 

جلو  بكشيد تا پاها در نزديك ترين حالت به پدال ها قرار بگيرند و نياز به كشيده شدن آن ها هنگام فشار بر 

 .پدال نباشد
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 .از رانندگي طوالني مدت خودداري كنيد .25

 

نشستن، ايستادن و راه رفتن اندام خود را در وضعيت صحيح قرار دهيد به طوري كه پشت شما كامال  هنگام .26

كشيده و صاف و بدون خميدگي باشد، گردن در امتداد پشت قرار گرفته،شانه ها رو به عقب بدون افتادگي و 

 .سينه رو به باشند، سر به جلو خميده نشود و گودي طبيعي كمر نيز حفظ شود

خودداري ) مثال هنگام كار با كامپيوتر يا مطالعه ( باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته از  .27

دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده، حركات كششي انجام دهيد يا چند قدم راه برويد،  20-30كنيد و هر 

بالش در زير شكم خود قرار داده و عضالت  در صورت امكان مي توانيد به آرامي بر روي شكم دراز بكشيد و يك

و پاهاي خود را روي يك ) درجه  90( خود را شل كنيد و يا به پشت دراز كشيده، زانوها و لگن خود را خم كنيد 

 .  صندلي قرار دهيد به طوري كه ساق پاهاي شما كامال روي صندلي قرار بگيرد

 

داشتن سر، شانه ها و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر به سمت باال از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه  .28

خودداري كرده و ) مثل آويزان كردن پرده ها، تعويض المپ لوسترها، برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( دارد 

نباشد  از نردبان هايي با ارتفاع مناسب به شكلي كه نياز به باال بردن گردن و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر

 .استفاده كنيد

از انجام كارهايي كه نياز به ايستادن طوالني مدت دارد خودداري كنيد و در صورتي كه انجام اين كار ضروري  .29

گذاشته، پاي خود ) ترجيحا در همان سمتي كه درد داريد (ست، يك چهارپايه ي كوتاه زير يكي از پاهاي خود 

 .را خم كرده و روي آن قرار دهيد

ا تا حد امكان باال و پايين نرويد و در صورت لزوم اين كار را با آهستگي و با تكيه بر نرده يا ديوار انجام از پله ه .30

پله مدت كوتاهي ايستاده و استراحت كنيد، به هيچ وجه هنگام استفاده از راه پله از  2-3دهيد و پس از طي هر 

 .كفش هاي تنگ، رويه كوتاه يا پاشنه بلند استفاده نكنيد
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هنگام شستن دست و صورت، در صورتي كه ارتفاع دستشويي كوتاه است، فقط زانوهاي خود را خم كرده و از  .31

خم كردن كمر خودداري كنيد، به هيچ وجه سر و موهاي خود را در داخل سينك دستشويي يا آشپزخانه نشوييد 

 .نگام شستشو نباشدو حتما از دوش يا شيرهاي ديواري استفاده كنيد كه نياز به خم كردن كمر ه

توصيه مي شود به طور كلي از بلند . به هيچ وجه كودكان را به يك باره و با خم كردن كمر از زمين بلند نكنيد .32

كردن يا حمل كردن كودكان خوداري كنيد اما در صورت لزوم به اين كار ابتدا با خم كردن كامل زانوها بنشينيد، 

 .رخيزيدكودك را در اغوش بگيريد و به آرامي ب

از بلند كردن بارها و اجسام سنگين تا حد امكان خودداري كنيد، در صورت لزوم به اين كار به هيچ وجه هنگام  .33

براي تغيير جهت، كمر خود . بلند كردن بار از روي زمين كمر خود را خم نكنيد و تنها زانوهاي خود را خم نماييد

قرار گرفته اند نچرخانيد و حتما با حركت دادن پاها جهت خود را در شرايطي كه پاها ثابت به همان شكل اوليه 

را عوض كنيد، هنگام حمل بار دستان خود را از آرنج خم كرده و جسم مذكور را تا حد امكان به بدن خود 

 .نزديك كنيد

 

   

 

 . از حمل كيف يا كوله پشتي هاي سنگين خودداري كنيد .34

مانند فوتبال، واليبال، (ش يا دويدن يا حمل وزنه هاي سنگين دارند از انجام ورزش هاي سنگين كه نياز به پر .35

 .خودداري كنيد) بسكتبال، تنيس، وزنه برداري و ورزش هاي رزمي 

روز اول به پياده روي آرام در زمين هموار بدون شيب  يا  1-2براي حفظ آمادگي بدني خود مي توانيد پس از  .36

دقيقه به اين ورزش ها پرداخته و به  15-20زيد، در روزهاي ابتدايي بپردا) به خصوص راه رفتن در آب ( شنا 

 . مرور ميزان آن را تا حدي افزايش دهيد كه باعث تشديد درد نشود

هنگام پوشيدن شلوار يا جوراب روي لبه ي تخت يا صندلي بنشينيد و در حالت ايستاده اقدام به تعويض آن ها  .37

م بلند كردن يك پا براي پوشيدن يا درآوردن لباس باعث فشار به نكنيد چون تالش براي حفظ تعادل هنگا

 .عضالت و تشديد درد كمر شما خواهد شد

) مثال براي جارو زدن يا تميز كردن زمين (هنگام نظافت منزل از خم شدن يا دوزانو روي زمين نشستن  .38

 .م شدن ندارند استفاده كنيدخودداري كنيد، مي توانيد از جارو و ابزار با دسته هاي بلند كه نياز به خ
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مي توانيد يك توالت فرنگي متحرك به شكل صندلي كه در ( در صورت امكان تنها از توالت فرنگي استفاده كنيد  .39

 )داروخانه ها موجود است جهت استفاده در مكان هاي مختلف تهيه كنيد 

شود برنامه ي غذايي خود را به شكلي اين بيماري محدويت غذايي خاصي براي شما ايجاد نمي كند، توصيه مي  .40

 .تنظيم كنيد كه باعث بروز يبوست نشود

 .از هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله بپرهيزيد .41

 .از عوامل ايجاد اضطراب، استرس و فشارهاي عصبي تا حد امكان دوري كنيد .42

 .تا حد امكان از استعمال سيگار خودداري كنيد .43

تنها ( هنگام ترخيص براي شما كمربند طبي تجويز شده است آن را به طور دائم بسته نگاه داريد در صورتي كه  .44

و تا زماني كه پزشك توصيه ) جهت استحمام و خوابيدن مي توانيد در صورت موافقت پزشك آن را باز كنيد 

 .كرده است استفاده از آن را ادامه دهيد

خودسرانه اقدام به استفاده از آن ننماييد و سعي كنيد فعاليت هاي در صورت عدم تجويز كمربند طبي، به طور  .45

كه باعث ضعيف شدن عضالت، خشكي و سفتي عضالت و طوالني ( معمول خود را بدون ايجاد بي حركتي كامل 

ادامه دهيد، دقت كنيد كه از حركات و فعاليت هاي سريع، ناگهاني،طوالني ) شدن دوره ي درد مي گردد

 . شديد اجتناب كنيد مدت،پيوسته و

پس از بهبود كامل درد و بازگشت كامل به كار و فعاليت هاي معمول خود، در صورتي كه اضافه وزن داريد جهت  .46

 .كاهش وزن به پزشك يا متخصص تغذيه مراجعه كنيد

 هفته هم چنان درد شما ادامه دارد مبتال به كمردرد مزمن هستيد و توصيه مي شود 6در صورتي كه پس از  .47

 .جهت بررسي و درمان به متخصص جراحي مغز و اعصاب مراجعه كنيد

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 تشديد درد يا عدم پاسخ به مصرف مسكن  -

 روز مراقبت و مصرف داروها  3عدم هرگونه بهبودي در عاليم پس از  -
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 )ساق و مچ پاها ( زير زانوها  انتشار درد شديد تير كشنده به -

 درد شديدي كه شب ها منجر به بيدار شدن شما از خواب شود -

 درد شديدي كه مانع از انجام هرگونه فعاليت و حركت شما شود -

 درجه 38بروز تب باالي  -

 سردرد شديد كه با استراحت و مصرف مسكن بهبود نيابد -

 دردناكي يا سفتي حركات گردن -

 تهوع و استفراغ -

 اختالل حس يا ضعف يا بي حسي پاها -

يا فلج ) مثال عدم توانايي راه رفتن يا بلند كردن پاها يا حركت دادن انگشتان ( هرگونه اختالل حركتي در پاها  -

 هر يك از پاها

 عدم تعادل هنگام راه رفتن -

 اختالل حس يا بي حسي ناحيه ي تناسلي -

 بي اختياري ادرار يا مدفوع -

 سطح هوشياريگيجي و منگي يا كاهش  -

 عرق كردن شبانه -

 بي اشتهايي يا كاهش وزن -

 

در صورتي كه درگيري عصبي وجود ندارد مي توانيد جهت بهبود درد و خشكي كمر و تقويت عضالت، تمرين هاي زير   

 : انجام دهيد) به خصوص قبل و بعد از خوابيدن( نوبت  2-3را روزانه 

خم كنيد، دست خود را زير كمر در گودي كمر قرار دهيد، عضالت  بر روي زمين به پشت دراز بكشيد، زانوها را -

به طوري كه روي دست خود احساس فشار (پشت و باسن خود را كامال سفت كرده و رو به پايين فشار دهيد 

 .نوبت تكرار كنيد 3-5ثانيه صبر كنيد و سپس عضالت را شل و رها كنيد، اين حركت را  10، )كنيد 

ت دراز كشيده ايد شانه هاي خود را به زمين بچسبانيد، پاها را در كنار هم به شكلي قرار در حالتي كه به پش -

ثانيه صبر  10دهيد كه زانوها خم شده و كف پاها روي زمين باشد، سپس هر دو پا را به يك سمت خم كنيد و 

نوبت تكرار  3-5حركت را اين . كنيد،  پاها را به حالت اوليه در خط وسط برگردانيد و در جهت مقابل خم كنيد

 .كنيد
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در حالتي كه به پشت دراز كشيده ايد شانه هاي خود را به زمين بچسبانيد، پاها را در كنار هم به شكلي قرار   -

دهيد كه زانوها خم شده و كف پاها روي زمين باشد،يكي از پاهاي خود را در حالي كه زانو را با دو دست گرفته 

ثانيه صبر  10، )سعي كنيد زانوي خود را به باالي شكم يا سينه نزديك نماييد ( ايد به سمت شكم خم كنيد 

 .نوبت تكرار كنيد  3-5كنيد و سپس همين حركت را با پاي مقابل انجام دهيد، اين حركت را 

بر روي شكم دراز بكشيد، كف دستان خود را بر روي زمين قرار دهيد و سعي كنيد با فشار و تكيه بر روي  -

سينه و شكم خود را از روي زمين بلند كنيد،دقت كنيد كه لگن خود را از روي زمين بلند نكرده و پاها دستان، 

ثانيه صبر كرده سپس دوباره بر روي شكم دراز بكشيد و عضالت را شل كنيد، اين  10و كمر را خم نكنيد، 

 .نوبت تكرار كنيد 3-5حركت را 

كيه دهيد، دستان را در دو طرف كمر خود قرار دهيد، به آرامي بر روي يك صندلي بنشينيد، به پشتي صندلي ت -

تا جايي كه در كمر و پشت پاهاي خود ( رو به جلو خم شويد تا شكم و سينه ي شما به پاها نزديك شود 

 . نوبت تكرار كنيد 3-5ثانيه صبر كرده و بلند شويد، اين حركت را  10، )احساس درد نكنيد 

ين ها بايد به آرامي و بدون ايجاد حركت شديد يا ناگهاني كمر انجام شوند و در دقت كنيد كليه ي اين تمر -

صورتي كه باعث تشديد درد كمر يا ايجاد درد سوزشي يا حالتي شبيه به برق گرفتگي در مسير كمر به سمت  

 .پاها شوند از ادامه ي تمرين ها خودداري كنيد
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 درد گردن

 بيماران راهنماي

 

 .شما به علت درد حاد گردن به اورژانس مراجعه كرده ايد..................................  ................. آقاي/ بيمار گرامي  خانم     

 .ايجاد شده است) برخورد با جسم سخت (درد گردن شما پس از ضربه    □

) مانند حركت سريع رفت و برگشتي هنگام ترمز ناگهاني اتومبيل ( پس از حركت ناگهاني و شديد درد گردن شما   □

 .ايجاد شده است

 . درد گردن شما بدون وارد شدن ضربه يا آسيب و يا علت مشخصي ايجاد شده است  □

 

با توجه به عاليم فعلي و بررسي ها و معاينات انجام شده در اورژانس، علت هاي مهم و عوارض خطرناك مانند    

شكستگي يا دررفتگي مهره هاي گردني، آسيب عروقي و درگيري اعصاب اصلي در حال حاضررد شده اند و فعال نياز به 

 . نيد به منزل بازگرديدبستري در بيمارستان يا انجام عمل جراحي نداشته و مي توا

درد گردن يكي ازشايع ترين شكايت هاي مراجعه كنندگان به اورژانس ها و پزشكان است، كه علت هاي بسيار مختلفي   

براي آن وجود دارد، صرف نظر از علت ايجاد درد  در اغلب موارد اين دردها بدون نياز به جراحي يا مداخالت پيشرفته 

 . كامال بهبود مي يابند

در اثر ضربه، حركات ناگهاني يا شديد، ( شايع ترين علت دردهاي گردني گرفتگي و سفت شدن عضالت و يا تاندون ها   

عاطفي، ضعف عضالني، وضعيت هاي نامناسب اندام هنگام فعاليت يا استراحت، حمل  –اضطراب و فشارهاي رواني 

 : وداست كه باعث ايجاد عاليم زير مي ش.... ) بارهاي سنگين و

 درد در قسمت هاي پشت گردن و باالي شانه ها  -
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 سردرد خفيف -

 تمايل به خم كردن سر به يك سمت -

 سفتي و برجستگي عضالت -

 درد و سفتي عضالت گردن هنگام لمس -

 درد هنگام خم كردن گردن به اطراف -

 . به عنوان علت اصلي درد گردن شما مطرح مي باشد................................ .. با توجه به بررسي هاي انجام شده در حال حاضر

 

 : تشخيص

تشخيص علت دردهاي گردني معموال بر اساس شرح حال، سابقه ي وجود ضربه يا آسيب، عاليم و معاينات باليني صورت 

 .اسكن خواهد بودمي گيرد و تنها در برخي موارد نياز به انجام عكس برداري يا سي تي 

 

 .با توجه به عاليم شما در حال حاضر نياز به تصويربرداري از گردن نداريد  □

 .از گردن شما عكس برداري انجام شده كه در آن يافته ي غيرطبيعي مشاهده نمي شود  □

 .از گردن شما سي تي اسكن انجام شده است كه طبيعي است  □

نياز به اقدام اورژانسي نداريد و توصيه مي شود در چند روز اينده به متخصص با توجه به سي تي اسكن انجام شده   □

 .جراحي مغز و اعصاب مراجعه كنيد

   

 :  پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد 

هرچند در برخي هفته ادامه پيدا مي كند،  2روز بهبود نسبي مي يابد اما اغلب تا  2-3درد معموال پس از  .1

 .هفته زمان نياز خواهد داشت 6موارد بهبودي كامل درد به 

جهت كنترل درد از داروهاي ضد درد مانند تركيبات استامينوفن، بروفن، ژلوفن و ناپروكسن استفاده كنيد،  .2

 .در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است تنها همان دارو را مصرف كنيد
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تجويز ) مانند متوكاربامول يا باكلوفن (چه هنگام ترخيص براي شما داروهاي شل كننده ي عضالني چنان  .3

شده است دارو را فقط طبق دستور پزشك معالج و در زمان معين مصرف كنيد، توجه كنيد مصرف بيش از 

ارشي و درد و اندازه و خودسرانه ي اين داروها باعث ضعف و بي حالي و هم چنين بروز ناراحتي هاي گو

 . سوزش معده خواهد شد

به طور ) انواع قرص و آمپول ( به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به استفاده از داروهاي كورتوني  .4

 .خودسرانه نكنيد، اين داروها مي توانند عوارض خطرناك و مهمي ايجاد كنند كه اغلب درمان پذير نيستند

مثل انواع (ها داروي خاصي به طور مداوم مصرف مي كنيد در صورتي كه براي درمان ساير بيماري  .5

به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد و جهت ادامه ي ) تركيبات كورتون ها 

 .درمان با پزشك مشورت كنيد

روز اول پس از ترخيص جهت بهبود درد و رفع گرفتگي عضالت از كمپرس سرد يا كيسه ي يخ  1-2در  .6

بر روي عضالت پشت گردن و باالي شانه ها قرار دهيد و اين  15-20كيسه ي يخ را به مدت . ستفاده كنيدا

ساعت تكرار كنيد، دقت كنيد يخ در تماس مستقيم با پوست قرار نگيرد و باعث آسيب  3-4كار را هر 

 .استفاده از يخ را متوقف كنيد) كبودي(پوست نشود، در صورت بروز تغيير رنگ 

استفاده ) نوبت  4هنگام تشديد درد يا روزانه (روزهاي بعد، از كمپرس گرم يا حوله ي گرم به روش باال در  .7

در صورت بروز . (مراقب باشيد اين كار موجب سوختگي پوست شما نشود. كنيد، يا دوش آب گرم بگيريد

 )قرمزي شديد پوست، ادامه ي كار را متوقف كنيد 

به خصوص بعد از كمپرس سرد يا گرم و قبل و بعد از خوابيدن باعث بهبود ماساژ عضالت گردن و شانه ها  .8

 .درد و گرفتگي عضالني مي شود

مي توانيد هنگام ماساژ از تركيبات ضد درد، ضد التهاب يا شل كننده ي عضالني موضعي شامل انواع ژل،  .9

هاي گياهي مانند تركيبات  مثل پيروكسيكام، ديكلوفناك يا انواع فرآورده( كرم، پماد، روغن و لوسيون 

 .  استفاده كنيد..... ) حاوي عصاره ي رزماري، نعناع، فلفل و
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توجه كنيد استفاده ي هم زمان از داروهاي موضعي و خوراكي مشابه مانند ديكلوفناك توصيه نمي شود و  .10

وفن به عنوان در صورت استفاده از پمادهايي مانند ديكلوفناك و پيروكسيكام بهتر است تنها از استامين

مسكن خوراكي استفاده كرده و از مصرف قرص هاي بروفن، ناپروكسن، ديكلوفناك و ژلوفن يا شياف 

 .ديكلوفناك خودداري كنيد

براي خوابيدن از تشك هاي محكم و سخت كه با حركات بدن تغيير شكل نمي دهند استفاده كنيد،  .11

 .د دردهاي گردن و كمر مي شوندبسترهاي نرم كه به شكل بدن شما درمي آيند باعث تشدي

 .هنگام استراحت به پهلو يا پشت بخوابيد و از خوابيدن روي شكم خودداري كنيد .12

در صورتي كه بر روي پهلو مي خوابيد دست پاييني خود را مقابل سينه ي خود در جلو قرار دهيد و از  .13

را كمي خم كرده و يك بالش خوابيدن بر روي دست خودداري كنيد، در اين حالت بهتر است پاهاي خود 

 .بين آنها قرار دهيد

زير سر شما بايد به اندازه اي باال باشد كه سر و گردنتان كامال مستقيم در يك راستا و در امتداد پشت قرار  .14

 .بگيرد به طوري كه ستون مهره ها مستقيم بوده و گردن به عقب يا جلو خم نشده باشد 

كه شيب ماليمي با تشك ايجاد شود و شانه هاي شما بر روي لبه ي  بالش خود را به گونه اي قرار دهيد .15

) باال قرار گرفتن سر و پايين بودن شانه ها بر روي تشك (بالش قرار بگيرد و از ايجاد حالت پلكاني 

 .جلوگيري كنيد

، از بالش بالش خود را به گونه اي انتخاب كنيد كه نرم و پنبه اي نبوده و فشار سر باعث فرو رفتن آن نشود .16

تا شده استفاده كنيد، مي توانيد از بالش هاي طبي ) يا پارچه ( هاي محكم يا طبي و يا از يك حوله ي 

 .ويژه كه در داروخانه ها موجود است و به شكل نيم حلقه دور گردن قرار مي گيرد استفاده نماييد

مبل هاي راحتي با تشك هاي هنگام نشستن از صندلي هاي كامال محكم و با پشتي صاف استفاده كنيد، .17

نرم  كه به راحتي فرورفته و به شكل بدن شما درمي آيند باعث تشديد دردهاي گردن و كمر مي شوند، 

 .هنگام نشستن بايد شانه ها، پشت و لگن شما در تماس كامل با پشتي صندلي باشد
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ده و از صندلي هايي با هنگام تماشاي تلويزيون يا استراحت از دراز كشيدن بر روي مبل خودداري كر .18

 .ويژگي هاي باال استفاده كنيد

 . پشتي صندلي اتومبيل را در حالت كامال صاف قرار دهيد و از خم كردن آن به عقب خودداري كنيد .19

هنگام نشستن، ايستادن و راه رفتن اندام خود را در وضعيت صحيح قرار دهيد به طوري كه پشت شما  .20

گي باشد، گردن در امتداد پشت قرار بگيرد،شانه ها رو به عقب بدون كامال كشيده و صاف و بدون خميد

 . افتادگي قرار بگيرند و سر به جلو خميده نشود

 . از حمل كيف يا كوله پشتي هاي سنگين خودداري كنيد .21

 . از رانندگي طوالني مدت خودداري كنيد .22

مثل آويزان كردن پرده ها، ( ازوها دارد از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر، شانه ها و ب .23

خودداري كرده و از نردبان هايي با ارتفاع ) تعويض المپ لوسترها، برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند 

 .مناسب به شكلي كه نياز به باال بردن گردن و بازوها نباشد استفاده كنيد

دن كامل كمر، زانوهاي خود را خم هنگام بلند كردن اجسام از روزي زمين سعي كنيد به جاي خم كر .24

 .كنيد

خودداري كنيد ) مثال هنگام كار با كامپيوتر( از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته  .25

 .دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد 20-30و هر 

 .بپرهيزيد از هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و مجادله .26

 .از عوامل ايجاد اضطراب، استرس و فشارهاي عصبي تا حد امكان دوري كنيد .27

در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما گردن بند طبي تجويز شده است آن را به طور دائم بسته نگاه  .28

زماني كه و تا ) تنها جهت استحمام و خوابيدن مي توانيد در صورت موافقت پزشك آن را باز كنيد ( داريد 

 .پزشك توصيه كرده است استفاده از آن را ادامه دهيد

در صورت عدم تجويز گردن بند طبي، به طور خودسرانه اقدام به استفاده از آن ننماييد و سعي كنيد  .29

كه باعث ضعيف شدن عضالت، خشكي و ( فعاليت هاي معمول خود را بدون ايجاد بي حركتي كامل گردن 
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ادامه دهيد، دقت كنيد كه از حركات سريع، ناگهاني، ) دن دوره ي درد مي گرددسفتي عضالت و طوالني ش

 . شديد و چرخشي سر و گردن اجتناب كنيد

هفته هم چنان درد شما ادامه دارد مبتال به دردهاي مزمن گردني هستيد و توصيه  6در صورتي كه پس از  .30

 .جعه كنيدمي شود جهت بررسي و درمان به متخصص جراحي مغز و اعصاب مرا
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 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 تشديد درد يا عدم پاسخ به مصرف مسكن  -

 روز مراقبت و مصرف داروها  3عدم هرگونه بهبودي در عاليم پس از  -

 درجه 38بروز تب باالي  -

 سردرد شديد كه با استراحت و مصرف مسكن بهبود نيابد -

 تشديد دردناكي يا سفتي حركات گردن -

 تهوع و استفراغ -

 اختالل حس يا ضعف يا بي حسي دست ها -

يا فلج ) مثال عدم توانايي در باال آوردن دست ها يا حركت دادن انگشتان ( اختالل حركتي در دست ها  هرگونه -

 هر يك از دستان

 گيجي و منگي يا كاهش سطح هوشياري -

 

در صورتي كه درگيري عصبي وجود ندارد مي توانيد جهت بهبود درد و خشكي گردن و تقويت عضالت، تمرين هاي   

 :انجام دهيد) به خصوص قبل و بعد از خوابيدن ( نوبت  2-3زير را روزانه 

گردن خود را به جلو خم كرده به طوري كه چشم ها به زمين نگاه كنند و  سعي كنيد با چانه سينه ي خود را  -

ثانيه صبر كنيد، سپس گردن را به حالت طبيعي در آورده و مجددا به همين شكل خم كنيد،  10لمس كنيد، 

 .بار تكرار كنيد 10-15اين حركت را 

ثانيه صبر كنيد، سپس گردن را  10گردن خود را به عقب خم كرده به طوري كه چشم ها به سقف نگاه كنند،  -

 .بار تكرار كنيد 10-15به حالت طبيعي در آورده و مجددا به همين شكل خم كنيد، اين حركت را 

، گردن را به حالت طبيعي برگردانده و روبرو را ثانيه صبر كنيد 10با چرخاندن گردن به سمت راست نگاه كرده،  -

ثانيه به سمت چپ نگاه كنيد، اين حركت را  10نگاه كنيد و سپس با چرخش گردن در جهت مقابل به مدت 

 .نوبت تكرار كنيد 15-10

 به روبرو نگاه كنيد و گردن را كامال صاف نگاه داريد، سپس سعي كنيد گردن را به شكلي خم كنيد كه با گوش -

ثانيه صبر كنيد و گردن را به حالت صاف اوليه برگردانيد، اين حركت را  10راست شانه ي خود را لمس كنيد، 

 .نوبت تكرار كنيد 15-10
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به روبرو نگاه كنيد و گردن را كامال صاف نگاه داريد، سپس سعي كنيد گردن را به شكلي خم كنيد كه با گوش  -

صبر كنيد و گردن را به حالت صاف اوليه برگردانيد، اين حركت را ثانيه  10چپ شانه ي خود را لمس كنيد، 

 .نوبت تكرار كنيد 15-10

ثانيه صبر  10كنيد، ) سفت(در حالت ايستاده يا نشسته، شانه هاي خود را باال ببريد و عضالت شانه را منقبض  -

نوبت  10-15حركت را  كرده و سپس با شل كردن عضالت  شانه را به حالت طبيعي و پايين برگردانيد، اين

 .تكرار كنيد

در حالت ايستاده يا نشسته دستان خود را دو طرف بدن قرار داده و آرنج ها را كمي خم كنيد، سپس شانه ها را  -

 .بار با حركات چرخشي رو به جلو حركت دهيد 15-10

كنيد، سپس شانه ها را  در حالت ايستاده يا نشسته دستان خود را دو طرف بدن قرار داده و آرنج ها را كمي خم -

 .بار با حركات چرخشي رو به عقب حركت دهيد 15-10

در حالت نشسته يا ايستاده دست راست را باالي سر بياوريد و با دست چپ مچ دست راست را به آرامي به  -

 .ثانيه صبر كنيد، سپس اين حركت را با دست مقابل تكرار كنيد 10-15بكشيد و ) در باالي سر ( سمت چپ 

قت كنيد كليه ي اين تمرين ها بايد به آرامي و بدون ايجاد حركت شديد يا ناگهاني گردن انجام شوند و در د -

صورتي كه باعث تشديد درد گردن يا ايجاد درد سوزشي يا حالتي شبيه به برق گرفتگي در مسير گردن به 

 .سمت دست ها شوند از ادامه ي تمرين ها خودداري كنيد

 .خودداري كنيد) يك دور كامل و حركت دايره اي ( خشي گردن از انجام حركات چر -

مي توانيد كليه ي تمرين ها را در زير دوش آب گرم انجام دهيد، به شكلي كه هنگام خم كردن گردن به يك  -

سمت، آب به عضالت سمت مقابل برخورد كند و هنگام حركات شانه ها جريان آب به سمت عضالت پشت بدن 

 .و شانه ها باشد
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 آسيب نافذ قفسه ي سينه

 بيماران راهنماي

 

 :شما در اثر .....................  ................................ آقاي/ بيمار گرامي خانم     

     □سقوط از ارتفاع            □انفجار           □نزاع و درگيري        □اتومبيل / تصادف موتور سيكلت 

 □ساير موارد                  □حوادث محل كار            □برخورد اشياء نوك تيز مثل چاقو يا شيشه 

 .همراه با زخم باز شده و به اورژانس مراجعه كرده ايد سه ي سينهدچار  آسيب در ناحيه ي قف

 

با توجه به نشانه هاي فعلي و بررسي ها و معاينات انجام شده در اورژانس، عاليم مهم و عوارض خطرناك و گسترده اي    

جراحي نداشته و در حال در حال حاضر در شما وجود ندارد، بنابراين فعال نياز به بستري در بيمارستان يا انجام عمل 

 . حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 

 .با توجه به عاليم شما در حال حاضر نياز به تصويربرداري از ناحيه ي قفسه ي سينه نداريد  □

 .از ناحيه ي قفسه ي سينه ي شما عكس برداري انجام شده كه در آن يافته ي غيرطبيعي مشاهده نمي شود  □

 .ه ي سينه شما سي تي اسكن انجام شده است كه طبيعي استاز ناحيه ي قفس  □

سي تي اسكن  انجام شده در حال حاضر نياز به انجام اقدامات اورژانسي، جراحي يا / با توجه به  عكس برداري   □

 .بستري در بيمارستان نداريد
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 "آسيب هاي قفسه ي سينه همراه با زخم باز  "

قفسه ي ........................... ..............سوراخ در ناحيه ي / پارگي / دچار زخم باز ..  .................................شما در اثر آسيب با   

سينه ي خود شده ايد، با توجه به معاينات و بررسي هاي انجام شده در اورژانس،  زخم شما محدود به پوست و اليه هاي 

و رگ هاي  حي مي باشد و در حال حاضر به نظر نمي رسد دچار آسيب هاي شديد در اعضاي داخلي قفسه س سينهسط

 .بزرگ شده باشيد

 

 .زخم شما نياز به بخيه نداشته و پس از شستشو و اقدامات اوليه خودبخود ترميم خواهد شد□ 

 .زخم شما پس از شستشو و اقدامات اوليه بخيه شده است□ 

 

 .با توجه به وضعيت زخم بدون در نظر گرفتن سابقه ي واكسيناسيون، نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد □

 .با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب با وجود آلودگي زخم نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد□ 

 .از براي شما تزريق شده است با توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون و آلودگي زخم، واكسن كز□ 

 

 :  پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

ساعت مي توانيد به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد، اما به هيچ وجه آنها را   24بخيه ها را پس از   .1

چون تماس زياد با آب باعث ....) مثال در وان حمام، استخر،( به مدت طوالني در آب غوطه ور نكنيد 

 .كاهش سرعت بهبود زخم و افزايش احتمال عفونت مي شود

بخيه ها را بالفاصله با ماليمت خشك كنيد، براي اين كار از يك پارچه ي نخي سبك و كامال تميز كه  .2

فقط به اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال 

اغذي استفاده نكنيد، دقت كنيد كه براي خشك كردن نبايد پارچه را روي زخم به سختي بكشيد و ك

 .فقط از حركات ضربه اي ماليم استفاده كنيد
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در صورت تجويز هنگام (پس از شستشو مي توانيد روي زخم را با يك اليه ي نازك پماد آنتي بيوتيك  .3

، امابه هيچ وجه از الكل، بتادين، آب )كن استفاده كنيد براي اين كار از گوش پاك(بپوشانيد ) ترخيص 

اكسيژنه، محلول هاي ضدعفوني كننده، كرم هاي آرايشي يا نرم كننده، روغن هاي معطر يا پمادهاي 

كورتوني روي زخم استفاده نكنيد، اين مواد باعث تحريك پوست، بروز حساسيت و عفونت و تاخير 

 .ترميم زخم خواهند شد

كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زماني كه پزشك به شما هنگام ترخيص توصيه در صورتي  .4

ساعت پانسمان را به شكل اوليه حفظ كرده  48كرده  زخم را پوشيده نگاه داريد، دراين صورت حداقل 

 .و سپس بعد از هر بار شستشوي زخم آن را با يك پانسمان سبك بپوشانيد

دايي طبيعي است، در اين موارد از خاراندن زخم خودداري كنيد و خارش خفيف زخم در روزهاي ابت .5

فقط پوست را ماساژ دهيد، ترشح خفيف به صورت مايع زرد كم رنگ، رقيق و آبكي نيز در روزهاي اول 

 .از زخم طبيعي است

در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش خفيف در محل زخم داشته باشيد كه براي رفع آن  .6

يد از استامينوفن استفاده كنيد، تركيبات حاوي آسپيرين و بروفن ممكن است باعث بروز مي توان

 .خونريزي شوند

در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است دارو را در زمان معين مصرف  .7

 .كرده و دوره ي درمان را كامل كنيد

 .نده و حتي تنفس عميق تشديد و بدتر شوددرد شما ممكن است با حركت كردن، سرفه، عطسه، خ .8

روز پرهيز كنيد و به فعاليت هاي روزمره ي خود بازگرديد ،  1-2از استراحت مداوم در بستر بيش از  .9

چون استراحت طوالني مدت باعث ضعف و خشكي عضالت و افزايش احتمال بروز عفونت در ريه ها 

ع، ناگهاني،طوالني مدت، پيوسته و شديد كه باعث البته از انجام حركات و فعاليت هاي سري(مي شود 

 ).فشار مستقيم بر قفسه ي سينه و شكم يا تشديد درد مي شوند اجتناب كنيد
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بار  10ساعت  1-2كاهش فعاليت و باز نشدن كامل ريه ها باعث بروز عفونت مي شود، بنابر اين هر  .10

ثانيه نفس خود را  3از شود و هر بار نفس هاي كامال عميق بكشيد به طوري كه قفسه ي سينه كامال ب

 .نگاه داريد و بعد بيرون بدهيد، اين كار ممكن است باعث احساس درد شود

در صورت بروز سرفه به هيچ وجه جلوي آن را نگيريد و به طور كامل سرفه كنيد، سرفه كردن با  .11

 .تخليه ي ترشحات ريه باعث كاهش احتمال بروز عفونت مي شود

مي كنيد يا نفس عميق مي كشيد مي توانيد يك بالش را به قسمتي از قفسه ي  هنگامي كه سرفه .12

 .سينه كه دچار ضربه و احساس درد شده است مجكم فشار دهيد تا ميزان درد را كاهش دهد

 .از مصرف سيگار و قليان و تماس با هرگونه دود كامال خودداري نماييد .13

دن از يكي از نزديكان خود بخواهيد وضعيت تنفس روز اول هنگام خوابي 1-2توصيه مي شود در طول  .14

بار ارزيابي كند تا هرگونه تغيير وضعيت مانند سختي يا تند  1ساعت  3-4شما را در طول خواب هر 

 .شدن يا صدادار شدن تنفس ها به زودي مشخص شود

اقل در از انجام فعاليت هاي جسمي شديد و سنگين كه باعث فشار يا ضربه به محل زخم مي شود حد .15

هفته ي آينده خودداري كنيد چون اگر دوباره به همان محل قبلي ضربه يا فشار وارد شود  2طول 

 . ممكن است باعث آسيب بخيه ها يا باز شدن دوباره ي زخم شود

از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر، شانه ها و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر به  .16

مثل آويزان كردن پرده ها، تعويض المپ لوسترها، برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( د سمت باال دار

 .خودداري كنيد) 

از بلند كردن و حمل كودكان،بارها، اجسام، كيف و كوله پشتي هاي سنگين، انجام فعاليت هاي  .17

 . ورزشي سنگين و شنا كردن خودداري نماييد

 .پرهيز كنيد از رانندگي طوالني مدت و دوچرخه سواري .18

) مثال هنگام مطالعه يا كار با كامپيوتر( از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته  .19

 .دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد 20-30خودداري كنيد و هر 



101 

 

كنيد و هنگام برخاستن از  پرهيز) مثال از حالت نشسته به ايستاده (از هرگونه تغيير حالت ناگهاني  .20

 .رختخواب ابتدا براي چند دقيقه بنشينيد سپس به آرامي برخيزيد

زماني كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام خودداري كنيد و هنگام تنهايي در منزل همواره  .21

 .گوشي تلفن يا تلفن همراه خود را در دسترس و نزديك خود قرار دهيد

ذايي براي شما ايجاد نمي كند، اما توصيه مي شود برنامه ي غذايي خود را وجود اين زخم محدوديت غ .22

به شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون اين مساله باعث ايجاد فشار بر روي بخيه ها و 

تاخير در ترميم مي شود، هم چنين مايعات كافي مصرف كرده، به ميزان مناسب آب و آبميوه بنوشيد 

 . ني مدت جلوگيري كنيدو از تشنگي طوال

بهتر است تا زمان ترميم زخم از ميوه ها، سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ويتامين ث مثل مركبات،  .23

ليمو ترش، گوجه فرنگي، توت فرنگي، آب ليمو و آب پرتقال بيشتر استفاده كنيد، ويتامين ث باعث 

 .سريع تر شدن روند ترميم زخم و بهبودي مي شود

يا سي تي اسكن انجام شده است، ) راديوگرافي ( كه در اورژانس براي شما عكس برداري در صورتي  .24

آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه 

 .به آن نياز خواهد شد

ا با تب گير اندازه گيري در صورت امكان تا زمان كشيدن بخيه ها روزانه دو مرتبه دماي بدن خود ر .25

 .كنيد

 :  روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي نماييد .26

 تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -

 وضعيت ترشحات -

 خونريزي  -

 

 .روز ديگر جهت كشيدن بخيه ها به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد...........  بايد
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 : اورژانس يا پزشك مراجعه كنيددر صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به 

 آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم -

 درد شديد يا تورم يا قرمزي محل زخم -

 خروج چرك يا ترشحات سبز رنگ از زخم يا تشديد ترشحات اوليه يا استشمام بوي بد از زخم  -

 متوقف نشوددقيقه فشار مداوم روي محل زخم 10-15خونريزي مجدد زخم به طوري كه پس از   -

 درجه يا حمالت لرز 38بروز تب باالي  -

 تشديد درد قفسه ي سينه كه با مصرف داروهاي ضد درد و استراحت بهبود نيابد -

 بروز درد شديد يا ناگهاني در هر يك از قسمت هاي قفسه ي سينه  -

 دن، دست هابروز درد شديد در هر يك از قسمت هاي شكم، پهلوها، شانه ها، فك و دندان هاي پايين، گر -

 درد شديد در كل شكم كه با حركت كردن بدتر شود -

 تنگي نفس شديد يا ناگهاني يا احساس تنگي نفس در حالت استراحت -

 احساس سنگيني و گرفتگي قفسه ي سينه -

 تند شدن نفس ها يا سختي تنفس -

 تپش قلب شديد به خصوص در حالت استراحت -

 بدتر شدن سرفه هابروز سرفه هاي شديد و ناگهاني يا تشديد و  -

 خروج خلط زياد يا دفع خلط به رنگ زرد تيره يا سبز -

 دفع خون همراه با خلط -

 تهوع يا استفراغ يا بي اشتهايي شديد  -

 يا عدم توانايي در خوردن و آشاميدن) احساس درد هنگام فرو بردن لقمه ( دردناك بودن بلع  -

 )بيهوشي(ضعف و بي حالي شديد يا كاهش سطح هوشياري  -
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 گ پريدگي، تعريق يا سرد شدن اندام هارن -

 سرگيجه و احساس سبكي سر  -

 زرد شدن قسمت سفيد چشم ها يا پوست صورت -

 )خون روشن يا سياه رنگ ( استفراغ خوني  -

 )يبوست و نفخ شديد(عدم توانايي در دفع گاز و مدفوع و بزرگ شدن شكم  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 آسيب غير نافذ قفسه ي سينه

 بيماران راهنماي

 

 :شما در اثر .........................  ..................... آقاي/ بيمار گرامي خانم     

                             □سقوط از ارتفاع                    □انفجار            □نزاع و درگيري              □اتومبيل / تصادف موتور سيكلت 

 □ساير موارد                                  □حوادث محل كار 

در ناحيه ي قفسه ي سينه شده و به اورژانس      □شكستگي دنده /    □دچار   ضربه بدون ايجاد زخم باز و پارگي 

 .مراجعه كرده ايد

به نشانه هاي فعلي و بررسي ها و معاينات انجام شده در اورژانس، عاليم مهم و عوارض خطرناك و گسترده اي با توجه    

در حال حاضر در شما وجود ندارد، بنابراين فعال نياز به بستري در بيمارستان يا انجام عمل جراحي نداشته و در حال 

 . حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 

 .يم شما در حال حاضر نياز به تصويربرداري از ناحيه ي قفسه ي سينه نداريدبا توجه به عال  □

 .از ناحيه ي قفسه ي سينه ي شما عكس برداري انجام شده كه در آن يافته ي غيرطبيعي مشاهده نمي شود  □

 .از ناحيه ي قفسه ي سينه شما سي تي اسكن انجام شده است كه طبيعي است  □

سي تي اسكن  انجام شده در حال حاضر نياز به انجام اقدامات اورژانسي، جراحي يا / داري با توجه به  عكس بر  □

 .بستري در بيمارستان نداريد
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 "شكستگي دنده يا ضربه به قفسه سينه بدون ايجاد زخم باز  "

آن شده ايد، با توجه به ............................... دچار ضربه به قفسه ي سينه در ناحيه ي ........................  شما در اثر برخورد  

معاينات و بررسي هاي انجام شده در اورژانس، اثر اين ضربه محدود به پوست و اليه هاي سطحي مي باشد و در حال 

 .ار آسيب هاي شديد در اعضاي داخلي قفسه ي سينه و رگ هاي بزرگ شده باشيدحاضر به نمي رسد دچ

 .با توجه به عاليم، معاينات و تصويربرداري انجام شده، احتمال شكستگي دنده وجود ندارد □

 .با توجه به عاليم و معاينات انجام شده، احتماال دچار شكستگي دنده شده ايد □

 .كستگي دنده مشاهده مي شود در تصويربرداري انجام شده، ش □

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

درد در ناحيه ي ديواره قفسه ي سينه و محل ضربه معموال پس از يك هفته بهبود نسبي مي يابد، اما  .1

 .ادامه پيدا مي كند) به طور خفيف تر(اغلب سه تا شش هفته و گاهي تا چند ماه 

 .درد شما ممكن است با حركت كردن، سرفه، عطسه، خنده و حتي تنفس عميق تشديد و بدتر شود .2

روز پرهيز كنيد و به فعاليت هاي روزمره ي خود بازگرديد ،  1-2از استراحت مداوم در بستر بيش از  .3

چون استراحت طوالني مدت باعث ضعف و خشكي عضالت و افزايش احتمال بروز عفونت در ريه ها 

البته از انجام حركات و فعاليت هاي سريع، ناگهاني،طوالني مدت، پيوسته و شديد كه باعث (ي شود م

 ).فشار مستقيم بر قفسه ي سينه و شكم يا تشديد درد مي شوند اجتناب كنيد

بار  10ساعت  1-2كاهش فعاليت و باز نشدن كامل ريه ها باعث بروز عفونت مي شود، بنابر اين هر  .4

ثانيه نفس خود را  3ال عميق بكشيد به طوري كه قفسه ي سينه كامال باز شود و هر بار نفس هاي كام

 .نگاه داريد و بعد بيرون بدهيد، اين كار ممكن است باعث احساس درد شود

در صورت بروز سرفه به هيچ وجه جلوي آن را نگيريد و به طور كامل سرفه كنيد، سرفه كردن با  .5

 .اهش احتمال بروز عفونت مي شودتخليه ي ترشحات ريه باعث ك
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هنگامي كه سرفه مي كنيد يا نفس عميق مي كشيد مي توانيد يك بالش را به قسمتي از قفسه ي  .6

 .سينه كه دچار ضربه و احساس درد شده است مجكم فشار دهيد تا ميزان درد را كاهش دهد

مثال با پارچه (از بستن قفسه ي سينه اين آسيب ها نياز به گچ، آتل، پانسمان يا بانداژ ندارند، بنابراين  .7

 .خودداري كنيد) يا باند به دور آن

جهت كنترل درد به صورت منظم و كافي از داروهاي ضد درد مثل استامينوفن، بروفن،ديكلوفناك،  .8

ناپروكسن و ژلوفن استفاده كنيد، توجه كنيد كه استفاده از تركيبات حاوي آسپيرين  ممكن است 

 .شود  باعث بروز خونريزي

ناپروكسن باعث ناراحتي و سوزش معده مي شود و / بروفن/ توجه كنيد كه مصرف زياد ديكلوفناك  .9

چنان چه سابقه ي ابتال به زخم معده داريد از مصرف آنها پرهيز كرده و فقط استامينوفن مصرف 

 .كنيد

يد، كم كردن سرفه به هيچ وجه از تركيبات و داروهاي ضد سرفه استفاده نكرده و سرفه را مهار نكن .10

 .باعث زياد شدن احتمال عفونت ريه مي شود

به طور ) انواع قرص و آمپول ( به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به استفاده از داروهاي كورتوني  .11

خودسرانه نكنيد، اين داروها مي توانند عوارض خطرناك و مهمي ايجاد كنند كه اغلب درمان پذير 

 .نيستند

براي شما تجويز شده است تنها ) مانند آنتي بيوتيك(نگام ترخيص داروي خاصي در صورتي كه ه .12

 .همان دارو را در زمان معين مصرف كرده و دوره ي درمان را كامل كنيد

 .از مصرف سيگار و قليان و تماس با هرگونه دود كامال خودداري نماييد .13

نزديكان خود بخواهيد وضعيت تنفس روز اول هنگام خوابيدن از يكي از  2-3توصيه مي شود در طول  .14

بار ارزيابي كند تا هرگونه تغيير وضعيت مانند سختي يا تند  1ساعت  3-4شما را در طول خواب هر 

 .شدن يا صدادار شدن تنفس ها به زودي مشخص شود
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. در يك يا دو روز اول پس از ترخيص جهت كاهش درد  از كمپرس سرد يا كيسه ي يخ استفاده كنيد .15

ساعت  3-4دقيقه بر روي قسمت هاي دردناك قرار دهيد و اين كار را هر  20يخ را به مدت  كيسه ي

يخ را در (تكرار كنيد، دقت كنيد يخ در تماس مستقيم با پوست قرار نگيرد و باعث آسيب پوست نشود 

 استفاده از يخ را) كبودي(، در صورت بروز تغيير رنگ )يك پوشش پارچه اي يا پالستيكي بپيچيد

 .متوقف كنيد

 4هنگام تشديد درد يا روزانه (در روزهاي بعد مي توانيد از كمپرس گرم يا حوله ي گرم به روش باال  .16

مراقب باشيد اين كار موجب سوختگي پوست شما . استفاده كنيد، يا دوش آب گرم بگيريد) نوبت 

 )در صورت بروز قرمزي شديد پوست، ادامه ي كار را متوقف كنيد (نشود 

ام استراحت، به پشت بخوابيد و از خوابيدن بر روي سمت دردناك قفسه ي سينه يابر روي شكم هنگ .17

 .پرهيز نماييد

از انجام فعاليت هاي جسمي شديد، سنگين و طوالني مدت كه باعث فشار يا ضربه به قفسه ي سينه و  .18

 .هفته ي آينده خودداري كنيد 4شكم مي شود در طول 

نياز به باال نگاه داشتن سر، شانه ها و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر به از انجام فعاليت هايي كه  .19

مثل آويزان كردن پرده ها، تعويض المپ لوسترها، برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( سمت باال دارد 

 .خودداري نماييد) 

ي سنگين از بلند كردن بارها، اجسام سنگين و كودكان، هم چنين از حمل كيف يا كوله پشتي ها .20

 . هفته خودداري كنيد 4-6حداقل 

از پله ها تا حد امكان باال و پايين نرويد و در صورت لزوم اين كار را با آهستگي انجام داده و دست  .21

 .خود را بر روي قسمت دردناك قفسه ي سينه قرار دهيد

ه پرهيز هفت 6از انجام فعاليت هاي ورزشي سنگين، دوچرخه سواري و شنا كردن حداقل به مدت  .22

 .نماييد

 .هفته خودداري كنيد 3-4از رانندگي طوالني مدت به مدت  .23
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) مثال هنگام مطالعه يا كار با كامپيوتر( از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته  .24

 .دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد 20-30خودداري كنيد و هر 

پرهيز كنيد و هنگام برخاستن از ) مثال از حالت نشسته به ايستاده (يير حالت ناگهاني از هرگونه تغ .25

 .رختخواب ابتدا براي چند دقيقه بنشينيد سپس به آرامي برخيزيد

زماني كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام خودداري كنيد و هنگام تنهايي در منزل همواره  .26

 .در دسترس و نزديك خود قرار دهيد گوشي تلفن يا تلفن همراه خود را

اين آسيب محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند، اما توصيه مي شود برنامه ي غذايي خود را به  .27

شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون اين مساله باعث ايجاد فشار بر روي ديواره ي قفسه 

 .ي سينه و شكم مي شود

ميزان مناسب آب و آبميوه بنوشيد و از تشنگي طوالني مدت جلوگيري مايعات كافي مصرف كرده، به  .28

 . كنيد

يا سي تي اسكن انجام شده است، ) راديوگرافي ( در صورتي كه در اورژانس براي شما عكس برداري  .29

آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه 

 .خواهد شد به آن نياز

 

 : در صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 درجه يا حمالت لرز 38بروز تب باالي  -

 تشديد درد قفسه ي سينه كه با مصرف داروهاي ضد درد و استراحت بهبود نيابد -

 بروز جديد درد شديد يا ناگهاني در هر يك از قسمت هاي قفسه ي سينه  -

 درد شديد در هر يك از قسمت هاي شكم، پهلوها، شانه ها، فك و دندان هاي پايين، گردن، دست ها بروز -

 درد شديد در كل شكم كه با حركت كردن بدتر شود -
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 تنگي نفس شديد يا ناگهاني يا احساس تنگي نفس در حالت استراحت -

 احساس سنگيني و گرفتگي قفسه ي سينه -

 تند شدن نفس ها يا سختي تنفس -

 قلب شديد به خصوص در حالت استراحت تپش -

 بروز سرفه هاي شديد و ناگهاني يا تشديد و بدتر شدن سرفه ها -

 خروج خلط زياد يا دفع خلط به رنگ زرد تيره يا سبز -

 دفع خون همراه با خلط -

 تهوع يا استفراغ يا بي اشتهايي شديد  -

 توانايي در خوردن و آشاميدنيا عدم ) احساس درد هنگام فرو بردن لقمه ( دردناك بودن بلع  -

 )بيهوشي(ضعف و بي حالي شديد يا كاهش سطح هوشياري  -

 رنگ پريدگي، تعريق يا سرد شدن اندام ها -

 سرگيجه و احساس سبكي سر  -

 زرد شدن قسمت سفيد چشم ها يا پوست صورت -

 )خون روشن يا سياه رنگ ( استفراغ خوني  -

 )يبوست و نفخ شديد(شكم عدم توانايي در دفع گاز و مدفوع و بزرگ شدن  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 آسيب و ضربه به شكم

 بيماران راهنماي

 

 :شما در اثر .........................  ........................... آقاي/ بيمار گرامي خانم      

     □سقوط از ارتفاع            □انفجار           □نزاع و درگيري        □اتومبيل / تصادف موتور سيكلت 

 □ساير موارد                  □حوادث محل كار            □برخورد اشياء نوك تيز مثل چاقو يا شيشه 

در ناحيه ي شكم شده و به اورژانس       □ضربه بدون ايجاد زخم باز و پارگي /          □ا زخم باز دچار    آسيب همراه ب

 .مراجعه كرده ايد

با توجه به نشانه هاي فعلي و بررسي ها و معاينات انجام شده در اورژانس، عاليم مهم و عوارض خطرناك و گسترده اي    

ين فعال نياز به بستري در بيمارستان يا انجام عمل جراحي نداشته و در حال در حال حاضر در شما وجود ندارد، بنابرا

 . حاضر مي توانيد به منزل بازگرديد

 

 .با توجه به عاليم شما در حال حاضر نياز به تصويربرداري از ناحيه ي شكم نداريد  □

ه در آن يافته ي غيرطبيعي سونوگرافي انجام شده ك/ از ناحيه ي شكم و قفسه ي سينه ي شما عكس برداري   □

 .مشاهده نمي شود

 .از ناحيه ي شكم شما سي تي اسكن انجام شده است كه طبيعي است  □

سي تي اسكن  انجام شده در حال حاضر نياز به انجام اقدامات اورژانسي، / سونوگرافي / با توجه به  عكس برداري   □

 .جراحي يا بستري در بيمارستان نداريد
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 : هر يك از عالئم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد در صورت بروز

 بروز تب يا حمالت لرز -

 بروز درد شديد در هر يك از قسمت هاي شكم يا پهلوها  -

 درد بسيار شديد در كل شكم كه با حركت كردن بدتر شود  -

 درد تير كشنده به پشت يا هر يك از شانه ها -

 )شبيه به سنگ يا تخته چوبي( درد شكم همراه با سفت و محكم شدن آن -

از محل زخم يا از هر ) به خصوص هنگام فعاليت يا سرفه كردن يا زور زدن(برجستگي يا بيرون زدن يك توده  -

 )فتق(بخشي از ديواره ي شكم 

 تهوع يا استفراغ  -

 بي اشتهايي شديد يا عدم توانايي در خوردن و آشاميدن -

 تنگي نفس يا سختي تنفس  -

 ناگهاني سرفه هاي شديد و -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه يا تپش قلب شديد -

 )بيهوشي(ضعف و بي حالي شديد يا كاهش سطح هوشياري  -

 رنگ پريدگي، تعريق يا سرد شدن اندام ها -

 سرگيجه و احساس سبكي سر  -

 زرد شدن قسمت سفيد چشم ها يا پوست صورت -

 )خون روشن يا سياه رنگ ( مدفوع يا استفراغ خوني  -

 )يبوست و نفخ شديد(ي در دفع گاز و مدفوع و بزرگ شدن شكم عدم تواناي -

 بروز كبودي در اطراف ناف يا پهلوها -
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 احتباس ادرار يا عدم توانايي دفع ادرار -

 احساس سختي و درد در هنگام دفع ادرار -

 وجود خون در ادرار -

 آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم -

 درد شديد، تورم يا قرمزي محل زخم -

 وج چرك يا ترشحات سبز رنگ از زخم يا تشديد ترشحات اوليه يا استشمام بوي بد از زخم خر -

 دقيقه فشار مداوم روي محل زخم متوقف نشود10-15خونريزي مجدد از زخم به طوري كه پس از   -

 بروز خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف محل زخم -

 

 "آسيب هاي شكم همراه با زخم باز  "

شكم خود شده ايد، با ............................... سوراخ در ناحيه ي / پارگي / دچار زخم باز ........................  شما در اثر آسيب با   

توجه به معاينات و بررسي هاي انجام شده در اورژانس،  زخم شما محدود به پوست و اليه هاي سطحي مي باشد و در 

 .و رگ هاي بزرگ شده باشيد نمي رسد دچار آسيب هاي شديد در اعضاي داخلي شكم حال حاضر به نظر

 

 .زخم شما نياز به بخيه نداشته و پس از شستشو و اقدامات اوليه خودبخود ترميم خواهد شد□ 

 .زخم شما پس از شستشو و اقدامات اوليه بخيه شده است□ 

 

 .با توجه به وضعيت زخم بدون در نظر گرفتن سابقه ي واكسيناسيون، نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد □

 .با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب با وجود آلودگي زخم نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد□ 

 .از براي شما تزريق شده است با توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون و آلودگي زخم، واكسن كز□ 
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 :  پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

ساعت مي توانيد به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد، اما به هيچ وجه آنها را   24بخيه ها را پس از   .1

چون تماس زياد با آب باعث ....) مثال در وان حمام، استخر،( به مدت طوالني در آب غوطه ور نكنيد 

 .كاهش سرعت بهبود زخم و افزايش احتمال عفونت مي شود

بخيه ها را بالفاصله با ماليمت خشك كنيد، براي اين كار از يك پارچه ي نخي سبك و كامال تميز كه  .2

فقط به اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال 

اغذي استفاده نكنيد، دقت كنيد كه براي خشك كردن نبايد پارچه را روي زخم به سختي بكشيد و ك

 .فقط از حركات ضربه اي ماليم استفاده كنيد

در صورت تجويز هنگام (پس از شستشو مي توانيد روي زخم را با يك اليه ي نازك پماد آنتي بيوتيك  .3

، امابه هيچ وجه از الكل، بتادين، آب )كن استفاده كنيد براي اين كار از گوش پاك(بپوشانيد ) ترخيص 

اكسيژنه، محلول هاي ضدعفوني كننده، كرم هاي آرايشي يا نرم كننده، روغن هاي معطر يا پمادهاي 

كورتوني روي زخم استفاده نكنيد، اين مواد باعث تحريك پوست، بروز حساسيت و عفونت و تاخير در 

 .ترميم زخم خواهند شد

تي كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زماني كه پزشك به شما هنگام ترخيص توصيه در صور .4

ساعت پانسمان را به شكل اوليه حفظ  48كرده  زخم را پوشيده نگاه داريد، در اين صورت حداقل 

 .كرده و سپس بعد از هر بار شستشوي زخم آن را با يك پانسمان سبك بپوشانيد

ابتدايي طبيعي است، در اين موارد از خاراندن زخم خودداري كنيد و  خارش خفيف زخم در روزهاي .5

فقط پوست را ماساژ دهيد، ترشح خفيف به صورت مايع زرد كم رنگ، رقيق و آبكي نيز در روزهاي اول 

 .از زخم طبيعي است

در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش خفيف در محل زخم داشته باشيد كه براي رفع آن  .6

توانيد از استامينوفن استفاده كنيد، تركيبات حاوي آسپيرين و بروفن ممكن است باعث بروز مي 

 .خونريزي شوند
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در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است دارو را در زمان معين مصرف  .7

 .كرده و دوره ي درمان را كامل كنيد

 .از خوابيدن روي شكم خودداري كنيدهنگام استراحت، به پهلو يا پشت بخوابيد و  .8

 2از انجام فعاليت هاي جسمي شديد و سنگين كه باعث فشار يا ضربه به محل زخم مي شود در طول  .9

هفته ي آينده خودداري كنيد چون اگر دوباره به همان محل قبلي ضربه يا فشار وارد شود ممكن است 

 . باعث آسيب بخيه ها يا باز شدن دوباره ي زخم شود

از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر، شانه ها و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر به  .10

مثل آويزان كردن پرده ها، تعويض المپ لوسترها، برداشتن اجسام از قفسه هاي بلند ( سمت باال دارد 

 بردن گردن و بازوها و خودداري كرده و از نردبان هايي با ارتفاع مناسب به شكلي كه نياز به باال) 

 .كشيده شدن پشت و كمر نباشد استفاده كنيد

از بلند كردن و حمل بارها، اجسام، كيف يا كوله پشتي هاي سنگين و كودكان، همچنين انجام فعاليت  .11

 . هاي ورزشي شديد و سنگين، شنا كردن و دوچرخه سواري اجتناب كنيد

 .از رانندگي طوالني مدت خودداري نماييد .12

) مثال هنگام مطالعه يا كار با كامپيوتر( باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته از  .13

 .دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد 20-30خودداري كنيد و هر 

خود را وجود اين زخم محدوديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند، اما توصيه مي شود برنامه ي غذايي  .14

به شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون اين مساله باعث ايجاد فشار بر روي بخيه ها و 

 .تاخير در ترميم مي شود

بهتر است تا زمان ترميم زخم از ميوه ها، سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ويتامين ث مثل مركبات،  .15

قال بيشتر استفاده كنيد، ويتامين ث باعث ليمو ترش، گوجه فرنگي، توت فرنگي، آب ليمو و آب پرت

 .سريع تر شدن روند ترميم زخم و بهبودي مي شود
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مي توانيد يك توالت فرنگي متحرك به شكل ( در صورت امكان تنها از توالت فرنگي استفاده كنيد  .16

 )صندلي كه در داروخانه ها موجود است جهت استفاده در مكان هاي مختلف تهيه كنيد 

يا سي تي اسكن انجام شده است، ) راديوگرافي ( ه در اورژانس براي شما عكس برداري در صورتي ك .17

آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه 

 .به آن نياز خواهد شد

با تب گير اندازه گيري  در صورت امكان تا زمان كشيدن بخيه ها روزانه دو مرتبه دماي بدن خود را .18

 .كنيد

 :  روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي نماييد .19

 تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -

 وضعيت ترشحات -

 خونريزي  -

 خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف زخم -

 .روز ديگر جهت كشيدن بخيه ها به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد...........  . بايد

 

 "بدون ايجاد زخم باز  ضربه به شكم "

آن شده ايد، با توجه به ................... ...............دچار ضربه به شكم در ناحيه ي ........................  ........ شما در اثر برخورد  

حال حاضر معاينات و بررسي هاي انجام شده در اورژانس، اثر ضربه محدود به پوست و اليه هاي سطحي مي باشد و در 

 .و رگ هاي بزرگ شده باشيد به نظر نمي رسد دچار آسيب هاي شديد در اعضاي داخلي شكم

 

 : پس از ترخيص تا هنگام بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

هفته  2روز بهبود نسبي مي يابد اما گاهي تا  2-3درد ناحيه ي ديواره ي شكم و عضالت آن معموال پس از  .1

 .پيدا مي كندادامه 
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روز پرهيز كنيد و به فعاليت هاي روزمره ي خود بازگرديد ، چون  1-2از استراحت مداوم در بستر بيش از  .2

البته از انجام حركات و فعاليت هاي سريع، (استراحت طوالني مدت باعث ضعف و خشكي عضالت مي شود 

م يا تشديد درد مي شوند، اجتناب ناگهاني،طوالني مدت، پيوسته و شديد كه باعث فشار مستقيم بر شك

 ).كنيد

جهت كنترل درد از تركيبات استامينوفن استفاده كنيد، در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي  .3

شما تجويز شده است تنها همان دارو را مصرف نماييد، توجه كنيد كه استفاده از تركيبات حاوي آسپيرين 

 .ي شود يا بروفن ممكن است باعث بروز خونريز

به طور ) انواع قرص و آمپول ( به هيچ وجه بدون دستور پزشك اقدام به استفاده از داروهاي كورتوني  .4

 .خودسرانه نكنيد، اين داروها مي توانند عوارض خطرناك و مهمي ايجاد كنند كه اغلب درمان پذير نيستند

مثل انواع (مصرف مي كنيد  در صورتي كه براي درمان ساير بيماري ها داروي خاصي به طور مداوم .5

به هيچ وجه شخصا اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد و جهت ادامه ي ) تركيبات كورتون دار 

 .درمان با پزشك مشورت كنيد

 .هنگام استراحت، به پهلو يا پشت بخوابيد و از خوابيدن بر روي شكم پرهيز نماييد .6

و طوالني مدت كه باعث فشار يا ضربه به شكم و پهلوها مي  از انجام فعاليت هاي جسمي شديد، سنگين .7

 .هفته ي آينده خودداري كنيد 2-4شود در طول 

از انجام فعاليت هايي كه نياز به باال نگاه داشتن سر، شانه ها و بازوها و كشيده شدن پشت و كمر به سمت  .8

خودداري ) تن اجسام از قفسه هاي بلند مثل آويزان كردن پرده ها، تعويض المپ لوسترها، برداش( باال دارد 

كرده و از نردبان هايي با ارتفاع مناسب به شكلي كه نياز به باال بردن گردن و بازوها و كشيده شدن پشت و 

 .كمر نباشد استفاده كنيد

از بلند كردن و حمل بارها، اجسام، كيف يا كوله پشتي هاي سنگين و كودكان، همچنين انجام فعاليت هاي  .9

 . هفته اجتناب كنيد 4ورزشي شديد و سنگين، شنا كردن و دوچرخه سواري تا 

يا ديوار  از پله ها تا حد امكان باال و پايين نرويد و در صورت لزوم اين كار را با آهستگي و با تكيه بر نرده .10

 .پله مدت كوتاهي ايستاده و استراحت كنيد 2-3انجام دهيد و پس از طي هر 

مي توانيد يك توالت فرنگي متحرك به شكل صندلي ( در صورت امكان تنها از توالت فرنگي استفاده كنيد  .11

 )كه در داروخانه ها موجود است جهت استفاده در مكان هاي مختلف تهيه كنيد 

 .ني مدت خودداري نماييداز رانندگي طوال .12

) مثال هنگام مطالعه يا كار با كامپيوتر( از باقي ماندن در يك وضعيت طوالني بويژه در حالت نشسته  .13

 .دقيقه يك بار وضعيت خود را تغيير داده يا چند قدم راه برويد 20-30خودداري كنيد و هر 
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پرهيز كنيد و هنگام برخاستن از ) ده مثال از حالت نشسته به ايستا(از هرگونه تغيير حالت ناگهاني  .14

 .رختخواب ابتدا براي چند دقيقه بنشينيد سپس به آرامي برخيزيد

زماني كه در منزل تنها هستيد از رفتن به حمام خودداري كنيد و هنگام تنهايي در منزل همواره گوشي  .15

 .تلفن يا تلفن همراه خود را در دسترس و نزديك خود قرار دهيد

وديت غذايي براي شما ايجاد نمي كند، اما توصيه مي شود برنامه ي غذايي خود را به اين آسيب محد .16

شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد چون اين مساله باعث ايجاد فشار بر روي ديواره ي شكم مي 

 .شود

 .مايعات كافي مصرف كرده، به ميزان مناسب آب بنوشيد و از تشنگي طوالني مدت جلوگيري كنيد .17

يا سي تي اسكن انجام شده است، آن را ) راديوگرافي ( ر صورتي كه در اورژانس براي شما عكس برداري د .18

تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه به آن نياز 

 .خواهد شد
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 كهير و حساسيت هاي پوستي

 بيماران راهنماي

 

شما به علت ابتال به كهير و ضايعات پوستي به اورژانس مراجعه .............................. ...................  آقاي/ بيمار گرامي خانم     

به نظر مي رسد علت بروز اين ضايعات احتماال آلرژي كرده ايد، با توجه به عاليم شما، معاينات و بررسي هاي انجام شده 

و واكنش حساسيتي بوده و علل خطرناكي كه نياز به بستري در بيمارستان دارد فعال براي آن مطرح نيست، بنابراين در 

 .حال حاضر با توجه به عدم وجود عاليم و عوارض مهم  مي توانيد به منزل بازگرديد

 :ي از بروز حساسيت گفته مي شود كه داراي ويژگي هاي زير استكهير به ضايعات پوستي ناش  

 خارش شديد و آزار دهنده -

 .ضايعات برجسته به شكل هاي نامنظم و صورتي رنگ كه گاهي وسط آن ها رنگ پريده و روشن است -

بزرگي سانتي متري تا موارد به هم پيوسته و وسيع كه بخش  1-2داراري اندازه هاي متفاوت از ضايعات كوچك  -

 .از بدن را مي پوشاند

 متغير بودن محل، شكل و اندازه ي ضايعات -

 شيوع بيشتر در دست و پاها و سپس تنه -

گاهي كهير همراه با عاليم خفيف حساسيت تنفسي مثل عطسه، گرفتگي و قرمزي بيني،آبريزش از چشم ها و بيني   

و رعايت موارد توصيه شده ) آنتي هيستامين( د حساسيتبروز مي كند كه اين موارد نيز اغلب با استفاده از داروهاي ض

 .در زير بهبود مي يابند

كهير اغلب به شكل منتشر در بدن ديده مي شود و محل ثابت و مشخصي ندارد اما گاهي فقط در محل تماس با ماده   

 )تماس با فلز ساعت مثال كهير مچ دست پس از . (ي حساسيت زا ايجاد مي شود كه به آن كهير تماسي گفته مي شود

-4طول مدت باقي ماندن اين ضايعات متفاوت بوده و از چند دقيقه يا ساعت تا چند روز متغير است اما اغلب در طول   

 . روز برطرف مي شود 3
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كهير يك بيماري عفوني، ميكروبي و واگيردار نبوده و يك عارضه ي بسيار شايع است كه اكثريت مردم حداقل يك بار  

 :خود به شكلي آن را تجربه مي كنند و اغلب ناشي از حساسيت نسبت به يكي از موارد زير مي باشد در عمر

به خصوص تخم مرغ،گوجه، ادويه ها، سس ها، شير و فرآورده هاي آن، آجيل هايي مثل بادام ( انواع غذاها  -

ذاهاي آماده و بسته بندي، زميني و گردو،سويا، غذاهاي دريايي، سوسيس و كالباس، كنسروها مثل ماهي تن، غ

 )غذاهاي داراي تركيبات نگهدارنده يا رنگ هاي مصنوعي، انواع شكالت و شيريني،نوشابه ها 

 )به خصوص آنتي بيوتيك ها و تركيبات آسپيرين ( داروهاي مختلف  -

 خاك و گرد و غبار -

 )به خصوص گرده ي گل ها ( گل ها و گياهان  -

 عطرها و اسانس ها -

 شوينده ها مواد شيميايي يا -

 مواد آرايشي و بهداشتي -

 مواد نفتي يا پالستيكي -

 پارچه هاي مصنوعي يا پشمي -

 )به خصوص پوست، مو، بزاق و فضوالت آنها (تماس با حيوانات  -

 نيش حشرات -

 گرما يا سرماي شديد -

 تابش مستقيم نور خورشيد -

 فشار زياد و مستقيم بر روي پوست -

 )ت، ساعت، دكمه يا زيپ لباس مثل انواع زيورآال( تماس با اجسام فلزي  -

 ابتال به بيماري هاي ويروسي -

 استرس، اضطراب و فشارهاي رواني -

 فعاليت جسماني سنگين و خستگي شديد -

 

 : تشخيص

تشخيص بروز واكنش حساسيتي اغلب بر اساس شرح حال، سابقه ي تماس با مواد خاص، عاليم و معاينات باليني    

 .صورت مي گيرد و تنها در برخي موارد نياز به انجام  آزمايش هاي تكميلي  مانند آزمايش خون خواهد بود
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آزمايش هاي تكميلي در حال حاضر نياز به انجام  با توجه به عاليم و شرح حال شما دچار حساسيت و كهير شده ايد و □

 .نداريد

براي شما آزمايش خون انجام شده كه طبيعي بوده و يا در حال حاضر نشان دهنده ي علت هاي مهم و خطرناكي  □

 . براي ضايعات پوستي نيست

 

به عنوان علت احتمالي .................. ..............................با توجه به بررسي هاي انجام شده در حال حاضر به نظر مي رسد   

 . بروز حساسيت در شما مطرح مي باشد

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

علت دقيق بروز كهير معموال به سختي مشخص مي شود، در صورتي كه براي اولين بار است كه دچار اين  .1

د و سابقه ي حساسيت شناخته شده اي نداريد، علت كهير در شما احتماال ماده ي كامال عارضه شده اي

انواع غذاها، (جديدي است كه در چند روز اخير به تازگي با آن تماس داشته يا از آن استفاده كرده ايد 

ت هاي اخير خود ، بنابراين با تمركز كامل فهرستي از فعالي....)داروها، مواد شيميايي مختلف،عطر، لباس و

و حضور در مكان هاي مختلف ) شامل كليه ي مواد اوليه(مانند تماس با مواد مختلف، غذاهاي مصرف شده 

 .را يادداشت نماييد تا به يافتن عامل حساسيت زا كمك كند

توجه كنيد افرادي كه مستعد بروز كهير هستند اغلب به بيش از يك ماده حساسيت داشته و ممكن است  .2

 .س با مواد مختلفي دچار اين عاليم شونددر تما

مختلف مثل پرومتازين، ) آنتي هيستامين(براي بهبود عاليم مي توانيد از داروهاي ضد حساسيت  .3

استفاده ) حداكثر سه بار در روز (هيدروكسي زين،لوراتادين، ستيريزين، فكسوفنادين يا ديفن هيدرامين 

 )ترجيحا طبق نظر پزشك.(كنيد

هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است فقط همان دارو را طبق دستور در صورتي كه  .4

 .مصرف كنيد
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توجه كنيد مصرف داروهاي آنتي هيستامين در اغلب موارد باعث ايجاد خواب آلودگي شديد مي شود،  .5

) رانندگي به خصوص(بنابراين پس از مصرف آنها از انجام فعاليت هاي مهم كه نياز به تمركز ذهني دارند 

 .كامال پرهيز كنيد

درمان كهير در اغلب موارد نياز به مصرف آنتي بيوتيك ندارد، بنابراين از مصرف خودسرانه ي اين داروها  .6

 .جدا خودداري كنيد، اين تركيبات مي توانند باعث بدتر شدن عاليم بيماري شوند

دگزامتازون، بتامتازون، هيدروكورتيزون، مثل (از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون دار  .7

) مثل هيدروكورتيزون، تريامسينولون، كلوبتازول (و هم چنين انواع پمادهاي داراي كورتون ) پردنيزولون 

 .به طور خودسرانه و بدون دستور پزشك كامال خودداري كنيد

 .يدبه هيچ عنوان استفاده نكن) موضعي يا خوراكي(از تركيبات گياهي ناشناخته  .8

مثل انواع كورتون يا (در صورتي كه براي بيماري خاصي داروهاي ديگري را به طور دائم مصرف مي كنيد .9

حتما به پزشك خود اطالع دهيد، اما به هيچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغيير نداده ) آسپيرين 

 .يا قطع نكنيد

مبتال هستيد ) م ايمني، بيماري هاي عفوني مثل ديابت، روماتيسم، مشكالت سيست(اگر به بيماري خاصي  .10

 .حتما به پزشك خود اطالع دهيد

مثال يك ماده ي غذايي،لباس، زيورآالت، (در صورتي كه ماده ي حساسيت زا براي شما مشخص شده است  .11

و (از هرگونه تماس دوباره با آن ) بهداشتي و گونه هاي گياهي مختلف –ساعت، ماده ي شوينده يا آرايشي 

كامال دوري كنيد، توجه كنيد كه تماس هاي بعدي ممكن است عاليم ) ي تركيبات حاصل از آن همه

 .شديدتر و خطرناكي را ايجاد كنند

 .از خاراندن ضايعات خودداري كنيد، خارش آنها باعث زخمي شدن و بروز عفونت شديد پوستي مي شود .12

خاراندن ناخواسته ي ضايعات به خصوص در خواب ناخن هاي خود را كامال كوتاه نگاه داريد تا در صورت  .13

 .پوست شما دچار زخم و عفونت نشود
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براي كاهش احساس خارش شديد مي توانيد از پمادهايي مثل كاالمين يا كاالندوال بر روي آنها استفاده  .14

 .كنيد

 .از الكل يا بتادين يا آب اكسيژنه بر روي ضايعات استفاده نكنيد .15

 .پوشيده شدن با باند و گاز استريل ندارد كهير نياز به پانسمان و .16

خنك كردن ضايعات باعث كاهش احساس خارش مي شود، مي توانيد از دوش آب سرد يا كيسه ي يخ  .17

دقيقه بر روي پوست قرار دهيد، از  10كيسه را در يك پوشش پارچه اي پيچيده و به مدت (استفاده كنيد 

 )تماس مستقيم يخ با پوست جلوگيري نماييد

ما باعث تشديد ضايعات و افزايش احساس خارش آنها مي شود، بنابراين بايد از در معرض گرما قرار گر .18

 .پرهيز شود) مثل تماس با آب گرم، بخار آب داغ، فعاليت در هواي گرم (گرفتن ضايعات 

 .تابش مستقيم آفتاب بر روي ضايعات را كامال محدود كنيد .19

،تيره رنگ، پشمي يا دوخته شده از پارچه هاي مصنوعي و از پوشيدن لباس هاي تنگ، چسبان، ضخيم .20

 .پالستيكي خودداري كرده و لباس هاي سبك،گشاد، كامال نخي و به رنگ روشن بپوشيد

روز يك بار آنها را با آب  3-4هنگام خوابيدن از ملحفه هاي كامال نخي و بالش پنبه اي استفاده كرده و هر  .21

 .گرم بشوييد

به خصوص تخم مرغ،گوجه فرنگي، ادويه ها، انواع سس ها، شير و ( ك كننده از مصرف غذاهاي تحري .22

فرآورده هاي آن، آجيل هايي مثل بادام زميني و گردو،سويا، غذاهاي دريايي، سوسيس و كالباس، كنسروها 

مثل ماهي تن،فست فود، غذاهاي آماده و بسته بندي شده، غذاهاي داراي تركيبات نگهدارنده يا رنگ هاي 

 .تا حد امكان خودداري نماييد) نوعي، انواع شكالت و شيريني،نوشابه ها مص

را تا حد امكان محدود كرده و ) مثال حضور در باغ يا پارك يا گل فروشي ( تماس خود با گل ها و گياهان  .23

 .از نگهداري آنها در داخل منزل بويژه اتاق خواب خودداري كنيد

كامال تميز نگاه داريد تا از بروز عفونت هاي ثانويه پيش گيري  به طور مرتب استحمام كرده و پوست را .24

 .شود
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از صابون ها يا مواد شوينده ي معطر براي استحمام و شستن لباس ها استفاده نكنيد و از تماس طوالني  .25

 .مدت ضايعات با كف و مواد شوينده جلوگيري نماييد

بروز كرده است تا زمان بهبودي كامل پرهيز  از اصالح و تراشيدن موهاي ناحيه اي كه ضايعات در آنجا .26

 .كنيد

 .از تماس نزديك با حيوانات، پرندگان و فضوالت آنها اجتناب كنيد .27

نظافت منزل را كامال رعايت كرده، از تجمع گرد و غبار بر روي وسايل جلوگيري كنيد و فرش و موكت ها  .28

 .روز يك بار به خوبي جارو بزنيد 2-3را هر 

مواد بهداشتي، آرايشي، شوينده و انواع عطر و اسپري با مارك ها و اسامي جديد يا  از مصرف هرگونه .29

ناشناخته جدا خودداري كنيد، به طور كلي توصيه مي شود مصرف اين گونه مواد را تا حد امكان كامال 

 .كاهش دهيد

 .استفاده نكنيدتا زمان بهبودي از مواد شيميايي يا بهداشتي غيرضروري مانند رنگ مو و عطرهاي تند  .30

 .از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد .31

از عوامل ايجاد اضطراب، استرس و فشارهاي عصبي، هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و  .32

 .مجادله تا حد امكان دوري كنيد

 .از استعمال سيگار و قليان و تماس با انواع دود خودداري نماييد .33

اي سنگين جسماني و خستگي شديد بويژه در هواي گرم خودداري كرده و استراحت از انجام فعاليت ه .34

 .كافي داشته باشيد

دچار واكنش حساسيتي مثل كهير مي شويد، ) به خصوص انواع داروها(اگر هنگام تماس با مواد مشخصي  .35

 .نگاه داريد) در جيب لباس يا كيفتان(نام آنها را بر روي يك كاغذ نوشته و همواره همراه با خود 

در صورتي كه به طور مكرر و در تماس با مواد مختلف دچار كهير مي شويد به طوري كه باعث اختالل در  .36

فعاليت هاي روزمره ي شما شده است مي توانيد به پزشك متخصص آلرژي و سيستم ايمني مراجعه كنيد 
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ن هاي تخصصي و حساسيت زدايي تا آزمايش هاي تكميلي بر روي شما انجام شده و در صورت نياز از درما

 .استفاده شود

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 ساعت مصرف دارو 24پس از ) عدم پاسخ به داروها(عدم ايجاد هرگونه تغيير يا بهبودي نسبي و كاهش عاليم  -

 وجود مصرف داروهاتشديد ضايعات و گسترش آنها يا خارش بسيار شديد با  -

باقي ماندن عاليم و عدم بهبودي كامل پس از يك هفته از شروع درمان با وجود رعايت موارد توصيه شده در  -

 باال

 به هم پيوستن و يك پارچه شدن ضايعات در كل بدن و دردناكي و تورم  آنها -

 بروز تاول يا ضايعات زخمي بر روي پوست -

 )خس خس سينه ( ر تنگي نفس، سختي تنفس يا تنفس صدادا -

 سرفه يا گرفتگي گلو -

 اختالل و سختي بلع -

 از دهان) آب دهان(بيرون ريختن بزاق  -

 تورم زبان، حلق، گلو و لب ها -

 تورم اطراف چشم، صورت، دست ها و پاها -

 بروز هرگونه خونريزي -

 تب و لرز -

 سردرد يا سرگيجه -

 رنگ پريدگي يا تعريق شديد -

 قلبدرد يا سنگيني قفسه ي سينه يا تپش  -

 اسهال، تهوع و استفراغ، درد شكم -

 ......)زانو، انگشتان،( درد، سفتي و تورم مفاصل  -

 ضعف و بي حالي يا خواب آلودگي شديد  -

 بروز عوارض ناشي از مصرف داروها به خصوص خواب آلودگي شديد -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 حمله ي آسم

 بيماران راهنماي

 

/  □شما دچار حمله ي حاد آسم شده و به علت ابتال به سرفه  ................................................... آقاي/ بيمار گرامي خانم     

به اورژانس مراجعه كرده ايد، با توجه به عاليم شما، معاينات   □ساير عاليم /  □گرفتگي قفسه ي سينه /  □تنگي نفس 

نجام شده به نظر مي رسد علل خطرناك و عوارض مهمي كه نياز به بستري در بيمارستان دارد فعال وجود و بررسي هاي ا

 .نداشته و در حال حاضر با توجه به بهبود وضعيت تنفسي و رفع عاليم مي توانيد به منزل بازگرديد

 .از قفسه ي سينه نداريد در حال حاضر با توجه به عاليم شما و معاينات انجام شده، نياز به عكس برداري □

از قفسه ي سينه ي شما عكس برداري انجام شده كه طبيعي بوده و نكته ي مهمي كه نياز به بستري در بيمارستان يا  □

 .انجام بررسي هاي تكميلي داشته باشد در آن مشاهده نمي شود

 

پس از بيني و حلق (آسم يك بيماري تنفسي غيرعفوني و غير واگير است كه در آن راه هاي هوايي كه مسير عبور هوا   

به سمت ريه ها هستند تنگ و باريك شده و هواي كافي به خوبي و آساني به ريه ها و داخل بدن نمي رسد و ) و ناي

 :باعث بروز عاليم زير مي شود

 سرفه -

 تنفستنگي نفس و سختي  -

 گرفتگي و سنگيني قفسه ي سينه -

 خس خس سينه و تنفس صدادار -

اما شدت عاليم هميشه ثابت نبوده و به شكل دوره اي با فاصله ي زماني متفاوت بروز مي كنند، كه در اين فواصل فرد   

عادي خود مي  كامال بدون عالمت بوده و به كار و فعاليت) از چند ساعت تا چند روز يا حتي چند ماه (براي مدتي 
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بنابراين بيمار مبتال به آسم گاهي كامال بدون عالمت است، برخي از مواقع دچار عاليم خفيف تا متوسطي مي . پردازد

شود كه با دارو برطرف مي گردد و نيز گاه دچار عاليم شديد و حمالت حادي خواهد شد كه به راحتي با مصرف داروهاي 

طول مدت باقي ماندن عاليم متفاوت .  مراحعه به بيمارستان و درمان هاي ويژه داردهميشگي بهبود نمي يابد و نياز به 

روز بهبود مي يابد، هرچند معموال نمي توان  1-2بوده و از چند دقيقه يا ساعت تا چند روز متغير است اما اغلب در طول 

باعث بروز عاليم و حتي ايجاد حمله ي علت دقيق بيماري را مشخص كرد اما عوامل زير در بسياري از افراد ممكن است 

 :شديد آسم شوند

 )مثل گرد و غبار اسباب منزل و مبلمان ( گرد و خاك و غبار  -

 )به خصوص گرده ي گل ها ( گل ها و گياهان  -

 آلودگي هوا و دوده و ذرات ريز معلق در هوا -

زعفران، سس ها، غذاهاي شور،  آجيل به خصوص گوجه فرنگي، هندوانه، ادويه ها، فلفل قرمز، ( برخي غذاها  -

هايي مثل بادام زميني و گردو، غذاهاي دريايي، كنسروها مثل ماهي تن، غذاهاي آماده و بسته بندي، غذاهاي 

 )داراي تركيبات نگهدارنده يا رنگ هاي مصنوعي، انواع شكالت و شيريني، نوشابه ها 

مثل بروفن و ناپروكسن، برخي از داروهاي ضد فشار آسپيرين، بعضي از داروهاي ضد درد ( داروهاي مختلف  -

 )خون مثل آتنولول و پروپرانولول 

 انواع عطرها و اسانس ها يا مواد آرايشي و بهداشتي معطر -

مثل خوشبو كننده ي هوا، حشره كش، پاك كننده ها، شيشه پاك ( انواع تركيبات به شكل افشانه و اسپري  -

 )كن، اسپري هاي ويژه ي آرايش مو 

مثل مايع سفيد كننده، جوهر نمك، مايع ( اسيدها، مواد شيميايي و نفتي يا شوينده ها با بوي تند و سوزاننده  -

 )لوله بازكن، گازوييل، بنزين و تينر 

مثل دود سيگار و تنباكو، دود هيزم و چوب و زغال، دود اگزوز اتومبيل، دود اجاق هاي غذاپزي با ( انواع دود  -

 )شعله ي زياد 

 ع كپك و مواد فاسدانوا -

 پارچه هاي پشمي و پرزدار -

 )به خصوص پوست، مو  و فضوالت آنها ( پر و كرك پرندگان و تماس با حيوانات  -

 سوسك حمام و ساير حشرات خانگي -

 سرماي شديد يا تغيير دماي ناگهاني و شديد -

 خشكي هوا -

 )م مثل سونا و چشمه هاي آب گر( رطوبت شديد و فضاهايي با بخار آب اشباع  -
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 )مثل سرماخوردگي و آنفلوانزا ( ابتال به بيماري هاي عفوني و ويروسي  -

 استرس، اضطراب و فشارهاي رواني -

 )به خصوص در هواي سرد يا آلوده ( فعاليت جسماني سنگين و ورزش  -

 

 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

سختي مشخص مي شود، در صورتي كه دقيقا علت بروز حمله ي فعلي را نمي علت دقيق بروز حمله معموال به  .1

دانيد و سابقه ي حساسيت شناخته شده اي نداريد، عامل ايجاد آن احتماال ماده ي كامال جديدي است كه در 

ايي انواع غذاها، داروها، مواد شيمي(چند روز اخير به تازگي با آن تماس داشته يا از آن استفاده كرده ايد 

، بنابراين با تمركز كامل فهرستي از فعاليت هاي اخير خود مانند تماس با مواد مختلف، ....)مختلف،عطر، لباس و

و حضور در مكان هاي مختلف را يادداشت نماييد تا به يافتن ) شامل كليه ي مواد اوليه(غذاهاي مصرف شده 

 .عامل حساسيت زا كمك كند

براي شما تجويز شده است فقط همان دارو ) مثل كورتون خوراكي(خاصي  در صورتي كه هنگام ترخيص داروي .2

 .را طبق دستور و تا زمان معين شده مصرف كنيد

درمان آسم در اغلب موارد نياز به مصرف آنتي بيوتيك ندارد، بنابراين از مصرف خودسرانه ي اين داروها جدا  .3

ن مشخص مصرف كرده و دوره ي درمان را تا انتها خودداري كنيد، اما در صورت تجويز حتما دارو را در زما

 .كامل نماييد

مثل دگزامتازون، بتامتازون، هيدروكورتيزون، (از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون دار  .4

به طور خودسرانه و بدون دستور پزشك كامال خودداري كنيد و در صورتي كه هنگام ترخيص ) پردنيزولون 

ن گروه دارويي تجويز شده است تنها طبق دستور مصرف كرده و حتما در زمان مشخص شده براي شما از اي

 .دارو را قطع كنيد

 .از تركيبات گياهي ناشناخته به عنوان دارو استفاده نكنيد .5
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مثل انواع كورتون يا (در صورتي كه براي بيماري خاصي داروهاي ديگري را به طور دائم مصرف مي كنيد  .6

حتما به پزشك خود اطالع دهيد، اما به هيچ وجه به طور خودسرانه مصرف ) ج يا وارفارين داروهاي ضد تشن

 .دارو را تغيير نداده يا قطع نكنيد

از مصرف خودسرانه ي انواع داروهاي ضد درد مثل آسپيرين و بروفن و داروهاي ضد فشار خون مثل آتنولول و  .7

مي شوند خودداري كرده و در صورت نياز به چنين داروهايي  كه باعث بروز حمله ي آسم) ايندرال(پروپرانولول 

به پزشك مراجعه كرده و ايشان را از وجود زمينه ي آسم در خود مطلع كنيد تا داروهاي ديگري براي شما 

 .تجويز شود

اسپري هاي خود را در زمان مشخص و به روش صحيح استفاده كنيد، استفاده ي منظم و دائم آنها حتي در  .8

 .هاي بدون عالمت از بروز عاليم و حمله ها جلوگيري مي كندزمان 

معموال اثر فوري دارند و براي درمان سريع عاليم به ) آتروونت(و سبز ) سالبوتامول(اسپري هايي به رنگ آبي  .9

سپري ترجيحا ا(كار مي روند اما اثر آن ها كوتاه و موقت است، بنابراين بايد همواره و در هر شرايطي يكي از آنها 

بتوانيد سريعا از آن ) مل تنگي نفس يا سرفه(را همراه خود داشته باشيد تا در صورت بروز هر يك از عاليم ) آبي

 .استفاده كنيد

به هيچ وجه بدون همراه داشتن اسپري هاي آبي يا سبز از منزل خارج نشويد، توصيه مي شود چند عدد از اين  .10

مختلف مثل كيف دستي، ساك ورزشي، داشبورد اتومبيل و داخل ميز نوع اسپري را تهيه كرده و در مكان هاي 

                                        .                                                                                                                            كار خود قرار دهيد

دقيقه قبل از شروع ورزش از  15ام ورزش و فعاليت دچار بروز عاليم مي شويد مي توانيد در صورتي كه هنگ .11

اسپري آبي استفاده كنيد، هم چنين پيش از آغاز ورزش بدن خود را گرم و آماده سازي كرده و به آرامي شدت 

 . فعاليت را زياد كنيد و از ورزش كردن در هواي سرد خودداري نماييد

 .تحريك كننده كه در باال به نام بعضي ازآنها اشاره شد تا حد امكان خودداري نماييداز مصرف غذاهاي  .12

را تا حد امكان محدود كرده و از ) مثال حضور در باغ يا پارك يا گل فروشي ( تماس خود با گل ها و گياهان  .13

 .نگهداري آنها در داخل منزل بويژه اتاق خواب خودداري كنيد
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ينده ي معطر براي استحمام و شستن لباس ها استفاده نكنيد و از تماس طوالني مدت با از صابون ها يا مواد شو .14

 .مواد شوينده ي داراي بوي تند خودداري نماييد

، جوهر نمك و حشره كش استفاده نكنيد و هنگام استفاده ي ساير )وايتكس(تا حد امكان از مايع سفيدكننده  .15

 . ل خارج شويدافراد خانواده  از آنها بهتر است از منز

از تماس نزديك با حيوانات، پرندگان و فضوالت آنها اجتناب كرده و از ورود آنها به داخل منزل و اتاق خواب  .16

 .خود جلوگيري كنيد

نظافت منزل را كامال رعايت كرده، از تجمع گرد و غبار بر روي وسايل جلوگيري كنيد و كليه ي وسايل را هر  .17

 .و گردگيري نماييدروز يك بار كامال تميز  3-2

هنگام نظافت منزل دهان و بيني خود را با ماسك يا پارچه ي مرطوب بپوشانيد و از حداقل ميزان مواد  .18

 .شيميايي مثل شيشه پاك كن يا پاك كننده ي سطوح استفاده كنيد

 .پس از استفاده از انواع مواد شوينده و شيميايي پنجره ها را براي مدتي باز نگاه داريد .19

روز يك بار به خوبي و با قدرت جارو بزنيد و زير فرش ها را كامال تميز كنيد، تا حد  4-7موكت ها را هر  فرش و .20

 .امكان از جاروبرقي استفاده نماييد

 .در اتاق خواب خود خودداري كنيد) به خصوص غير دستباف (از انداختن فرش  .21

روز يك بار آنها را با آب گرم  4-7اده كرده و هر هنگام خوابيدن از ملحفه هاي كامال نخي و بالش پنبه اي استف .22

بشوييد، هنگام شستشو از مايع سفيد كننده ي غليظ يا نرم كننده هاي معطر استفاده نكرده و آنها را در هواي 

 .آزاد خشك كنيد

 يا مواد غذايي فاسد شونده جلوگيري) مثل كناره ي شيرهاي حمام(از ايجاد كپك بر روي سطوح مختلف منزل  .23

مثل كهنه ها و اسفنج هاي آشپزخانه، داخل ماشين لباسشويي و نقاط (كرده و محل هاي مناسب رشد كپك 

 .را شناسايي و پاكسازي كنيد) نمناك

در صورت وجود تعداد زيادي سوسك حمام در منزل شما بايد جهت نابودسازي كامل آنها و سم پاشي مناسب  .24

 .منزل اقدام كنيد
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هداشتي، آرايشي، شوينده و انواع عطر و اسپري با مارك ها و اسامي جديد يا ناشناخته از مصرف هرگونه مواد ب .25

جدا خودداري كنيد، به طور كلي مصرف اين مواد را تا حد امكان كامال كاهش دهيد از مواد غيرضروري مانند 

 .رنگ يا اسپري هاي آرايش مو،عطرهاي تند و تركيبات پاك كننده ي صورت استفاده نكنيد

جدا خودداري ) مثل قهوه خانه ها(ز استعمال سيگار و قليان و نيز حضور در مكان هايي كه دود آن وجود دارد ا .26

 .نماييد

 .دوري كنيد) مثل دود هيزم و چوب يا دود اگزوز ماشين ها(از تماس با هرگونه دود  .27

 .از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد .28

در مناطق مركزي و شلوغ و ) بويژه پياده(از حضور ) 10-14مثل ساعت (در ساعات شلوغ و آلوده ي روز  .29

 .پرترافيك شهري كامال خودداري كنيد

 .تا حد امكان از حضور در پمپ هاي بنزين و پياده شدن از ماشين در اين محل ها پرهيز كنيد .30

 .در فصل هاي شلوغ از مسافرت به مناطق پرتراكم و آلوده و غبارآلود خودداري كنيد .31

 .هنگام حضور در هواي سرد دهان و بيني خود را كامال با يك پارچه يا شال ضخيم بپوشانيد .32

از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني و خستگي شديد بويژه در هواي سرد و خشك خودداري كرده و  .33

 .استراحت كافي داشته باشيد

) مثل سونا و چشمه هاي آب گرم(ت گرم از حضور در مكان هاي كامال مرطوب و بدون تهويه و يا تماس با رطوب .34

 .پرهيز كرده و در صورتي كه هواي منزل شما شديدا خشك است از دستگاه هاي بخارساز سرد استفاده كنيد

اصول بهداشتي و پيش گيري از بروز بيماري هاي عفوني را كامال رعايت كنيد تا دچار سرماخوردگي و آنفلوانزا  .35

ا باعث بدتر شدن عاليم آسم مي شوند، بهتر است ساليانه با مشورت پزشك خود نشويد، ابتال به اين بيماري ه

 .واكسن آنفلوانزا را تزريق كنيد

از عوامل ايجاد اضطراب، استرس و فشارهاي عصبي، هيجانات عاطفي، واكنش هاي شديد احساسي، بحث و  .36

 .مجادله تا حد امكان دوري كنيد
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نزديك خود را از وضعيت بيماريتان آگاه كنيد و به آنها كامال آموزش  افراد خانواده و نيز دوستان و همكاران .37

 .دهيد در صورت بروز حمله ي تنفسي چگونه به شما كمك كنند

بر روي يك كارت يا كاغذ  با خط خوانا ابتال خود به بيماري آسم را نوشته و هنگام خروج از منزل آن را در  .38

 .ل دسترسي باشد قرار دهيدكيف يا جيب خود در محلي كه به راحتي قاب

در صورتي كه به صورت مكرر و در تماس با مواد مختلف دچار بروز عاليم شديد يا حمله مي شويد به طوري كه  .39

نوبت نياز به  6باعث اختالل در فعاليت هاي روزمره ي شما شده است و هم چنين در صورتي كه روزانه بيش از 

شب براي استفاده از آن بيدار مي شويد توصيه مي شود به پزشك  استفاده از اسپري آبي داريد يا در طول

 .متخصص مراجعه كنيد تا تغييرات الزم در نوع درمان و ميزان داروهاي شما ايجاد شود

 

 : هنگام استفاده از اسپري ها به روش زير عمل كنيد

 )ت باال به پايينبه شكل عمودي و در جه(مرتبه آن را تكان دهيد  3-4اسپري را در دست گرفته و  .1

درپوش اسپري را برداريد، اسپري را به طور عمودي به شكلي در دست بگيريد كه انتهاي فلزي آن باال و  .2

 .دهانه اش رو به پايين باشد

سانتي متر از دهان خود نگاه داريد، به  1-2دهانه ي اسپري را بين لب هاي خود قرار داده يا با فاصله ي  .3

 .روي آن فشار وارد نكنيدهيچ وجه با دندان بر 

 .نفس عميقي بكشيد و سپس تا جايي كه مي توانيد هوا را بيرون بدهيد .4

قسمت فلزي اسپري را فشار دهيد تا دارو خارج شود و هم زمان با ايجاد فشار، شروع به كشيدن يك نفس  .5

 .بدهيدكامال عميق و آرام با دهان باز كرده و تا جايي كه مي توانيد به نفس كشيدن ادامه 

 .ثانيه حبس كنيد، سپس هوا را به آرامي بيرون بدهيد 10دهان خود را بسته و نفس را  .6

 .دقيقه بين هر دو پاف فاصله باشد 1پاف از اسپري، بايد  1در صورت نياز به بيش از  .7

پس از استفاده از اسپري دهان خود را با آب بشوييد تا باقي ماندن دارو در دهان باعث بروز عوارض  .8

 .مطلوب نشودنا
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روز يك بار، مخزن فلزي دارو را از داخل محفظه ي پالستيكي اسپري خارج كنيد و قسمت  1-2هر  .9

 .را با آب گرم و صابون بشوييد و به خوبي خشك نماييد) به خصوص دهانه ي خروجي دارو ( پالستيكي 

 

 : درصورت بروز دوباره ي حمله ي آسم به شكل زير عمل كنيد

 .خونسردي خود را حفظ كنيدآرام باشيد و  .1

از حركات سريع و شديد مثل دويدن و يا خروج ناگهاني به سمت فضاي باز به خصوص در صورت سرد و خشك  .2

 .بودن هواي بيرون خودداري كنيد

 .بر روي يك صندلي بنشينيد و پشت خود را كامال صاف نگاه داريد .3

 .كنار شما باشد به هيچ وجه تنها نمانيد، كمك بخواهيد، يك نفر بايد در .4

 ).115تلفن ( تماس بگيرد ) آمبوالنس(همراه شما بايد سريعا با مركز اورژانس  .5

 .سعي كنيد آرام و عميق نفس بكشيد .6

 .پاف پشت سر هم استفاده كنيد 4از اسپري آبي رنگ  .7

 .دقيقه صبر كنيد 4نفس عميق بكشيد و  4 .8

 .ر كنيدرا دوباره تكرا 9و  8در صورت عدم هرگونه بهبودي مراحل  .9

 .اين كار را تا رسيدن آمبوالنس ادامه دهيد .10

در صورت دسترسي به كپسول اكسيژن در منزل، هنگام تنفس پس از مصرف اسپري ماسك را بر روي بيني  .11

 .خود قرار دهيد

 .از آشاميدن آب و مايعات يا استفاده از داروهاي خوراكي كامال خودداري كنيد .12

نكرده و هم چنين جهت رسيدن به بيمارستان از خودروي شخصي  به هيچ وجه شخصا اقدام به رانندگي .13

 .استفاده نكنيد و به اورژانس اطالع دهيد تا در طول راه هم اقدامات درماني براي شما انجام شود

 

 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 قبل با وجود مصرف داروها تشديد دوباره ي عاليم و بروز حمله به شكل -

 ساعت يا در طول شب 2-3نياز به استفاده ي مكرر از اسپري هاي سبز يا آبي با فاصله ي كمتر از  -

 بروز تنگي نفس شديد يا عدم توانايي در نفس كشيدن و احساس قطع تنفس -

 نشودبهتر ) آبي و سبز(درد يا سنگيني قفسه ي سينه كه با استراحت و استفاده از اسپري ها  -
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 تند شدن و كوتاه شدن نفس ها يا تنفس سطحي و صدادار -

 سرفه هاي طوالني، پيوسته و شديد پشت سر هم -

 يا خروج خلط خوني) زرد يا سبز يا قهوه اي(سرفه همراه با خروج خلط زياد و غليظ  -

 بريده بريده و به سختي صحبت كردن يا عدم توانايي در تكلم -

 گام تنفسگرفتگي و سفت شدن عضالت گردن هن -

فضاهاي بين ) به داخل كشيده شدن(سفت شدن يا به داخل كشيده شدن عضالت قفسه ي سينه و فرو رفتن  -

 دنده ها هنگام تنفس

 سردرد يا سرگيجه يا سبكي سر و سياهي رفتن چشم ها -

 رنگ پريدگي يا تعريق شديد -

 سياه شدن و كبودي لب ها  -

 اكبودي يا رنگ پريدگي انتهاي انگشتان و ناخن ه -

 از دهان) آب دهان(اختالل و سختي بلع يا بيرون ريختن بزاق  -

 تورم زبان، حلق، گلو و لب ها يا تورم اطراف چشم، صورت، دست ها و پاها -

 تب و لرز -

 تهوع و استفراغ -

 ضعف و بي حالي يا خواب آلودگي شديد يا كاهش سطح هوشياري و بيهوشي  -

 به هم پيوسته، دردناك و متورم  ) كهير (بروز ضايعات پوستي گسترده و خارش دار  -
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 گازگرفتگي توسط حيوانات يا انسان

 بيماران راهنماي

 

 : شما در اثر  ................................................. آقاي/ بيمار گرامي خانم     

 □غريبه و خياباني /  □توسط سگ    آشنا و خانگي     □پنجه زدن /   □گاز گرفتگي 

 □غريبه و خياباني /  □توسط گربه     آشنا و خانگي     □پنجه زدن /   □گازگرفتگي  

  □گازگرفتگي توسط  انسان  

 .شده  و به اورژانس مراجعه كرده ايد.................... ...........در ناحيه ي  □سوراخ /  □خراشيدگي /  □دچار زخم باز 

 

 .زخم شما نياز به بخيه نداشته است و پس از شستشو و اقدامات اوليه خودبخود ترميم خواهد شد□ 

 .زخم شما پس از شستشو و اقدامات اوليه بخيه شده است□ 

روز بعد جهت بخيه زدن آن .......... است و بايدزخم شما جهت پيش گيري از بروز عفونت در حال حاضر بخيه نشده  □

 .حتما به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 

 با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب با وجود آلودگي زخم نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد □

 تزريق شده است با توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون و آلودگي زخم، واكسن كزاز براي شما □ 
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 .با توجه به شرح حال و وضعيت زخم، نياز به تزريق واكسن هاري نداريد □

حتما مراجعه ....................... نوبت اول واكسن هاري براي شما تزريق شده است و براي تزريق نوبت بعدي آن بايد در روز □

 .كنيد

 .مراجعه كنيد.............................. .......................... اصله به مركزبراي تزريق واكسن هاري الزم است پس از ترخيص بالف □

 

 .با توجه به معاينات انجام شده، در حال حاضر نياز به آتل گيري اندام نداريد□

 :پزشكبا توجه به وضعيت آسيب اندام براي شما آتل گيري انجام شده است كه نحوه ي استفاده از آن بر اساس نظر □

هنگام فعاليت و           □فقط در طول شب   □در طول روز و بيداري             □به طور دائم و كامل 

مي باشد و بايد براي        □نوبت باز كردن كوتاه مدت  4-5روزانه با      □در حد تحمل           □كار 

 .روز باقي بماند....................... مدت

با توجه به اين كه زخم فقط باعث آسيب پوستي شده است و اندام هاي داخلي، عروق و اعصاب اصلي، در حال حاضر   

تاندون ها و عضالت شما در معاينات سالم بوده اند و نيز زخم كامال بررسي و پاكسازي شده است، نياز به جراحي يا 

 .بستري در بيمارستان نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد

 

 :  ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد پس از 

بخيه كردن براي زخم هايي به كار مي رود كه وسيع بوده يا لبه هاي آن از هم دور باشند يا كناره هاي  .1

زخم نامنظم و نا هموار يا دچار له شدگي و تخريب پوست باشند و يا زخم آن قدر عميق بوده كه كل 

در بر گرفته باشد يا احتمال آلودگي و عفونت آن كم باشد، كه تشخيص آن تنها با ضخامت پوست را 

پزشك خواهد بود و در غير اين صورت زخم نياز به بخيه نخواهد داشت، در اين مورد به تصميم پزشك 

 .اعتماد كنيد و نگران نباشيد

بخيه نشده و بعضي از آنها چند روز بعد زخم هايي كه احتمال بروز عفونت در آنها وجود دارد اغلب در ابتدا  .2

 .كه احتمال بروز عفونت كاهش يابد بخيه زده مي شوند
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در صورتي كه زخم شما در ابتدا بخيه نشده است،الزم است طبق توصيه ي پزشك حتما در زمان معين  .3

 . جهت بخيه كردن آن مراجعه كنيد

ساعت مي توانيد   24غير قابل جذب را پس از  ساعت كامال خشك نگاه داريد،بخيه هاي  24بخيه ها را تا  .4

مثال ( به آرامي با آب گرم و صابون بشوئيد، اما به هيچ وجه آنها را به مدت طوالني در آب غوطه ور نكنيد 

چون تماس زياد با آب باعث كاهش سرعت بهبود زخم و افزايش احتمال عفونت ....) در وان حمام، استخر،

 .مي شود

اصله با ماليمت خشك كنيد، براي اين كار از يك پارچه ي نخي سبك و كامال تميز كه فقط بخيه ها را بالف .5

به اين كار اختصاص داده ايد يا گاز استريل استفاده كنيد و به هيچ وجه از پنبه يا دستمال كاغذي استفاده 

ز حركات ضربه نكنيد، دقت كنيد كه براي خشك كردن نبايد پارچه را روي زخم به سختي بكشيد و فقط ا

 .اي ماليم استفاده كنيد

پس از شستشو مي توانيد روي زخم را با يك اليه ي نازك پماد آنتي بيوتيك مانند تتراسيكلين يا  .6

براي اين كار از گوش پاك . (بپوشانيد) در صورت تجويز يا توصيه ي پزشك هنگام ترخيص (موپيروسين 

 )كن استفاده كنيد 

هاي غير قابل جذب بخيه مي شوند، زمان دقيق كشيدن بخيه ها را پزشك  زخم هاي پوستي اغلب با نخ .7

روز و بخيه هاي پوست سر و اندام ها  4-6هنگام ترخيص به شما خواهد گفت، بخيه هاي صورت معموال 

 .روز بعد كشيده مي شوند 14-10

يص توصيه كرده  در صورتي كه زخم شما پانسمان شده است حتما تا زماني كه پزشك به شما هنگام ترخ .8

ساعت پانسمان را به شكل اوليه حفظ كرده و سپس  48زخم را پوشيده نگاه داريد، دراين صورت حداقل 

 .بعد از هر بار شستشوي زخم آن را با يك پانسمان سبك بپوشانيد

به خصوص زخم هاي ( توجه كنيد كه همه ي زخم ها نياز به پانسمان ندارند و ممكن است زخم شما  .9

پس از شستشو و حتي بخيه زدن بدون پانسمان رها شود، در اين صورت شخصا اقدام ) ر و صورت پوست س

 .به پوشاندن زخم با پانسمان هاي سنگين نكنيد
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با سرم نمكي مخصوص (در صورتي كه زخم شما بخيه نشده است، زخم را روزانه طبق دستور شستشو داده  .10

مطابق روش ذكر . (است، پانسمان آن را تعويض كنيدو اگر هنگام ترخيص زخم پانسمان شده ) شستشو

 )شده در آخر اين راهنما

به هيچ وجه از الكل، بتادين، آب اكسيژنه، محلول هاي ضدعفوني كننده، كرم هاي آرايشي يا نرم كننده،  .11

بر روي زخم استفاده ) تريامسينولون، كلوبتازول، هيدروكورتيزون(روغن هاي معطر يا پمادهاي كورتوني 

 .نكنيد، اين مواد باعث تحريك پوست، بروز حساسيت و عفونت و تاخير در ترميم زخم خواهند شد

در روزهاي اول ممكن است احساس درد و سوزش خفيف در محل زخم داشته باشيد كه براي رفع آن مي  .12

 .ندتوانيد از استامينوفن استفاده كنيد، تركيبات حاوي آسپيرين ممكن است باعث بروز خونريزي شو

در صورتي كه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است، تنها همان دارو را در زمان معين  .13

 .مصرف كرده و دوره ي درمان را حتما كامل كنيد

مثل دگزامتازون، بتامتازون، هيدروكورتيزون، (دار  از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون .14

 .رانه و بدون دستور پزشك كامال خودداري نماييدبه طور خودس) پردنيزولون 

يك يا (باالتر از سطح بدن قرار دهيد ) هنگام خوابيدن يا نشستن(براي كاهش تورم مي توانيد اندام خود را  .15

دو عدد بالش را در زير اندام خود به شكلي قرار دهيد كه دست يا پاي شما بر روي آن تكيه كرده و در 

 .ساعت اول موثر خواهد بود 24، اين كار به خصوص در )قرار بگيرد ارتفاع باالتر از قلب

از انجام فعاليت هاي جسمي يا ورزش هاي سنگين كه باعث فشار يا ضربه به محل زخم مي شود در طول  .16

هفته ي آينده خودداري كنيد، اگر به اين محل ضربه اي وارد شود ممكن است باعث آسيب بخيه ها  2-1

 . ه ي زخم گردديا باز شدن دوبار

خارش خفيف زخم در روزهاي ابتدايي طبيعي است، در اين موارد از خاراندن زخم خودداري كنيد و فقط  .17

 . پوست را ماساژ دهيد

 .ترشح خفيف به صورت مايع زرد كم رنگ، رقيق و آبكي در روزهاي اول از زخم طبيعي است .18
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م كامل پوست محل زخم، بايد آن را از نور پس از باز كردن پانسمان و كشيدن بخيه ها تا زمان ترمي .19

 .خورشيد محافظت كنيد،مي توانيد از ضد آفتاب يا كاله و لباس پوشيده استفاده كنيد

در برخي از انواع بريدگي ها و زخم ها معموال آتل گيري انجام مي شود چرا كه  بي حركتي باعث محافظت  .20

مي شود، در صورتي كه براي شما آتل گيري انجام  از زخم،كاهش فشار وارد بر آن و تسريع روند بهبود

شده است آن را تا زمان كشيدن بخيه ها و ترميم اوليه ي زخم حفظ كرده و از باز كردن مداوم آن 

 .خودداري كنيد

قرار ندهيد چون باعث تغيير شكل آتل ) شعله، بخاري، نور آفتاب مستقيم(آتل را نزديك به  منابع حرارتي  .21

ي مطلوب آن نيز از بين مي رود، هم چنين از وارد كردن ضربه هاي سخت و سنگين كه شده و اثرگذار

 .تغيير شكل آتل مي شود خودداري نماييد/ سوراخ شدن/ ترك خوردن/ احتماالً باعث شكستن 

آتل خود را تميز نگاه داريد و از ورود هرگونه مواد زايد و آلودگي به داخل آن خودداري كنيد و هنگام غذا  .22

 .وردن روي آن را بپوشانيدخ

انجام شده است، ) راديوگرافي ( در صورتي كه در اورژانس از اندام شما كه دچار زخم شده عكس برداري  .23

آن را تا زمان بهبود كامل نزد خود نگاه داريد چون در صورت بروز عوارضي مانند عفونت جهت مقايسه به 

 .آن نياز خواهد شد

براي شما ايجاد نمي كند اما توصيه مي شود تا زمان ترميم زخم از ميوه  وجود اين زخم محدوديت غذايي .24

ها، سبزيجات و آبميوه هاي سرشار از ويتامين ث مثل مركبات، ليمو ترش، گوجه فرنگي، توت فرنگي، آب 

ليمو و آب پرتقال بيشتر استفاده كنيد، ويتامين ث باعث تسريع روند ترميم زخم و بهبودي مي شود، هم 

 .مي توانيد از قرص ها يا مكمل هاي حاوي ويتامين ث  روزانه يك نوبت استفاده كنيد چنين

 10اگر به حيواني كه به شما حمله كرده است دسترسي داريد، حيوان را در مكان ايمني حداقل به مدت  .25

را به روز حبس و نگاهداري كرده و بروز هرگونه عاليم بيماري و ناخوشي يا هر رفتار غيرطبيعي در او 

 .دامپزشك يا مركز بهداشتي گزارش دهيد
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هاري يك بيماري عفوني بسيار كمياب مي باشد كه بر روي مغز و اعصاب بدن اثر مي گذارد و ميكروب آن  .26

فقط از طريق بزاق حيواني كه خودش هم بيمار باشد منتقل مي شود و احتمال ابتال به آن معموال پايين 

نوبت پس از  3-5ي واكسني وجود دارد كه الزم است حتما در جهت پيش گيري از بروز هار. است

 .گازگرفتگي توسط حيوان مشكوك تزريق شود

مبتال بوده يا اعتياد به مواد ) مثل هپاتيت يا ايدز(اگر توسط فرد آشنايي كه قطعا به بيماري هاي واگيردار  .27

پزشك اطالع دهيد تا در صورت  مخدر در او وجود دارد دچار گازگرفتگي شده ايد حتما وضعيت او را به

دسترسي (نياز واكسن هاي الزم مثل واكسن هپاتيت به شما تزريق گردد، توصيه مي شود در صورت امكان 

 .خود او نيز به پزشك شما مراجعه كند) به آن فرد و موافقت وي

اطالع نداريد دچار اگر توسط فردي كه از سابقه ي ابتالي او به بيماري هاي مختلف يا وجود اعتياد در او  .28

دسترسي به آن فرد و (گازگرفتگي شده ايد حتما وضعيت را به پزشك اطالع دهيد و در صورت امكان 

 .خود او نيز جهت بررسي به پزشك مراجعه نمايد) موافقت وي

توسط گربه شده ايد ) پنجه زدن(و دچار آسيب ) حتي اگر هنوز مطمئن نيستيد(اگر احتماال باردار هستيد  .29

 .حتما به پزشك اطالع بدهيد

 .نوبت با تب گير دماي بدن خود را اندازه بگيريد 2در صورت امكان روزانه  .30

 : روزانه زخم خود را از نظر بروز عالئم زير بررسي كنيد .31

 تورم و قرمزي اطراف محل زخم  -

 احساس درد شديد هنگام لمس كردن زخم يا اطراف آن -

 وضعيت ترشحات -

 خونريزي  -

 رنگ و برجسته در اطراف زخمخطوط قرمز  -

 تورم و سختي حركات مفاصل اندام -
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 : در صورت بروز هر يك از عالئم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 آسيب يا پارگي بخيه ها و باز شدن مجدد زخم -

 درد شديد در محل زخم يا اطراف آن -

 تورم يا قرمزي محل زخم -

 زخم يا تشديد ترشحات اوليهخروج چرك يا ترشحات سبز رنگ از  -

 استشمام بوي بد از زخم  -

 تغيير رنگ و سياه شدن پوست روي زخم -

 دقيقه فشار مداوم روي محل زخم متوقف نشود10-15خونريزي مجدد زخم به طوري كه پس از   -

 بروز خطوط قرمز رنگ و برجسته در اطراف محل زخم -

 ديك به زخممحدوديت حركت، درد يا تورم در انگشتان يا مفاصل نز -

در سراسر اندامي كه دچار آسيب شده است يا دردناك ) قرمزي يا كبودي(بروز درد شديد يا تورم يا تغيير رنگ  -

 شدن حركات اندام يا تغيير رنگ ناخن هاي آن

 بروز تب -

 )نزديك به محل زخم ( برجسته و دردناك شدن غده هاي لنفي زير بغل، گردن يا كشاله ي ران  -

 ديدن، خيس شدن يا تغيير شكل آتلشكستن، آسيب  -

 

به پزشك ) حتي در صورت بهبودي محل زخم(در صورت بروز هر يك از عاليم زير در طول سه ماه آينده 

 : مراجعه كنيد

در اطراف ) مثال احساس راه رفتن حشره بر روي پوست (بي حسي يا گزگز شدن شديد يا اختالل حسي  -

 محل زخم

 اندام ها يا پرش عضالت تكان دادن شديد و بي اختيار -

 درد و گرفتگي و سفت شدن عضالت همراه با ضعف و بي حالي شديد -

 .سردردي كه با مصرف داروهاي معمولي مثل استامينوفن بهبود نيابد, سردرد شديد يا ناگهاني  -

 اختالل ديد يا دوبيني يا درد شديد پشت و داخل چشم -

 گيني زبانسن/ عدم توانايي در صحبت كردن / اختالل تكلم  -

 ضعف، بي حسي يا فلج هر يك از اندام ها -
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 بروز تشنج -

 توهم يا هذيان گويي -

 بي قراري شديد -

 گيجي و منگي  -

 )بيهوشي(بيهوشي ناگهاني يا كاهش سطح هوشياري  -

 )افزايش ترشح مايعات بدن( آبريزش زياد از بيني و دهان، اشك ريزش و عرق كردن شديد  -

 گام نوشيدن آباحساس درد شديد در حلق و گلو هن -

 ترس از آب و عدم تمايل به نوشيدن آب يا تماس با آن -

 

 

 : به نكات زير در مورد تعويض پانسمان توجه كنيد

 .بار و نيز در صورت خيس يا كثيف شدن و آلودگي به ترشح يا خونابه پانسمان را تعويض كنيد 1روزانه حداقل  -

، گاز، باند، چسب، پماد )نيازي به استريل بودن آن نيست(دستكش : پيش از تعويض پانسمان وسايل الزم شامل -

 .را آماده كنيد) براي دور انداختن پانسمان كهنه(و كيسه ي پالستيكي 

 .دستان خود را با آب و صابون به خوبي شسته و ترجيحا از دستكش استفاده كنيد -

ي زخم برداريد و چنان چه در اثر پانسمان كهنه را به آرامي و ماليمت و بدون حركت سريع و ناگهاني از رو -

 .خشك شدن ترشحات به زخم چسبيده است آن را كمي مرطوب كنيد

 . استفاده كنيد) سرم شستشو( يا محلول شستشوي نمكي ) بدون بو( براي شستشوي زخم فقط از آب و صابون  -

محكم بودن آن مانع باند را روي محل زخم گره نزده و چسب ها را يك دور كامل به دور اندام نپيچيد تا  -

 ) نيم دور كافي است و باز نخواهد شد . (خونرساني مناسب نشود

 . پس از پايان كار مجددا دست هاي خود را به خوبي بشوييد -

 

 

 .روز ديگر به يك مركز پزشكي مراجعه كنيد............. .....جهت كشيدن بخيه ها 
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 زنبور گزيدگي

 بيماران راهنماي

 

شما به علت زنبور گزيدگي به اورژانس مراجعه كرده ايد، با توجه ............................. ................. آقاي/ بيمار گرامي خانم     

به همراه عاليم موضعي مشاهده مي .............................. يبه معاينات و بررسي هاي انجام شده تنها گزش زنبور در ناحيه 

شود و در حال حاضر نشانه هاي شديد و خطرناك و عوارض مهم و عمومي در شما وجود ندارد، بنابراين فعال نياز به 

 .بستري در بيمارستان نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد

واع گزش هاي حشرات است كه اغلب با احساس درد و ناراحتي همراه مي باشد،زهر زنبور گزيدگي يكي از شايع ترين ان  

 :زنبور پس از گزش وارد بدن شده و عاليم زير معموال پس از زنبور گزيدگي بروز مي كند

 درد در محل گزش -

 تورم و قرمزي  -

 خارش و سوزش -

 احساس ضعف و خستگي -

 تب خفيف  -

ساعت برطرف مي شود اما در  24سانتي متر بوده و در طول  5قطر برجستگي در محل گزش در اكثر موارد كمتر از   

 .افراد كمي ممكن است ضايعه بزرگ تر باشد

نسبت به زهر زنبور تنها در افراد بسيار كمي ) مثل تنگي نفس يا قرمزي و خارش كل بدن(بروز حساسيت بسيار شديد  

 .ديده مي شود

 با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد  □

 با توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون، واكسن كزاز براي شما تزريق شده است □ 
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 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

مي شود، مي توانيد از دوش آب سرد، كمپرس سرد يا  خنك كردن ضايعه باعث كاهش احساس خارش .1

كيسه ي يخ را در يك پوشش پارچه اي پيچيده و به (ساعت اول استفاده كنيد  24كيسه ي يخ در طول 

دقيقه بر روي پوست قرار دهيد، از تماس مستقيم يخ با پوست جلوگيري نماييد، اين كار را مي  20مدت 

 )ر كنيدساعت تكرا 1توانيد با فاصله ي 

يك يا (باالتر از سطح بدن قرار دهيد ) هنگام خوابيدن يا نشستن(براي كاهش تورم مي توانيد اندام خود را  .2

دو عدد بالش را در زير اندام خود به شكلي قرار دهيد كه دست يا پاي شما بر روي آن تكيه كرده و در 

 .اعت اول موثر خواهد بودس 24، اين كار به خصوص در )ارتفاع باالتر از قلب قرار بگيرد

اگر سابقه ي حساسيت شديد به نيش زنبور يا ساير حشرات و يا سابقه ي ابتال به آسم، حساسيت هاي  .3

 .تنفسي يا پوستي و كهير در شما يا اعضاي خانواده تان وجود دارد حتما به پزشك اطالع دهيد

 .از محل گزش خودداري كنيداز ايجاد فشار شديد بر روي ضايعه يا بستن محكم اندام باالتر  .4

در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است فقط همان دارو را طبق دستور  .5

 .مصرف كنيد

براي كاهش درد و ناراحتي مي توانيد از داروهاي ضد درد معمولي مثل استامينوفن،بروفن، ناپروكسن يا  .6

 .ژلوفن استفاده كنيد

انيد از داروهاي آنتي هيستامين مختلف مثل پرومتازين، هيدروكسي زين،لوراتادين، براي بهبود عاليم مي تو .7

ترجيحا طبق نظر . (استفاده نماييد) حداكثر سه بار در روز (ستيريزين، فكسوفنادين يا ديفن هيدرامين 

 )پزشك

شود،  توجه كنيد مصرف داروهاي آنتي هيستامين در اغلب موارد باعث ايجاد خواب آلودگي شديد مي .8

) به خصوص رانندگي(بنابراين پس از مصرف آنها از انجام فعاليت هاي مهم كه نياز به تمركز ذهني دارند 

 .كامال پرهيز كنيد
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درمان زنبور گزيدگي در اغلب موارد نياز به مصرف آنتي بيوتيك خوراكي ندارد، بنابراين از مصرف  .9

 .خودسرانه ي اين داروها جدا خودداري كنيد

مثل دگزامتازون، بتامتازون، هيدروكورتيزون، (تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون دار از مصرف  .10

 .به طور خودسرانه و بدون دستور پزشك كامال خودداري نماييد) پردنيزولون 

 .به هيچ عنوان استفاده نكنيد) موضعي يا خوراكي(از تركيبات گياهي ناشناخته  .11

مثل انواع كورتون يا (اروهاي ديگري را به طور دائم مصرف مي كنيد در صورتي كه براي بيماري خاصي د .12

حتما به پزشك خود اطالع دهيد، اما به هيچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغيير نداده ) آسپيرين 

 .يا قطع نكنيد

 .داز خاراندن ضايعات خودداري كنيد، خارش آنها باعث زخمي شدن و بروز عفونت شديد پوستي مي شو .13

ناخن هاي خود را كامال كوتاه نگاه داريد تا در صورت خاراندن ناخواسته ي ضايعات به خصوص در خواب  .14

 .پوست شما دچار زخم و عفونت نشود

( براي كاهش احساس خارش شديد مي توانيد از پمادهايي مثل كاالمين، كاالندوال يا كورتون هاي خفيف  .15

 .يدبر روي پوست استفاده كن) هيدروكورتيزون

 .از الكل يا بتادين يا آب اكسيژنه بر روي ضايعات استفاده نكنيد .16

 .زنبور گزيدگي نياز به پانسمان و پوشيده شدن با باند و گاز استريل ندارد .17

گرما در اغلب موارد باعث تشديد قرمزي و التهاب ضايعات و بيشتر شدن احساس خارش آنها مي شود،  .18

 .پرهيز شود) ال تماس با آب گرم، بخار آب داغ، فعاليت در هواي گرم مث(بنابراين بايد از گرم شدن آنها 

 .تابش مستقيم آفتاب بر روي ضايعه را كامال محدود كنيد .19

لباس هاي كامال نخي و پوشيده با آستين و پاچه هاي بلند بر تن كنيد تا تماس ضايعه با مواد مختلف  .20

 .باعث تحريك آنها نشود

 .را تا حد امكان محدود كنيد) مثال حضور در باغ يا پارك يا گل فروشي (  تماس خود با گل ها و گياهان .21
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به طور مرتب استحمام كرده و پوست را كامال تميز نگاه داريد تا از بروز عفونت هاي ثانويه پيش گيري  .22

 .شود

طوالني از صابون ها يا مواد شوينده ي معطر براي استحمام و شستن لباس ها استفاده نكنيد و از تماس  .23

مدت ضايعات با كف و مواد شوينده جلوگيري نموده و بالفاصله پس از شستشو محل گزش را خشك 

 .نماييد

 .از اصالح و تراشيدن موهاي ناحيه ي گزش تا زمان بهبودي پرهيز كنيد .24

 .از تماس نزديك با حيوانات، پرندگان و فضوالت آنها دوري كنيد .25

 .ل گزش جلوگيري نماييداز تماس خاك و گرد و غبار با پوست مح .26

 .از استعمال انواع كرم ها و لوسيون هاي آرايشي مختلف بر روي ضايعه خودداري كنيد .27

را تا حد ) بويژه با بوهاي تند و شديد(مصرف هرگونه مواد بهداشتي، آرايشي، شوينده و انواع عطر و اسپري  .28

 .امكان كاهش دهيد

 .اشتي غيرضروري مانند رنگ مو استفاده نكنيدتا زمان بهبودي كامل از مواد شيميايي يا بهد .29

 .از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد .30

 .تا حد امكان از استعمال سيگار و قليان و تماس با انواع دود خودداري نماييد .31

از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني و خستگي شديد بويژه در هواي گرم خودداري كرده، استراحت كافي  .32

 .باشيد و مايعات كافي بنوشيدداشته 

مثل تنگي نفس يا قرمزي و خارش (اگر سابقه ي حساسيت شديد نسبت به نيش زنبور يا ساير حشرات  .33

در شما وجود داشته و نيز در محيط كار يا زندگي تان احتمال بروز گزش مجدد وجود دارد ) كل بدن

زدايي به متخصص آلرژي و سيستم توصيه مي شود جهت بررسي هاي تكميلي و در مان هاي حساسيت 

 .ايمني مراجعه كنيد
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 : در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيد

 ساعت  24عدم بهبودي عاليم پس از  -

 تشديد تورم ضايعه و گسترش يا دردناكي شديد آن -

 خارش بسيار شديد ضايعه با وجود مصرف داروها -

 شدن ضايعات بروز تاول يا زخمي -

 تشديد قرمزي و گرمي ضايعه -

 ترشح چركي و بدبو از محل گزش -

 بروز كهير يا ضايعات پوستي در سراسر بدن -

 احساس خارش در سراسر بدن -

 )خس خس سينه ( تنگي نفس، سختي تنفس يا تنفس صدادار  -

 سرفه يا گرفتگي گلو -

 اختالل و سختي بلع -

 از دهان) آب دهان(بيرون ريختن بزاق  -

 زبان، حلق، گلو و لب هاتورم  -

 تورم اطراف چشم، صورت يا دست و پاها -

 هرگونه خونريزي -

 تب و لرز -

 سردرد يا سرگيجه -

 رنگ پريدگي يا تعريق شديد -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه يا تپش قلب -

 اسهال، تهوع و استفراغ يا درد شكم -

 ......)زانو، انگشتان،( درد، سفتي يا تورم مفاصل  -

 ا خواب آلودگي شديد ضعف و بي حالي ي -

 بروز عوارض ناشي از مصرف داروها به خصوص خواب آلودگي شديد -
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 : اگر در آينده مجددا دچار زنبور گزيدگي شديد

 .آرام باشيد و خونسردي خود را حفظ كنيد -

 .سريعا از آن محل دور شده، به محيط ايمني برويد -

 .از حركت و فعاليت زياد و شديد خودداري كنيد -

 .عميق نفس بكشيدآرام و  -

اين كار را مي توانيد با استفاده از يك جسم نوك (سريعا با قي مانده ي نيش زنبور را از محل گزش خارج كنيد  -

 )تيز و تميز يا فشار دادن دو طرف ضايعه انجام دهيد

درد و دقت كنيد استفاده از آب بسيار سرد ممكن است باعث تشديد (محل گزش را با آب شير و صابون بشوييد  -

و با استفاده از يك دستمال پارچه اي كتاني تميز خشك كنيد، از ساييدن و مالش شديد ضايعه ) سوزش شود

 .خودداري نماييد

 .مقدار كمي پماد كاالمين، كاالندوال يا هيدروكورتيزون بر روي ضايعه بماليد -

 .تا زمان بهبودي به توصيه هاي باال كامال عمل نماييد -

 

 :ا به پزشك يا مركز اورژانس مراجعه كنيددر موارد زير حتم -

 . اگر محل گزش در سر، صورت، گردن، داخل دهان يا بيني و چشم ها است ·

 .اگر دچار گزش در چندين نقطه ي مختلف و متعدد شده ايد ·

 .اگر هر يك از عاليم باال در شما بروز كرده است ·

 .اريداگر سابقه ي حساسيت شديد به نيش زنبور يا ساير حشرات را د ·

 .اگر سابقه ي ابتال به آسم، حساسيت هاي تنفسي يا پوستي و كهير در شما وجود دارد ·

 سال مي گذرد 10اگر از آخرين زماني كه واكسن كزاز تزريق كرده ايد بيش از  ·
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  از اورژانس ترخيص يكپارچه دستورالعمل                                                              وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي  

 ديتا                                                                                                                              معاونت درمان                       

 

 عقرب گزيدگي

 بيماران راهنماي

 

شما به علت عقرب گزيدگي به اورژانس مراجعه كرده ايد، با ............................. ..................... آقاي /بيمار گرامي خانم     

به همراه عاليم .............................. ............... توجه به معاينات و بررسي هاي انجام شده تنها گزش عقرب در ناحيه ي

در حال حاضر نشانه هاي شديد و خطرناك و عوارض مهم و گسترده در شما وجود ندارد،  موضعي مشاهده مي شود و

 .بنابراين فعال نياز به بستري در بيمارستان نداشته و مي توانيد به منزل بازگرديد

از  زهر عقرب پس. گزش عقرب با احساس درد و ناراحتي بسيار شديد و سوزنده و نيز ترس و اضطراب زياد همراه است   

گزش وارد بدن شده و با توجه به درجه ي سميت آن، مقدار زهر وارد شده و نيز ميزان حساسيت بدن نسبت به زهر 

مثل تنگي نفس شديد، بيهوشي،تشنج، بي نظمي ضربان (عاليم مختلف و متفاوتي بروز مي كند،حساسيت بسيار شديد 

فراد بسيار كمي ديده مي شود،دقت كنيد كه از شكافتن نسبت به زهر عقرب تنها در ا) قلب،  قرمزي و خارش كل بدن

محل گزش، مكيدن آن يا بستن محكم اندام در باالتر از محل گزش بايدخودداري شود، اين كار نه تنها به هيچ وجه 

 .باعث پيشگيري از بروز آسيب نمي شود بلكه مي تواند عوارض بسيار خطرناكي نيز ايجاد كند

 : پس از عقرب گزيدگي مشاهده مي شودنشانه هاي  زير معموال 

 درد شديد در محل گزش -

 در وسط آن) در اثر ورود نيش(تورم و برجستگي وسيع همراه با فرورفتگي  -

 تغيير رنگ محل از قرمزي تا كبودي -

 خارش و سوزش شديد -

 بي حسي و احساس گزگز يا سوزن سوزن شدن در اطراف محل گزش -

 )درد در صورت برخورد دست يا لباستشديد (حساسيت شديد نسبت به لمس  -

 احساس ضعف و خستگي -
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 خواب آلودگي -

 بي قراري و اضطراب -

 درد و گرفتگي عضالت اندام -

 احساس سوزش و خارش لب ها، زبان، حلق و گلو -

 )آب دهان(افزايش ترشح بزاق  -

 اختالل تكلم -

 تپش قلب -

 تند شدن تنفس و احساس تنگي نفس -

 تب خفيف  -

 

 .در اورژانس براي شما پادزهر عقرب تزريق شده است □

 .در حال حاضر نياز به تزريق پادزهر نداريد □

 

 .با توجه به سابقه ي واكسيناسيون مناسب نياز به تزريق واكسن كزاز نداريد □

 .با توجه به سابقه ي نامشخص يا قديمي واكسيناسيون، واكسن كزاز براي شما تزريق شده است□ 

 

 .با توجه به معاينات انجام شده، در حال حاضر نياز به آتل گيري اندام نداريد □

 :با توجه به وضعيت آسيب اندام براي شما آتل گيري انجام شده است كه نحوه ي استفاده از آن بر اساس نظر پزشك □

هنگام          □فقط در طول شب    □در طول روز و بيداري             □به طور دائم و كامل 

مي باشد و بايد براي        □نوبت باز كردن كوتاه مدت  4-5روزانه با             □در حد تحمل     □فعاليت و كار 

 .روز باقي بماند....................... مدت
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 : پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه كنيد

 .ادامه مي يابند) ساعت 72تا  24(روز  1-3حداقل به مدت عاليم موضعي مانند درد و تورم  .1

در طول چند روز آينده ممكن است دچار احساس ضعف، بي حالي، خستگي، بي اشتهايي خفيف و عاليم شبيه  .2

بهتر است  باشيد و نياز به استراحت كافي خواهيد داشت،)مثل تب خفيف، سردرد و درد عضالني(سرماخوردگي 

وجه تنها نمانيد و حتما توسط يكي از افراد خانواده يا نزديكان به خصوص در زماني كه به  در اين مدت به هيچ

ساعت وضعيت تنفسي شما را از نظر تند يا  2-4خواب مي رويد مراقبت شويد، اين فرد بايد هنگام خواب هر 

 .صدادار شدن نفس ها يابروز خس خس سينه و سختي تنفس بررسي كند

ث كاهش احساس درد و خارش مي شود، مي توانيد از دوش آب سرد، كمپرس سرد يا خنك كردن ضايعه باع .3

كيسه ي يخ را در يك پوشش پارچه اي پيچيده و به مدت (ساعت استفاده كنيد  24-72كيسه ي يخ در طول 

با دقيقه بر روي پوست قرار دهيد، از تماس مستقيم يخ با پوست جلوگيري نماييد، اين كار را مي توانيد  20

 )ساعت تكرار كنيد 1فاصله ي 

يك يا دو (باالتر از سطح بدن قرار دهيد ) هنگام خوابيدن يا نشستن(براي كاهش تورم مي توانيد اندام خود را  .4

عدد بالش را در زير اندام خود به شكلي قرار دهيد كه دست يا پاي شما بر روي آن تكيه كرده و در ارتفاع باالتر 

 .ساعت اول موثر خواهد بود 24ين كار به خصوص در ، ا)از قلب قرار بگيرد

اگر سابقه ي حساسيت شديد به نيش عقرب ، زنبور يا ساير حشرات و يا سابقه ي ابتال به آسم، حساسيت هاي  .5

 .تنفسي يا پوستي و كهير در شما يا اعضاي خانواده تان وجود دارد حتما به پزشك اطالع دهيد

خاصي براي شما تجويز شده است فقط همان دارو را طبق دستور مصرف  در صورتي كه هنگام ترخيص داروي .6

 .كنيد

براي كاهش درد و ناراحتي مي توانيد داروهاي ضد درد معمولي مثل استامينوفن،بروفن، ناپروكسن يا ژلوفن  .7

 .مصرف كنيد، توصيه مي شود از مصرف آسپيرين خودداري نماييد
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توانيد از داروهاي آنتي هيستامين مختلف مثل پرومتازين،  براي بهبود خارش و سوزش و كاهش تورم مي .8

استفاده ) حداكثر سه بار در روز (هيدروكسي زين،لوراتادين، ستيريزين، فكسوفنادين يا ديفن هيدرامين 

 )ترجيحا طبق نظر پزشك.(كنيد

شود، بنابراين  توجه كنيد مصرف داروهاي آنتي هيستامين در اغلب موارد باعث ايجاد خواب آلودگي شديد مي .9

كامال پرهيز ) به خصوص رانندگي(پس از مصرف آنها از انجام فعاليت هاي مهم كه نياز به تمركز ذهني دارند 

 .كنيد

در صورتي كه براي شما آنتي بيوتيك خوراكي تجويز شده است،تنها همان دارو را دقيقا مطابق دستور و در  .10

ا تا پايان كامل نماييد، در غير اين صورت از مصرف ساعات معين مصرف كرده و حتما دوره ي درمان ر

 .خودسرانه ي اين داروها جدا خودداري كنيد

مثل دگزامتازون، بتامتازون، هيدروكورتيزون، (از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون دار  .11

 .به طور خودسرانه و بدون دستور پزشك كامال خودداري نماييد) پردنيزولون 

 .به هيچ عنوان استفاده نكنيد) موضعي يا خوراكي(يبات گياهي ناشناخته از ترك .12

مثل انواع كورتون يا (در صورتي كه براي بيماري خاصي داروهاي ديگري را به طور دائم مصرف مي كنيد  .13

حتما به پزشك خود اطالع دهيد، اما به هيچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغيير نداده يا ) آسپيرين 

 .قطع نكنيد

 .از خاراندن ضايعه خودداري كنيد، خارش باعث زخمي شدن و بروز عفونت شديد پوستي مي شود .14

ناخن هاي خود را كامال كوتاه نگاه داريد تا در صورت خاراندن ناخواسته ي ضايعه به خصوص در خواب پوست  .15

 .شما دچار زخم و عفونت نشود

( مادهايي مثل كاالمين، كاالندوال يا كورتون هاي خفيف براي كاهش احساس خارش شديد مي توانيد از پ .16

 .بر روي پوست استفاده كنيد) هيدروكورتيزون

 .از الكل يا بتادين يا آب اكسيژنه بر روي ضايعه استفاده نكنيد .17
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عقرب گزيدگي اغلب نياز به پانسمان و پوشيده شدن با باند و گاز استريل ندارد و در صورت نياز به انجام آن  .18

 .ام ترخيص به شما اطالع داده شده استهنگ

گرما در اغلب موارد باعث تشديد قرمزي و التهاب ضايعات و بيشتر شدن احساس خارش  مي شود، بنابراين بايد  .19

 .پرهيز شود) مثال تماس با آب گرم، بخار آب داغ، فعاليت در هواي گرم (از گرم شدن آن 

 .محدود كنيدتابش مستقيم آفتاب بر روي ضايعه را كامال  .20

لباس هاي كامال نخي و پوشيده با آستين و پاچه هاي بلند بر تن كنيد تا تماس ضايعه با مواد مختلف باعث  .21

تحريك آنها نشود، دقت كنيد كه لباس ها كامال گشاد و آزاد باشند تا تماس خود آن ها با پوست باعث تشديد 

 .درد و ناراحتي نگردد

 .را تا حد امكان محدود كنيد) مثال حضور در باغ يا پارك يا گل فروشي  (تماس خود با گل ها و گياهان  .22

 .به طور مرتب استحمام كرده و پوست را كامال تميز نگاه داريد تا از بروز عفونت هاي ثانويه پيش گيري شود .23

طوالني مدت از صابون ها يا مواد شوينده ي معطر براي استحمام و شستن لباس ها استفاده نكنيد و از تماس  .24

 .ضايعات با كف و مواد شوينده جلوگيري نموده و بالفاصله پس از شستشو محل گزش را خشك نماييد

 .از اصالح و تراشيدن موهاي ناحيه ي گزش تا زمان بهبودي پرهيز كنيد .25

 .از تماس نزديك با حيوانات، پرندگان و فضوالت آنها دوري كنيد .26

 .ل گزش جلوگيري نماييداز تماس خاك و گرد و غبار با پوست مح .27

 .از استعمال انواع كرم ها و لوسيون هاي آرايشي مختلف بر روي ضايعه خودداري كنيد .28

را تا حد ) بويژه با بوهاي تند و شديد(مصرف هرگونه مواد بهداشتي، آرايشي، شوينده و انواع عطر و اسپري  .29

 .امكان كاهش دهيد

 .اشتي غيرضروري مانند رنگ مو استفاده نكنيدتا زمان بهبودي كامل از مواد شيميايي يا بهد .30

 .از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد .31

 .تا حد امكان از استعمال سيگار و قليان و تماس با انواع دود خودداري نماييد .32
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از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني و خستگي شديد بويژه در هواي گرم خودداري كرده، استراحت كافي  .33

 .باشيد و مايعات كافي بنوشيدداشته 

) ترجيحا باالتر از سطح بدن(اندامي كه دچار گزش شده است را تا حد امكان بي حركت و در حالت استراحت  .34

نگاه داشته و از انجام فعاليت هاي مختلف كه باعث فشار بر عضالت مي شود مانند راه رفتن طوالني،پرش از 

 .داري كنيدارتفاع، دويدن و حمل بارهاي سنگين خود

چنانچه براي شما آتل گيري انجام شده است، از باز كردن مداوم و دلخواه آن خودداري كنيد، آتل خود را  .35

همواره بسته نگاه داريد مگر آن كه پزشك هنگام ترخيص اجازه ي باز كردن آن را در مواقع خاص مانند شب ها 

 .براي خواب و يا هنگام حمام كردن داده باشد

قرار ندهيد چون باعث نرم شدن و تغيير ) شعله، بخاري، نور آفتاب مستقيم(يك به  منابع حرارتي آتل را نزد .36

 .شكل آن مي شود و اثرگذاري مطلوب آن از بين مي رود

تغيير شكل / سوراخ شدن/ ترك خوردن/ از وارد كردن ضربه هاي سخت و سنگين كه احتماالً باعث شكستن  .37

 .آتل مي شود خودداري كنيد

خود را تميز نگاه داريد و از ورود هرگونه مواد زايد و آلودگي به داخل آن خودداري كنيد و هنگام غذا  آتل .38

 .خوردن روي آن را بپوشانيد

 .نوبت درجه حرارت بدن خود را با تب گير اندازه گيري كنيد 2در صورت امكان روزانه  .39

مثل تنگي نفس يا قرمزي و خارش (حشرات اگر سابقه ي حساسيت شديد نسبت به نيش عقرب، زنبور يا ساير  .40

در شما وجود داشته و نيز در محيط كار يا زندگي تان احتمال بروز گزش مجدد وجود دارد توصيه مي ) كل بدن

شود جهت بررسي هاي تكميلي و در مان هاي حساسيت زدايي به متخصص آلرژي و سيستم ايمني مراجعه 

 .كنيد

 

 : ير مجددا به اورژانس يا پزشك مراجعه كنيددر صورت بروز هر يك از عاليم ز

 ساعت  72عدم بهبودي عاليم پس از  -
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 تشديد تورم ضايعه و گسترش يا دردناكي شديد آن -

 خارش و سوزش بسيار شديد ضايعه با وجود مصرف داروها -

 بروز تاول يا زخمي شدن ضايعات -

 تشديد قرمزي و گرمي ضايعه يا كبودي شديد آن -

 از محل گزشترشح چركي و بدبو  -

در سراسر اندامي كه دچار گزش شده است يا دردناك ) قرمزي يا كبودي(بروز درد شديد يا تورم يا تغيير رنگ  -

 شدن حركات اندام يا تغيير رنگ ناخن هاي آن

 بروز كهير يا ضايعات پوستي در سراسر بدن -

 احساس خارش در سراسر بدن -

 )سينه خس خس ( تنگي نفس، سختي تنفس يا تنفس صدادار  -

 سرفه ي شديد يا گرفتگي گلو -

 اختالل و سختي بلع و ناتواني در فرو بردن مواد مختلف -

 از دهان) آب دهان(بيرون ريختن بزاق  -

 تورم شديد و قرمزي زبان، حلق، گلو و لب ها -

 تورم اطراف چشم، صورت يا دست و پاها -

 هرگونه خونريزي از هر نقطه ي بدن -

 لرزدرجه و حمالت  38تب باالتر از  -

 سردرد مقاوم به درمان با داروهاي ضد درد معمولي مثل استامينوفن و بروفن -

 سرگيجه شديد و پايدار -

 تشنج -

 رنگ پريدگي يا تعريق شديد -

 درد يا سنگيني و گرفتگي قفسه ي سينه يا تپش قلب -

 اسهال، تهوع و استفراغ يا درد شكم -

 ......)زانو، انگشتان،( درد، سفتي يا تورم مفاصل  -

 بي حالي يا خواب آلودگي شديد  ضعف و -

 بروز عوارض ناشي از مصرف داروها به خصوص خواب آلودگي شديد -

 شكستن، آسيب ديدن، خيس شدن يا تغيير شكل آتل -

 



155 

 

 : اگر در آينده مجددا دچار عقرب گزيدگي شديد

 .آرام باشيد و خونسردي خود را حفظ كنيد -

 .سريعا از آن محل دور شده، به محيط ايمني برويد -

 .از حركت و فعاليت زياد و شديد خودداري كنيد -

 .اگر تنها هستيد با فريادزدن يا تماس تلفن همراه از يك نفر درخواست كمك نماييد -

 .آرام و عميق نفس بكشيد -

 .از شكافتن محل گزش، مكيدن آن يا بستن محكم اندام در باالتر از محل گزش جدا خودداري كنيد -

وييد و با استفاده از يك دستمال پارچه اي كتاني تميز خشك كنيد، از ساييدن محل گزش را با آب و صابون بش -

 .و مالش شديد ضايعه خودداري نماييد

 .اندام را باالتر از سطح بدن نگاه داريد -

 .مقدار كمي پماد كاالمين، كاالندوال يا هيدروكورتيزون بر روي ضايعه بماليد -

 .ن يا ژلوفن مصرف كنيدبراي كاهش درد استامينوفن، بروفن، ناپروكس -

 .تا زمان بهبودي به توصيه هاي باال كامال عمل نماييد -

 

 : در موارد زير حتما به پزشك يا مركز اورژانس مراجعه كنيد -

 . اگر محل گزش در سر، صورت، گردن، داخل دهان يا بيني و چشم ها است ·

 .اگر دچار گزش در چندين نقطه ي مختلف و متعدد شده ايد ·

 .از عاليم باال در شما بروز كرده استاگر هر يك  ·

 .اگر سابقه ي حساسيت شديد به نيش عقرب، زنبور يا ساير حشرات را داريد ·

 .اگر سابقه ي ابتال به آسم، حساسيت هاي تنفسي يا پوستي و كهير در شما وجود دارد ·

 .سال مي گذرد 10اگر از آخرين زماني كه واكسن كزاز تزريق كرده ايد بيش از  ·

تنفسي يا بستري طوالني مدت در اثر عقرب گزيدگي در ساكنان –اگر سابقه ي مرگ، نارسايي قلبي  ·

 .منطقه ي محل زندگي شما وجود دارد
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