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 مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 آموزش تشنج
 

 

 تشنج چيست؟

 

 ي درمغز ، كه اين اختالل عملكرد دوخصوصيت دارد: اختالل موقتازتشنج عبارت است 

 اول اينكه به صورت ناگهاني آغاز مي شود.

 دوم اينكه غير ارادي و غير قابل كنترل است .

 

 عالئم تشنج چيست؟

 

 وقتي كودكي تشنج مي كند ممكن است شما هريك ازاين عاليم را ببينيد:

متوجه زمان و مكان نباشدد ، بده صددا     ا نشناسد ،كودك دچار اختالل هوشياري شود يعني اطرافيان ر -4

 زدن شما پاسخ ندهد يا بيهوش روي زمين بيفتد.

حركاتي غير ارادي در اعضاي بدن كودك ظاهر شود اين حركات ممكن است قسمتي از بدن يا تمدام   -2

، سدر وچشدمهاي   بزندد . روي زمدين بيفتدد    اعضا را درگير كند ممكن است كودك به شدت دست وپا

ركدات تكدان دهندد     حبه يك طرف بچرخد يا اينكه فقط يك دست يا يك پاي كودك دچدار   كودك

دقيقده   41شديد شود و اين حالت چند ثانيه تا چند دقيقه طول بكشد معموال ايدن حمدالت كمتدراز    

 طول مي كشد.

 ممكن است كودك درزمان حمله كنترل ادرار خود را ازدست بدهد.  -9

رفتاري غير عادي نشان ميدهد مثال بدون آنكه متوجه اطراف باشدد .  گاهي كودك به صورت ناگهاني   -1

 شروع به دويدن ميكند. 

 ممكن است كودك براي چند لحظه به نقطه اي خير  شد  و در اين مدت متوجه اطراف نباشد.  -5

 

 ركودك يك بار تشنج كند ،تا اخر عمر دچار حمالت تشنج خواهد شد؟آيا اگ

 

درصدد   9-1ال مغز كودك به افزايش درجه حرارت بدن حساس اسدت در نتيهده   س 5ما  تا  6در سنين بين 

درجه ( دچار تشنج مي شوند . اكثريت اين كودكان بعد از  93كودكان دراين سنين با تب هاي شديد )بيش از 

 سالگي دچار تشنج زمان تب نمي شوند. 5سن 

 

دقيقه طول ميكشد  41آن از چند ثانيه تا ماهگي  است و زمان  41-43ازتب  شايعترين سن براي تشنج ناشي

 .تشنج ناشي از تب بيش از يكبار اتفاق مي افتد بندرتو 
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 علت  تشنج همرا  با تب چيست؟

 

بيشتر مواقع تشنج همرا  با تب دراثر عفونتهاي ويروسي دستگا  تنفس فوقاني يدا عفوندت حداد گدوش ميداني      

 منژيت باشد. ،ا تبيايهاد مي شد .گاهي ممكن است علت تشنج 

 

 آيا تشنج در نوزادان شايع است ؟

 نوزاد دچار تشنج در ما  اول زندگي مي شوند. 2نوزاد تقريبا 411از هر 

 

 تشنج در نوزادان چه عاليمي دارد؟

 

پدرش هداي عضدالني     تشنج در نوزادان عاليم متفاوتي دارد مثال ممكن است به صورت حركات شديد اندام ها ،

ها سفت شدن اندام ها ، حركات شبيه مكيدن يا جويدن در دهان ، گريه غير طبيعدي يدا   تكراري ، لرزش پلك 

حركات غير طبيعي چشمها ديد  شود . دربعضي نوزادان تنها عالمت تشنج توقف تنفس و كبدود شددن ندوزاد    

 است .

 

 علت تشنج در نوزادان چيست ؟

 كمبود اكسيژن رساني به مغز  -4

 كاهش قند خون  -2

 ونت ها عف -9

 اختالالت دستگا  عصبي  -1

 اعتياد مادر به مواد مخدر و چند علت نادر ديگر -5

ماهگي كه شامل نوزادان نيز مي شوند معموال به علدت تدب بداال دچدار      6الزم بذكر است كودكان قبل از سن 

 تشنج نمي شوند.

 

 اگر كودك شما مبتال به حمالت تشنج درزمان تب مي شود به اين نكات دقت فرماييد. ◙

با استفاد   "گا  كودك شما به علت سرما خودرگي يا هر عفونت ديگري دچار تب شديد شد حتما هر 4

 تب )استامينوفن( و پاشويه با آب ولرم تب كودك را كاهش دهيد.منظم از داروي ضب 

 هيچگا  براي كاهش تب كودك از آسپرين يا آمپول هاي تب بر استفاد  نكنيد. 2

 پزشك ببريد. كودك رابراي بررسي علت تب نزد 9

كشيدن مدايع نخداع كدودك جهدت آزمدايش و       ددرصورتي كه پزشك احتال منژيت را در كودك بده 1

 تشخيص بيماري ضروروي است دراين زمينه با پزشك همكاري كنيد.

عالو  بر استامينوفن ، بروفن ،اگر كودك شما سابقه تب وتشنج دارد با نظر پزشك در زمان تب شديد  5

نج پيشدگيري  دستور داد  استفاد  كنيددتا از تشد   نج به مقداري كه پزشكضد تش از داروي ،و پاشويه

 شود.

سدال( ازداروهداي ضدد     2پزشك دستور داد تا كودك شما به مدت طوالني )حددود   ،تشنجاگر بعد از  6

تشنج استفا  كند حتماً اين داروها را طبق دستور در زمان مناسب مصرف كنيد و از كم كردن يا قطع 
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 سرانه داروها بپرهيزيد. كردن خود

 

 اگر كودك شما مبتال به حمالت تشنج بدون تب )صرع( است به اين نكات دقت فرماييد . ◙

 كودك شما تا زماني كه پزشك دستور دهد بايد داروي ضد تشنج مصرف كند. -4

 هيچ گا  دارو راخود سرانه قطع نكنيد يا مقدار آن را كاهش ندهيد. -2

ج بدون تب )صرع( بايد هموار  مراقبت شوند.بدون آنكه فعاليت جسمي كودكان مبتال به حمالت تشن -9

تماً از نزديك مراقب كودكتان آنها محدود شود . درزمان انهام كارهاي حساس مثل شنا يا استحمام ح

 درخت يا وسايل بازي دارد نزد كودكتان بمانيد. . اگر كودكتان تمايل به باال رفتن از بلنديها ، ديباش

كه كودكتان دچار حمله تشنج شد او را به پهلو بخوابانيد البته هيچ وقت سعي نكنيد به زور درصورتي  -1

آسديب شدود. لباسدهاي     باعثدك قرار دهيد زيرا ممكن است وو با اعمال فشار چيزي الي دندانهاي ك

اكي يا تنگ يا زيور آالت را از گردن او باز كنيد تا راحت تر نفس بكشد. در زمان تشنج هيج ماد  خور

 آب را وارد دهان كودك نكنيد و سريعاً اور را به بيمارستان برسانيد.

 

 


