
عکس برداري از مغز،سونوگرافی،سی تی اسکن یا -4 
  ام آر آي

  :درما ن تشنج

درمان این بیماري بستگی به تشخیص آن داردو معموال 
بعد از مشاهده .تشنجات طوالنی مشکل ساز هستند

تشنج در فرد قدم اول حفظ خونسردي و تسلط برخود 
  .است

دراین موقع ابتدا فرد را از عوامل خطرناك  وخطرساز 
  اطراف خوددور کنبد

ایجاد شرایط مناسبی براي هرچه سریع تر نفس 
  خصکشیدن ش

جهت اکسیژن رسانی بهتر به اعضاء بدن تا حد امکان 
سر و بدن کودك را به یکی سمت برگردانیم تا 

ترشحات احتمال اضافیاز دهان خارج شدهو راه تنفس 
  .باز شود

ملحفه یا وسیله نرمی زیرسر کودك قرارداده تا حرکات 
  شدید سر باعث ضربه به مغز نشود

شدتنفس دهان به اگرتنفس به مدت طوالنی قطع 
  دهان بدهید

والدینی که (استفاده از داروهاي ضد تشنج از مقعد
  )اطالعات پزشکی الزم را دارند

پس از کنترل تشنج مراجعه به پزشک جهت انجام 
  اقدامات  الزم درمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشنج عبارتست از اختالل موقتی در عملکرد مغز که 
آغاز می شود ،و غیر ارادي  و غیر قابل کنترل  ناگهانی

روز اول عمر روي می دهد به  28تشنجی که در .است
علت اینکه تکامل عصبی نوزادرا به مخاطره می 
اندازدیک فوریت پزشکی است وبه سرعت جهت 
درمان آن بایدیاقدام شودو نیاز به ارزیابی براي شناخت 

  .علت بیماري دارد

ارتست از تشنجی که به دنبال تشنج ناشی از تب عب
افزایش ناگهانی دماي بدن شیرخوران و کودکان بوجود 
یمآید،دراین حالت هوشیاري کودك تغییر پیدا میکند و 
انقباضهاي ناگهانی و غیرقابل کنترل در عضالت وي 

به طورمعمول  قبل از بروز تشنج ،کودك .پدید می آید
اشته درجه یا باالتري د 39عفونت همراه با تب 

  .است،اما گاهی تشنج می توانداولین عالمت تب باشد

  :علت تشنج

  نرسیدن اکسیژن به مغز-1

  کاهش قند خون-2

  کاهش کلسیم و منیزیم خون-3

  کاهش و افزایش سدیم-4

  تب/عفونت ها -5

  اختالالت دستگاه عصبی و ژنتیکی-6

  … و مخدر مواد بھ مادر اعتیاد-٧

  مغزي داخل خونریزي-٨

  دارویي مسمویتھاي-  ٩

  :نوزادان در تشنج عالئم

  اندامھا شدیدي حركات-١

  ركابي پازدن صورت بھ پاھا حركت-٢

  عضالني تكراري پرشھاي-٣

  دھان در جویدن یا مكیدن شبیھ حركات-٤

  ھا چشم طبیعي غیر حركات-٥

  ھا پلك لرزش-٦

  ھا اندام شدن سفت-٧

  طبیعي غیر گریھ-٨

 و ثانیھ٢٠ از بیش مدت بھ تنفس توقف(تنفسي آپنھ-٩
  )نوزاد كبودشدن

  :تشنج عالئم

  ھوشیاري دادن دست از -١

 الي٢ كھ صورت  ،پاھایا بازوھا خوردن تكان یا پرش-٢
  .میكشد طول دقیقھ ٣

  مدفوع یا ادرار اختیاري بي-٣

 ھوشیاري آمردن بدست از پس پذیري تحریك حالت-٤
  طوالني خوابھاي آن دنبال وبھ

  :تشنج انواع

  كلي  تشنجات -١

  جزیي تشنجات -٢

  :تشنج علت تشخیص راھنماي

  حال شرح گرفتن-١

  فیزیكي معاینھ-٢

  خون سدیم و قند ،كلسیم، منیزیم آزمایشات انجام٣
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:ه در حمالت تشنج یاول يکمک ها  

رخ بدهد ، یا اگر یک تشنج تنها  یاگر تشنجات طوالن
به یک  "د فورایقه طول بکشد ، شخص بایدق 5ش از یب

ن تشنجات یا.انتقال داده شود یمجهز درمانمرکز 
از ین يفور ییتواند به درمان دارویم يو تکرار یطوالن

)دارینشنج پا.(داشته باشد  

: یر تکانیغ يتشنج ها يه برایاول يکمک ها  

ره شدن یا یشامل خ یکوتاه ياگر فرد یک دوره ها
. د یانجام ده يست کاریلرزش اندامها دارد، شما الزم ن

و  یره گیجاد حالت خیتشنج باا یدچار نوع یاگر کس
د انجام یکه با ين کاریدارد بهتر يو رفتار تکرار یبهت

:داد شامل   

ـ شخص را به دقت نگاه کن • گـران  ید و بـه د ی
ـ  ید که چه اتفاقیح دهیتوض اغلـب  . افتـد  یم

ـ   یمردم که ا  ین رفتار را به عنـوان تشـنج نم
کنند که شخص بهـت زده ،  یشناسند ، فکر م

  .مصرف کرده است دارو 
  .د یو دوستانه صحبت کن یبه آهستگ •
  .د یشخص را از هر نوع خطر دور کن یبه آرام •
فرد به طـور کامـل بـر     ياریکه هوش یتا وقت •

  .د ینگردد نزد شخص بمان

  

 این نکات کلیدی را بھ یاد داشتھ باشیم :

 وی خونسرد حفظ اول قدم فرد در تشنج مشاھده از بعد
 و انیاطراف بھ و دیباش آرام پس ، است خود بر تسلط
  . دیبدھ خاطر نانیاطم کانینزد

 .دیباش نداشتھ ماریب حرکات کردن متوقف دری سع

 .دیکن دور ساز خطر و ناک خطر عوامل از را فرد

 فرد بدن و سر امکان حد تا بھتری رسان ژنیاکس جھت
 ازی اضافی احتمال ترشحات تا دیبرگردان سمت کی بھ را

 صورت در ای و ، شود باز تنفس راه و شود خارج دھان
 در و.نشودی وی خفگ باعثی استفراغ ،مواد استفراغ

 ماریب دھان در بزاق ای غذا وجود صورت در تشنج انیپا
 .دیکنی خال را اتیمحتو ،

 مطمئن فقط د،یکن باز ھم از را فردی دندانھا ستینی ازین
 .نباشد فشار تحت او زبان دیشو

 حرکات تا داده قرار فرد سر ریزی نرم لھیوس ای ملحفھ
 نشود سر بھ ضربھ باعث س دیشد

 دھان بھ دھان تنفس شد قطعی طوالن مدت بھ تنفس اگر
 طور بھ تنفس ، تشنج از بعد شھیھمی ول ، دیبدھ

 .شودیم گرفتھ سر از خودبخود

  .دیکنی خوددار فرد کیتحر ای صورت بھ آب دنیپاش از

 .دیریبگ اندازه ساعت با را تشنج مدت

 افیش از تشنج انیپا از پس ، تب وجود صورت در
 استفاده توانی م ولرم آب با ھیشو تن ای و نوفنیاستام
  .کرد

  

          

 

  
 

 تشنج

معصومھ ابراھیمی: تھیھ کننده   

کمیتھ آموزش سالمت: تائید کننده   
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