
 15کمتر از 

 15شتر از 

 
مواردی را 

ی خود را 

ب اطمینان 

ی نکنید که 

  .رج شود

در کودکان ک( قعدی

گرم و در کودکان بیش

  .)گرم استفاده کنید

 
کان اتفاق افتاد چه م

بت از بیمار خونسرد

   .شید

وای مناسب و مطلوب

 نیاورید و هرگز سعی

  .نش بگذاریدا ده

 محتویات دهانش خار

  .دور کنید

دیازپام خوراکی یا مق

گ میلی 5شیاف دیازپام 

گ میلی 10یاف دیازپام 

 که تشنج در کودک

  ؟نیمت ک

شتن تمرکز در مراقب

نداشته باش و اضطراب 

جریان هود تنفس و 

  .د

وی کودک خود فشار

ش شوید و چیزی در

را به پهلو بخوابانید تا

له تیزی را از کودک د

د

ها

ع

را

را

ل

استفاده از د

کیلوگرم، ش

کیلوگرم شی

  

در صورتی

باید رعایت

جهت داش 

حفظ کنید

از وجود 

حاصل کنید

هرگز رو 

مانع حرکاتش

کودک ر 

هر وسیل 

  ؟نیدک

.  

روز بهبود 3 در عرض

  .م تب است

که تنه. اب تب است

اند مبتال به صرع شده

دار چه مواردی ر ب

ر حین تب، ابتدا تب ر

کنترلشویه  و بدن) ن

  .شک استفاده کنید

به پزشک مراجعه ک

 دنبال تب تشنج کرد

ی که باعث تب شده

  ی همراه است؟

کرار تشنج به هنگا

 حمالت تشنج در غیا

ه دچار تب و تشنج ش

تشنج در کودکان تب

ابتال به تشنج است در

استامینوفن و بروفن(

ج در صورت تجویز پزش

در چه شرایطی باید

اگر کودک شما به 

ا اگر بیماری زمینه 

 .نیابد

تشنج با چه عوارضی

تک ،شایعترین عارضه

صرع به معنای تکرار

از کودکانی که% 4-2

  .شوند می

برای پیشگیری از ت

  باید رعایت کرد؟

اگر کودک، مستعد ا 

(برها  با استفاده از تب

 .کنید

از داروهای ضدتشنج 

ز تشنج شود

 چند دقیقه

کاهش سطح

د

ن

ت

ش

ص

4

م

ب

ب

ک

تواند منجر به بروز می

  .ند

سال رخ داده و 5 تا

ن طوالنی بوده یا کا

  . هشداردهنده باشد

 مراه است؟

)واکسن ثالث( یون

ها م دمای بدن در بچه

گوین نج ناشی از تب

ت 6موال در سنین ماه

آنکه اگر مدت زمان

تواند طوالنی باشد می

هایی هم الئم و نشانه

  ها و پاها ضی دست

  مها

  سی

   هشیاری

  دراری

  ی بدن

  افتد؟ ج اتفاق می

از تب بعد از واکسناسی

 

 

باال رفتن سریع د

تشناین حالت را 

این بیماری معم

کشد ک طول می

هوشیاری بیمار ط

تشنج با چه عال

حرکات انقباض 

باالرفتن چشم 

مشکالت تنفس 

کاهش سطح 

اختیاری اد بی 

باالرفتن دمای 

  

چرا تشنج

  عفونت 

تشنج ناشی ا 

  



مجتمع 

صوص 
  آن

   

  طفال

  در کودکانب

  :می

سبت به انتخاب این مج
  .ا داریم

طالعات ضروری در خص
روند درمان و مراقبتآ

  .د

     یه رخشماه

  ت

  » به بیمار

  91 ن

 94ابستان

اطبخش 

ناشی از تبتشنج 

 

 

 

 
  

بیمارگرام

 حسن نظر جنابعالی نس
کمال تشکر را

در دست دارید حاوی اط
فعلی شما و چگونگی ر

باشد می

عطی: تهیه و تنظیم 

نظارت با

کمیته آموزش«

تابستان

تا: تاریخ بازبینی

 

از اعتماد و

پمفلتی که د
بیماری ف

  ".زش باز کنیم

  روزافزون

 دانشگاه علوم پزشکی

bEmail:   

5-031  

53  

  گ

ت را با کلید آموز

  
بودی و سالمتی ر

جنبد - قطب راوندی
  

eheshtihospital@kau

  

55540026-31: ماس

339-5340: اطفالش

  55547900:دورنما

  

  

  

وونگ کتاب ویلی: منابع

قفل موفقیت"

آرزوی بهببا       

  
  
  

بلوار -کاشان: آدرس

ums.ac.ir

تلفن تم

بخش

دقیقه  5 از

آید بخاطر  ی

گذارد مگر  ی

عاینه عصبی

خود مراجعه

گرفته مطلع

م

 

 

 

 

.  

اگر بیش(  بسپارید

  .) کنید

ه به حرکت در می

ای برجای نمی و عارضه

رار شود یا کودک مع

ص به پزشک معالج خ

 از وضعیت عضو گچ گ

ی تنگ را خارج کنید

زمان تشنج را بخاطر

د حتما پزشک را خبر

کنید جاهایی را که 

 

 ی
خیم بوده و شنج خوش

ی که طول بکشد تکر

 . داشته باشد

ک هفته پس از ترخیص

 گرفتن عکس مجدد

 

 

لباسهای 

زمدت  

طول کشید

سعی 

 .بسپارید

 
آگهی پیش

تب و تش 

در مواردی

طبیعیعیر

حتما یک 

کنید تا با

 .شوید

  

  

  

  

  


