
 تشنج چیست ؟

تشنج تغییر ناگهانی فعالیت حرکتی در فرد است که           

ب  دلیل اختالل در فعالیت الکتریکی مغز بوده و در            

کودکان نیز شایع است. یکی از شایع تهریها انهوا                

 تشنج در کودکان، تشنج ناشی از تب است.

 علل تشنج در کودکان :

 منشا ژنتیک 

 تب 

           برخی بیماریهای مغزی مانند التعاب و عهوهونهت

 در بافت مغز

            ، مصرف بعضی از داروها ، تحریکات عاطهوهی

 عوامل محیطی مانند نورهای فالش

 عالیم تشنج : 

با توجه به محل آسیب مغزی عالیم تشنج متفاات           

است ت ممکن است برخی از موارد زیر را شاامال            

 شود : 

          احساس سرخوشی یا عصبانیت بدون تغییهر در

 هوشیاری

 اختالل در هوشیاری 

               خواب آلودگی یا عدم تعهادل ، اخهتهالل در

 تکلم ، گیجی گذرا

  منقبض شدن عضالت 

 انحراف چشم ها ب  سمت مخالف 

              احساس سوزن سوزن شدن یا بهی حسهی در

 اندام ها

             عرق کردن ، سوزش سر دل ، قرمزی یا رنه

 پریدگی ، گشاد شدن مردمک های چشم

توجه داشته باشید چنانچه کودک شماا دچاار          

تشنج شد آرامش خود را حفظ کنید ت ساسا             

 مراحل زیر را انجام دهید :

با نگاه کردن ب  حرکات تنوسی و رن  لهبههها و                -1

ناخا های کودک مطمئا شوید کودکتان نوس مهی         

کشد. اگر لبهایش کبود شده نشان دهنده آن اسهت             

 ک  نوس نمی کشد.

اگر کودک نوس نمی کشد ، با اورژانس تمهاس            -2

بگیرید ، اگر احیا بلد هستید پیش از رسیدن کهمهک            

 احیا را شرو  کنید.

اگر کودک نوس می کشهد او را روی زمهیها               -3

بخوابانید تا زمیا نخورد و اطراف او را از چیزههایهی            

مثل میز و صندلی و وسایلی ک  ممکا است به  وی       

 آسیب بزند ، تخلی  کنید.



 چیزی صاف  و نرم زیر سر وی بگذارید. -4

 

 

 

 

کودک را ب  یک پلو بچرخانید تا راه هوایی او  -5

 تمیز بماند و ترشحات دهان خارج شود.

 بند لباس های کودک را شل کنید. -6

سعی در باز نمودن دهان با زور  و همچنیا نگ   -7

 داشتا زبان وی ، نداشت  باشید.

چیزی در دهان کودک  نگذارید. مایعات و غذا  -8

در دهان  وی نریزید. فقط وقتی هوشیاری کودک 

 کامال طبیعی شد می توانید ب  او آب بنوشانید.

با گرفتا کودک مانع حرکات وی نشوید ، با ایا  -9

 کار ممکا است باعث شکستگی استخوان او شوید.

معموال بعد از تشنج کودک ب  خواب عمیقی  -11

 فرو می رود، او را بیدار نکید.

 در موارد زیر سریعا به اترژان  اطالع داده شود :

 .اگر کودکتان برای اولیا بار است ک  تشنج می کند 

                 اگر تشنج مداوم بوده و بعد از ده دقیق  ، هنوز حهمله

 ادام  داشت  باشد.

                اگر حیا  تشنج ، ضرب  ب  سر داشت  باشد و یا استوهرا

 مکرر نموده و هوشیاری او ب  حالت عادی برنگردد.

                  اگر حیا شنا تشنج کرده و احتمال بهلهعهیهدن مهقهدار

 زیادی آب وجود داشت  باشد.

 منابع :

( ، درسنام  پهرسهتهاری     2115هانکبری ، ام ، ویلسون، دی ، )          -1
کودکان وون  ، ترجم  : شوقی ، م ، سنجری ، م، تهران ، جامع  

 913-911نگر ، صص : 

( ،راهنمای سریع آموزش ب  بیمهار ،      1392نصیری زاده ، م  )  -2
 128-129تهران ،  حیدری ، ص :

 15532221-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکا  مورد توجه برای شما مددجوی محترم :

1- 

2- 

3- 

 بسم  تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 تشنج در کودکان
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