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 :درمان 

درتشنج های ناشی ازتب ساده بررسی دقیق علتل      

تب و به کارگیری روش های موثر برای کنترل تلب  

 شامل استفاده از تب برها)استامینوفن (مهم اس . 

 والدین هنگام تشنج کودک چه بایدبکنید؟

اگر استفراغ رخ دادکودک را به یل  هلهلتلو          -1

 برگردانید.

اگرکودک نشسته یا ایستاده اسل  بله اراملی           -2

کودک را روی زمین بگذارید سپس بالش را زیر سلر  

 کودک قراردهید.

برای جتوگیری از حمالت تشنجی به هیچ وجله     -3

کودک را محکم نگه ندارید.چیزی در دهان کودک  

 قرارندهید.

 از سر کودک هنگام تشنج محافظ  . -4

لباس های تلنلک کلودک راشلل کلرده یلا                -5

 دید.دراور

 .اجازه دهید تشنج خودبه خودی تمام شود

یکی از اقدامات  بسیار مناسب برای کاهش تلب     -6

کودک  نحوه  صحیح تن شویه حین تب اس  کله    

برای این کار از چندگاز یا دستمال تمیز و اب وللرم  

استفاده کنید. اب سرد  باعث  بروز لرز در کلودک      

 می شود.

 

 

 منابع:

ماهنامه ی  عمر سالمتی با خودمراقبتی،نیلمله دوم     -1

 .1336مردادماه 

ماهنامه هیشگیری وارتقاء سالم  گیرنلدگلان    -2

 ،خرداد22خدم  وجامعه،شماره 

-شهرستان صلوملعله سلرا      نشانی تدوین کننده :  

میدان انتظام ، جنب هارک ابریشم ، بیملارسلتلان    

 امام خمینی )ره(  

 31344323341شماره تماس : 

شلللملللاره تلللملللاس واحلللد املللوزش            

 33353253146سالم :

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سای  بیمارستان

    
    
     
   

  
 دانشگاه عتوم هزشکی و خدمات بهداشتی گیالن    

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا              
 

 تشنج ناشی ازتب                  

 

 

 کتیه والدین دارای کودکگروه هدف: 

زیر نظر واحد اموزش سالم  همگانی و بیمار با     

همکاری متخصصان اطفال بیمارستان امام خمینی 

 )ره( صومعه سرا 

 1331اردیبهش  

والدین عزیز نحوه کنترل تب با 

 تب سنج را از هرستار بیاموزید
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3 

 بنام خدا 

 تشنج ناشی از تب 

ازشایع ترین عارضه های کودکان ، تشلنلج       

های دوران کودکی می باشد وبه دنبال تلب  

های باال هس ازهرگونه عفونتی می تواند روی 

سالگی  5ماهگی تا  6دهد.شایع ترین سن ابتال  

 اس .

 

 نشانه های تشنج ناشی از تب:

معموال همراه با افزایش سریع درجه حلرارت    

درجه باالترمی باشد که  شامل افتلادن  33بدن 

روی زمین، از دس  دادن هوشیاری ،چرخش 

چشم ها به سم  باال،لرزش بدن وسیاه شلدن    

دقلیلقله طلول          15کودک اس  وحداکثلر 

میکشد.ی  مرحته کوتاه به صلورت خلواب        

سلاعل    24الودگی وجود دارد وفقط یکباردر

 رخ می دهد.

 

 عتل تشنج ناشی از تب:

 ماه 12سن زیر  -1

 سابقه خانوادگی وجود -2

 هسران دوبرابردختران دچارمی شوند. -3

 روشهای تشخیصی:

هزش  به منظورارزیابی عتل احتلملاللی تلب       

وتشنج نیازبه معاینه کودک دارد بعالوه مملکلن   

اس  ازمایش خون وادرار نیز برای ارزیلابلی     

وجود تب درخواس  شود .اگرش  به عفونل    

سیستم اعصاب مرکزی وجلود داشلتله بلاشلد          

بایدازمایع کمری نیز نمونه گیری یه عمل ایدو 

 برای انجام ازمایش فرستاده  شود .

 

 هیشگیری:

تب بیشترین عامل تشنج در کودکان ملی بلاشلد.      

درجه بلرای کلودک     3181درجه حرارت بیش از 

خطرناک بوده و نشان دهنده ی یل  بلیلملاری       

عفونی اس  . در صورت بروز تلب بلایلد بلرای          

 .درمان  اقدام کرد تا تب باال باعث تشنج نشود


