
 تشنج هاي ناشي از تب�

از   اختاللي هستند كه بيشتر بعد از شش ماهگي و معموالً قبـل 

ماه بيشتر 18پنج سالگي به وقوع مي پيوندد كه در كودكان زير

اي غـيـر   بروز اين نوع تشنجات پس از پنج سالگي پديده.  است

و   بـاشـد  مـي   معمول است كه البته در پسرها دو برابر دختـرهـا  

 .سابقه خانوادگي نيز نقش مثبت در آن  دارد

مهمترين اقدام در ترشحات ناشي از تب ، ابتدا كاهش تب بـه    

كمك استامينوفن مي باشد وسپس عامل به وجود آوردن تـب    

 .شناسايي و درمان شود

موارد در كودكان دچار تشنجهاي ناشي از تب %  95تقريبا در   -

 .صرع يا نقائص عصبي نمي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هميشه قرص ديازپام همراه داشته باشيد كه در هنگـام تـب     -

 .جهت جلوگيري از عود مجدد طبق دستور مصرف شود

دقيقه به طـول انـجـامـد        10اگر تشنج ناشي از تب پيش از -

والـديـن   .  والدين بايد بالفاصله به مراكز درماني مراجعه نمايـد 

محترم با احتياط رانندگي كنند چند دقيقه اضافه تر هيچ تفاوت 

 .قابل مالحظه اي در وضعيت موجود پديد نخواهد آورد

 : نشاني

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بزرگراه فرحزادي و دادمان، بيمارستان آتيه

 : تلفن هاي بخش غزال 

82723395 - 82723302 

www.atiehhospital.ir 

 روابط عمومي بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ

 1392بهار 

 الهام عميدي: تهيه كننده



 

 اقدامات حمايتي از كودك در ضمن تشنج�

 .خونسردي خود را حفظ نمائيد -1

 هرگز در طول بروز تشنج هايي كه همراه با حركات و سفتـي   -2

 بـه   است، كودك را حركت ندهيد و يـا )  تونيك وكلونيك( ها اندام

 .به مهار حركات وي نپردازيد فشار زور

هـاي كـودك     گاه به گذاشتن جسمي سخت ميان انـدام هيچ  -3

 .اقدام نكنيد

 نماييدزير سر كودك از  بالش و يا ملحفه لوله شده استفاده در  -4

صندلي بالفاصله از حاالت ايستاده و يا نشسته بر روي كودك را   -5

 .به كف زمين انتقال دهيد

يابد ترشح بزاق افزايش ميدر طول مدت تشنج و يا بعد از آن،   -6

در مـعـرض    كودك كند، به همين دليلو زبان حالت شلي پيدا مي

در   كودك  باشد در نتيجه  خواباندنهاي هوايي ميخطر انسداد راه

راه   تر نموده و به باز ماندنوضعيت پهلو، تخليه ترشحات را راحت

 .كندهوايي كمك مي

مربي مدرسه يا مهد كودك را در جريان بيماري كودك خـود     -7

 .قرار دهيد

 .شياف ديازپام جهت استفاده ضروري در دسترس باشد -8

را   او  اسـت   كودك شما نبايد احساس كند كه با سايرين متمايز-9

هـا  ورزش  از  فقط بعضي.  از حضور و فعاليت در اجتماع منع نكنيد

مثل دوچرخه سواري و شنا را نبايد به  تنهايي انـجـام   

  .دهد

در هنگام خواب و استراحـت كـودك،       -10

 .باال باشد تخت هاينرده

 

 

 

 اهداف درماني�

 :اهداف درماني در ارتباط با تشنج عبارتند از

 كنترل تشنج و يا كاهش فراواني آن-1

 اصالح يا رفع علت تشنج در صورت امكان -2

كمك به كودك دچار تشنج هاي تكرار شونده جهت دستيـابـي   -3

 به يك زندگي عادي 

 

 

مصـرف    ،پس از كنترل شدن تشنـج والدين عزيز 

زيرا   باشد  داروهاي تجويزي بايد همچنان  ادامه داشته

داروها   اثر بخشي مداوممنظور بررسي   به  ايدوره  ارزيابي

يا در صورت شود و در مواقع لزوم و مي  حائز اهميت تلقي

 . يابددوز يا نوع آن تغيير مي دارو، عدم اثربخشي

 

 .نبايد هرگز  بدون مشورت پزشك دارو قطع شود

 

 تشنج چيست؟�

مـغـز     تشنج در واقع اختالل عملكرد كوتاه مدت سيستم الكتريكي

 .شودميهاي قشري ايجاد تخليه بار الكتريكي نوروناست كه در اثر 

ها با توجه به مناطقي كه منشاء يا مـبـدأ   تظاهرات مربوط به تشنج

 .تشنج هستند تغيير مي يابد

 صرع چيست؟�

صرع يك اختالل تشنجي مزمن است كه با تشنج هـاي راجـعـه      

 .مشخص مي شود

 علل تشنج چيست؟�

 :علل تشنج در كودكان بسيار متفاوت است

ايـجـاد   )  خـود   با مشخصات خاص( بعضي از آنها به دنبال تب   -1

 .شوندمي

 )ناشناخته(علل ايدئو پاتيك  -2

 به دنبال عفونت پرده هاي مغز -3

 كاهش قند وكلسيم -4

 ...به دنبال صدمات و آسيب به سر و  -5

 راه هاي تشخيصي�

والدين گرامي با توجه به اين كه تنها شما شـاهـد تشـنـج       

فرزندتان هستيد، پس شرح حال دقيق و مـوقـعـيـت       

كودك در ضمن تشنج، مـدت زمـان آن و يـا              

تواند كـمـك   مشكالت اندام ها در كودك بسيار مي

توانيد از همچنين براي ثبت حركات مي.  كننده باشد

دوربين كمك بگيريد و در نهايـت سـي تـي        

 .تواند كمك كننده باشدمي نيز  MRIاسكن و 


