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 About concussions   در باره ضربه مغزی

 :اطالعات جامع   

 خفیف به مغز است. ممکن است پس از یک ضربه سنگین  سیبآمغزی  ضربه

 و یا اصابت چیزی به سر یا بدن ایجاد شود.

  از هوش)آن باشد  بدونو یا   یهوشیهمراه با بضربه مغزی ممکن است 

  .(رفتن

 زمان وقوع آن  مربوط بهبخاطر آوردن اتفاقات  ل  گیجی و منگی و یا مشک

 .) فراموشی( است رایج آسیب

 ر افرادی که دچار صدمه مغزی میشوند بطور کامل بهبود میابند.ثاک 

  و در مورد مدیریت  آثار آن  ی پیدا میکنندوارده آگاه آسیبافراد نسبت به وقتیکه

 حاصل میکنند.بیشتری  یآموزش میبینند، بهبود

  صدمات مغزی میبایست جدی تلقی گردند.همه 

دالیل رایج صدمات مغزی تصادفات اتوموبیل، افتادن، صدمات ناشی از ورزش، یا 

مورد حمله قرار گرفتن است. ممکن است از آنها بشنوید که: سرم صدا کرد و یا دور 

 سرم ستاره میچرخید. این موارد میتواند حاکی از ضربه مغزی باشد.

هم نامیده میشوند. صدمات « صدمات خفیف ترومای مغزی» بعنوان صدمات مغزی

شناخته میشوند. به این دلیل که معموال « آسیب های خفیف» مغزی بطورعام بعنوان

   راه ندارد.مدتی را بهم درازخطرات جانی نداشته و در اکثر موارد آثار 

تا  ۲بین  دیدگی بهبودی از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. بیشتر آثار آسیبروند 

د. بهبودی در افراد مسن تر ، افرادی که در گذشته سابقه آسیب نهفته از بین میرو ۴

 کسانیو یا  یا اضطراب بوده اند و که در گذشته دچار افسردگی اشخاصییا  مغزی داشته

 بیشتر طول میکشد. که دچار دردهای مزمن بوده اند،

 استخوان یشکستگ مانند باشد یتر یجد صدمات با همراه یمغز بیآس کهیصورت در

 . ابدی شیافزا است ممکن یبهبود مدت طول ، مغز به ضربه ای جمجمه
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      When to get help چه وقت درخواست کمک کنیم

( در مورد جزییات آنچه که بعد CATTابزار آنالین آگاهی در باره صدمات مغزی )

 از صدمه مغزی باید انجام داد، شما را راهنمایی میکند. 

 ابزار آگاهی در باره صدمات مغزی

cattonline.com 

غزی میشود، هر دوی این موارد بالفاصله بعد از هر حادثه ای که منجر به صدمه م

  یفتد:باتفاق میبایست 

 از آن فعالیت دور کنند باید شما را. 

  میتواند در بخش  این کار. باید شما را چک کند متخصصدکتر و یا پرستار

 اورژانس، کلینیک و یا مطب پزشک صورت بگیرد.

دهد. بدر منزل به شما پیگیری باید دستوراتی را برا ی متخصص دکتر و یا پرستار  

ساعت آینده در کنار  ۴۸تا  ۲۴کسی در طول خواسته شود که ممکن است که از شما 

 خوابیدن شما را تحت نظر میگیرند.   نحوهد. آنها رنگ پوست، تنفس و نیز بمانشما 

، به نزدیکترین «*عالیم خطر»در صورت بروز هر یک از این ، طی اولین روزها

 تماس بگیرید.  1-1-9اورژانس مراجعه نموده و یا با 

 گردن حساس بودندرد یا  -

 دو بینی -

 ضعف، گز گز یا سوزش در دستها یا پاها -

 سردرد شدید یا سر دردی که بدتر شده باشد -

 تشنج  -

 (از دست دادن هوشیاری) از حال رفتن -

 یشتر شدن خواب آلودگیبیشتر و ب -

 استفراغ) باال آوردن( -

 هاکانعدم شناخت افراد یا م -

 بیقراری، آشفتگی یا تهاجمی شدن -

                        concussion-a-is-what-cattonline.com/overview/ از « مروری بر: صدمه مغزی چیست؟» برگرفته از *

https://cattonline.com/
https://cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/
https://cattonline.com/overview-what-is-a-concussion/
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مغزی ضربهعالیم رایج   

Common signs of concussion 

جدول زیر را مغزی ممکن است تجربیات مختلفی داشته باشید) ضربهپس از یک 

هر شخصی متفاوت است. این عالئم برای مشاهده کنید(.   

د. معموال نبودن، این اثرات رایج بوده و با گذشت زمان بهبود میاببا همه مشکل ساز 

معموال بدون درمان  .محسوب نمیشوندم و یا مشکل پزشکی ئآسیب مغزی دابمعنای 

     . برطرف میشوندخاصی 

بایستی عالیم ضربه مغزی را  حتی اگر فکر میکنید که آسیبی خفیف بوده است

 بشناسید. 

مغزیم معمول ضربه ئعال  

 احساسی ادراکی جسمی

 سر درد •

 سبکی سرسرگیجه و یا  •

 تهوع •

 تعادل  شدن کم •

 احساس خستگی یا کند •

 بودن

 تغییرات الگوی خواب •

 دیدتغییرات  •

 حساسییت  •

 به نور یا صدا

 کمتر شدن تمرکز •

 مشکالت حافظه  •

 اشکال دربیان  افکار •

اشکال در پیدا کردن  •

 لغات مورد نظر

غبار آلودگی احساس  •

 ذهنی

 زودرنجی و بدخلقی •

 اضطراب •

 افسردگی •

 احساساساتی شدن بیشتر •
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     Getting better بهتر شدن

مهم است که در ابتدای  مغزی معموال با گذشت زمان از بین میرود. اما ضربهاثرات 

ساعت نخست پس از  ۴۸تا  ۲۴. استراحت در توجه کنید بدن خودبه  آسیب دیدگی

 آسیب دیدگی به بهبود شما کمک میکند. 

 بازگشت تدریجی به فعالیتهای روزانه است.  بهترین کار پس از آن

الزم است کم کم به فعالیتهای معمول خود  ،ی شما ادامه میابدبهبود ینطور کههم

معمول به  جسمی و روحی برگردید. شرکت در فعالیتهای روزمره   فعالیتهایشامل 

 شما کمک میکند تا تحمل الزم را برای بازگشت به کار یا مدرسه بدست بیاورید. 

در حین بهبودی، بیشتر مراقب باشید که دچار آسیب مغزی مجدد نشوید. در این 

را بدتر کرده و بهبودی شما را  ناشی از آن دیگر میتواند اثرات یک آسیب  زمان، 

  طوالنیتر کند. 

 شما کمک کند. بود که میتواند به بهذکر شده است  در اینجا اقداماتی

 Getting rest and sleep استراحت کردن و خوابیدن

  روز اول( بهبودتان، قدری استراحت کنید. ۱۰تا  ۷در مراحل اولیه ) 

 انرژی کمتر از معمول، رایج است.   داشتن احساس خستگی و

حال روحی  در موردخستگی بسیاری از عالیم شما را بدتر میکند. هم چنین میتواند 

 مشکالتی را ایجاد کند. استراحت کنید و به اندازه کافی بخوابید.  کردن شما و فکر

استراحت کردن نه تنها محدود کردن فعالیت های جسمی ) بطور مثال محدود کردن 

 محدود کردناز قبیل، بلکه فعالیت های ذهنی ) کارهای خانه داری یا ورزش(

 . دربرمیگیردهم را مطالعه ، تلویزیون و یا بازی های ویدیویی( 

شما اهمیت دارد. اگر مشکلی برای یک  یبهبود از نظرخوب خوابیدن همچنین 

با پزشک خود مشورت کنید. خواب خوب شبانه دارید،  
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     Returning to your daily routine برنامه روزانه بازگشت به

خود از طریق استراحت کردن در ضمن و در  نظیم سرعتبا تبه آرامی و به تدریج 

به برنامه معمول روزانه خود برگردید. سعی کنید بالفاصله با  فاصله فعالیتهایتان،

همان سرعت پیش از آسیب دیدگی خود چه در محیط کار و چه در مدرسه، به همه 

ری کاانجام  جبور به فعالیت های معمول خود بر نگردید. بیش از حد تان خود را م

 نکنید.

در  یبرای بازگشت به کار یا مدرسه برای چند ساعتافراد در ابتدا معموال الزم است 

ئله بخصوص اگر دانش آموز و یا کارمند تمام وقت روز برنامه ریزی کنند. این مس

مانند یک کار متخصص افراد  گرفتن از کمک باهمیت پیدا میکند. ممکن است اباشید، 

 بازگشت تدریجی به کار یا مدرسه برنامه ریزی کنید.درمانگر بتوانید برای 

   Returning to driving  بازگشت به رانندگی

ساعت اول پس از آسیب دیدگیتان، با ماشین آالت  ۲۴حداقل برای 

شما  توانایی. صدمه مغزی میتواند بر نکنیدرانندگی   یا کار وی موتور

   عکس العمل سریع بکاهد. داشتن برای تمرکز کردن و 

 بخصوص اگر نگران مشکالت دید، تان هستید  در صورتیکه نگران توان رانندگی

کندی فکر کردن، کاهش زمان عکس العمل یا قضاوت نادرست هستید با پزشک خود 

 مشورت کنید. 

 یمنیتنها زمانی رانندگی را از سر بگیرید که احساس اعتماد بنفس داشته و با ا

در  ، شاید بهتر باشد کهرا از سر میگیریدد. زمانیکه رانندگی دهیانجام بتوانید آنرا 

مواقعی که ترافیک کمتر است از مسافتهای کوتاه و یا راه هائی که با آن آشنا هستید 

 شروع کنید.

 اجتناب از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی
Avoiding alcohol and drugs 

صدمه بهبودی یافتن از  دوره  در عدم مصرف مواد مخدر و الکل در  ایمنیبیشترین 

مغزی است. الکل و یا داروهای مخدر ممکن است بهبودی شما را کند کرده و شما 

 را در خطر آسیب دیگری قرار دهد. 
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  Managing headaches سر درد مدیریت

 ضربهسر درد یکی از رایجترین اثراتی است که افراد پس از 

 گردن، اعصاب، آسیب دیدگید ناشی از نمغزی تجربه میکنند. سر درد ها میتوان

د ناشی از استرس و یا آسیب نمفاصل، استخوانهای سر یا گردن باشند. همچنین میتوان

را ببینید(. خوشبختانه مانند دیگر اثرات صدمه مغزی ، سر  ۹) صفحه  دندیدگی باش

رود.  از بین می معموال درد با گذشت زمان  

بیش از یک روش برای درمان از که  به این معنیبرای مدیریت سر درد اقدام کنید. 

و یا توانبخشی زندگی  سبکسر درد استفاده کنید مانند خوردن دارو، تغییراتی در 

 فعال.

 اولین گزینه در مقابله با سر درد است و میتواند بسیار . معموال این داروها

مصرف میکنید از قبیل داروهای نسخه ای و غیر داروهایی که موثر باشد. 

 نسخه ای را بطور مرتب با پزشک خود مورد بررسی قرار دهید.

  ی زندگی میتواند به مدیریت سردرد اتغییر درجنبه ه .زندگیسبک تغییر در

: اطمینان نسبت به اینکه به اندازه  کافی ی از این قبیلتغییرات کمک کند.

توان خود،  بافعالیت هایتان تنظیم سرعت انجام میخوابید و استراحت میکنید، 

غذا بطور مرتب، و یادگیری خوردن مایعات به اندازه کافی ، نوشیدن 

 استرس.  مدیریت

 تراپی یا ماساژ ممکن است بهودرمانهای دیگر از قبیل فیزی .توانبخشی فعال 

 درمان سر درد کمک کند. 

 اگر برای کنترل سر دردتان با مشکل روبرو هستید با پزشک خود مشورت کنید. 

     Taking medicines  مصرف داروها

 تنها دارویی را مصرف کنید که پزشک تایید کرده باشد. 
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   Coping with dizziness با سرگیجه سازگاری

 :اتفاق بیفتد دمیتواندلیل  دچنبعد از آن به  سرگیجه  

  مانند: 

 تغییر در دید -

 صدمه به گوش میانی -

 آسیب به گردن -

 عوارض جانبی برخی از داروها -

 احساس اضطراب -

س از آسیب دیدگی فرو کش میکند. در حین پهفته  ۴تا  ۳معموال سرگیجه ظرف 

 و یا زمین نخورید. هداشتن این مشکل، مواظب باشید سرتان دوباره به جایی نخورد

  :نکاتی برای کمک به ایمنی شما هنگام انجام دادن کارها

  آهسته تر حرکت کنید. هنگام بلند شدن یا حرکت کردن بیشتر تامل کنید. سعی

 کنید حرکت ناگهانی نکنید.

  .با احتیاط حرکت حرکاتی که باعث احساس سرگیجه شما میشوند را بشناسید

 کنید.

  برای باال و پایین رفتن از پله ها استفاده کنید. پله ها نرده  از 

 .اشیا را در دسترستان قرار دهید 

 .از نردبان باال نروید و در ارتفاع کار نکنید 

با پزشک خود در مورد سرگیجه یا مشکالت تعادلی مشورت کنید. احتمال دارد 

که پزشک شما بخواهد دالیل ممکن آنرا بررسی نموده و مالقات با یک 

صص یا انجام درمان خاصی را به شما توصیه نماید ) مانند توان بخشی متخ

 (بدست آوردن تعادل

در مورد تغییر تان سرگیجه میتواند بر ایمنی شما در محل کار تاثیر بگذارد. از پزشک

 سوال کنید. خود وظایف شغلی 
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 Difficulties with thinking    کردنمشکالت فکر

اشکال با مشکالتی از قبیل  فکر کردن واضح  ممکن است برایدنبال یک آسیب مغزی ب

. این موارد موجب مواجه گردیدتمرکز، به خاطر آوردن چیزها یا سریع فکر کردن در 

 میشود.  شما محدودیتکند تر شدن و 

 با مشکالت فکری: سازگاری راه هایی برای کمک به شما برای

 چه را که باعث حواسپرتی شما میشود، کم کنید. هر  ،در محیط اطراف 

 صحبت میکنید تلویزیون را خاموش کنید. یوقتیکه تلفنی با کس بطور مثال،

  .در هر مرحله فقط یک کار را انجام دهید 

 سعی کنید چندین کار را با هم انجام ندهید.

  کنید.  تقسیمکارهای بزرگ را به کارهای کوچکتر 

  در نظر بگیرید. نسبت به زمان معمول وقت بیشتری رابرای انجام کارها  

 ط ساکتی کار کنید.یدر صورت امکان در مح 

 ی روزانه برای کمک به یادآوری قرار ها یا اطالعات اه از تقویم یا یادداشت

 مهم استفاده کنید. 

  .اشیای مهم را همیشه در یک جا قرار دهید 

  داشته باشیددر دسترس را قلم و کاغذ برای نوشتن چیزها یک. 

 .برای خودتان لیست تهیه کنید 

 .فعالیتهای خود را برای کمک به  آماده شدن برای روز برنامه ریزی کنید 

 .برای داشتن استراحت در روز برنامه ریزی کنید 
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 کنترل تغییرات  حاالت روحی و استرس
Managing mood changes and stress 

 ضربهبعد از  رنجی یا اندوه  داشتن احساس اضطراب، زود 

آسیب دیدگی  مغزی طبیعی است. این موارد ممکن است از خود  

به و یا نحوه اثر آسیب دیدگی بر زندگی شما ناشی شده باشد. 

 توجه کنید. ، ایجاد شده استتغییرات عمده ای که در حاالت و روحیات شما 

زندگی و  سبکبر کن است استرس بعد از آسیب دیدگی مغزی رایج است. آین آسیب مم

نیز برنامه روزانه شما تاثیر گذار باشد. نگرانی در مورد آسیب دیدگی و تاثیرات آن 

 براسترس شما میفزاید. 

 تر میکند. آهستهبهبودی شما را  ،حاالت روحی و استرسات تغییر

 :نکاتی در مورد کمک به حاالت روحی شما و کم کردن فشارهای روزانه

  به اندازه کافی میخوابید.مطمئن شوید که 

  .غذای سالم و مغذی بخورید 

  را ببینید(. ۱۰دقیقه ای بروید) صفحه  ۵تا  ۱۰هر روز به یک پیاده روی آرام 

 تید که چه کاری میتوانید انجام دهید با پزشک مشورت کنید.ساگر مطمئن نی

  ی به فعالیتها هر کار، در فواصلبا در نظر گرفتن اوقاتی برای استراحت

 خود برگردید. روزانه 

  انجام کارهای روزانه را برنامه ریزی کنید. در مورد  آنچه که در توان

 شماست واقع بین باشید. 

  .فعالیتهایی را که برای شما آرامبخش و لذتبخش است در روز خود بگنجانید 

  .با دوستان و خانواده در تماس باشید 

  وضعیت موقت است و شما بهبود خواهید یادآوری کنید که این بیشتر به خودتان

 یافت.

 با پزشک خود مشورت کنید. دچار وقفه میکندرا تان اگر حاالت روحی شما بهبود

 پذیر است.  امکان کمک از طریق مشاور
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 انجام تمرینات ورزشی و شرکت کردن در ورزش  
Exercising and taking part in sports 

تها و یمغزی، بهتر است فعال ضربهدر طول روزهای نخست پس از 

ورزشهایی که موجب باال رفتن ضربان قلبتان میشود را انجام ندهید. 

ورزش مالیم هر روزه به بهبودی شما کمک میکند. همچنین به کم شدن 

 استرس کمک میکند. 

 دبا پزشک خود مشورت کنی ، قبل از شروع هر ورزشی

 شما میتوانید به ورزش کردن برگردید:  به این ترتیب است که معموال

دقیقه ورزش سبک مانند پیاده روی،  ۱۵تا  ۱۰ساعت  با  ۴۸تا  ۲۴پس از گذشت  .1

 و یا دوچرخه سواری شروع کنید. 

ورزشتان را تا زمانی که احساس میکنید که انجام آن  ) توالی(کم کم تعداد دفعات .2

 افزایش دهید. ،برایتان مشکلی ایجاد نمیکند

تا زمانی که شما احساس میکنید که انجام آن  کم زمان انجام ورزش را ) مدت(کم  .3

 برایتان مشکلی ایجاد نمیکند، افزایش دهید. 

را تا زمانی که شما احساس  (شدتکم کم زمان سختی ورزشی را که انجام میدهید )  .4

 میکنید که انجام آن برایتان مشکلی ایجاد نمیکند، افزایش دهید. 

تر شده اید، احتماال الزم است زمان دب میکنیدردن، هر زمان که احساس ک پس از ورزش

  را کمتر کنید. ی آنهاو شدت ورزشی را که انجام میدهید و یا هر دو

 از سر گیریوجود دارد که در برگیرنده نکات مهم مراحل  دستورالعمل های خاصی

با پزشک  شدید و یا ورزش  . قبل از بازگشت به هر نوع تمرین ورزشیمیباشدورزش 

 خود مشورت کنید.

 ابزار بازگشت به ورزش

cattonline.com/returning-to-sport/ 

  

https://cattonline.com/returning-to-sport/
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    Follow- up   پیگیری

 پزشک به باشد نشده بهتر ندهیآ هفته چند طول در یدگید بیآس آثار کهیدرصورت

 ریسا ای متخصص پزشک کی به را شما است ممکن شما پزشک. دیکن مراجعه

پزشکان متخصص از قبیل: متخصص  دهد ارجاع یپزشک یمراقبتها نیمتخصص

مغز و اعصاب، متخصص طب ورزشی و توانبخشی، چشم پزشک، متخصص 

 گوش و حلق و بینی، روانپزشک

، درمانگر کاری، تعادلعدم از قبیل: درمانگر  پزشکیمتخصصین مراقبتهای 

 فیزیوتراپیست، روانشناس، مشاور

 میتواند ات صدمه مغزی و مشکالت حاصل از آن قطعا بر کارآیی روزمره شماراث

بخاطر سپردن اینکه این اثرات موقت بوده و بیشتر افرادی تاثیر گذار باشد. با اینحال 

از اهمیت ار صدمه مغزی میشوند بطور کامل بهبودی حاصل میکنند چکه د

  برخوردار است.

اگر در منطقه بهداشتی فریزر ) برنابی تا هوپ( زندگی میکنید و به  اطالعات بیشتری 

 نیاز دارید، لطفا با خدمات آسیب دیدگی مغزی تماس بگیرید.

ورتیکه در خارج از منطقه ما زندگی میکنید با اداره بهداشت محل خود تماس صدر 

 بگیرید.
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   My appointments منقرار های مالقات 

یا پرستار متخصص من پزشک خانواده  

My family doctor or nurse practitioner 

 تاریخ

Date  

 زمان

Time  

 تاریخ

Date  

 زمان

Time  

   Other appointments سایر قرارها

 تاریخ

Date  

 زمان

Time  

 تاریخ

Date  

 زمان

Time  

   My Questions سواالت من
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   Online concussion resources مغزی ضربهمنابع آنالین 

مغزی را در وبسایت های زیر جستجو کنید: ضربهشما میتوانید اطالعات مربوط به   

 QR Code* 

 خدمات صدمه مغزی فریزر هلت

 

fraserhealth.ca/concussion 

 راهنمای من در مورد صدمه مغزی ونکوور کستال هلت

 

concussion.vch.ca (سنین باالی ۱۸ سال) 

مغزی ونکوور کستال هلت بهضر در مورد راهنمای من  

 ) نسخه نوجوانان(

 

teenconcussion.vch.ca (سنین زیر ۱۸ سال) 

 

 (  CATT) ابزار آموزش آگاهی                                 

 

cattonline.com 

 

کد کیو آر )مخفف کد پاسخ سریع( نوعی بارکد است که میتوانید آنرا با دوربین هوشمند خود اسکن کرده و *

 شما را به صفحه وب مورد نظر میبرد.

 

http://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/brain-injury/concussion
http://concussion.vch.ca/
https://teenconcussion.vch.ca/
https://cattonline.com/
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