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 ضربه مغزی 

 ، عاطفه باجان 2، محمد میر دریکوند 2، پریسا میرزاوندیان  1مرضیه ملکی

 ۲۳16۹۰۲۲۴16، نویسنده مسئول تلفن  .کارشناس پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر1

 malekimarzie@yahoo.comپست الکترونیک  

 . کارشناس پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر2

سال است . از طرفی بسیاری از  1-۲0( ازشایع ترین علل مرگ در افراد بین  TBIآسیب تروماتیک مغزی )مقدمه : 
اندگان این ضایعه ، به معلولیت های مختلف دچار می شوند که بار اجتماعی و اقتصادی باایی دارد . به عنوان مثال در بازم

 02میلیارد دار هزینه پزشکی و بیش از  ۳در ایاات متحده ، هزینه های ناشی از آسیب ترماتیک مغزی بیش از  2۲۲۲سال 
 میلیارد ضرر بهره وری برآورد شد .

 ,پزشکی در سایت های   _مطالعه  حاضر از نوع مروری با استفاده ازجست و جو در کتب ،  منابع معتبر علمی ار : کروش 

Seince direct , PubMed, Elsevier  ( و جهاد دانشگاهیSid  با کلید واژه )Head Injury, Head 

truma,Emergency  اطاعات جمع آوری شده است .  

س های پزشکی دقیقه ها ثانیه ها برای بیمار مهم است و این زمان ها ممکن است تعیین کننده فاصله در اورژانیافته ها : 
در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تاخیر در انتقال بیمار به . میان مرگ و ناتوانی جدی یا زندگی مفید و مولد باشد 

ی با افزایش میزان مرگ و میر همراه بوده است چنان چه در بیمارستان و شروع اقدامات درمانی و شروع اقدامات درمان
در امریکا انجام گردید نشان داده که زمان سپری شده تا شروع درمان فاکتور مهمی در پیش آگهی  1۳۳6تحقیقی که در سال 

 بیمار می شود در بقای % 1۲دقیقه تاخیر در شروع باعث کاهش  1۲بیماران ضربه مغزی محسوب می شود . . به طوریکه هر 

درواقع درکشور ما بسیاری از مصدومین قابل نجات ، قبل از رسیدن به بیمارستان و یا در دقایق اولیه حضور در نتیجه گیری : 
بیمارستان به دلیل تاخیر در شروع درمان فوت کرده و یا عوارض غیرقابل جبرانی تحمل  نموده اند . در بررسی دایل تاخیر 

ن دوری راه و نبودن وسیله نقلیه ، تاخیر در مراجعه توسط خود بیمار و مراجعه به مراکز درمانی دیگر شایع در انتقال بیمارا
 ترین علل تاخیر در انتقال بیماران به بیمارستان ها اعام شده است .

 آسیب مغزی ، ضربه مغزی ، اورژانسواژگان کلیدی : 
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