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چیور، کری اچ.پررتررراری لا ر ر          ;   هینکل،  جانیس المنبع:  

وجراح  برونر و تولارث مغز واعصاب. ترجمه  مالحت نریر     

روان،ح یمه  امین ، تید  مس م مهدوی، ژاله مرمرمرد عر ریرهرا.             

 .3131تهران:نشرجامعه نگر ،,

میدان انرظام ، جرنر    —شهرتران صومعه ترانشان  تدوین کننده :  

 پارک ابریشم ، بیمارتران امام  مین  )ره( 

 33111141313شماره تماس : 

 تایت بیمارتران:

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

 درمان صرع:

لرصد بیماران تشنج را  03تا  03لرمان لاروی  معموال لر حدول 

کنررل م  کند.ج وگیری از چاق  و پر وری و ج روگریرری از       

اضطراب بسیار مهم اترت . رواب مرنرظرم و کراتر  لاشررره                     

باشید .تغدیه منات   لاشره  و لبنیات ،تبزیجات و پروتئریرن بره       

 مقدار کات  مصرف کنید.

    
    
    

 
   

 لانشگاه ع وم پزشک  و  دمات بهداشر  گیالن      
  بیمارتران امام  مین  )ره( صومعه ترا             

 صرع  

 

 

 

 

 

مدلجویان مبرال به صرع و تشنج و  انواله ی گروه هدف:

 آنها

 زیر نظر کمیره  ارتقاء 

  313294941تاریخ: 

بزرگساالن مبتال به صرع معموال قبل از 

تشنج حاالتی را تجربه می کنند که به 

می گویند مانننند دیندن      “  اورآ” آن 

جرقه های نورانی یا احسنا  بنوی       

خاص یا شنیدن صدای صوت منانننند    

که بهتر است در زمان احسنا  این      

موارد خود را به جای ام  رسانده و   

اگر مشغول غذا خوردن هستند غذا را 

 از دهان خارج کنند

در کودکان تب دار کنترل تب یکی 

از مهم تری  راه های پیشنینینری از      

تشنج است پس تب را در کنود       

جدی بییرید و سریعا در کاهش آن   

 اقدام کنید
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 به نام  دا

 صرع

صرع عبارت اتت از ی  نوع ا رالل لر کار مغز که مشخرصره   

آن عبارت اتت از حمالت تشنج  ناگهان  ترکررار شرونرده ،         

حمالت کوتاه مدت از  رترار غیر طبیع  و نامنات  ، تغیریرر لر     

وضعیت هوشیاری و حرکات غیر طبیع . صرع مسری نریرسرت.     

صرع م  تواند لر لو جنس زن و مرل و لر هر تنر  ر  لهرد       

 تالگ  آغاز م  شول. 31ال  4معموال بین 

 

 عالیم  صرع)صرع به چندین نوع تقسیم م  شول (: 

که غالبا لر کولکان ر  م  لهرد . کرولک بره             صرع کوچ    -3

یکباره تعالیت  ول را مروقف م  کند و برای حدول ی  لقریرقره برا       

نگاه  ب  حالت به اطراف  یره م  شول بدون اینرکره بردرهرمرد لر           

 اطراف او چه م  گذرل .

که لر تمام تنین ر  م  لهد. ترل هوشیاری  ول را  صرع بزرگ   -4

از لتت م  لهد ، عضالت بدنش تدت م  شول و تپس لتت و پرا  

و بدن وی لچار تکان های غیر ارالی م  شول.ممکن اترت تررل لر        

این حالت کنررل الرار  ول را از لتت بدهد. ان حم ه چندین لقیقره   

 طول م  کشد و پس از آن ترل به  واب عمیق ترو م  رول.

 علت ایجادصرع:

 آتی  رتیدن به مغز هنگام تولد یا قبل از تولد .-3

 ت  باال لر کولکان -4

 آتی  شدید به تر-1

 اتت شدید قند  ون -1

 عدونت و تومور مغز -5

 اصرات بعض  از لارو ها-0

 اترداله از موال مخدر و الکل -0

 اقدامات الزم در زمان تشنج:

 ونسرلی  ول را حدظ نمایید چنانچه گدره شد تشرنرج پرس از        -1

 چند ثانیه تا چند لقیقه تمام  واهد شد.

هرگز تع  نکنید او را کنررل کنید یا لتت و پاهایرش را نرگره         -4

لارید این کار ممکن اتت باعث آتی  جدی و حر  شرکرسرررگر       

 اترخوان های او شول.

هرگز تع  نکنید با تشار لهان او را باز نگه لارید این کار باعرث   -1

لررترگ  یا شکسرگ  ت  او میشول ب که با گذاشرن جسم نرم ماننرد  

 پارچه بین لندان ها را باز نگه لارید.

اجسام  طرناک و تیز را از وی لور کنید تا برا آن هرا ز رمر             -1

 نشول.

 به آرام  او را به په و بخوابانید . -5

هرگز تع  نکنید لر حالت تشنج یا  واب آلولگ  بعد از آن به -0

 او چیزی بخورانید.

 توری شخص را به مراکز لرمان  برتانید. -0


