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شتی ردمانی استان گیالن  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

کتر حشمت رشت  مرکز آموزشی، ردمانی و تحقیقاتی قلب د

 

 با استفاده از جدول گالسکو هوشیاری وضعیتنحوه ارزیابی 

)یعنی بیمارانی که هم اکنون دارای یکی از این مشخصات  شرح حالی از ضربه به سربیماران دارای جهت 

 ضایعات نخاعی و یا تحت ونتیالتور هستند(-فلج اندام-آفازی–میباشد : ضایعات مغزی 

 بازكردن چشمها نمره

 (spontaneously) بخود باز کند بیمار چشم هایش را خود 4

 (to speech) بیمار در پاسخ به صدا چشم هایش را باز کند 3

 (to pain) بیمار در پاسخ به درد چشم هایش را باز کند 2

 (non) چشمهایش را باز نکند بیمار اصالً 1

 

 پاسخ كالمی نمره

 (oriented) به زمان و مکان و اشخاص اطراف آگاهی دارد بیمار کامالً 5

 (confusion) بیمار گیج است 4

 (inappropriate) بیمار کلمات نامربوط به زبان می آورد 3

 (incomprehensible sound) بیمار کلمات نامفهوم به زبان می آورد 2

 (non) بیمار صحبت نمی کند 1

   
 پاسخ حركتی نمره

 (obey) بیمار دستورات را اجرا می کند 6

 (localize to pain) بیمار محل درد را مشخص می کند 5

 (withdrawal)کندبیمار خود را از محرك دردناك دور می  4

 اندامهایش را به وضعیت فلکسیون )خم شدن( در می آورد بیمار در پاسخ به محرك دردناك ، 3

(abnormal flexion) 

 وردآ ه وضعیت اکستنشن )باز شدن( در میاندامهایش را ببیمار در پاسخ به محرك دردناك ، 2

(abnormal extension) 

 (non) اك هیچ حرکتی را از خود نشان نمی دهدبیمار در پاسخ به تحریك دردن 1
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 تفسیر جدول گالسکو

 تعریف سطح هوشیاری

 consciousness Full

(Alert 

می باشد. به حداقل تحریك خارجی   orientمار بیدار و آگاه است و به زمان و مکان و شخصبی

ی بیان عقاید به صورت کالمسریعاً پاسخ داده و به طور جامع صحبت کرده یا می نویسد و قادر به 

  .یا نوشتاری می باشد

Confusion مار به زمان و مکانبیorient  نمی باشدددد اما معموبً به شدددخصorient  اسدددت. در ابتدا 

orientation   به زمان ، سدس  به مکان و در آخر به شخص از بین می رود . گستره توجه بیمار

نیز مشکل دار می شود . به راحتی سر در گم  کاهش یافته و قدرت قضداوت و تصدمیم گیری وی  

  .دهد می نشان محرکات درك در را تغییراتی و دارد شده و در اجرای دستورات مشکل

Delirium مار نسددبت به زمان و مکان و شددخصبیorient   می باشددد ، صددحبت کردن ،فرایند های  هنی و

دردناك به طور متناسب پاسخ می دهد ، فعالیت های حرکتی وی کند و آرام می شود. به محرکات 

  .بیمار در این مرحله برای بیدار ماندن نیازمند تحریکات بیشتری می باشد

Obtundation   تحریکات بیدار می شددود. پاسددخ های کالمی با یك یا دو کلمه می باشددد . دسددتورات سدداده را با

به محرکات دردناك به طور متناسب  پیروی می کند )زبانت را دربیاور( ، بسیار خواب آلود است ،

  .پاسخ می دهد

 withdrawal مار فقط به محرکات دردناك و مداوم پاسدخ می دهد. پاسخ حرکتی اللب به صورت بیStupor  

 .به محرکات دردناك می باشد . اصوات لیر قابل فهم دارد  localizingیا

Light coma (semi 

coma 

 کند. می دور هدفمند شددکل به را دردناك محرك ، ندارد خودبخودی حرکت ، شددود نمی بیدار 

  .مانند می باقی نخورده دست مردمك و قرنیه ، گگ مثل مغزی ساقه های رفلک  معموبً

Coma دار نمی شددود ، محرك دردناك را به شددکل لیر هدفمند دور می کند. رفلک  های سدداقه مغز   بی

  .نباشند . دکورتیکه یا دسربره ممکن است وجود داشته باشدممکن است دست نخورده باشند یا 

Deep coma اند رفته بین از مغز سددداقه های رفلک  دهد. نمی پاسدددخ دردناك محرك به ، باشدددد نمی بیدار . 

 .دارد وجود معموبً فلسید یا دسربره

 : محدوده نمرات براساس شدت وخامت بصورت زیر تقسیم بندی شده

 مغزي خفيف = آسيب 51 – 51

 = آسيب مغزي متوسط 9 – 51

 = آسيب مغزي شديد 1 – 8

 = كانديد اينتوباسيون 8كمتراز 

 coma و يا كمتر = اغما يا 7نمره 
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 AVPU معیارهوشیاری با استفاده از  وضعیتنحوه ارزیابی 
 هیچ گونه شرح حالی از ضربه به سر ندارندبیمارانی که جهت 

 

 . است واژه 4 از استفاده با بیمار هوشیاری سطح ارزیابی سریع روش یك

 سددطح سددن ش معیار مهمترین و نخسددتین عنوان به آمبوبن  خدمات نیز و اولیه کمکهای در معیار این

 ، مچش از استفاده با و گالسکو کمای مقیاس شده گونهساده ، روش این.  است دیدهحادثه فرد در هوشیاری

 . است امکانسذیر حرکت و صدا

 

 :شود می بررسی زیر موارد AVPU روش در 

 

A  : Awake and alert اطراف:  مثال طور به.  است بیدار و هوشیار مصدوم) کامل هوشیاری و بیداری 

 ... (و دارد شکایت درد از ، کند می نگاه را

 

V  : responsive to Verbal stimuli  کرده صدا را مصدوم)  کالمی و صوتی های محرك به پاسدخ ، 

 ( . بسن ید صوتی محرك به را او پذیری فرمان و واکنش

 

P : responsive to Pain ردد مصدوم ،برای نیشگون یك گرفتن با سس ) دردآور های محرك به پاسخ 

 ( . کنید مشخص درد به اورا واکنش ، کرده ای اد

 

U : Unresponsive محرکها تمام به واکنش ای اد عدم ، پایان در و) بیهوش و ها محرك به واکنش عدم 

 ( . نمایید ثبت را

 


