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  نمره 4:  پاسخ حرکتی

در (کند و چهره خود را تغییر می دهد یا لبخند می زنددر پاسخ به دستورات شست خود را حرکت میدهد، دست خود را مشت می= 4
  .)صورت نداشتن درد

  .دست خود را به محل درد می رساند با تحریک دردناک= 3

   .)غیر طبیعی سیونفلک( کندهای خود را جمع می با تحریک دردناک تنها اندام= 2

  .)غیر طبیعی سیوننااکست( های خود را باز می کند با تحریک دردناک اندام= 1

  عدم پاسخ به تحریک دردناک، یا میوکلونوس عمومی= 0

  نمره 4: بازتابهای ساقه مغز

  .نیه و مردمک وجود دارندبازتابهای قر= 4

  .یک مردمک گشاد و ثابت است   اندازه= 3

  .بازتاب مردمک یا قرنیه وجود ندارد= 2

  .بازتاب مردمک و قرنیه وجود ندارد= 1

  عدم بازتاب مردمک، قرنیه و سرفه= 0

  نمره 4: یوضعیت تنفس

  الگوی تنفسی منظم و بدون حضور لوله تراشه= 4

  بدون حضور لوله تراشهالگوی تنفسی شین استوک، = 3

  الگوی تنفسی نامنظم، بدون حضور لوله تراشه= 2

  تعداد تنفس سریعتر از تعدادتنفس ونتیالتور= 1

  تعدادتنفس برابر تعداد تنفس ونتیالتور یا آپنه   =0
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 GCS معیار  

   :معاینه عصبی 
  

ی سطح برای اندازه گیر.است  ، حرکات چشم وقدرت موتور عضالت، وضعیت مردمکهاشامل تعیین سطح هوشیاریمعاینه عصبی 
  .به آن نمره می دهند GCSاری سه جزء را مورد بررسی قرار داده و طبق معیار یهوش

  

  نمره 4 : پاسخ چشمی

  4.چشم بیمار خود به خود باز است 
  3.باز می کند ،با صدا زدن چشم

  2.باز می کند  ،با تحریک دردناک چشم
  1.پاسخ چشمی ندارد

      intubationکنارش نوشته شده که نشاندهنده  Tرا دریافت می نمایند و حرف  1بیماران اینتوبه برای پاسخ کالمی نمره *
 .می باشد ، اگر بیمار به واسطه نوشتن ارتباط برقرار می کند ، نمره کالمی مناسب باید به وی داده شود 

 .داده می شود و حرفی که نشاندهنده تورم چشم ها می باشد  1اگر چشم های بیمار ورم کرده برای پاسخ چشمی نمره *

                      نمره 5  : پاسخ کالمی

  5.به شخص ، زمان و مکان می باشد اورینته
  4.می باشد) گیج(کامفیوز 

  3.کلمات نامربوط به کار می برد
  2.اصوات نامفهوم از بیمار شنیده می شود 

  1.هیچ پاسخ کالمی ندارد 
  

            نمره 6 : پاسخ حرکتی

  6.دستورات را کامل اجرا می کند 
  5.محل درد را لوکالیزه می کند 

  4.درد ناک دور می کند خود را از تحریک
دست ها به سمت داخل خم شده و بازو به سمت خط نیپل باال خواهد رفت اما ) : خم کردن غیر طبیعی(دکورتیکه( 3. دکورتیکه دارد

  .)انگشتان پا به سمت پائین حرکت می کند  ودورتر از آن نمی رود 
  .)سخت و محکم می شوند و اندامها  (extend)دست ها و پاها باز می شوند ( 2. دسربره می کند

  1 .هیچ پاسخ حرکتی ندارد
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و حرفی که نشاندهنده متاثر بودن نمره  داده می شود 1اگر به بیمار داروی فلج کننده داده شده است در پاسخ حرکتی نمره *
 .حرکتی به وسیله فلج کننده ها می باشد 

  :در بیماران ترومائی بایستی به نکات زیر توجه کرد  GCSین یدر ارتباط با تع
           .محاسبه می شود 10از  GCSبیماران اینتوبه یا بیماران با ترومای شدید فک و صورت که قادر به تکلم نیستند در -
   .قسمت موتور یا واکنش حرکتی بیمار می باشد GCSمهمترین جزء -
  .در مراحل مختلف تصمیم گیری به آن دقت شودمی باشد تا  GCSچارت ساعتی ، مسئله مهم-
ساعت اول بعد از تروما ارزش دارد و بعد از این زمان ممکن است باز بودن چشم نشان دهنده باال بودن  72باز کردن چشمها در  -

  )دارای زندگی نباتی( Vegetativeمثل بیماران سطح هوشیاری نباشد 
  .سبه می شود محا 3 آن و حداقل15نمره   GCSحداکثر -
  .برای بررسی وضعیت مردمکها باید مردمکهای بیمار را از نظر سایز و واکنش به نور بررسی نمود -
تحریک سمپاتیک و تخریب پاراسمپاتیک باعث گشاد شدن مردمک شده که به آن میدریاز می گویند و برعکس آن که باعث  -

  .حائز اهمیت می باشد  در بیماران ترومایی میدریاز شدن بیمار. میوز می شود
  

  :عبارتند از بیمارمردمک شایعترین دالئل میدریاز شدن 
  هماتومهای تروماتیک مغزی با ایجاد پدیده هرنیاسیون - ١
  ترومای مستقیم به حفره گلوب و چشم به علت فلج موضعی گانگلیون سیلیاری -2
  میدریاز به دنبال تشنج -3
  پاراسمپاتولیتیک در جریان احیا مثل آتروپیناستفاده از داروهای  -4

  :درنظر گرفته می شود مرحله  5 ،انجام شود برای معاینه کردن قدرت عضالنی که خصوصا در بیماران هوشیار باید
  نمره5: اگر معاینه کننده قادر به غلبه نباشد 

  نمره4: اگر بیمار مقاومت جزئی دارد
  نمره 3: ط بتواند اندام را بر علیه جاذبه حرکت دهداگر بیمار قادر به مقاومت نباشد و فق

  نمره 2: بیمار در صورت حذف جاذبه می تواند عضو را حرکت دهد
  نمره1: است )سفت( عضالت اسپاستیک

  نمره 0: است )شل( سیدعضالت فال
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