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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل

  

  تـشـنـج

  

  

  واحد آموزش

  سيدالشهداء بيمارستان 

  

تغيير يا كاهش سطح هوشياري بطور  :تشنج 

حمالت تكرار  صورتكامل يا نسبي است كه به 

ونده با فواصل و زمان نامعلوم خود را نشان ش

  .مي دهد 

تكان خوردن دست هـا و پاهـا بـه     -۱ :عالئم 

 -۳اخـتالالت تنفسـي    -۲صورت لرزش شديد 

 -۴باال رفتن مردمك ها و سفيد شـدن چشـم   

بي اختياري ادراري  -۵كاهش سطح هوشياري 

قفـل   -۸افـزايش دمـاي بـدن     -۷استفراغ  -۶

  ز دهان خروج كف ا -۹شدن فك 

، ) تـب  ( افـزايش درجـه حـرارت بـدن      :علل 

  عفونت هاي داخل بدن ، تزريق واكسن

تشـنج هـاي خـوش خـيم      -۱  :انواع تشنج 

صـرع   -۳تشنج هاي بـدنبال تـب    -۲نوزادي 

  )مداومتشنج هاي تكرار شونده يا (

  :تشنج هاي بدنبال تب

شايع ترين نـوع تشـنج بـوده كـه معمـوالً در      

سالگي روي مي دهد اين  ۵ ماهگي تا ۲سنين 

  .نوع تشنج معموالً خوش خيم مي باشد 

  :تدابير كنترلي 

در صورت يكبار تشـنج ناشـي از تـب معمـوالً     

نيازي به درمان نيست و فقط توصيه مي شود 

درجه برسـانيم   ۳۸تب را پايين آورده و به زير ْ

.  

  راهنماي عملي پايين آوردن درجه حرارت 

  طبق نظر پزشكاستفاده از تب بر  -۱

١ 
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پاشويه با آب ولرم در نقـاطي كـه درجـه     -۲

  .حرارت باال دارند 

–شـكم   –زيـر بغـل    –ني اروي پيش: (مثال 

  )كشاله ران 

خواب  – بايد مراقب بود در صورت وجود لرز 

. آلودگي يا كاهش تنفس پاشويه را قطع كرد 

چون خود لرز سبب افـزايش درجـه حـرارت    

  .بدن مي شود 

  دادن مايعات فراوان در صورت هوشياري -۳

 –تشنج به صورت لرزش  آگهي معموالً پيش 

تـوهم و داد و فريـاد    –خيرگي به يك نقطـه  

  .است 

  :تشنجي  در صورت وقوع حمله

  .خونسردي خود را حفظ كنيد  -۱

بــي خطــر و  –كــودك را در محــيط امــن  -۲

  . خلوت قرار دهيد 

تـا از برگشـتن   كودك را به پهلو قـرار داده   -۳

  .ترشحات به حلق و ريه جلوگيري شود 

در صورت امكان پنجره ها را بـاز كنيـد تـا     -۴

  .اكسيژن بيشتري به او برسد 

  .لباسهاي تنگ كودك را بيرون آوريد  -۵

ــدانهاي   -۶ ــان و دن ــين زب در صــورت امكــان ب

كودك دستمال تميز تا شده قرار دهيد تا زبان 

تان خـود بـراي   هرگـز از انگشـ  . آسيب نبينـد  

اينكار استفاده نكنيـد از راه دهـان بـه كـودك     

  .چيزي نخورانيد چون باعث خفگي او مي شود 

سعي نكنيد به زور جلوي دسـت و پـا زدن    -۷

  .كودك را بگيريد 

  .خودسرانه به كودك دارو ندهيد  -۸

بعد از تشنج او را بـه نزديـك تـرين مركـز      -۹

  .تقل كنيد ندرماني م

توسط پزشك داروهـا را   ويز داردر صورت تجو

به موقع مصـرف كنيـد و فقـط بـا صـالحديد      

  .پزشك مقدار دارو را كم و يا قطع كنيد 

  در حين تشنج كودك را تنها نگذاريد 

درانتها انتظار داريم كه شما مادر عزيـز مطلـع   

كودكان رخ مي دهد % ۸شويد تب و تشنج در 

و هر آنچه كه متخصص صالح بدانـد از جملـه   

ررسي مايع نخاع و نوار مغزي به صالح كودك ب

است و ميبايست بـا پزشـك معـالج همكـاري     

 .نمود 
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