
مقیاس اغ	ی گالسگو: به این روش انجام دهید

مؤسسۀ علوم عصب شناسی NHS گریرت گالسگو و کالید

بررسی
عوامل مداخله گر در ایجاد 

ارتباط، توان پاسخگویی، و وجود 

سایر آسیب ها 

امتیازدهیتحریکمشاهده
بازکردن چشم ها، محتوای کالم، و 

حرکات سمت راست و چپ بدن

صوتی: درخواست به صورت صحبت کردن

 عادی یا فریاد زدن

فیزیکی: فشار دادن نوک انگشت دست، 

ماهیچۀ ذوزنقه ای و یا قسمت باالی حدقۀ

 چشم

¦ره دهی بر اساس باالترین 

پاسخ مشاهده شده

خود به خود

در اثر صدا

در اثر فشار

هیچ کدام

غیر قابل ارزیابی

غیر قابل ارزیابی

٤

٣

٢

١

-

چشم پیش از هر گونه تحریک باز است

چشم را با صحبت کردن عادی یا  فریاد زدن  باز می کند

چشم را پس از تحریک نوک انگشت دست باز می کند

 با وجود اینکه عامل مداخله گری نیست، اصال چشم را باز ¦ی کند

چشم به علت عامل موضعی بسته شده است 

زمان، مکان و افراد را می شناسد 

با وجود عدم آگاهی به زمان و مکان و اشخاص، ارتباط منطقی برقرار می کند

چند کلمه قابل فهم بیان می کند

تنها آه و ناله می کند

با وجود اینکه عامل مداخله گری نیست پاسخ قابل شنیدنی ¦ی دهد

عامل مداخله گری مانع ارتباط است

دستورات دو بخشی را اجرا می کند

با تحریک گردن، دست را تا باالی استخوان ترقوه باال می آورد

دست را به رسعت از آرنج خم می کند اما الگوی حرکت به صورت واضح غیرطبیعی نیست 

دست را از آرنج خم می کند اما الگوی حرکت به صورت واضح غیرطبیعی است

دست را از آرنج باز می کند

با وجود اینکه عامل مداخله گری نیست حرکتی در اندام ها ندارد

فلج است یا عامل محدود کنندۀ دیگری وجود دارد

اجرای دستورات

مشخص کردن محل تحریک

خم کردن (فلکسیون) طبیعی

خم کردن (فلکسیون) غیرطبیعی

باز کردن (اکستنسیون)

هیچ کدام

غیرقابل ارزیابی

آگاه

گیج

کل	ت

صداها

هیچ کدام

٤

٣

٢

١

-

٥

٤

٣

٢

١

-

٥

٦

بازکردن چشم ها

پاسخ کالمی

بهرتین پاسخ حرکتی

فشار دادن قسمت باالی حدقۀ چشم فرشدن ماهیچۀ ذوزنقه ای فشار دادن نوک انگشت دست

نقاط تحریک فیزیکی ویژگی های واکنش خم کردن
اصالح شده با کسب اجازه از 

خم کردن (فلکسیون) طبیعی خم کردن (فلکسیون) غیرطبیعی

آهسته و یکسان

حرکت بازو به سمت سینه

چرخیدن ساعد

جمع شدن انگشت شست دست

باز شدن (اکستنسیون) اندام تحتانی

رسیع

متغیر

دور شدن بازو از بدن

برای اطالعات بیشرت و دیدن ویدیوهای آموزشی از سایت www.glasgowcomascale.org بازدید کنید

معیار

معیار

معیار

     مشاهده شده

     مشاهده شده

     مشاهده شده

      رتبه بندی

      رتبه بندی

      رتبه بندی

امتیاز

امتیاز

امتیاز
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