
 کاهش هوشیاری:

های   تواند عالمت بیماری    کاهش سطح هوشیاری می   

خطرناکی باشد. اقدامات و توجه فووری زوکشو وی              

تواند تأثیرات بلند مدت مهمی داشته بواشود. هور               می

چه کاهش سطح هوشیاری شما بیشتر اداموه اوابود              

تر خواهد شد. بالفاصله زو  ا             وضعیت شما وخیم  

مراجعه  کاهش هوشیاری به متخصص مغک و اعصاب      

کنید تا اقدامات درمانی ال م برای درمان شوموا در             

 اسرع وقت آغا  شود.

 علل شایع کاهش سطح هوشیاری :

مواد مخدر  ال ل  سوء مصرف مواد  برخی داروها         

و کمبود   صرع  کاهش میکان قند خون  س ته مغکی      

دهونود       تران دالال کواهوش      اکسیژن در مغک ا  شااع    

 سطح هوشیاری هستند.

-غوش کوردن       -شوو        -ضربه به سور      -آلکاامر

 -های قولوبوی       بیماری  -مغکی  ضربه  -خونراکی مغکی 

 س ته قلبی و تشنج

 عالئم :

شوند عبارتند   عالئمی که با کاهش سطح هوشیاری داد  می       

 ا :

 -اختالل در تعوادل   -اختالل در عمل رد رود  و مثانه       -تشنج

ضربان قلو    -سرگیجه -اختالل در را  رفتن - مین خوردن 

ضوعود در صوورت           -تعراق  -کاهش فشار خون    -نامنظم

 ها و زاها دست

 انواع کاهش سطح هوشیاری:

 سطوح اختالل سطح هوشیاری عبارتند ا :

 گیجی

گیجی و منگ شدن با عدم تواناای ف ر کوردن مشوخوص               

گیری دچار اخوتوالل        شد  و مم ن است شخص در تصمیم      

 شود.

 

 

 

 سردرگمی

سردرگمی  ناتواناای در فهم   در  و چوووونوووی            

ارتباط با افراد  اشیا و  مان است. اولیون مورهلوه ا                  

سردرگمی  مانی است که شما  مان )سوال  موا  و              

کنید. اان عارضه بوا اخوتوالل در               رو ها( را گم می    

دانید   اابد که در آن شما نمی       تشخیص م ان ادامه می   

که کجا هستید. ز  ا  ناتوانی در تشخیص م وانوی              

مدت خود را ا  دسوت          مم ن است فرد هافظه کوتا     

بدهد. شدادتران هالت سردرگمی  مانی است کوه          

 کنید که چه کسی هستید. شما فراموش می

  هذیان

گواید اعنی به صورت غیرمنطقوی    اگر شما هذاان می   

گوواوی      کنید. افرادی که دچار هذاان   و گیج ف ر می   

هوای     شوند غالبًا سردرگم هم هستونود. واکونوش             می

اهساسی اان افراد طیفی ا  ترس تا خشم را شوامول              

گواند غوالوبوًا بسویوار            شود. افرادی که هذاان می       می

 شوند. آشفته می

 



 رخوت

رخوت نوعی ا  کاهش هوشیاری اسوت کوه شوبویوه               

ااود    آلودگی است. اگر شما دچار رخوت شد    خواب

مم ن است نتوانویود بوه صودای سواعوت اوا االرم                    

 نشانی واکنش نشان دهید. آتش

 بُهت

بهت اک اختالل عمیق هوشیاری اسوت کوه در آن              

های محیطی به جک درد را      فرد توان واکنش به محر     

 دهد. ا  دست می

 کما 

تران سطح اختالالت هوشیاری است. اگور         کما عمیق 

هوای     شما به کما رفتید هیچ واکونوشوی بوه موحور             

 محیطی هتی درد نشان نخواهید داد.

 تشخیص:  

  مااش خون

 های مغکی  نوار مغکی: برای ار اابی فعالیت

 درمان

درمان کاهش سطح هوشیاری به علت برو  آن بستووی          

دارد. مم ن است ال م باشد که داروهای خود را تغییور            

دهید  روش درمانی جدادی را شروع کرد  اا عالئم را          

ای برطرف کنویود. مومو ون             های  مینه   به درمان بیماری  

است به اقدامات درمانی اورژانسی و جراهی مغک بورای          

 درمان خونراکی مغکی نیا  داشته باشید. 

 :منبع 

مغک و اعصاب   زرستاری داخلوی و جوراهوی   بورونور و                 

(   ترجمه :  هرا مشتاق   تهران   جواموعوه         8102سودارث ) 

 نور
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 بسمه تعالی
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