)(Glasgow Coma Scale
روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﳕﺮه دادن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺎز ﻛﺮدن
ﭼﺸﻤﻬﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﱵ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ ،ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎري ﺑﯿﻤﺎر
را ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﺮه

ﺑﺎزﻛﺮدن ﭼﺸﻤﮭﺎ

٤

ﺑﯿﻤﺎر ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎز ﻛﻨﺪ

٣

ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺻﺪا ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎزﻛﻨﺪ

٢

ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ درد ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ

١

ﺑﯿﻤﺎر اﺻﻼ" ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﻧﻜﻨﺪ

ﻧﻤﺮه

ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻼﻣﻲ

٥

ﺑﯿﻤﺎر ﻛﺎﻣﻼً ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و اﺷﺨﺎص اﻃﺮاف آﮔﺎھﻲ دارد

٤

ﺑﯿﻤﺎر ﮔﯿﺞ اﺳﺖ

٣

ﺑﯿﻤﺎر ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﻲ آورد

٢

ﺑﯿﻤﺎر ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﻲ آورد

١

ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ

ﻧﻤﺮه

ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺮﻛﺘﻲ

٦

ﺑﯿﻤﺎر دﺳﺘﻮرات را اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

٥

ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻞ درد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

٤

ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد را از ﻣﺤﺮك دردﻧﺎك دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

٣

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

٢

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

١

ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﻚ دردﻧﺎك ھﯿﭻ ﺣﺮﻛﺘﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دھﺪ

آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ .ﺳﺎل ٩١

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ  GCSدر ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﺋﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :

ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻨﺘﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺮوﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﮏ و ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  GCSاز  ١٠ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺟﺰء  GCSﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﲠﱰﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر
ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﭼﺎرت ﺳﺎﻋﺘﯽ  GCSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﺷﻮد.

ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﺸﻤﻬﺎ در  ٧٢ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺮوﻣﺎ ارزش دارد
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ .

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  GCS 15و ﺣﺪاﻗﻞ  GCS 3ﳏﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

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 ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻮز ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﻣﯿﺪرﯾﺎز ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﳘﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﮭﯿﺪ رﺟﺎﯾﻲ .ﺳﺎل ٩١

