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 بسم هللا الرحمن الرحیم                                   

 دماغ خون

 در راحتی به و هستند شایع کودکان در ویژه به آنها. نیست جدی امر هر نشانه معمولا  دماغ خون

 .هستند درمان قابل خانه

 

 :کنید مراجعه عمومی پزشک به موارد این در: فوری غیر مشاوره

 است شده دماغ خون دچار سال 2 زیر کودک

 میشوید دماغ خون منظم طور به شما

 پوست پریدگی رنگ و نفس تنگی ،( قلب تپش) سریعتر قلب ضربان مانند - دارید خونی کم عالئم

 کنید می مصرف وارفارین مانند خون کننده رقیق داروی شما

 هموفیلی مانند ، شود لخته درستی به تواند نمی شما خون یعنی دارید بیماری یک شما

 آزمایش خونی کم مانند شرایط سایر یا هموفیلی نظر از را شما بخواهد است ممکن عمومی پزشک

 .کند

 

 

 :اگر کنید مراجعه اورژانس به:  نیازاست مورد فوری اقدامات

 کشد می طول دقیقه 01 تا 01 از بیش شما دماغ خون

 رسد می نظر به حد از بیش خونریزی

 شود می استفراغ باعث که دهید می قورت را خون زیادی مقدار شما

 است شده شروع شما سر به ضربه از پس خونریزی

 کنید می سرگیجه یا ضعف احساس

 دارید مشکل تنفس در شما

 

 شدن دماغ خون دلیل

 از ناشی تواند می این. افتد می اتفاق دیدن آسیب هنگام بینی خونریزی و است ظریف بینی داخل

 :باشد زیر موارد

 

 بینی دست کاری
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 میکنید فین محکم خیلی را بینی

 (هوا حرارت درجه در تغییر دلیل به) است شده خشک خیلی شما بینی داخل

 و شود خارج بینی از بیشتری عمق از تواند می دارد پزشکی مراقبت به نیاز که بینی خونریزی

 :تواند می آنها علت. کند می درگیر را بزرگسالن معمولا 

 

 بینی شکستگی یا دیدگی آسیب

 بال خون فشار

 خون شدن لخته چگونگی یا دهد می قرار تأثیر تحت را خونی رگهای که شرایطی

 وارفارین مانند خاصی داروهای

 .نیست مشخص بینی خونریزی علت اوقات گاهی

 

 :جمله از ، هستند بینی خونریزی مستعد خاصی افراد

 

 (یابند می بهبود سالگی 00 تا معمولا  آنها) کودکان

 مسن افراد

 حامله زنان

 

 کنید متوقف را خود بینی خونریزی توانید می چگونه

 :باید تو

 

 (نکشید دراز) ایستاده حالت به ایستادن یا نشستن

 دو از میتوانید)کنید محکم دقیقه 01 تا 01 مدت به خود بینی سوراخهای دربالی دقیقاا  را خود بینی

 (کنید استفاده بینی نرم قسمت در دادن فشالر برای بستنی چوب یا آبسالنگ عدد
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 روش صحیح 

 

 

 

 

 بکشید نفس دهان طریق از و شوید خم جلو به

 قرار خود بینی بالی در(  حوله یک در شده پیچیده منجمد فرنگی نخود کیسه یک یا) یخ کیسه یک

 دهید

 

 

 بعد از خونریزی مایعات فراوان مصرف کنید

 بیمارستان درمان

 شیمیایی ماده یک با چوب یک دادن فشار با است ممکن ، آید می کجا از خون ببینند پزشکان اگر

 .شود متوقف خونریزی تا کنند موم و مهر را آن ، آن روی
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 پک(مانند نوار گاز با پانسمان) مش با را شما بینی است ممکن پزشکان ، امکان عدم صورت در

 .بمانید بیمارستان در روز دو یا یک باشد لزم است ممکن. شود متوقف خونریزی تا کنند

 

 

 شود می قطع دماغ خون وقتی

 :ندهید انجام را کارها این کنید سعی ساعت 22 مدت به ، دماغ خون از بعد

 

 نکن فین را دماغت

 نکنید دستکاری را خود بینی

 ننوشید الکل یا گرم نوشیدنی

 ندهید انجام را برداری وزنه یا سنگین ورزش هرگونه

 کنیدن جدا را قبلی  زخم جای

 

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید
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