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 انواع سردرد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوع سردرد وجود  200بیشتر از 

دارد. بیشتر این سردردها 

خطرناک نیستند، اما می توانند 

ناتوان کننده باشند مثل میگرن 

یا سردرد خوشه ای. با شناخت 

بهتر سردرد می توان به تشخیص 

درمان بهتر برای بهتر مشکل و 

یع اقدام رسیدن به تسکین سر

کرد و از این طریق کیفیت زندگی 

 خود را افزایش داد.

 در اینجا به بررسی انواع سردرد می پردازیم:

نسبت به سردردهای تنشی کمتر رخ می  (:Migraineمیگرن )

معمول، درد از دهد، اما معموال از انواع شدید سردرد است. در موارد 
می یک سمت سر شروع می شود، اغلب از چشمان و گیجگاه شرو ع 

شود، قبل از اینکه در کل سر منتشر شود. درد معموال شدید است و 
به صورت درد ضربانی توصیف می شود. تهوع رایج است و بسیاری 

ار اشکریزش، آبریزش یا احتقان بینی می شوند. بدون اران دچاز بیم

 ساعت طول بکشد. 72تا  4درمان ممکن است حمله میگرن بین 

رایجترین نوع سردرد است.  :(Tension-typeسردرد تنشی )

معموال خفیف تا متوسط است. اما بعضی دچار سردردهای تنشی 
بار در هفته این سردرد را تجربه می  4تا  3شدید می شوند و بعضی 

در دو سمت سر  کنند. سردرد تنشی معمول دردی مبهم، فشارنده
ایجاد می کند. گاهی در اثر خستگی، استرس عاطفی یا مشکالت 

 30ت بین عضالت و مفاصل گردن یا فک رخ می دهد. ممکن اس

 روز طول بکشد. 7دقیقه تا 

سردرد خوشه ای 

(Cluster headaches:) 
شایع نیست اما خیلی شدید است. 

ساله را  40تا  20عمدتا مردان 
مبتال می کند، بخصوص کسانی 
که سیگار می کشند. این سردرد 

 8-1بطور خوشه ای شروع شده، 

-1حمفه در روز در طی یک دوره 
 ماهه دارد. 3
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 تسکین استرس
 

استرس را نیم توان بطور کامل از زندگی حذف کرد.  اما رعایت بعضی 
نکات ممکن است به پیشگیری از سردرد و یا تسهیل رفع سردرد کمک 

 کننده باشد.
 

 
 

 فشار خون موجب سردرد نمی شود، :ار خونفش
 مگر در موارد خیلی شدید. 

 یتسردرد ممکن است در اثر سینوز :سردرد سینوسی
 حاد رخ دهد که سردرد روی پیشانی، اطراف بینی و چشم ها، 

 روی گونه یا در فک باالیی و دندان های فک باال است.

 ورزش و فعالیت شدید ناگهانی: فعالیت
 سریع، ناگهانی و شدید می تواند موجب 
 سردرد شود )از قبیل سردرد پس از ورزش یا سکس(. 

 سردرد ممکن است نتیجه عارضه جانبی عوارض جانبی داروها:
 داروهای خاصی باشد که شما مصرف می کنید.  

 اگر فکر می کنید که دارو موجب سردرد شما می شود 
 بایستی با پزشک مشورت کرده تا دارو عوض شود. 

 هرگز درمان خود را خودسرانه قطع نکنید.

 این سردرد در اثر سوء مصرف داروهای مسکن سردرد برگشتی:
 و سایر داروهای ضد سردرد رخ می دهد. اگر داروی خاصی 
 رف کنید، بدن شما به آن عادت می کند.را زیاد مص 

 همانطور که اثر دارو رفع می شود، سردرد بر می گردد 
 رف مجدد می شوید. برای قطع این چرخهو مجبور به مص

 نامطلوب با پزشک یا پرستار خود مشورت کنید.

 بعضی از افراد زمان خوردن چیزهای سردرد سردرد بستنی:

 ناگهان دچار سردرد شدید می شوند که به آن اصطالحا
 سردرد بستنی اطالق می شود.

ورزش های هوازی موجب کاهش استرس و  ورزش:

دقیقه  30تقویت خلق شخص می شوند. هدف انجام 

ا شنا چند روز ورزش مالیم از قبیل قدم زدن هر روزه ی

 در هفته است.

خودتان را با ماساژ  یادگیری تکنیک آرامسازی:

آرام کنید. مراقبه، یوگا یا تنفس عمیق نیز می تواند مفید 

 باشد.

مهارت های مدیریت زمان خود را تقویت 

این تکنیک ها به شخص کمک می کنند  کنید:

تقاضاهای کاری و خانوادگی خود را تعدیل کرده و سطح 

 رس خویش را کاهش دهد.است

 8تا  7بیشتر افراد به  خواب کافی داشته باشید:

به خواب رفتن یا در ساعت خواب شبانه نیاز دارند. اگر 

مشکل دارید، ممکن است به رفتارهای خواب ماندن 

خاص منجر به بیدار ماندن خود نگاهی بیاندازید. از 

خوردن کافئین غروب پرهیز کنید، مایعات را قبل از 

خواب محدود کنید، ورزش کنید. اگر هنوز در خوابیدن 

مشکل داشتید، با پرستار خود برای راهنمایی مشورت 

 کنید.

مستقیما با موقعیت های استرس زا مقابله 

اجازه ندهید موقعیت استرس زا بر شما حاکم  کنید:

شود. از مهارت های مذاکره در کار، جلسات مشکل 

ید. منتظر پایان روز یا هفته گشایی در خانواده استفاده کن

 برای برخورد و رفع مشکل نمانید.
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 ؟چه موقع باید نگران شد
شخصی رفع کرد. ممکن است برای بسیاری از سردردها را می توان بطور 

انواع سخت تر دارو تجویز شود. اما مواردی وجود دارد که بایستی فورا به 

 مراکز درمانی مراجعه کرد. بعضی از نشانه های خطر سردرد عبارتند از:

 

  50گی یا پس از سال 5سردرد برای اولین بار قبل از سن 

 سالگی شروع شود.

 تغییر اساسی در الگوی سردرد رخ دهد 

 سردرد بطور غیر معمولی شدید باشد و بدترین سردرد دنیا باشد 

  سردرد با تب، سفتی گردن، سرگیجه، کاهش هوشیاری یا

حافظه، مشکالت بینایی، بریده حرف زدن، ضعف، بی حسی یا 

 تشنج همراه باشد.

 دناک چشم همراه باشد.سردرد با قرمزی در 

 .سردرد با درد و سفتی گیجگاه همراه باشد 

 سردرد پس از ضربه خوردن سر 

  سردرد آنقدر شدید باشد که نتوان کارهای روزمره خود را انجام

 داد.

  سردردی که ناگهان شروع شود، بخصوص در زمان بیدار شدن

 از خواب

 .سردردی که بطور پیوسته بدتر و بدتر شود 

 اران مبتال به سرطان یا اختالل سیستم ایمنی از سردرد بیم

 HIVقبیل بیماران مبتال به ایدز یا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟چه چیزهایی را باید به پزشک گزارش داد

از آنجایی که بیشتر سردردها دارای تاثیر قابل اندازه گیرری انردکی برر روی بردن 
هستند، آزمایشات به احتمال کمی می توانند اطالعات مفیردی بررای تشرخیص 
بیماری ارائه دهند. بجای آن، پزشک معموال به جزئیات سردرد که توسط بیمار در 

د سرش توصیف می شود، اتکا می کند. قبل از ویزیت پزشک یا پرسرتار مورد در
 خود، سئواالت زیر را پاسخ داده و جواب آنها را آماده کنید:

 زمان شروع سردرد چه موقع بوده است؟ 
 آیا شروع سردرد با چیز یا اتفاق خاصی در ارتباط بود؟ 

 روع می شود؟چند وقت یکبار و چه موقع سردرد ش 

 سردرد چقدر طول می کشد؟ 
 چه احساسی از سردرد خود دارید؟ 

 آیا چیز خاصی سردرد را ایجاد یا بدتر می کند؟ 
 آیا چیز خاصی سردرد را کاهش یا تسکین می دهد؟ 

  آیا سابقه خانوادگی سرردرد داریرد؟ کرس دیگرری از خرانواده همرین
 سردرد را دارد؟

  است؟خانواده و زندگی شغلی شما چگونه 

 تاثیر سر درد بر زندگی شما چیست؟ 

 آزمایشات
طب مدرن برای بسیاری از مشکالت و اختالالت به آزمایشات وابسته است. برای 
بیشتر سردردها تاریخچه بیمار و معاینه فیزیکری نتیجره بهترری بررای تشرخیص 

( و تسرت امروام مغرزی MRIو  CT scanدارد. در حقیقت تصویربرداری مغرز )
(EEG معموال ارزش زیادی نردارد زیررا در ) نتیجره  نرواع مختلرف سرردردابیشرتر

نرمال دارند. اما هنوز انجام آزمایشات برای بیماران نگران ضروری است. ممکرن 
 است شما را به متخصص مغز و اعصاب )نورولوژیست ارجاع دهند(.
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برای مطالعه بیشتر در مورد  

 کاهش آن، روش های تریگلیسرید

به وبگاه پرستار به آدرس زیر رجوع 

 شود:
www.parastar.info 

 

 
 
 

 

 ترجمه و تدوین توسط:

 وبگاه پرستار

 مرکز تبادل محتوای پرستاری
 

 

 مرکز خدمات پرستار عرضه می کند:    

  پزشکی و پیراپزشکیترجمه متون تخصصی 

 همکاری در نگارش پروپوزال و پایان نامه 

 تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه 

 تهیه اسالید پاورپوینت روز دفاع 

 استخراج مقاله از پایان نامه 

 گرفتن پذیرش چاپ مقاله از برترین پریودیکال های دنیا 

 طراحی و ترجمه وبسایت های چندزبانه 

 

 

 

 منبع بروشور:

 پزشکی دانشگاه هاروارددانشکده 

 

 


