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Emergency Services خدمات اورژانس  

Concussion (Minor Head Injury) in Adults 
 ضربۀ مغزی(آسیب مغزی خفیف) در بزرگساالن 

تنھا بمانید، زیرا ممکن است عالئم شدیدتری ساعت آینده نباید  24در  
از  تمراقبار نزدیک مسئولیت باید  یبروز کند. فرد بزرگسال دیگر

 .را بعھده بگیردشما 

 در موارد زیر بھ نزدیکترین اورژانس مراجعھ کنید:
  سر دردی دارید کھ بدتر شده یا با داروھای مسکن از بین

 نمیرود.
  استراحت از بین نمیرود.احساس سرگیجھ میکنید کھ با 
 احساس تھوع دارید یا دو بار یا بیشتر استفراغ میکنید. 
 .تغییراتی در بینایی خود مشاھده میکنید 

 بالفاصلھ تماس بگیرید، اگر: 1-1-9با 
 .دچار لرز غیر قابل کنترل، لرزش یا تشنج ھستید 
 .بسیار خواب آلوده ھستید 
  شفتگی ھستید.آدچار گیجی، بیقراری یا 
 .نمیتوانند شما را بیدار کنند 
 .در دستھا و یا پاھایتان احساس ضعف میکنید 
 .بریده بریده حرف میزنید 
 .ھنگام راه رفتن تلو تلو میخورید 
 .ازگوش یا گوش ھایتان مایع شفافی ترشح میشود 

در اثر ضربۀ مستقیم بھ سر کھ آسیب سر 
باعث تکان خوردن و لرزیدن مغز میشود، 

در صورتیکھ این ضربھ  .بوجود میاید
آنقدر شدید باشد کھ موجب اسیب مغزی 

، بھ آن ضربۀ مغزی میگویند.بشود  
پزشکی کھ شما را مورد معاینھ قرار داده 

مبنی بر عوارض جدی  نشانھ ای است ھیچ 
در اثر آسیب وارده بھ سر شما را مشاھده نکرده است. انتظار 

 میرود بسرعت بھبود پیدا کنید. 

رایج آسیب بھ سر چیست؟  چقدر طول میکشد تا از بین عالئم 
د؟نبرو  

 معمولترین عالئم از این قرار ھستند:
 سر درد، خستگی، سرگیجھ −
 مشکل خواب  −
 اشکال در تمرکز و یادگیری مطالب جدید −
 احساس اضطراب، افسردگی یا زود رنج بودن−

این ممکن است ھیچیک از این عالئم را نداشتھ یا تعدادی و یا ھمۀ 
عالئم را داشتھ باشید. این عالئم ممکن است بالفاصلھ یا در ظرف 

چند روز آشکار شوند. این عالئم بعنوان بخشی از روند طبیعی 
 بھبودی بشمار میایند.

از آسیب بھ سر در مورد ھر شخصی متفاوت است.  یافتن بھبود
بیشتر افراد ظرف چند ساعت یا چند روز احساس میکنند بھتر شده 

، با اینھمھ بعضی از عالئم ممکن است تا یک ھفتھ یا بیشتر اند
 طول بکشد. 

Farsi 
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How to take care of yourself at home                     د؟یچگونھ در منزل از خود مراقبت کن            
  و ورزش تھایفعال

بھ  دیتوانیم دیسر نداشتھ باش بیمرتبط با آس یعالئم کھیتا زمان    •
 .دیادامھ بدھ یتانھا تیفعالیا ورزش 

 یرو یو دوچرخھ سوار یرو ادهیورزش سبک مانند پ کیبا     •
 .دیثابت شروع کن ۀدوچرخ

 شیورزش را افزا ای تیکم کم طول مدت و تناوب ھر فعال    •
 .دیدھ

قبل از  د،یشده باش بیورزش دچار آسحین در  کھیدر صورت    •
  .دیآن ورزش با پزشک مشورت کن ۀشروع دوبار

 ینوع ورزش تماس چیدر ھ ،یبھبودبھ کامل دستیابی تا زمان     •
کھ در آن احتمال ضربھ بھ سر وجود  یورزشھر نوع  ایو 

 ،یاسک ،ییکایفوتبال، فوتبال آمر ،ی(مانند ھاک داشتھ باشد
 کھی. زماندی) شرکت نکنیدوچرخھ سوار ایو  نگیاسنو برد

 .خواھد کرد لعپزشکتان شما را مط د،یباش افتھیکامال بھبود 
کھ در آن احتمال  یورزش تیانجام ھر نوع فعالدر صورت     •

بھ سر  یمنیکاله ا شھیضربھ بھ سر وجود داشتھ باشد، ھم
  .دیبگذار

 یخود بھ راھکار ھا یدر مورد بھبود یزیبرنامھ ر یبرا
شده است  مھیبازگشت بھ کار" کھ ضم"" و تیبازگشت بھ فعال"

.دیمراجعھ کن

 استراحت کنید  
 تا یک روز بعد یا بیشتر در خانھ بمانید.  •
 بازگردید.خود  ۀکم کم بھ فعالیتھای روزمر •

خود داری ساعت آینده از انجام فعالیتھای جسمی شدید  24در  •
 .کنید

کار و یا با کامپیوتر  نگاه نکنیدبرای مدت طوالنی تلویزیون  •
 .نکنید

 رانندگی 
 .رانندگی نکنیدساعت آینده  24در  •

ھفتۀ آینده، در صورتیکھ مشکل تمرکز دارید، تا زمان در طول  •
برطرف شدن آن عالئم رانندگی نکنید و با ماشین آالت کار 

 نکنید.

 سالمت 
. در صورتیکھ ننوشیدمشروب الکلی آینده ساعت  24 برایحداقل  •

شما ادامھ داشتھ باشد، مشروب الکلی ننوشید تا زمانیکھ سر درد 
 کند. المعپزشک شما آنرا بیخطر ا

تجویز شده برای شما تنھا داروھایی را استفاده کنید کھ توسط پزشک  •
 باشد.

، ایبوبروفن و یا سایر داروھای ضد التھابی )ASA(از آسپرین •
 . این داروھا احتمال خونریزی را بیشتر میکند.استفاده نکنید

 :سوال کنید کھ بھتر استبرای آنکھ بیشتربدانید 

از پزشک خانوادۀ خود  •
7431-514-604   فریزر ھلت مغزی صدماتخدمات  •

Email: concussion@fraserhealth.ca 
 را جستجو کنید“concussion”و   fraserhealth.caآنالین:

0999-314-800-1    مراقبتھای مجازی فریزر ھلت •
 :یا گفتگوی زنده (چت آنالین) در

fraserhealth.ca/virtualcare 
 شب 10صبح تا  10ھمھ روزه از ساعت 

برای ناشنوایان و یا کم شنوایان) و  1-1-7(شمارۀ  1-1-8با شمارۀ  •
 HealthLinkBC.ca  آنالین دریا 

 130قابل دسترسی بھ ساعت باز است.  24ھلت لینک بی سی در تمامی  
برای درخواست مترجم، زبان مورد نظر خود را بھ انگلیسی بگویید. زبان. 

 تلفن بھ شما ملحق شود.از طریق صبر کنید تا مترجم 

 منابع آنالین در مورد ضربۀ مغزی
MyGuide Concussion 

ضربۀ مغزی راھنمای من 
اف  یتوسط ج یدر مورد بھبود یشخص یراھنما

 concussion.vch.ca استرانگ

Concussion Awareness Training 
Tool 

یمغز ۀدر مورد ضرب یآگاھ یوسائل کمک آموزش  
 cattonline.com 

 Workers and‘یا کارکنان و محیط ھای کاری  ’Athlete‘ ورزشکاران
Workplaces’ را انتخاب کنید 

Parachute Canada  
  چتر نجات کانادا

parachutecanada.org 
" را انتخاب کرده و ’Injury Topic "موضوع  اسیب""

" "ضربۀ مغزی را انتخاب Concussionسپس 
 نمایید نمایید"ضربۀ مغزی را انتخاب 

mailto:concussion@fraserhealth.ca
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/brain-injury/concussion
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care
http://concussion.vch.ca/
http://www.cattonline.com/
https://parachute.ca/en/injury-topic/concussion/

	Emergency Services خدمات اورژانس

