
 

 

بعضی از نوزادن در دوره نوزادی حرکات تشنجی از 

  .خود نشان می دهند

تر و بزرگساالن گهای بزر تشنج در دوره نوزادی با بچه

  .متفاوت است

پدال زدن  مکیدن، ،کاتی مانند چشمک زدنگاهی حر

اگر با کم شدن مقدار اکسیژن خون یا افزایش تعداد 

  . محسوب می شود تشنجضربان قلب همراه باشد 

  دالیل بروز تشنج در نوزادان کدامند؟

  :باشدزیر علت بروز تشنج در نوزادان می تواند موارد  

  کم بودن مقدار قند یا کلسیم خون نوزاد   

ونتها یا عفلگی، مشکالت مربوط به دوران حام  

   .است ایی که مادر در طی بارداری داشتهبیماریه

طور مادرزادی در ساختمان یا  بعضی از نوزادان به 

عملکرد مغزشان مشکالتی دارند و یا سابقه بیماری در 

  .خانواده وجود دارد

. را کنترل کرد علت بروز تشنج هرچه باشد باید آن

هرچه تعداد موارد بروز تشنج کمتر باشد ، عوارض و 

  . پیامدهای آن کمتر است 

  

  

  

  شود؟ تشنج در نوزادان چگونه درمان می

بسته به نظر پزشک از درمانهای   ،برای درمان تشنج

  :شود مختلفی استفاده می

 تزریق سرم ؛ دارو    

 مغزی MRIگرفتن نوار مغز و انجام   

 رنوزاد را برای اطمینان ازکنترل تشنج تحت نظر قرا  

 .دهند می

اگر تشنج تکرار نشد، معموال داروها را به تدریج کم   

 .کنند کرده و قطع می

تعیین وضعیت نوزاد در آینده از نظر تکرار تشنج و   

 بینی ال به راحتی قابل پیشویا شدت آسیب مغزی معم

  .نیست و نیاز به گذشت زمان دارد
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سبت به انتخاب این مج
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طالعات ضروری در خص

درمان و مراقبتآروند
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  زاده صومه تقی
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نوزاد

تشنج در

بیمارگرام

 حسن نظر جنابعالی نس

کمال تشکر را

در دست دارید حاوی اط

فعلی شما و چگونگی ر

باشد می

معص: تهیه و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد و

پمفلتی که د

بیماری ف

  ". ش باز کنیم

  ی روزافزون

نب دانشگاه علوم
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ودی و سالمتی

  

جن -ار قطب راوندی
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ست که بروز تشنج

یگری در طول زندگ

 دوره نوزادی عوارض

د با داروهای ضد تش

وجه داشته باشید

 . را فراموش نکنید

 به این نکته الزم اس

دوره دی یشتر از هر

ی از موارد تشنج در

  . همراه ندارند

صورت ترخیص نوزاد

و دقیق آنها تو موقع

ه موقع به پزشک ر
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