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 مغزی ھتکان فرم موارد مشکوک بھ -  Aیوست پ
 ------------------------------------------ز: نام دانش آمو

 --------------------------------------------تاریخ/ ساعت:
 --------------------------------------نام تکمیل کننده فرم:

(مشخص کنید) ضربھ ای بھ سر، صورت،  گزارش شدیا  شد مشاھده
شده و در نتیجھ بھ سر  فشارباعث انتقال گردن یا بدن وارد شد کھ 

 مغز در داخل جمجمھ شد. حرکت سریعمنجر بھ 

ابراز می کند کھ بھتر دانش آموز حتی اگر از محل فعالیت یا ورزش خارج کنید. دانش آموز را فورا  خطری وجود ندارد،اگر 
 نباید بھ بازی برگردد.شده، 

 )عالمت بگذارید. اینجا (  خطر نشانھ (ھا)ییا تماس بگیرید. در صورت وجود عالمت (ھا) و  ۹۱۱با  –ھا خطر چراغ . ۱ اقدام

 تماس بگیرید ۹۱۱وجود دارد با  چراغ خطریک عالمت (ھا) و نشانھ (ھا)ی  از اگر یک یا بیشتر
 کاھش سطح ھوشیاری سردرد شدید یا رو بھ افزایش خطرچراغ ھیچ عالمت و نشانھ 

 استفراغ تشنج یا رعشھ درد یا حساسیت گردن
احساس ضعف یا خواب رفتگی/سوزش در پاھا 

 یا دست ھا
 آشفتگی، بیقراری و تندخویی رو بھ افزایش دوبینی

 از دست دادن ھوشیاری
 سرپرست./با والد تماس –را کامل کنید  ۳م اقدا، فقط تایید شد چراغ خطراگر 

 سرپرست./دتماس با وال  -را کامل کنید   ۳م اقدا و۲م اقدا چراغ خطر تایید نشد،اگر  . سایر عالمت (ھا) و نشانھ (ھا):۲م اقدا

یت در اینجا (    ) عالمت بگذارید.مغزی: در صورت وجود نشانھ  ھسایرعالئم تکان  ھای قابل روٴ
گیجی و سردرگمی، یا ناتوانی   عالمتی مشاھده نشدھیچ 

بھ دادن در پاسخ مناسب 
 سواالت 

گام ، مشکل در تعادلمشکل در 
، یحرکتنبود ھماھنگی برداشتن، 

و سکندری خوردن، حرکات آھستھ 
  ھمراه با تالش زیاد

دراز کشیدن بدون حرکت 
روی زمین بازی (بدون از 

 دست دادن ھوشیاری)

آسیب بھ صورت بعد از ضربھ  خالی نگاه مات و
 بھ سر

کندی حرکت در ھنگام برخواستن بعد از 
 ضربھ مستقیم و یا غیرمستقیم بھ سر

 مغزی: ھر چھ ازدانش آموز می شنوید در اینجا (    ) عالمت بگذارید. ھسایرعالئم گزارش شده تکان
 مشکل در تمرکز بودنبیش از معمول احساساتی  تاری دید ھیچ عالمتی گزارش نشد

 مشکل حافظھ بیش از معمول تحریک پذیر بودن حساسیت بھ نور سردرد
 احساس کند شدن احساس غم صداحساسیت بھ  "احساس فشار در سر"

 "درمھ بودن"احساس  ضطرب و عصبیم احساس خستگی و ضعف مشکل در حفظ تعادل
 سرگیجھ آلودگی بخوا "حالم خوب نیست" حالت تھوع

 تماس بگیرید ۹۱۱اگر ھر یک از عالمت (ھا) و نشانھ (ھا) بدتر شد با 
: در زیر پاسخ ھای دانش آموز را ثبت کنید. ممکن است الزم باشد سواالت براساس نوع فعالیت، بررسی سریع عملکرد حافظھ

خ دادن بھ ھر یک از سواالت عدم موفقیت در پاسدانش آموز تعدیل شود. انگلیسی و یا مھارت زبان  ذھنیھمچنین سن، توانایی 
 مغزی است. ھزیر نمایانگر شک بھ تکان

 -------------------------------------------------------ھستیم؟  در حال حاضر در کدام اتاق •
 ------------------------------------------م؟می کنیفعالیت/ ورزش/ بازی  حاضر چھدرحال  •
 --------------------------------------------------حال بازی در چھ زمینی ھستیم؟امروز در  •
 -------------------------------------------------------االن قبل از نھار است یا بعد از نھار؟ •
 ------------------------------------------------------------چیست؟نام آموزگار یا مربی تو  •
 -----------------------------------------------------------------روی؟ مدرسھ می کدامبھ  •

 . تماس با والد/سرپرست۳م اقدا
 :ردمغزی مشخص ک ھبرای مورد مشکوک بھ تکانموارد زیر را این ارزیابی 



. با سرویس اورژانس پزشکی تماس گرفتھ شد. دانش آموز بھ دلیل ثبت شدعالمت (ھا) و نشانھ (ھا) ی چراغ خطر  □
بھ معاینات پزشکی اورژانس نیاز دارد. حادثھ و محل بیمارستان بھ والد/سرپرست  یمغز ھمشکوک بودن بھ تکان

 اطالع داده شد.
 

مغزی بھ انجام معاینات پزشکی فوری  ھتکانشک بھ . دانش آموز بھ دلیل ثبت شدسایرعالمت (ھا) و نشانھ (ھا)  □
ساعت استراحت و تحت نظر بودن در منزل  ۲۴ لتوسط پزشک یا پرستار دوره دیده نیاز دارد. دانش آموز بھ حداق

 فعالیت فیزیکی نیاز دارد. با والد/سرپرست دانش آموز برای بردن او تماس گرفتھ شد.بدون 
 

ساعت استراحت و تحت نظر بودن در منزل و مدرسھ  ۲۴ھیچ عالمت و نشانھ ای ثبت نشد. دانش آموز بھ حداقل  □
. دانش آموز می موجود در این فرم نیاز دارد. واقعھ بھ والد/سرپرست اطالع داده شد ۲و  ۱ اقداماتھمراه با تکمیل 

 اید انجام دھد.تواند با نظارت در مدرسھ بماند اما ھیچ فعالیت فیزیکی نب
 

 )شود تکمیل توسط  والد/سرپرست (پزشکی  ت. معاینات/ نظار۴اقدام 

                   ---------------------------تاریخ:                                     -----------------------------------والد/سرپرست:       

 نتایج معاینات پزشکی:

                       ------------------------------------------------------        (نام دانش آموز) □
 ----------------------------(نام پزشک یا پرستار دوره دیده) معاینھ شد توسط 
 ھمدیریت تکان  HDSBدانش آموز تحت نظر پزشکی است. یک برنامھ مغزی داده شد و  ھتشخیص تکان  □

ش آموز برای استراحت در مرحلھ توجھ: براساس این برنامھ دانمغزی در خانھ و مدرسھ مورد نیاز است. 
 بایستی در خانھ بماند. ۲و  ۱

 ------------مغزی داده نشد. با این وجود معاینات پزشکی موارد زیر را  توصیھ می کند:  ھتشخیص تکان  □
-----------------------------------------------------------------------------------------------------      

و  یکامل آموزش فعالیت ھایموز می تواند بدون ھیچ محدودیت بھ آمغزی داده نشد. دانش  ھتشخیص تکان  □
 فیزیکی برگردد.

 عالمتی ثبت نشده است): و نتیجھ ارزیابی (وقتی ھیچ نشانھ 

(نام دانش آموز) در دوره ارزیابی نشانھ ھا و عالیمی را آشکار کرد. دانش آموز بھ دلیل  -------------------------- □
مغزی بھ انجام معاینات پزشکی فوری توسط پزشک یا پرستار دوره دیده نیاز دارد. نتایج معاینات  ھتکانشک بھ 

 پزشکی می بایستی در باال ثبت شود.
ساعت در خانھ ارزیابی شد. ھیچ عالمت و نشانھ  ۲۴(نام دانش آموز) برای مدت حداقل  -------------------------- □

 و فیزیکی برگردد. یکامل آموزش فعالیت ھایای ثبت نشد. دانش آموز می تواند بدون ھیچ محدودیت بھ 

 

 -----------------------------------------------:امضا والد/سرپرست

 

  

 

 

 


