 -8از حضور در محیط هایی باا واور ص اا ای زیااد
خودداری کنی .

در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجدداً به اورژانس
یا پزشک مراجعه کنید:

 -9از تماشای تلویزیون ص مطالعه کردن پرهیز کنی .
 -01از کار کردن با کامپیوتر یا اوجام باازی هاای
کامپیوتری پرهیز کنی .
 -00کیسه یخ یاا کمپارس دارد بار رصی منااق
دردواک در قرار دهی .
 -01از اوجام فعالیت های فیزیکی ص ذهنی دانیی

 تش ی درد یاا طا م هرگوواه بهباودی در قاو 11
داطت
 برصز تهوع ص اداوراغ مکرر باه قاوری کاه قاادر باه
خوردن ص آشامی ن وباشی .

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

 برصز شکل ج ی ی از دردرد یا برصز واگهاوی در درد
بسیار ش ی ی که تاکنون مشابه آن را تجربه وکارده
ای .
 دردردی که منجر به بی ار ش ن از خواب شود.
 افزایش تناصب حمالع دردرد

تا زمان بهبود درد خودداری کرده ص باه ادااراحت

 دردرد واشی از ضربه

بپردازی .

 برصز اصلی حملاه ی داردرد شا ی در دا باا ی
11دا

 -01از هیجاواااع طاااقویک صاکاانش هااای شاا ی
احسادیک بحث ص مجادله بپرهیزی .
 -01هنیام برصز حمالع ازراون گی خودداری کنی .
 -01در اورع برصز اصلای طالما ص وشااوه هاای
هش ار برصز دردردک کار ص فعالیت خاود را ماوقا

 تب با ی  18درجه
 فلج او امک برصز تشنجک اخاال تعاد ک گیجی ص کاهش
هوشیاری.
منبع  :دداورالعمل یکپارچه ترخیص از اصرژاوس (دیاا)

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی
صاح آموزش به بیمار

کردهک قب توایه های قبل به اداراحت بپردازی .
ص دارصی همیشیی خود را در همان مراحل اباا ایی
مصرف کنی .

وا حد آ موزش به بی مار روز های یک

 -01در فواال بی حمالع به صرزش هاای هاوازی
مالی ح اقل  1ووبت در هواه ص هربار حا اقل 11
دقیقه بپردازی .

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
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عالئم شامل :

در درد یک صاژه کلی ص طمومی ادت که شامل
مجموطه دردهای گردنک اورعک چش ها ص در (داخل
جمجمهک طضالع یا پودت در) می شود .دردرد از
شکایاع بسیار شایع در میان مراجعه کنن گان به
پزشکان ص اصرژاوس ها می باش ص  11تا  71درا
افراد جوان ح اقل یکبار در ماه حمله ی دردرد را
تجربه می کنن  .هر چن گاهی در درد ممک

ادت

واشی از طلل مه ص یا خطرواکی مثل افزایش ش ی
فشارخونک خووریزی یا توده های داخل جمجمه یا
طوووت ددایاه طصبی باش  .اما ای

طلل شیوع

بسیار کمی دارو ص بطور معمو مشاه ه ومی شود.

 درد ش ی ص ضربان دار

توصیه های زیر توجه کنید :

 درد اغلب یک قرفه با احاما برصز در دمت مقابل
در حمالع بع ی
 تهوع ص اداوراغ
 حسادیت به وور ص ا ا ص ط م تحمل آن (ترس از
وور -ترس از ا ا)
 ط م تحمل بوهای ش ی ص مخال
 ط م تواوایی در اوجام فعالیت های جسمی ص
فیزیکی
 احساس ضع ص خسایی ص واخوشی
 تحریک پذیری
 آبریزش بینی یا اشک ریزش
طالمت هش ار ص پیش آگهی که معمو ً 01-11

دردرد مییروی واشی از ووطی اخاال

طرصقی در

دقیقه قبل از شرصع درد رخ می ده )

رگهای مغز ص پودت در ادت که در اغلب موارد
وقش ژوایک ص دابقه ی فامیلی مثبت در اباال به آن
بارز بوده ص یک بیماری شایع بویژه در میان زوان
جوان ص میاوسا می باش  .اضطرابک فشار طصبی ص
خسایی ش ی باطث تحریک برصز دردرد ش ه ص هر
حمله آن معمو ً  1داطت تا  1رصز قو می کش ص

 -0بارای درماان داردردهای مییروای قیا صداایعی
ازدارصها موجود ادت کاه ارار بخشای آوهاا در افاراد

 صجود اصرا (در برخی موارد صجود دارد که یک

سردرد میگرنی چیست؟

پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و

تشخیص

مخال

ماواصع ادت ص دارصی خاای باا ارار بخشای

صیژه تأیی وش ه ادت.
 -1جهت کنار درد ابا ا از دارصهای ضا درد خاوراکی
معمولی اداواده کنی .
 -1در اورت ی که دردرد شاما باا ایا دارصهاا بهباود
ومی یاب جهت تجاویز دارصهاای تخصصای صیاژه ی
درمان مییرن به پزشک مراجعه کنی .
 -1در اورتی که دارصی خاای را به قور ما اصم بارای
دایر بیماری ها مصرف می کنی جهت ادامه درمان باا
پزشک مشورع کرده ص از قطع یا تغییر میزان دارصهاا
به قور خوددراوه خودداری کنی .
 -1توجه داشاه باشی مصارف بایش از حا دارصهاای
مسک باطث ایجاد صابسایی در شما خواه شا ک باه
شکلی که در اورع ط م مصرف آن دچار طود دردرد

بر اداس شرح حا ک طالم ص معایناع فیزیکی اورع
می گیرد ص به و رع ویاز به اوجام تست های تشخیصی
یا رصش های تصویربرداری خواه ش .

خواهی ش .
 -1در یک اتاا آرامک خلاوعک خناک ص کاامال ً تاریاک
اداراحت کنی .
 -7اداراحت کافی ص خواب مان

باطث اخاال در اوجام فعالیت های رصزمره می شود.

داشااه باشای ص در

داطاع مشخص به رخاخواب برصی
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