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درصورت مصرف فنوباربیتال و کاربامااپیایاز  پ        -6

 قطع خودسر نه د رو  جتناب شود  .

یکساعت بعد  پ کنترل تشنج  پر نندگی , شنا ور ه    -8

 رفتز در  رتفاعات خودد ری شود  .

 : روشهای تشخیصی

 مایشات خون آز -1

 نو رمغز  -2

 (MRI م آر آی  ) -3

 (CT    SCANEسی تی  سکز  ) -4

 درمان  : 

 د رو های ضد تشنج  -1

درصورت وجود تومور های د خل جمجمه  ی  ،    -2

آبسه ، کیست  یا بدشکلی های عروقی  ، جار یای         

 کمک کننده  ست .

درمان های یمایتی شامل   کسیژن درمانی,خروج   -3

 ترشحات دهان  و یلق  و ییشگیری  پ خفگی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهنامه سر سری  ختصاصی  طالعات یزشکای و    منبع :  

 .1331، تیر ماه  14ییر  یزشکی ، شماره 

مایاد ن      -شهرستان صومعه سار    نشانی تدویز کننده : 

 نتظام ، جنب یارک  بریشم ، بیمارستان  مام خامایانای     

 )ره(  

 31344323341شماره تماس بیمارستان: 

 33313713140شماره تماس و ید آموپش سالمت : 

 http://www.gums.ac.ir/imamhسایت بیمارستان:

 

  
 
 

 
 د نشگاه علوم یزشکی و خدمات بهد شتی گیالن     

          بیمارستان  مام خمینی صومعه سر  

 تشنج 

 

 

 

 

 

 

 مددجویان  با سابقه تشنجگروه هدف: 

 زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار 

 8931اردیبهشت 

 

با رعایت نکات ییشگیری کننده  پ تشنج 

  پ باپگشت و عو رض آن ییشگیری کنیم 



1 2 
3 

 علل  تشنج:

 پ علل یمالت تشنجی می تاو ن  باه تاب در دور ن                

کودکی،آسیب دیدگی سر،نرسیدن  کسیژن به مغز،عفونات  

سیستم عصبی مرکزی،نارسایای کالایاه،کااها  سادیام             

 خون،کاه  قند خونوتومور های مغزی   شاره کرد.

 درهنگام بروپ یمالت تشنج به نکات پیر توجه کنید :

مهمتریز کار  یز  ست که  پ آسیب به بیمار و دیاگار ن    -1

جلوگیری شود.بیمار ر  به یک سمت خو باناده و  جااپه        

دهیدترشحات گلو و یا  ستفر غ خارج شود.به هایاو وجاه       

 نگشت ویا چیزی د خل دهان بیمار و رد ناکانایاد بار ی         

 گرفتز پبان فرد، تالش نکنید.

دقیقه طول کشید باه    1به ساعت نگاه کنید  گر بی   پ  -2 

درمان سریع نیاپ د رد ، فور   بیمار ر  به مار کاز درماانای       

  نتقال دهید.

وسایل تیز وخطرناک ر   پ  پ طر ف بیمار دور کانایاد       -3

 و طر ف بیمار ر  بایتو بپوشانید یا بال  بگذ رید .

 خون سردی خود ر  یفظ کنید . -4

  پکنترل کردن لرپش های بدن خودد ری کنید . -5

 ضعف عضالنی -0

 هم  ند په نبودن مردمک ها -8

 کاه  هوشیاری موقت یا طوالنی-3

 مر قبت ها :

رعایت نظم در خو ب , فعالیت و ورپش .  -1  

درهنگام بروپ یمالت بیمار باید در یالت خو بیده به  -2

یهلو قر ر گیرد تا تخلیه ترشحات  یلق به ر یتی  نجام 

 شود .

یکی  ر علل تشنج  فت قند خون  ست بنابر یز باید   -3

 وعده های غذ یی منظم مصرف شوند .

) دی (مثل فر ورده  D پغذ های یاوی ویتامیز   -4

 های شیر ، سبزیجات و یبوبات  روپ نه  ستفاده شود .

عو ملی که باعث تسریع تشنج می شود : نورهای   -1

چشمک پن ،  لکل  ،  فت قند خون ، فعالیت پیاد، 

 ضطر ب ،گرسنگی ،گرما  ،خستگی  ،عطرها و بوهای 

 شدید و سروصد  .

 

 به نام خدا

 تشنج 

تشنج یا غ   ند م های بدن سفت شده  هوشیاری فرد 

کم می شود.تشنج در و قع دوره هایی   پ فعالیتهای غیر 

طبیعی یسی و یرکتی خودکار یا رو نی  ست که  پ 

تخلیه ناگهانی و بی   پ ید سلولهای عصبی مغز ناشی 

 می شود.

 عالئم تشنج:

 یرکات غیر  ر دی در بعضی  یا تمام  ند م ها. -1

 سفت شدن شدید  و یرش  و تکان  های عضالنی . -2

 فک قفل شده و پبان جویده می شود . -3

 بی  ختیاری  در ر و مدفوع . -4

 کم شدن سطح هوشیاری. -1

 بیهوشی موقت یا عدم  گاهی به پمان و مکان. -0

 خیرگی یا چرخیدن چشم ها به یک سمت .-7

 

 


