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(Glasgow Coma Scale) 

روشي است كه با منره دادن به توانایي بیمار در باز كردن 
سطح هوشیاري بیمار  پاسخ هاي حركيت و پاسخ هاي كالمي،  ،چشمها

 .را ارزیابي مي كند
 

 بازكردن چشمھا نمره

كندبیمار چشم ھایش را خودبخود باز  ٤  

كنددر پاسخ بھ صدا چشم ھایش را باز بیمار ٣  

 بیمار در پاسخ بھ درد چشم ھایش را باز كند ٢

كندنچشمھایش را باز " بیمار اصال ١  

 

 پاسخ كالمي نمره

بھ زمان و مكان و اشخاص اطراف آگاھي دارد  بیمار كامًال ٥  

 بیمار گیج است ٤

 بیمار كلمات نامربوط بھ زبان مي آورد ٣

 بیمار كلمات نامفھوم بھ زبان مي آورد ٢

 بیمار صحبت نمي كند ١

 

 پاسخ حركتي نمره

 بیمار دستورات را اجرا مي كند ٦

 بیمار محل درد را مشخص مي كند ٥

 بیمار خود را از محرك دردناك دور مي كند ٤

    اندامھایش را بھ وضعیت فلكسیون  بیمار در پاسخ بھ محرك دردناك ، ٣
در مي آورد) خم شدن(  

    اندامھایش را بھ وضعیت اكستنشن دردناك ،بیمار در پاسخ بھ محرك  ٢
در مي آورد) باز شدن(  

 بیمار در پاسخ بھ تحریك دردناك ھیچ حركتي را از خود نشان نمي دھد ١
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در بیماران ترومائی  GCSین یدر ارتباط با تع
 :بایستی به نکات زیر توجه کرد 

 
  
  

بیماران اینتوبه یا بیماران با ترومای شدید فک و صورت 
 .حماسبه می شود ١٠از  GCSکه قادر به تکلم نیستند 

   
  

قسمت موتور یا هبرتین واکنش حرکتی بیمار  GCSمهمرتین جزء 
  .می با شد

  
  

می باشد تا در مراحل خمتلف  GCSمسئله مهم چارت ساعتی 
 .تصمیم گیری به آن دقت شود

  
  

ساعت اول بعد از تروما ارزش دارد  ٧٢ردن چشمها در باز ک 
ممکن است باز بودن چشم نشان دهنده  ،و بعد از این زمان

 . باال بودن سطح هوشیاری نباشد 
  
  

 .حماسبه می شود  GCS 3و حداقل  GCS 15حداکثر 
  
  

باید مردمکهای بیمار را از  ،برای بررسی وضعیت مردمکها
 .نظر سایز و واکنش به نور بررسی منود

 
   

حتریک مسپاتیک و ختریب پارامسپاتیک باعث گشاد شدن مردمک شده 
. شودی گویند و برعکس آن باعث میوز میکه به آن میدریاز م
  .باشدمیدریاز شدن بیمار حائز امهیت میدر بیماران ترومایی 

 


