ٌُگام تشٌج چَ کٌین؟
اگر کودک شوا هبتال بَ حوالت تشٌج
بدوى تب ( صرع ) است بَ ایي ًکات
دقت فرهائید :
 کٕزک ػًب تب سيبَی کّ پشػک زطتٕرزْس ثبیس زارٔی ضس تؼُج يـزف کُس .
ْ -۲یچ گبِ زارٔ را ذٕز طزاَّ قطغ َکُیس
یب يقسار آٌ را کبْغ َسْیس .
 -۳کٕزکبٌ يجتال ثّ حًالت تؼُج ثسٌٔ
تت ( ؿزع ) ثبیس ًْٕارِ يزاقجت ػَٕس
ثسٌٔ اَکّ فؼبنیت جظًی ایؼبٌ يحسٔز
ػٕز  .زر سيبٌ اَجبو کبرْبی حظبص
يثم ػُب یب اطتحًبو حتًب” اس َشزیک
يزاقت کٕزکتبٌ ثبػیس  .اگزکٕزکتبٌ تًبیم
ثّ ثبال رفتٍ اس ثهُسیٓب  ،زرذت یب ٔطبیم
ثبسی زارز َشز کٕزکتبٌ ثًبَیس .
 -۴زر ؿٕرتی کّ کٕزکتبٌ زچبر حًهّ
تؼُج ػس أ را ثّ پٓهٕ ثرٕاثبَیس جظى
طفتی ( چٕثی یب چزيی یب پبرچّ ای )
ثیٍ زَسآَبی کٕزک ثگذاریس تب سثبَغ زر
اثز قفم ػسٌ زَسآَب آطیت َجیُس  .اطزاف
کٕزک را ذهٕت کُیس ٔ نجبطٓبی تُگ یب
سیٕر آالت را اس گززٌ أ ثبس کُیس تب راحتتز
َفض ثکػس .زر سيبٌ تؼُج ْیچ يبزِ
ذٕراکی یب آة را ٔارز زْبٌ کٕزک َکُیس ٔ
طزیؼب” أ را ثّ ثیًبرطتبٌ ثزطبَیس .
 -۵کٕزکبٌ يظتؼس تؼُج يًکٍ اطت ثب
یک تت ذفیف  ،فؼبر رٔحی  ،ذظتگی
یب يـزف ثؼضی زارْٔب ( يثم تئٕفیهیٍ )
زچبر تؼُج ػَٕس حتًب ” کٕزکتبٌ را اس
کُی .
ایٍ َظز يحبفظت ز

چگوًَ از تکرار تشٌج پیشگیری کٌین؟
پض اس تزذیؾ اس ثیًبرطتبٌ اگز زارٔیی
ثزای کٕزکتبٌ تجٕیش ػسِ اطت ثّ يُظٕر
پیؼگیزی اس تکزار تؼُج آٌ را ًْیؼّ ٔ ثّ
يٕقغ يـزف کُیس .فزايٕع َکُیس زارٔی
کٕزک را زر يًٓبَی یب يظبفزت ثّ ًْزاِ
زاػتّ ثبػیس .اگز کٕزکتبٌ زچبر تؼُج ثب
تت ثٕزِ زر طبیز يٕارز تت (ثّ ْزػهتی)
زريبٌ أنیّ ػًب ثبیس کبْغ تت ثب اطتفبزِ
اس تتثزْبیی يبَُس اطتبيیُٕفٍ یب زر ؿٕرت
َیبس پزٔفٍ ثبػسًْ .چُیٍ اطتفبزِ اس
پبػٕیّ ثب آة ٔنزو ثسٌٔ اطتفبزِ اس انکم یب
ًَک َیش يفیس اطت .فزايٕع َکُیس زر
يٕاقغ تت یب تؼُج زر يٕرز اطتفبزِ اس
زارْٔبی ذبؽ يبَُس زیبسپبو ثّ ؿٕرت
ذٕراکی یب يقؼسی قجم اس تزذیؾ ،اس پشػک
کٕزکتبٌ یک زطتٕرانؼًم ثگیزیس ٔ يطًئٍ
ػٕیس رٔع اطتفبزِ اس آٌ را ثّ ذٕثی فزا
گزفتّایس.
آیاُر کودکی یک بار تشٌج کٌد،تا اخر
عور دچار حوال ت تشٌج خواُد شد ؟
زر طُیٍ۶يبِ تب۵طبنگی يغش کٕزکبٌ ثّ افشایغ
زرجّ حزارت ثسٌ حظبص اطت زر َتیجّ۳-۴زر
ؿس کٕزکبٌ زر ایٍ طُیٍ ثب تت ْبی
ػسیس(ثیغ اس۳۸زرجّ)زچبر تؼُج يیؼَٕس.
اکثزیت ایٍ کٕزکبٌ ثؼس اس طٍ۵طبنگی زچبر
تؼُج ًَیؼَٕس.ػبیؼتزیٍ طٍ ثزای تؼُج
َبػی اس تت۱۸-۱۴يبْگی اطت ٔسيبٌ آٌ
اسچُسثبَیّ تب۱۰زقیقّ طٕل يیکؼس ٔثُسرت
تؼُج َبػی استت ثیغ اس یکجبر اتفبق يیبفتس.

ُْگبيي کّ کٕزک زچبر تؼُج يیػٕز
ثّ ْیچ ٔجّ اطتزص َساػتّ ثبػیس.
آرايغ ذٕز را حفظ کززِ ٔ كُبر کٕزک ذٕز
ثًبَیس .کٕزک را ثّ یک طزف ثرٕاثبَیس تب
زر ؿٕرتی کّ اطتفزاؽ کزز ،يٕاز
اطتفزاغی ثبػث خ فگی أ َؼٕز ٔ
نجبصْبی أ را آساز کُیس .زر ؿٕرتی کّ
قجال پشػک ثزای کٕزکتبٌ زارٔیی ثّ
يُظٕر اطتفبزِ زر ُْگبو تؼُج (انجتّ
فقط ثّ ؿٕرت يقؼسی) تجٕیش كززِ آٌ را ثب
آرايغ ثّ کبر ثجزیسَ .یبسی َیظت
زَساٌْبی کٕزک را اس ْى ثبس کُیس ،فقط
يطًئٍ ػٕیس سثبٌ کٕزک تحت فغار
َجبػس .ثؼضی اس ٔانسیٍ ُْگبو تؼُج ثّ
ذـٕؽ زر ًْزاْی ثب تت طؼی يیکُُس
أ را پبػٕیّ کُُس یب سیز آة طزز ثگیزَس .ثّ
یبز زاػتّ ثبػیس ْیچ کساو اس ایٍ رٔعْب
يٕثز َیظتُس .ثؼس اس تٕقف تؼُج اگز
کٕزکتبٌ تت زاػتّ ثبػس ،يیتٕاَیس اس
ػیبف اطتبيیُٕفٍ اطتفبزِ کُیس .اس آَجب
کّ تؼُج َبػی اس تت گبْی َبػی اس
ػهم يٓى ٔ ذطزَبک اطت ٔ ًْچُیٍ ثّ
زنیم ایٍکّ ثؼضی اس ػهم تؼُج ْبی
ثسٌٔ تت يثم کًجٕز قُس ٔ کهظیى َیبس ثّ
زريبٌ اذتـبؿی زارز ،ثالفبؿهّ پض اس
ثزٔس تؼُج ثّ أرژاَض سَگ ثشَیس یب کٕزک
را طزیؼب ثّ َشزیکتزیٍ ثیًبرطتبٌ
ثزطبَی.
ز

-۴گبْی کٕزک ثّ ؿٕرت َبگٓبَی رفتبری غیز
ػبزی َؼبٌ يیسْس يثأل ثسٌٔ آَکّ يتٕجّ
اطزاف ثبػس،ػزٔع ثّ زٔیسٌ يیکُس
-۵يًکٍ اطت کٕزک ثزای چُس نحظّ ثّ
َقطّ ای ذیزِ ػسِ ٔزر ایٍ يست يتٕجّ
اطزاف َجبػس·.

علت تشٌج ُوراٍ باتب
چیست؟
ػتزيٕاقغ تؼُج ًْزاِ ثب تت زراثز ػفَٕتٓبی
ثي
ثی
ٔیزٔطی زطتگبِ تُفض فٕقبَی یبػفَٕت حبز
گٕع يیبَی ایجبز يیؼٕز.گبْی يًکٍ اطت

ػهت تؼُج ثبتت يُُژیت ثبػسَ .زطیسٌ
اكظیژٌ ثّ يغش (كّ ػبيؼتزيٍ ػهت
تؼُج زر َٕسازاٌ ييثبػس ٔ يًكٍ اطت
ثّ ػهت پیچیسٌ ثُس َبف زٔر گززٌ َٕساز زر
حیٍ تٕنس ٔ يب َبص ثٕزٌ(،كبْغ قُس
ذٌٕ،كبْغ كهظیى ٔ
يُیشيى،ػفَٕتٓب،اذتالالت زطتگبِ
ػـجي،اػتیبز يبزر ثّ يٕاز يرسر،ذَٕزيشي
زاذم يغشي (كّ ثیؼتز زر َٕسازاٌ َبرص
ػبيغ اطت.

تشٌج چیست؟
تؼُج ػجبرت اطت اس اذتالل يٕقتي زر
يغش ،كّ ايٍ اذتالل زٔ ػًهكزز ٔ زٔ
ذـٕؿیت زارزَ:بگٓبَي آغبس ييػٕز ٔ غیز
ارازي ٔ غیز قبثم كُتزل اطت (تؼُجي كّ
زر  ۲۸رٔس أل ػًز رٔي ييزْس ثّ ػهت
ايُكّ تكبيم ػـجي َٕساز را ثّ يربطزِ
يياَساسز يك فٕريت پشػكي اطت ٔ ثّ
طزػت زر جٓت زريبٌ آٌ ثبيس اقساو ػٕز).
.

عالین تشٌج

تشنج در كودكان

چیست؟

؟ٔقتی کٕزکی تؼُج يیکُس يًکٍ اطت
ػًب ْزیک اسایٍ ػالیى راثجیُیس:
-۱کٕزک زچبر اذتالل ْٕػیبری ػٕزیؼُی
اطزافیبٌ راٌػُبطس يتٕجّ سيبٌ ٔيکبٌ
َجبػس،ثّ ؿساسزٌ ػًبپبطد َسْس یب
ثیٕٓع رٔی سيیٍ ثیفتس.
-۲حزکبتی غیز ارازی زر اػضبی ثسٌ کٕزک
ظبْز ػٕز ایٍ حزکبت يًکٍ اطت
قظًتی اس ثسٌ یبتًبو اػضب را
زرگیزکُس.يًکٍ اطت کٕزک ثّ ػست
زطت ٔپبثشَس،رٔی سيیٍ
ثیفتس،طزٔچؼًٓبی کٕزک ثّ یک طزف
ثچزخ ز یب ایُکّ فقط یک زطت یب یک پبی
کٕزک زچبر حزکبت تکبٌ زُْسِ ػسیس
ػٕزٔایٍ حبنت چُس ثبَیّ تب چُسزقیقّ طٕل
ثکؼس يؼًٕ أل ایٍ حًالت کًتز اس ۱۰زقیقّ
طٕل يیکؼس.
-۳يًکٍ اطت کٕزک زرسيبٌ حًهّ کُتزل
ازرار ذٕز را اس زطت ثسْس..
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