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Farsi 

 خدمات اورژانس

 کودکاندر )سرخفیف  آسیب دیدگی( مغزیضربۀ 
Concussion (Minor Head Injury) in Children 

 فورا تماس بگیرید درصورتیکھ فرزند شما: 911با 
 نشستن و یا در حال راه رفتن از دست  تعادل خود را در ھنگام

 میدھد.
 می افتد یا سکندری میخورد 
 ش را از دست می دھدیقدرت دست یا پا 
 اشیاء از دستش میفتند 
 ) از تاری دید یا دوبینی شکایت ممکن است  نمیتواند واضح ببیند

 )کند
 دحرکات غیر معمول یا جھش ھای بدن و رعشھ (تشنج) دار 

 ریدفرزند خود را بھ اورژانس بیاو وقت ھ چ
  معمولش فرق  کودک شما نسبت بھ ھمیشۀمتوجھ شده اید کھ رفتار

 ست.ا دهکر

  ندارد. را کاریبھ انجام  یو یا تمایلنداشتھ انرژی یچ ھکودک شما 

  ازآسیب سرش داشت را  انجام آنچھ کھ پیشکودک شما توانائی
 دیگر ندارد.

  گیج است.فرزند شما بیقرار، زودرنج ویا 

 .برای بیدار کردن او مشکل دارید 

 از گوشھا یا بینی اش می آید. ع زرد رنگیخون یا مای 

 متداول  باال آوردن، یک یا دو بار(ا بیش از دو بار شم دککو
 .است و در حد انتظار) باال آورده است (استفراغ)

  د.بدتر شده و با مسکن بھتر نمی شوفرزند شما سر دردی دارد کھ 

  و: شما بسیار سن کمی داردکودک 
 داو را آرام یا ساکت کر نمی شود −
 دنمیخوراز سینھ شیر نمیخورد و یا غذا  −

 است دیدهآسیب  فرزند شمار س
را  مغزی ضربۀمربوط بھ  جدیئم عالیک از تیم پزشکی ما ھیچ 

ضربۀ مغزی نوعی آسیب دیدگی مغز است کھ با  .مشاھده نکرده اند
تشخیص نیست. عکس برداری معمولی (با اشعۀ ایکس) و یا اسکن قابل 

بگذارد و  رکودک تاثیحافظۀ فکر کردن و نحوۀ روی این آسیب میتواند 
   مختلفی بشود. عوارضممکن است منجر بھ 

مراقبت دقیق از  میتواند بھ خانھ برود.فرزندتان تحت مراقبت شما 
و پدر بعنوان ساعت آینده اھمیت دارد. شما  48تا  24فرزندتان ظرف 

ھر گونھ رفتار غیر عادی در مالحظۀ برای  شخصبھترین  مادر
 د.تیتان ھسدفرزن

 در خانھ ت کودکعیوضچگونگی بررسی 
در صورتیکھ فرزند شما تمایل بھ خوابیدن دارد، بگذارید بخوابد. 

 دتانفرزن بررسی وضعیتخوابیدن برای کودک شما مفید است ولی 
 .است اھمیتحائز ساعت آینده  48تا  24ظرف 

 حاصل کنید کھ کودک شما: اطمینان 
 نامش را می داند −
 شما را میشناسد −
 یداند کجاستم −
 بھ راحتی از خواب بیدار میشود معمولطابق م −
 محکم بگیردبا ھر دو دست دستھای شما را می تواند  −
 نیستخون یا مایع شفافی گوشھا یا بینی اش  در −
 بھ راحتی نفس میکشد −
 درد زیادی احساس نمیکند−

در بارۀ فرزندتان  اطمینان داشتھ  بھ احساس درونی خودنسبت 
فقط اتی ھستند کھ ر تغییردیدگی س م آسیبئ. بعضی از عالباشید

 .تشخیص آنھاستقادر بھ  کسی کھ کودک را بخوبی میشناسد



 ادامھ – ودکان) درکی خفیف سرضربۀ مغزی(آسیب دیدگ
Concussion (Minor Head Injury) in Children - continued 
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ھائی برای کمک بھ بھبودی کودک شما  توصیھ
بھ اندازۀ کافی طمینان حاصل کنید کھ فرزند شما شبھا ا •

 و در طول روز نیز استراحت میکند.د خوابمی

بھ  ارهیکببھ  دریج و نھتباطمینان حاصل کنید کھ فرزند شما  •
 گردد.میفعالیت ھای روزمره اش باز

بازی میزان سر و صداو محرک ھایی (از قبیل تلویزیون،   •
،  آی پد، کامپیوتر و سایر وسائل الکترونیک ،ئیویدیو ھای

 ) را محدود کنید.و غیره موزیک بلند

فقط یک کار را انجام بدھید  نوبتھر دربا کودکتان سعی کنید  •
 حواسش پرت نشود.تا 

، تا بخاطر بسپارد نکھ بھ کودک خود کمک کنیدی آبرا •
 و از تقویم استفاده کنید. بنویسیدیادداشت 

 (اعضای خانواده، با افراد دیگری کھ کودک شما را میشناسند •
مربی ھا و  پرستار کودک، مشاوران، معلم ھا، دوستان،

کودکتان صحبت کنید . الزم ب دیدگی غیره) راجع بھ آسی
تا بتوانند کمک کنند. افتاده است  یاتفاقچھ کھ آنھا بدانند  است

شدۀ ابزار ارتباطی ضمیمھ  ،مدرسھ روبرای کودکان  •
سپس  و ’Return to School‘ "مدرسھ  بازگشت بھ "

  کنید. دنبالرا  ’Return to Activity‘" فعالیت"بازگشت بھ 

 نالین در مورد ضربۀ مغزیمنابع آ
وسائل کمک آموزشی آگاھی در مورد ضربۀ 

 cattonline.com                          مغزی
 مربیان یا ورزشکاران، یا مراقبین  ر و مادرھادپ

 نتخاب کنیدرا ا

 ت کاناداچتر نجا
parachutecanada.org 

را انتخاب  "’Injury Topic " "سیبآ موضوع "
نتخاب را ا ضربۀ مغزی" ”Concussion“سپس کرده و 

 نمایید

) برگرفتھ 2012بر چیلدرن ھاسپیتال بی سی (اکت" بخش اورژانس  با کسب اجازه از "آسیب دیدگی سر در ابتدا
 .ته اسشد

 ساعت آینده 24ی ط
رد استفاده ایبوبروفن برای سرد یامیتوانید از استامینوفن ساده  •

 (تایلنول یکی از انواع استامینوفن میباشد.) ید.کن

استفاده نکنید.  داروھای آرام بخش و داروھای مسکن قویتر از 
 دیدگیاز مھمترین عالئم آسیب خی براین داروھا است ممکن 

  د.نرا پنھان کن

اگر داروھای مسکن ساده اثری نداشتھ باشد با پزشک خانواده 
 تماس بگیرید. 

ما تا چند روز دل بھم خوردگی (حالت ن است کودک شممک •
بجای وعده ھای بزرگ غذائی بھ او میان  شد.داشتھ با )تھوع

 وعده ھای کوچک و نوشیدنی بدھید.

ھ بتوانید او را ببینید. تا ک را در جائی قرار دھید فرزندتان •
یابد بھ دک شما دوباره سالمت خود را باز زمانی کھ کو

 اجازۀ  ش کتاب بخوانید.برای یاکنید  یآرامی با او باز
استراحت مھم  ندھید. را بھ او یا بازیھای خشن و یا مسابقھ

 است.

 برای آنکھ بیشتربدانید خوب است سوال کنید:
پزشک خانوادۀ خود  از •
5511-451-604                          ز توانمندی بی سیمرک •

    )یا کمتر لسا 12(برای سنین      
6291-737-604  در نوجوانیکلینیک صدمات مغزی پیچیده  •

 سال) 15تا  12برای سنین (     
7431-514-604   فریزر ھلت مغزیصدمات خدمات  •

 سال) 18تا  16برای سنین (      
 را جستجو کنید “concussion”و   fraserhealth.caآنالین:      
                   0999-314-800-1مراقبتھای مجازی فریزر ھلت •

یا گفتگوی زنده (چت آنالین) در سایت  
 fraserhealth.ca/virtualcare 
 شب 10صبح تا  10ھمھ روزه از ساعت   

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

برای زبان.  130قابل دسترسی بھ ساعت باز است.  24لت لینک بی سی در تمامی ھ
از طریق درخواست مترجم، زبان مورد نظر خود را بھ انگلیسی بگویید. صبر کنید تا مترجم 

 تلفن بھ شما ملحق شود

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