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از خونریسی بینی، چه می دانید؟ 

 

ٝ ٞای خفیف اعت ٝ ٞای ؽذیذ تاعث ؽىغتٍی.ؽایعتزیٗ عّت خٛ٘زیشی تیٙی ضزت ٝ ٞای  تیٙی اعتخٛاٖ ضزت ؽذٜ ٚ ضزت

.  آٖ ٘احیٝ ٔی ؽٛدٔخاطآٚردٜ ٚ عثة اس تیٗ رفتٗ   ٚارد عزٚلیخفیف ٘ظیز دعتىاری تیٙی تا اٍ٘ؾت آعیة تٝ ٘احیٝ

 .علت ، محل خونریزی ، نحوه معالجه آن: خٛ٘زیشی ٞای تیٙی عثارتٙذ اس عٛأُ ٟٔٓ در وٙتزَ

  چرا خون دماغ اتفاق می افتد؟

تیٙی  ٔا رٚسا٘ٝ . دعت وٓ یىثار عاتمٝ خٛ٘زیشی ؽذیذ اس تیٙی داؽتٝ اعت  ٘فز10عثك آٔار تٝ عٛر تمزیثی یه ٘فز اس ٞز      

آٖ آب اعت ٞٛایی را وٝ % 95 ٔشتٛر وٝ تزؽحات. (ِیتز در حذٚد یه) ٔی وٙذ ایجاد (ٔایع تیٙی) تزؽحٔمذار سیادی

ظزیف  یغؾا. ی ٔی ٌزایذـی تٝ خؾهـدٖ ، رعٛتت تیٗـٖ عٗ ٚ پیز ػـتا تاال رفت.تٝ ریٝ ٞا ٔی فزعتیٓ، ٔزعٛب ٔی ٕ٘ایذ

حتی تاال   ٜٚدی وٕتزیٗ فؾار ، پارٜ ؽذٜ ٔٛجة تزٚس خٖٛ دٔاغ ٌزدعزٚق تاداخُ تیٙی خؾه ٚ ؽىٙٙذٜ ٔی ٌزدد ٚ 

 حٛادثی ٔا٘ٙذ ضزتٝ تٝ تیٙی ، عغغٝ وزدٖ .ی ٔالیٓ ٔی تٛا٘ذ ایٗ حاِت را تٝ ٚجٛد آٚرد وؾیذٖ عادٜ تیٙی یا عغغٝ

 دا٘ؾٍاٜ عّْٛ پشؽىی ٚ خذٔات تٟذاؽتی درٔا٘ی تٟزاٖ

   ٔذیزیت أٛر پزعتاری–ٔعاٚ٘ت درٔاٖ 

 بیمارستان امیر اعلم
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 .ؽٛد خٛ٘زیشی تیٙی  تاعث ٚ أثاَ آٖ ٔی تٛا٘ٙذواری تیٙیخارجی در تیٙی ، دعت  ٚجٛد ؽیء ، ٍٞٙاْ عزٔاخٛردٌی

 : علل خون دماغ

 ٗرفتٗ ٘اٌٟا٘ی فؾار  تاال ، راٜ رفتٗ در سیز آفتاب داغ تٝ ٔذت سیاد ، تیٙی پِٛیپ عٛأُ ٔختّفی اس لثیُ داؽت

 .تٝ تیٙی اس عُّ ٟٔٓ خٛ٘زیشی اس تیٙی ٞغتٙذ تعضی اس تیٕاریٟای خٛ٘ی ٚ یا  ضزتٝ ٚ خٖٛ

 ٞای ٚاردٜ تٝ  یٙی ٔی ؽٛ٘ذ، ٔی تٛاٖ بدر ٔیاٖ عٛأُ ٔٛضعی وٝ عثة خٛ٘زیشی : عٛأُ ٔٛضعی ٝ اس ضزت

تٕاط تا ٔٛاد ؽیٕیایی عٕی ، ٔذاخّٝ  ؽىُ عاختٕا٘ی ، ٚجٛد جغٓ خارجی ، صٛرت  ٚاوٙؼ اِتٟاتی ، تغییز

ٝ ی. جزاحی ٚ تٛٔٛرٞای داخّی تیٙی ٘اْ تزد  .ٔٛضعی یىی اس ؽایعتزیٗ عُّ خٖٛ دٔاغ اعت ضزت

 ُٔـاس ٘احی ایٗ تٛٔٛر خٛػ خیٓ عزٚق وٝ.  اعت آ٘ضیٛفیثزْٚ  راٖ ،ـخٛ٘زیشی ؽذیذ تیٙی در پظ یىی اس عٛا ٜ

  .خٛ٘زیشی وٙذ حّمی ٔٙؾاء ٔی ٌیزد، ٕٔىٗ اعت تٝ صٛرت خٛدتخٛدی یا در پاعخ تٝ ضزتٝ- تیٙی

  خٖٛ تاال فؾار  

 ٖـٚارفاری، تزٚفـٗ، ٖـآعپزی ٔثُ  ؽٛ٘ذ ٔیرلت خٖٛ دارٚٞایی وٝ ٔٛجة :دارٚٞای ضذ ا٘عمادی ٔصزف. 

                            : ندرما

 حفظ خٛ٘غزدی  

 دلیمٝ ٚ یا تا 10 تیٙی را تٝ ٔذت  .راعت ٚ ٔغتمیٓ تٙؾیٙیذ، عز را تٝ جّٛ خٓ وٙیذ تا خٖٛ تٝ ٌّٛ جزیاٖ ٘یاتذ 

                                                                               سٔاٖ تٛلف خٛ٘زیشی تا اٍ٘ؾت ؽغت ٚ عثاتٝ اسجایی وٝ اعتخٛا٘ی

 . ، ٌزفتٝ ٚ فؾار دٞیذ (لغٕت ٘زْ تیٙی)عت ٘ی
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  ٕٞچٙیٗ پؾت تیٙی ٌذاردٜ ؽٛدرٚی پیؾا٘ی ٚ رٚی ٌٛ٘ٝ ٞا ٚ وٕپزط  عزد تایذ.  

  چه زمانی بایستی به پسشک مراجعه شود؟

 ؽذٜ (عالئٓ ؽٛن) ٚ رً٘ پزیذٌی عزٌیجٝ فزد دچار    دلیمٝ عَٛ وؾیذ ٚ خٖٛ تٙذ ٘یأذ ٚ یا20اٌز ٌزفتٗ تیٙی    

  .تاؽذ، تایغتی تٝ عزعت تٝ اٚرصا٘ظ ٔزاجعٝ وٙذ

  پسشک چه اقدامی انجام خواهد داد؟

 فؾار خٖٛ تاال را وٙتزَ ٔی وٙذ.  

 ایٗ وار تا تی.  اعتفادٜ ٔی وٙذ(پٙثٝ یا ٌاس آغؾتٝ تٝ دارٚ)تأپٖٛ تزای تٙذآٚردٖ اس ،اٌز خٖٛ دٔاغ ٔتٛلف ٘ؾٛد 

  . را تزداؽتتأپٖٛ ٔی تٛاٖ رٚستعذ اس چٙذ . حغی ٔٛضعی ا٘جاْ ٔی ؽٛد

 ٖرٌٟای خٛ٘ی تاؽذ، اس عزیك  اٌز خٖٛ دٔاغ ٔىزراً ایجاد ؽٛد، اٌز عٛد خٛ٘زیشی اس دٔاغ تخاعز ؽىٙٙذٜ تٛد

 ٚ اِثتٝ عٛسا٘ذٖ در ٕٞٝ ٔٛارد أىاٖ پذیز ٘یغت  .ا٘تٟای ري، تٝ درٔاٖ آٖ ٔی پزداسد (وٛتز وزدٖ)عٛسا٘ذٖ 

  .ٔی وٙذ ٕٞچٙیٗ در صٛرت تىزار خٖٛ دٔاغ ، فزد را اس ٘ظز تیٕاریٟای خٛ٘ی ٚ غیزٜ تزرعی

  : از خونریسی مجدد پیشگیری

 (تا اعتفادٜ اس عزْ ؽغتؾٛ ٚ پٕاد تجٛیش ؽذٜ تٛعظ پشؽه)تیٙی را خؾه ٍ٘ٝ ٘ذاریذ.  

 خا٘ٝ را ٔزعٛب عاسیذ. 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%88%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D9%88%DA%A9


4 
 

 تز ٔصزف دارٚ ٘ظارت داؽتٝ تاؽیذ.  

 س خٓ ؽذٖ یا تّٙذ وزدٖ اجغاْ عٍٙیٗ اجتٙاب ٕ٘اییذا.  

 ٍٞٙاْ عغغٝ وزدٖ ، ٞٛای خزٚجی را اس عزیك دٞاٖ خارج وٙیذ .

 اس فعاِیت ؽذیذ خٛدداری وٙیذ ٚ آٖ را تٝ حذالُ تزعا٘یذ .

 اس دعتىاری تیٙی خٛدداری وٙیذ .

 (.تزجیحاً ٌزْ ٘ثاؽذ). تٟذاؽت ٔىزر دٞاٖ را رعایت ٕ٘ٛدٜ ٚٔایعات وافی تٙٛؽیذ 

 


