
 

  

 عوامل ایجاد کننذه ترومای طناب نخاعی

 .اصاتت گلَلِ ٍ یا چاقَ خَردى *

ترخَرد ٍ ضرتِ هستقین تِ صَرت، گردى، سر ٍ * 

 .یا کور

 .ّرگًَِ آسیة ٌّگام شیرجِ زدى* 

 .زهیي خَردى شذیذ* 

 چرخش سریع ٍ ًاگْاًی تذى* 

 

 تظاهرات بالینی

 .سردرد، درد گردى، درد شکن ٍ کور درد *

هشکالت تٌفسی حاصل از فلج شذى عضالت * 

 تٌفسی

ضعف ٍ فلج شذى، هشکل در راُ رفتي ٍ تی * 

 .حسی ٍ یا سَزى شذى دست ٍ پا

 

شذى شَک ٍ عالیوی هثل رًگ پریذگی، سرد  *

 .پَست، کثَدی ًاخي ّا ٍ لة ّا

 .از تیي رفتي کٌترل ادرار ٍ هذفَع* 

 .اًقثاضات ٍ گرفتگی ّای عضالًی* 

 .تعریق ٍ اختالل در دهای طثیعی تذى* 

 عوارض احتمالی

 تغییرات فشار خَى *

هشکالت حاصل از تی حرکتی هثل ٍاریس ٍ * 

عفًَت ّای ریَی، ضایعات پَستی، خشکی 

رفتي حس ٍ حرکت اًذام ّا، فلج هفاصل، از تیي 

 .عضالت تٌفسی

 

 مراقبت های الزم در منسل

در ٌّگام راُ رفتي از گردى تٌذ یا هیٌرٍا استفادُ  *

 .ًواییذ

 .استفادُ از تَالت فرًگی* 

استریل تعَیض پاًسواى رٍزًِ هحل عول تِ طَر * 

 .در درهاًگاُ ٍ هراکس تْذاشتی

 .استفادُ از دارٍ ّای تجَیس شذُ پسشک هعالج* 

رٍز تعذ از عول تِ حوام ترًٍذ، از پاًسواى ضذ  5* 

 .آب ًیس هی تَاى استفادُ کرد

اجتٌاب از راًٌذگی ٍ هَتَر سَاری ٍ تلٌذ کردى * 

 .اجسام سٌگیي
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مراقبت از بیماران ترومایی و 

  تصادفی در منسل

 

 

 

 NICUبخش

 

 

 

 

ّفتِ از تاریخ عول هراجعِ تِ پسشک  2تعذ از  *

هعالج جْت تررسی هجذد ٍ کشیذى تخیِ ّا 

 .هراجعِ ًوایٌذ

خیص ٍ هراجعِ تِ پسشک کلیِ در هَرقع تر* 

 .عکس ّا را ّوراُ داشتِ تاشٌذ

تیواراًی کِ حس ٍ حرکت اًذام در آًْا ًرهال * 

است در صَرت ترٍز گسگس ٍ هَرهَر شذى ٍ تی 

حسی ٍ تی حرکتی اًذام ّا ّرچِ زٍد تر هراجعِ 

 .تِ پسشک هرتَطِ ًوایٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صَرت ترٍز تة، ترشح، قرهسی از ًاحیِ عول  *

 .ّرچِ زٍد تر تِ پسشک هعالج هراجعِ ًوایٌذ

تیواراًی کِ تی حسی ٍ تی حرکتی اًذام فَقاًی * 

ٍ تحتاًی دارًذ تایذ تِ طَر هذاٍم تِ فیسیَتراج 

هراجعِ کٌٌذ تا زهاًی کِ پسشک هعالج تعییي 

 .ًوَدُ است

ّوراّاى تیوار تی حس ٍ حرکت در هٌسل * 

ساعت یک تار تیوار را در تخت تغییر  3تایستی ّر 

ٍ جَراب ( ترجلَگیری از زخن تس)پَزیشي دٌّذ 

ٍاریس تیوار را تِ طَر هتٌاٍب تاز ٍ تستِ کٌٌذ 

ّوچٌیي ترای جلَگیری از پَستِ ریسی دست ّا ٍ 

 .آغشتِ ًوایٌذ A+Dپاّا را تا پواد ٍیتاهیي 
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