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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

سردرد تنشی )عصبی( –راهنمای بیماران   

ؿوا تِ ػلت اتتال تِ ػشدسد تِ اٍسطاًغ هشاجؼِ کشدُ ایذ تا تَجِ تِ ؿشح حال ٍ  ................................آقای  تیواس گشاهی خاًن /

هؼایٌات اًجام ؿذُ ،ػلت صهیٌِ ای هْن ٍیا تیواسی خطشًاک ؿذیذی تشای ػشدسد ؿوا ػالین ؿوا ٌّگام هشاجؼِ تشسػی ّاٍ 

شایي دس حال حاضش هی تَاًیذ تِ هٌضل تاص گشدیذ.تاد ًذاسد ٍ ًیاص تِ تؼتشی ًذاسیذ تٌٍجَ  

 .تا تَجِ تِ ػالین ٍ ؿشح حال ًیاص تِ ػی تی اػکي ًذاسیذ 

 ش طثیؼی دسآى هـاّذُ ًوی ؿَد.تشای ؿوا ػی تی اػکي اًجام ؿذُ کِ یافتِ ی غی 

گشدى ٍ ؿاًِ ّا تَدُ کِ ؿایغ تشیي ًَع ػشدسد تِ ٍیظُ  –صَست -ػشدسد تٌـی )ػصثی( ًاؿی اص گشفتگی ٍ ػفتی ػضالت ػش

ٍ ػاسضِ جذی ٍخطشًاکی سا  دس هیاى افشاد جَاى ٍ هیاًؼال هی تاؿذ دس اکثش هَاسد حتی تذٍى دسهاى خَدتخَد تْثَد یافتِ

ایجاد یا تـذیذ ؿذُ ٍ کوتش اص یک ػاػت تا چٌذ سٍص اداهِ  خؼتگی -اػتشع –سد.ایي ػشدسدّا تا فـاسّای ػصثی تذًثال ًذا

 هی یاتذٍهوکي اػت دس هاُ تکشاس ؿًَذ.

 ػالین ػشدسد تٌـی:

احؼاع دسد دس ؿقیقِ ّا  –احؼاع فـاس ٍ ػٌگیٌی دٍستا دٍسػش –اى قلة ٍ اغلة دٍ طشفِ تتذٍى ضش فـاسًذُ –دسد هذاٍم 

تـذیذ دسد تا خؼتگی رٌّی یا  -اختالل توشکض–تَاًایی دس تِ خَاب سفتي  اختالل خَاب ٍػذم –، فک ،گشدى ٍ ؿاًِ ّا 

ػذم ایجاد اختالل یا ًاتَاًی دس اًجام فؼالیت ّای –ػذم ٍجَد تَْع ٍاػتفشاؽ هکشس  –جؼوی ،ػشٍصذا ٍ فـاسّای ػصثی 

ُ سفتي.ذ ساٌک هاًثهؼوَل ٍ ػ  

تا صهاى تْثَدی تِ ًکات ٍ تَصیِ ّای صیش تَجِ ًواییذ: پغ اص تشخیص لطفاً  

شٍفي ، ًاپشٍکؼي ٍ یا طلَفي اػتفادُ ؼوَلی هاًٌذ اػتاهیٌَفي ، اػپشیي،پجْت کٌتشل دسد اص داسٍّای ضذ دسد خَساک ه-1

 کٌیذ.

کشدُ اػت تٌْا ّواى سا هصشف کٌیذ ٍ اص اػتفادُ دس صَستی کِ پضؿک ٌّگام تشخیص داسٍّای خاصی سا تشای ؿوا تجَیض  -2

 ّن صهاى داسٍّای هؼکي اص اًَاع هختلف تپشّیضیذ.

 3هصشف تیؾ اص حذ داسٍّای هؼکي تاػث ایجاد ٍاتؼتگی دس ؿوا خَاّذ ؿذ دس صَست ًیاص تِ اػتفادُ اص هؼکي تیؾ اص  -3

 سٍص دس ّفتِ تا پضؿک هـَست ؿَد.

في ،طلَفي ٍ ًاپشٍکؼي تاػث تشٍص ًاساحتی ّای گَاسؿی ٍکلیَی ٍ افضایؾ ٍآػپشیي،تشکٌیذ هصشف تیؾ اص حذ  تَجِ-4

 احتوال خًَشیضی هؼذُ هی ؿَد.
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یذ.ٌاص آػپشیي اػتفادُ ًک جْت کٌتشل دسد دس کَدکاى ٍ ًَجَاًاى -5  

کافی هصشف ًواییذ.ٍ خلَت اػتشاحت کٌیذٍآب  سام ،تاسیکآاػتشاحت کافی ٍ خَاب هٌظن داؿتِ تاؿیذ دس یک اتاق  -6  

ػضالت گشدى ٍ ؿاًِ ّای خَد سا هاػاطدّیذ ٍ دٍؽ آب گشم تگیشیذ. -7  

ػاػت خَدداسی کٌیذ. 24هذت  اص اًجام فؼالیت ّای ػٌگیي جؼواًی ٍ فیضیکی حذاقل تِ-8  

اص ّیجاًات ػاطفی ،ٍاکٌؾ ّای ؿذیذ احؼاػی ،تحث ٍ هجادلِ تپشّیضیذ.-9  

ًَتت دس ّفتِ اًجام دّیذ. )پیادُ سٍی( 3تِ طَس هٌظن ٍ حذاقل ٍسصؽ ّای ػثک ٍ هالین َّاصی -10  

اًَاع ػغ ٍ هصشف الکل ٍ ػیگاس کـیذُ ٍ غزاّای  -پیاص خام –آجیل  –کٌؼشٍّا  –ؿکالت  –غزاّایی هاًٌذادٍیِ -11

.ؿًَذ تاػث تـذیذ ػشدسدّای تٌـی هی چشب ٍ ػٌگیي  

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

ػاػت   24تـذیذ دسد یا ػذم ّشگًَِ تْثَدی دس طَل  *           

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

ػشدسدی کِ هٌجش تِ تیذاسؿذى اص خَاب ؿَد *   

شتِ       ػشدسد ًاؿی اص ض *  

دسجِ 38تة تاالی   *  

ػفتی یا دسدًاکی حشکات گشدى *  

  ضؼف یا تی حؼی اًذام ّا       *

فلج اًذام ّا *   

اختالل تکلن  *  

تشٍص تـٌج       *  

گیجی ٍ هٌگی یا کاّؾ ػطح َّؿیاسی        *  

ػذم پاػخ هٌاػة تِ داسٍّا ٍ اداهِ ی دسد یا تکشاس حوالت دسد*  

یی، تاسی دیذ یا دٍتیٌی  تغییشات تیٌا  *  

تشٍص ػَاسض هشتثط تا داسٍّا *   

تشٍص ًاگْاًی ػشدسدتؼیاس ؿذیذی کِ تا کٌَى هـاتِ آى سا تجشتِ ًکشدُ ایذ. *  


