
 

 

های اضافی و ناگهانی که  اختالل عملکرد مغزی بعلت امواج
باید بدانیم یکبار  .نامند دهد را صرع می بصورت متناوب رخ می

تشنج باید  یا بیشتر از دوبارتشنج هیچگاه صرع نیست بلکه دو 
  .صرع را مطرح نمایدرخ دهد تا پزشک تشخیص 

  افتد؟ چرا صرع اتفاق می

علت آن یک اختالل ساختمانی در مغز است اما در اغلب موارد 
شود ولی عواملی مانند وراثت، ضربه  هیچ علل خاصی یافت نمی

، استفاده زیاد از الکل، نقایص مادرزادی، بیماریهایی مثل به سر
سمی  اددیفتری، استنشاق و یا خوردن موسرخک، اوریون و 

مثل سرب، جیوه و یا مونواکسیدکربن و یا قطع ناگهانی داروهای 
  .تواند منجر به حمالت صرع شود ، سیگار میضدصرع، استرس

  انواع صرع کدامند؟

 صرع بزرگ 

احساسات قبل از شروع حمله بیمار شایعترین نوع صرع است 
کند  میکند یا گمان  مثال بوی مشخصی حس می .خاصی دارد

افتد و  بیهوش می بعد از چند لحظه. تابد ای می درخشندهکه نور 
شود  شوند، تنفس قطع می ها شل و سفت می تمام ماهیچه

بیمار ممکن است زبانش را . خورند اندامها تکانهای مختصری می
  .گاز بگیرد

  

  

 صرع کوچک 

 کودک .آموزان شایعتر است این نوع صرع در کودکان و دانش
پریده، چشمانش به یک نقطه خیره شده و از اطراف خود  رنگ
شروع آن از سه تا . استمدت آن بسیار کوتاه . خبر است بی

برای همیشه از  سالگی است که اگر درمان اصولی شود سیزده
بزرگ در سنین باالتر به صرع  بعضی مواردرود و در  بین می

  .تبدیل خواهد شد
  شود؟ صرع چگونه درمان می 

داروهایی که بیشتر . شود صرع با داروهای ضدصرع کنترل می
توئین، کاربامازپین، فنوباربیتال،  شوند شامل فنی استفاده می

  .باشند پریمیدون، والپوریک اسید، کلونازپام و اتوسوکسامید می

  چه اقداماتی باید انجام داد؟  کند میدر فردی که تشنج 

  .های لباس بیمار را باز کنید دکمه
تشنج و سفت را از نزدیک بیمار در حال  تیز رگونه جسم نوکه

 .دور کنید

 .دهید قرارنباید چیزی را در داخل دهان فرد در حال تشنج 

 
 .تر نفس بکشد سر بیمار را به یک طرف بچرخانید تا راحت

 

وی در از حرکت دادن بیمار خودداری کنید مگر آنکه 
 .معرض خطر فوری یا سقوط باشد

 .خودسرانه قطع نکنددارو را  

دوره درمان طوالنی است و معموال  به مدت دو تا چهار سال  
توان  یابند و سپس می بعد از آخرین حمله تشنج ادامه می

 .تدریج ظرف چندماه آنها را قطع کرد به

 .بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید 

بیمار باید بطور مرتب ویزیت شود و سطوح خونی داروهای  
 .شودآنها چک 

عوارض دارو مثل گیجی، خستگی، پرفعالیتی، حرکات  
غیرقابل کنترل چشم، مشکالت گفتاری یا بینائی، تهوع و 

 .استفراغ و اختالل خواب به پزشک اطالع داده شود

برای پیشگیری از حمالت صرع بهتر است یک رژیم غذایی  
 .سالم، خواب کافی و سطوح استرس پایین داشته باشید

 .کان کنترل کنید چون عاملی برای تشنج استتب را در کود 

 .بعد از اتمام تشنج بیمار را نسبت به محیط آگاه کنید 

تا چند لحظه  فهمید دهد که می اگر به شما حالتی دست می 
رد، سریعا خود را به یک مکان امن دیگر تشنج خواهید ک

 .رسانده و در حالت درازکش قرار گرفته تا تشنج تمام شود

اطرافیان خود بیاموزید هنگامیکه شما را در حالت تشنج به  
 .دیدند، چه اقداماتی را انجام دهند

موتور، ( تا یک سال بعد از تشنج رانندگی با وسایل نقلیه  
 .ممنوع است)  یا موتور ماشین و  دوچرخه
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لی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

وی اطالعات ضرور
و چگونگی روند درم

  .باشد می

  هدیه فرجام
   به بیمار
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داخلی

صرع
  

بیمارگرام

و حسن نظر جنابعال
کمال تش  مجتمع 

 در دست دارید حا
یماری فعلی شما و
م مراقبت آن

مه: تهیه و تنظیم
کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد و

پمفلتی که
خصوص بی

گرفتن و از دست
ک را باال ببرد و

 ) خش اعصاب

  ". ش باز کنیم

  وزافزون

 انشگاه علوم پزشکی
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ض نور خورشید قرار گ
تواند دمای بدن کود ی

بخ( سودارث  –ی برونر

  

ت را با کلید آموزش

هبودی و سالمتی رو

جنب دا -قطب راوندی

eheshtihospital@ka

۶١-۵۵۵٠٠٢۶- ٢٩  : س

٣۴۶-٣۵٩  

  

5558900:ورنما

بیش از حد در معرض 
دادن زیاد آب بدن، می

  .باعث تشنج شود
کتاب پرستاری: منابع

قفل موفقیت  "

با آرزوی به
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ه دقیقه، بی 10بیش از
کرر شده است و یا این

  .س تماس بگیرید

 صرع از انجام چه اقد

ز خسته کردن بیش از
خودد شیفتی و شبانه

دانید افسردگی و روحی
  .الت شود

این: بیش ازحد یزیون
 .د

ب به تماشای تلویزیون
 با تلویزیون فاصله داش
ک شوید برای تغییر کان

رجه حرارت بدن باید ب
کردن بیمار پایین آورد

تی که بیمار به مدت بی
های مک تشنج مار دچار

ج اوست با مرکز اورژانس

بیماریمبتال بودن به
  :د

  یاد الکل
شود که از توصیه می: ی

وابی و انجام شغلهای

بد: و فشارهای عصبی
عث افزایش تعداد حمال
پیوتری و تماشای تلو

زن هستند ای چشمک
  :است

 با نور خوب و  مناسب
متر  ه میزان دو و نیم

که به تلویزیون نزدیک
  .ل استفاده کنید

ده اولین عالئم تب، در
امینوفن و با پاشویه کر
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اولین تشنج
 

مدر صورت 
پرهیز کنید

مصرف زی 
خوابی کم 

خو خود، کم
  .نمایند

استرس و 
تواند باع می
بازی کامپ 

دارای نورها
پس بهتر ا 
در اتاقی -
حداقل به -
بدون اینک -

کنترل
با مشاهد 

داروی استا


