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 سردرد

 ٍ احتیاج تِ درهاى خاصی  اعتاعت کِ در تیؾتز هَارد خَػ خین درتوام خَاهغ  تزیي ؽکایتْاع عزدرد یکی اس ؽای

 یا ًؾاًِ تیواریْای خغزًاک هاًٌذ  ٍ ٍلی در تؼضی اس هَارد تغیار ؽذیذ ٍ غیزقاتل تحول تَدُ.خش ػالهت درهاًی ًذارد

   .هی تاؽذ هغشی تَهَر

انواع سزدرد 

  :اولیه و ثانویه تقسیم می شود سردرد به دو دسته

 ای ٍ عزدرد  : عزدردّای اٍلیِ ػثارتٌذ اس ِ  .تٌؾیهیگزى، عزدرد خَؽ

 ًذ ٍ تییؾتز هزتَط تِ ػَارض تیواری ّایی هثل هٌٌضیت،هصزف دارٍّای عزدردّای ثاًَیِ ػلل هتؼذدی دار

 .   تاؽذ...کاٌّذُ فؾار خَى هثل ًیتزٍگلیغزیي،عیٌَسیت،ػفًَت دًذاى یا ػللی هثل تَهَرهغشی،آتغِ هغشی ٍ

سزدردهای شایع  

 ۷۲ تا ۴ٍ  تذریح ؽزٍع هی ؽَد، هؼوَالً یک عزفِ اعت یکی اس ؽایؼتزیي اًَاع عزدرد تَدُ، ػوذتاً تِ : هیگزى 

 .هؼوَالً تا تَْع ، تزط اسًَر، صذا یاتَ درسهاى عزدردّوزاُ اعت. عاػت عَل هی کؾذ

 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

( سینابیمارستان ) 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1?match=en
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
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  عزدرد تٌؾی ؽایؼتزیي ًَع . ؽایؼتزیي ًَع عزدرد اعت، خغزًاک ًیغت اها هکزراً رخ هی دّذ : عزدرد تٌؾی

تیؾتز تالغیي ایي ًَع عزدرد را . عزدرد اعت ٍ اغلة در اثز اعتزط ٍ فؾارّای ػاعفی ٍ ػصثی ایداد هی ؽَد 

ُ اًذ   .تدزتِ کزد

  ّا :عزدرد هزتَط تِ عیٌَط ّا ِ یک عزدرد خفیف تا هتَعظ اعت کِ ػوَهاً در صَرت، پل تیٌی، یا در گًَ

عٌیي افزاد را گزفتار  در ّوِ. تاؽذ  احغاط هی ؽَد ٍ هوکي اعت ّوزاُ تا احتقاى تیٌی ٍیا آتزیشػ اس تیٌی

ایي عزدرد هوکي اعت عاػتْا عَل . تز ّغتٌذ  دارًذ هغتؼذ هی کٌذ ٍ تِ ًظز هی رعذ کِ افزادی کِ آلزصی

 .دٍرُ آى هحذٍد هی تاؽذٍتادرهاى تْثَد هی یاتذ.تِ دًثال عزهاخَردگی ایدادهی ؽَدتکؾذ ٍ اغلة 

 روشهای تشخيصي

 MRIدر عزدردّای ثاًَیِ تزحغة هَرد هوکي اعت ًیاس تِ. درعزدردّای هیگزًی ٍ تٌؾی ًیاستِ تصَیزتزداری ًیغت

 .یارٍػ تصَیزتزداری دیگزی تاؽذ

 درمان سزدرد

 درعزدردّای هیگزًی یا تٌؾی تاهغکي عزدرد رفغ هی گزدد. 

  ،ِهثل درهاى ػفًَتْا یا درهاى .درهاى عزدرد تغتگی تِ ػاهل ایدادکٌٌذُ عزدرد دارددر عزدردّای ثاًَی

 .عیٌَسیت ٍیا کٌتزل ٍتؼذیل دارٍّایی کِ ػَارضؾاى عزدرد هیثاؽذ

 تغذیه

 اس یک تزًاهِ غذایی هٌظن پیزٍی کٌیذ. 

 اس هصزف غذاّاییی کِ تِ تدزتِ تِ ؽوا ثاتت کزدُ اعت کِ تا هصزف آًْا عزدرد ؽزٍع هی ؽَد،پزّیش کٌیذ. 
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 اس پزخَری تپزّیشیذ . 

 اگز ٌّگام عزدرد قٌذ خَى ؽوا کاّؼ هی یاتذ هایؼات ؽیزیي هصزف کٌیذ . 

 توجهات مهم

هی تاؽذ ،  (دارٍّای ضذ تارداری یا دارٍّای کاٌّذُ فؾار خَى )اگز ػلت عزدرد هصزف دارٍی خاصی  

 .حتواً تِ پشؽک خَد اعالع دّیذ

 .اس هصزف دارٍّای تذٍى ًغخِ اختٌاب کٌیذ 

 .ّیچگاُ دارٍی هصزفیتاى را عز خَد قغغ ًکٌیذ 

چٌاًچِ اس ػَارض دارٍی هصزفی ؽوا خؾکی دّاى هی تاؽذ،اس ػصارُ لیوَ تزػ، ًؼٌا ٍیا دّاى ؽَیِ ّای  

 .هداس اعتفادُ کٌیذ

در صَرتیکِ تا هصزف دارٍی تدَیش ؽذُ دچار ػالئن سیز ؽذیذ، هصزف دارٍ را قغغ کٌیذ ٍ عزیؼاً تِ پشؽک  

تی حغی یا گش گش دعت ٍ پا، تاٍل ّای قزهش ٍ یا تٌفؼ رٍی دعت ٍپا،درد قفغِ عیٌِ ٍ پْلَ،تٌگی :  اعالع دّیذ

 .                                                                                                                 ًفظ،اًقثاض ػضالًی پا ٌّگام راُ رفتي 

 

 

 

 

 


