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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

میگرنیسردرد  –راهنمای بیماران   

حال ٍ عالین ؿوا ٌّگام هشاجعِ تیواس گشاهی خاًن / آقای ................................ ؿوا تِ علت اتتال تِ ػشدسد تِ اٍسطاًغ هشاجعِ کشدُ ایذ تا تَجِ تِ ؿشح 

یا تیواسی خطشًاک ؿذیذی تشای ػشدسد ؿوا ٍجَد ًذاسد ٍ ًیاص تِ تؼتشی ًذاسیذ تٌاتشایي دس  علت صهیٌِ ای هْن ٍ ،اًجام ؿذُتشسػی ّاٍ هعایٌات 

 حال حاضش هی تَاًیذ تِ هٌضل تاص گشدیذ.

ى آػشدسد هیگشًی ًاؿی اص ًَعی اختالل عشٍقی دس سگْای هغض ٍ پَػت ػش اػت کِ دس اغلة هَاسد ًقؾ طًتیک ٍ ػاتقِ فاهیلی هثثت دس اتتال تِ 

سٍص طَل هی کـذ. 3ػاعت تا  4ؿذُ ٍ ّش حولِ ی آى حذٍد  داضطشاب،فـاس علثی ٍ خؼتگی ؿذیذ تاعث تحشیک تشٍص ػشدس تاسص اػت.  

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

جْت کٌتشل دسد دس اتتذا اص داسٍّای ضذ دسد خَساکی هعوَلی هثل اػتاهیٌَفي، تشٍفي، ًاپشٍکؼي یا طلَفي اػتفادُ کٌیذ.-1  

پضؿک هشاجعِ کٌیذ.ی هیگشى تِ داسٍّای تخللی ٍیظُ جْت تجَیض ؿوا تا ایي داسٍّا تْثَد ًوی یاتذ ددس كَستی کِ ػشدس-2  

عشٍقی هثتال ّؼتیذ حتواً تِ پضؿک اطالع دّیذ چَى دس ایي ؿشایط هلشف داسٍّای  –قلثی  دس كَستی کِ تاسداس تَدُ یا تِ تیواسی ّای هضهي-3

 ضذ هیگشى تا عَاسم خطشًاکی ّوشاُ خَاّذ تَد.

ػاعت دس ؿثاًِ سٍص( 8-10ٍیذ. ) اػتشاحت کافی ٍ خَاب هٌظن داؿتِ تاؿیذٍ دس ػاعات هـخق تِ سختخَاب تش-4  

اص حضَس دس هحیط ّایی تا ًَس ٍ كذای صیاد خَدداسی کٌیذ.-5  

اصی کاهپیَتشی پشّیض کٌیذ.تکشدى، کاس کشدى تا کاهپیَتش یا اًجام  ِاص تواؿای تلَیضیَى، هطالع-6  

ی یخ یا کوپشع ػشد تش سٍی هٌاطق دسدًاک ػش قشاس دّیذ. کیؼِ-7  

ّای فیضیکی ٍرٌّی ػٌگیي تا صهاى تْثَدی دسد خَدداسی کشدُ ٍ تِ اػتشاحت تپشداصیذ.اص اًجام فعالیت -8  

داسی کٌیذ.دٌّگام تشٍص حوالت اص ساًٌذگی خَ-9  

گیشی اص تشٍص دٍتاسُ ی یض اص آًْاتاعث کٌتشل ػشدس ٍ پیـعلل صیش هی تَاًذتاعث ایجاد، تـذیذ یا تکشاس حوالت ػشدسد ّای هیگشًی ؿًَذکِ پشّ-10

خَاّذ ؿذ: آى  

فـاسّای علثی ٍ ّیجاًات عاطفی ٍ احؼاػی ) هْوتشیي عاهل(خؼتگی ؿذیذ، اػتشع، اضطشاب،    _       

افؼشدگی   _       

قاعذگی   _        

هلشف قشف ّای جلَگیشی اص تاسداسی  _        

خَاتیذى تؼیاس کن ٍ تی ًظوی ّای خَاب  _        
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ًاکافی یا سطین ّای افشاطی کاّؾ ٍصى ٍ یا غزا خَسدى کن گیي ٍ حجینچشب ٍ ػٌغزاّای   _         

اػتعوال ػیگاس یا اػتـوام دٍد ػیگاس  _         

كذاٍحضَس دس هکاى ّای ؿلَغ ٍ پشػش _     

  هلشف کن هایعات ٍ کن آتی تذى ) تِ ٍیظُ دس ٌّگام فعالیت(    _     

هیَُ ّای تشؽ، هَص، تادهجاى، آجیل ؿَس، تشؿی جات، چیپغ ٍ پفک ٍ اًَاع ػغ ّا.غزاّایی هاًٌذ: اًَاع ادٍیِ، ؿکالت،     _       

 

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

ػاعت   24تـذیذ دسد یا عذم ّشگًَِ تْثَدی دس طَل          

  تشٍص تَْع یا اػتشاغ هکشس تِ طَسی کِ قادس تِ خَسدى ٍ آؿاهیذى ًثاؿیذ.       

ػشدسدی کِ هٌجش تِ تیذاسؿذى اص خَاب ؿَد         

ػشدسد ًاؿی اص ضشتِ                

دسجِ 38تة تاالی          

ػفتی یا دسدًاکی حشکات گشدى         

ضعف یا تی حؼی اًذام ّا              

فلج اًذام ّا        

اختالل تکلن        

تشٍص تـٌج             

گیجی ٍ هٌگی یا کاّؾ ػطح َّؿیاسی              

عذم پاػخ هٌاػة تِ داسٍّا ٍ اداهِ ی دسد یا تکشاس حوالت دسد       

 


