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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

(کالستر خوشه ای ) سردرد –راهنمای بیماران   

حال ٍ ػالین ضوا ٌّگام هراجؼِ تیوار گراهی ذاًن / آقای ................................ ضوا تِ ػلت اتتال تِ سرزرز تِ اٍرشاًس هراجؼِ کرزُ ایس تا تَجِ تِ ضرح 

هؼایٌات اًجام ضسُ ،ػلت زهیٌِ ای هْن ٍیا تیواری ذطرًاک ضسیسی ترای سرزرز ضوا ٍجَز ًسارز ٍ ًیاز تِ تستری ًساریس تٌاترایي زر  تررسی ّاٍ

 حال حاضر هی تَاًیس تِ هٌسل تاز گرزیس.

ٍ اضک ریسش ضسیس چطن ٍ ذَضِ ای احساس زرز ضسیس، سَزضی ٍتیس یک طرفِ زر سر ٍ صَرت،ضقیقِ ٍ اطراف چطن ّوراُ تا  قرهسی سرزرز 

حوالت هوکي آتریسش تیٌی زرّواى سوت هثتال کِ اغلة زر ًیوِ ّای ضة رخ زازُ ٍ تاػث تیسار ضسى از ذَاب ٍ ّوراُ تا اضطراب ضسیس است.

زقیقِ طَل هیکطس. 30زقیقِ ٍ گاُ تا  5-10است زر طَل رٍز چٌسیي ًَتت تکرار ضَز کِ ّر ًَتت   

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ: 

ػَاهل ایجاز تٌص ٍ استرس ٍ فطار ػصثی را ضٌاسایی کرزُ ٍ تا حس اهکاى از آى زٍری کٌیس.-1  

ساػت زر ضثاًِ رٍز( 8-10استراحت کافی ٍ ذَاب هٌظن زاضتِ تاضیسٍ زر ساػات هطرص تِ رذترَاب ترٍیس. )  -2  

زار ٍ الکلی جساً ذَززاری کٌیس.از هصرف سیگار ٍ ًَضاتِ ّای گاز -3  

ٍ از استفازُ ّوسهاى زارٍّای هسکي از  زر صَرتی کِ پسضک ٌّگام ترذیص زارٍی ذاصی ترای ضوا تجَیس کرزُ است تٌْا ّواى را هصرف کٌیس-4

 اًَاع هرتلف تپرّیسیس.

تکویل زرهاى ٍ تجَیس زارٍّای الزم ترای پیطگیری از  حوالت زرز هؼوَالً تِ زارٍّای ضس زرز هؼوَلی پاسری هٌاسة ًوی زٌّس تٌاترایي جْت-5

) ًَرٍلَشیست( هراجؼِ کٌیس.ترٍز حوالت تِ هترصص هغس ٍ اػصاب   

 زر صَرتی کِ زارٍّای ذاصی را تِ طَر هساٍم ترای سایر تیواریْا هصرف هی کٌیس )قلثی ( تِ ّیچ ٍجِ ضرصاً اقسام تِ قطغ یا تغییر هیساى-6

ی ازاهِ زرهاى تا پسضک ذَز هطَرت کٌیس. هصرف آى ًکرزُ ٍ ترا  

از اًجام فؼالیت ّای فیسیکی ٍشٌّی سٌگیي تا زهاى تْثَزی زرز ذَززاری کرزُ ٍ تِ استراحت تپرزازیس.-7  

از ّیجاًات ػاطفی ٍ ٍاکٌص ّای ضسیس احساسی ٍ تحث ٍ هجازلِ تپرّیسیس.-9  

ذَززاری کٌیس.از ذَاتیسى زر اتاق ّای تسیار گرم یا تسٍى تَْیِ  -10  

ٌّگام ترٍزحوالت از راًٌسگی ذَززاری کٌیس. -11  

 

  در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک خود مراجعه نمائیذ:

ساػت   24تطسیس زرز یا ػسم ّرگًَِ تْثَزی زر طَل          

  آضاهیسى ًثاضیس.راؽ هکرر تِ طَری کِ قازر تِ ذَرزى ٍ فترٍز تَْع یا است       
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سرزرزی کِ هٌجر تِ تیسارضسى از ذَاب ضَز         

سرزرز ًاضی از ضرتِ                

زرجِ 38تة تاالی          

سفتی یا زرزًاکی حرکات گرزى         

ضؼف یا تی حسی اًسام ّا              

فلج اًسام ّا        

اذتالل تکلن        

ترٍز تطٌج             

گیجی ٍ هٌگی یا کاّص سطح َّضیاری              

ػسم پاسد هٌاسة تِ زارٍّا ٍ ازاهِ ی زرز یا تکرار حوالت زرز       

   تغییرات تیٌایی، تاری زیس یا زٍتیٌی     

ترٍز ػَارض هرتثط تا زارٍّا       

را تجرتِ ًکرزُ ایس.ترٍز ًاگْاًی سرزرزتسیار ضسیسی کِ تا کٌَى هطاتِ آى        


