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 ضربه مغسی چیست؟

ضربه مغزی، ضربه ای است که موجب می 
 .شود مغز به جلو و عقب جمجمه حرکت کند

هر گونه ضربه سختی که در اثر مثال فوتبال 
و یا تصادف، به سر فرد برخورد کند، می 

 .تواند باعث ضربه مغزی گردد

ضربه مغزی می تواند خفیف و یا شدید 
 .باشد

مغزی که موجب بی هوشی نشود، ضربه 
یک آسیب مغزی خفیف است و به زودی 

 .بهبود می یابد

اما اگر مدت طوالنی فرد بیهوش باشد، یک 
 .آسیب مغزی شدید رخ داده است

و حتی  کوماآسیب مغزی شدید می تواند به 
 .فرد نیز منجر شود مرگ

 شکسته جمجمه

استخوان جمجمه خیلی محکم است، اما اگر 
ضربه سختی به آن وارد شود می تواند 

 .بشکند

جمجمه بر  شکستگی استخواناگر لبه تیز 
مغز مغز فشار آورد، می تواند به بافت های 

 .آسیب برساند و موجب خونریزی مغز شود

یکی از عالئم شکستگی جمجمه این است که 
از بینی و یا گوش فرد، خون و یا مایع 

 .روشنی بیرون می آید

 خووریسی در مغس

اگر رگ های خونی داخل مغز آسیب ببیند، 
 .دچار خونریزی می شوند

تجمع خون در مغز، یک برآمدگی به نام 
 .را تشکیل می دهد هماتوم

اگر هماتوم بر مغز وارد فشار آورد، می 
باعث قطع جریان خون به مغز شود و تواند 

 .نیاز به درمان فوری دارد

عالئم هماتوم مغزی عبارت است از: سردر، 
 .تهوع و مشکل در حفظ تعادل بدن

  

 تشخیص ضربه مغسی

پزشک؛ حافظه، توجه و عملکرد مغز فرد را 
 .بررسی می کند

اگر آسیبی وجود داشته باشد، از فرد می 
ی انجام دهد. با خواهد اسکن مغز و ام آر آ

استفاده از این روش ها، محل آسیب مشخص 
ضربه وارده به هر قسمت مغز می  .می شود

تواند ذخیره و بازیابی اطالعاتی را تخریب 
کند، یعنی فرد برای مدتی حافظه اش را از 

 .دست می دهد

بعد از ضربه مغزی، از دست دادن حافظه 
طبیعی است، اما این مشکل دائمی نیست و 

 .طرف می گرددبر
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اما اگر ضربه مغزی شدید باشد، مدت 
  .زمان می برد تا حافظه برگرددطوالنی 

ضربه مغزی می تواند قسمتی از مغز را  
که به راه رفتن و حفظ تعادل فرد کمک می 

 .کند دچار آسیب کند

ممکن است احساس سرگیجه کنید و فکر کنید 
 .اتاق دور سرتان می چرخد

قسمت هایی از مغز که کمک به واضح دیدن 
 .بیننداشیاء می کنند، نیز ممکن است آسیب ب

حالت هایی مانند افسردگی، غمگینی و بی 
 .خوابی

نوسانات خلقی: مدتی می خندند و سپس گریه 
 .می کنند

برخی دیگر، دچار عصبانیت و اضطراب 
 .می شوند

اگر نمی توانید احساسات خود را کنترل 
 .کنید، برای درمان نزد پزشک روید

 اثرات درازمذت ضربه مغسی 

تواند بر زندگی شما ضربه مغزی شدید می 
 .تاثیر داشته باشد

سخت فکر کردن، سخت حرکت کردن و 
 .عدم کنترل احساسات ممکن است رخ دهند

  ضربهشواهدی نشان می دهد افراد دچار 

ممکن است در سنین باالتر دچار مغزی 
آلزایمر، پارکینسون و دیگر اختالالت مغزی 

 .شوند

 اثرات درازمذت ضربه مغسی

شدید می تواند بر زندگی شما ضربه مغزی 
 .تاثیر داشته باشد

سخت فکر کردن، سخت حرکت کردن و 
 .عدم کنترل احساسات ممکن است رخ دهند

شواهدی نشان می دهد افراد دچار ضربه 
مغزی، ممکن است در سنین باالتر دچار 
آلزایمر، پارکینسون و دیگر اختالالت مغزی 

 .شوند

 کودکان و ضربه مغسی

می تواند موجب ناتوانی و ضربه مغزی 
مرگ کودک شود. بیشتر پسر بچه ها دچار 
ضربه مغزی می شوند. ضربه مغزی می 
تواند در اثر افتادن از روی دوچرخه در 

 .حین بازی ایجاد شود

کودکان دچار ضربه مغزی در مقایسه با 
بیشتری در  کودکان همسال خود، مشکالت

ممکن است مشکالت یادگیری مطالب دارند.
 .فتاری و احساسی نیز داشته باشندر

در مورد کودکی که تازه راه افتاده است نیز 
باید گفت اگر کودک بعد از زمین خوردن و 
افتادن، نتوانست راه برود، حتما او را نزد 

 .پزشک ببرید

 ضربه مغسی در ورزش ها

ضربه مغزی در ورزش هایی نظیر: فوتبال، 
 .استشایع دوچرخه سواری 

کودکان خود یاد بدهید هنگام دوچرخه  باید به
ما کاله ایمنی سواری و دیگر ورزش ها، حت

 .بر سرشان بگذارند

 محافظت در ماشیه 

همیشه کمربند ایمنی را ببندید و کودک خود 
با کمربند  صندلی مخصوص کودکرا در 
 .بگذارید

به کودکتان یادآوری کنید که همیشه باید 
 .کمربند ایمنی را ببندد

  

 جلوگیری از ضربه مغسی در اثر افتادن

مثل نصب  تمیز کردن خانهممکن است حین 
، یا تمیز کردن دیوار باالی نردبانپرده 

درست کردن کابل ها، نصب المپ، از زمین 
 .برداشتن چیزی و غیره بیفتید

برای همین بهتر است فرش، گلیم، موکت و 

غیره را که روی زمین است، خوب به هم 

بچسبانید تا نردبان روی فرش قرار گیرد و 

 روی زمین لیز نخورد
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