
تشنج

تشنج مغز. در موقتي اختالل از عبارت عموميتشنج يا موضعي صورت به است ممكن
باشد.

حركت دچار بدن از قسمت يك فقط موضعي: ميتشنج اختيار بي شود.هاي
دستها بدن، در و داده دست از تشنج حين در را خود هوشياري كودك عمومي: تشنج

شود. مي ديده تشنجي حركات پاها و

كودك: در تشنج عالئم
مي• هوشياري اختالل دچار نيست.كودك مكان و زمان متوجه يعني شود
مي• ظاهر كودك بدن اعضاي در ارادي غير اسـتحركات ممكـن حركـات اين شود.

طـول دقيقـه چنـد يـا ثانيه چند حالت اين كند. درگير را اعضاء تمام يا بدن از قسمتي
كمترمي حمالت اين معموال است.10ازكشد. دقيقه

نقطه• به لحظه چند براي كودك است مكـانممكن و زمـان متوجـه و شود خيره اي
نباشد.

دوره دچار است ممكن تشنج به مبتال كودك هر هوشـياريتوجه: كاهشسـطح از هايي
نمود. مراجعه بيمارستان به سريعاً بايستي صورت اين در باشد. زده مات و شود طوالني

نوزا در دان:تشنج
اندام شديد پلكحركات لرزش انها، شدن سفت يـادامها، مكيـدن شبيه حركات ها،

چشمجو طبيعي غير حركات يا طبيعي گريه دهان، در ها.يدن
از بـيش مدت به تنفس توقف تشنج عالمت تنها نوزادان از بعضي در و20*** ثانيـه

است. نوزاد شدن كبود

تشخيصي:يافته هاي
آزم• خون،بررسيهاي قند سطح گيري اندازه شامل: پتاسيمايشگاهي و سديم كلسيم،

دارد. ضرورت منيزيوم و

سيتي• ميانجام مغزي نوار و آي آر ام مغـزياسكن، تشـخيصضـايعات بـراي توانـد

نمايد. فراهم خوب تشخيصي شواهد

درمان:
چنانچه شود. مي تزريق كلسيم و قند ابتدا درمان شروع موقـعدر به و درست داروها

در شود شد.50-60مصرف خواهد كنترل تشنج حمالت بيماران درصد



دهيد: انجام را ذيل اقدامات و باشيد آرام شد تشنج دچار كودك اگر گرامي، والدين
نيفتد.• كه دهيد قرار جايي در را كودك

باشيد.• وي مراقب و بوده خود كودك نزديك

متحركي• وسيله كنيد.هر دور خود كودك از را

حركاتششويد.• مانع كه نكنيد سعي و نياوريد فشار كودك روي هرگز

دهيد.• قرار خود كودك دهان در چيزي نكنيد سعي هرگز

باشيد.• داشته خاطر به را تشنج زمان است ممكن اگر كنيد سعي

درمي• حركت به كه بدن از جايي اولين كنيد باشيد.سعي داشته خاطر به آيد

: كه كنند توجه بايد بزرگتر بيماران
دوچرخه از بايد است، نشده كنترل تشنج حمالت كه زماني شناتا و سواري

ارتفاع به رفتن و خيابان از شدن رد مانند دارند دقت به نياز كه كارهايي و كردن،
فرمايند.خودداري

تشنج

��ر	�زش����

123456٣8١:-0/.-,�	�ز+)�*�()'&%تر#�لا �م(ص)-�����ن�����-��س:�����ن���ر��ن
http://hrmc.iums.ac.ir/

38كد

>�د�ور?:ز<=�زر>�زاد:
Aغ��:CD?%EF ::GHIJ

::GHIJKL(M�N(OPوG�Q0%RFد

S١٣٩٨�ل


