
  تشىج چیست؟

درهؽش،ایي اختالل  تطٌح عجبرت است اساختالل هَقتی

 عولنزد ٍخصَصیت دارد دٍ

 ًبگْبًی آؼبسهیطَد ثِ صَرت : اٍل ایٌنِ  

 ؼیزارادی ٍؼیز قبثل مٌتزل است   : دٍم ایٌنِ

تطٌح ًبضی اس تت یل ًَع تطٌح در ثیي مَدمبى است 

اق درخِ حزارت ثذى اتؿ مِ ثِ دًجبل اـشایص ًبگْبًی

هْوتزیي علت ایي اـشایص درخِ حزارت  ٍ هی اـتذ

خَضجختبًِ تطٌح تٌْب چٌذ  .ثذى علل عفًَی است

. دقیقِ طَل هی مطذ ٍ هعوَال خَش خین است

مَمبى ًسجت ثِ تطٌح ثسیبر هستعذ ّستٌذ سیزا 

سیستن هؽشی ٍ عصجی آًْب ٌَّس ثبلػ ٍ مبهل ًطذُ 

ًیل ٍ ملَ –تطٌح ًبضی اس تت ثِ صَرت تًَیل  .است

درصذ مَدمبى  4تب  2تت ٍتطٌح در ثیي .صًزالیشُ است

اگز مَدمی هستعذ تت ٍ .سبل اتفبق هی اـتذ 5هبُ تب  6

تطٌح است ٍالذیي ثبیذ هْبرتْبی السم ثزای پبییي 

اگزچِ در ؼبلت هَارد تت .آٍردى تت را یبد ثگیزًذ

ٍتطٌح ًبگْبًی ٍ ثذٍى عالئن ّطذاردٌّذُ قجلی اتفبق 

 .رصت اقذام السم ثزای ٍالذیي ًوی دّذهی اـتذ ٍ ؾ

  :عبارتىد از  عاليم

   َّضیبری  دادى  اس دست

 2-3  مِ  ثبسٍّب، پبّب، یب صَرت  خَردى  یب تنبى  پزش

  .مطذ هی  طَل  دقیقِ

یب   مزدى  خیس)  ادرار یب هذـَع  مٌتزل  دادى  اس دست

  ( مزدى  مثیؿ

،  َّضیبری  ردىآٍ  دست  اس ثِ  پس  پذیزی تحزیل  حبلت

   چٌذ سبعت  هذت  ثِ  خَاة  آى  دًجبل  ٍ ثِ

   كلي  اصًل

 دّذ،  طَر هنزر رخ  ثِ  اس تت  ًبضی  اگز تطٌح *

ٍ ًیش ًَار   ًخبع  ٍ هبیع  خَى  آسهبیطگبّی  ّبی ثزرسی

  .خَاٌّذ ضذ  هؽش اًدبم

دٍر ٍ ثز  را اس  خطزًبك  ، اضیبء ثبلقَُ تطٌح  ٌّگبم  ثِ *

ضَیذ   پْلَ ثخَاثبًیذ ٍ هطوئي  را ثِ  ثچِ. ٍر مٌیذد  ثچِ

  . ثبس است  ثچِ  تٌفس  راُ  مِ

  اطالع  پشضل  ثِ مٌیذ ٍ  را یبدداضت  تطٌح  خشئیبت *

  :هَارد سیز ثبضذ  ثبیذ ضبهل  اطالعبت. دّیذ

  اس سهبى  ضذُ  سپزی  سهبى  هذت ـ  تطٌح  ضزٍع  سهبى ـ

ٍ پب در   دست  آیب حزمت ـ  تب ثزٍس تطٌح  تت  ثبال رـتي

ثیطتز اس   طزؾ  یل  مِ  یب ایي  ثَدُ  ینسبى  دٍ طزؾ

  ؟ است  خَردُ هی  دیگز تنبى  طزؾ

   تطٌح  سهبى  هذت*

  ؟ هذت  ؟ چِ است  خَاثیذُ  اس تطٌح  پس  آیب مَدك *

  ؟ است  دادُ  رخ  دٍثبرُ  اس هذتی  پس  آیب تطٌح *

  پبییي  ٍلزم  را ثب آة  تت مٌیذ  ، سعی اس تطٌح  پس *

. ثیبٍریذ

شما مبتال به حمالت تشىج بدين  اگر كًدک      

 : وکات دقت فرمائید است به ايه( صرع ) تب 

مَدك ضوب تب سهبًی مِ پشضل دستَر دّذ ثبیذ  -۱

 . دارٍی ضذ تطٌح هصزؾ مٌذ

ّیچ گبُ دارٍ را خَد سزاًِ قطع ًنٌیذ یب هقذار آى   -2

 . دمبّص ًذّی  را

( صزع  )مَدمبى هجتال ثِ حوالت تطٌح ثذٍى تت -3

ثبیذ ّوَارُ هزاقجت ضًَذ ثذٍى اًنِ ـعبلیت خسوی 

اًدبم مبرّبی حسبس  در سهبى. ایطبى هحذٍد ضَد 

اس ًشدیل هزاقت مَدمتبى ” هثل ضٌب یب استحوبم حتوب

اگزمَدمتبى توبیل ثِ ثبال رـتي اس ثلٌذیْب ،  . ثبضیذ

 . ثوبًیذ دارد ًشد مَدمتبى درخت یب ٍسبیل ثبسی

مِ مَدمتبى دچبر حولِ تطٌح ضذ اٍ را  در صَرتی -4

 چَثی یب چزهی یب) ثِ پْلَ ثخَاثبًیذ خسن سفتی 

ثیي دًذاًْبی مَدك ثگذاریذ تب سثبًص در ( پبرچِ ای 

اطزاؾ مَدك را  . اثز قفل ضذى دًذاًْب آسیت ًجیٌذ

خلَت مٌیذ ٍ لجبسْبی تٌگ یب سیَر آالت را اس گزدى اٍ 

 در سهبى تطٌح ّیچ .راحتتز ًفس ثنطذ  ثبس مٌیذ تب



تشىج واشي از تب 

 

 

 

 

 

 

گزٍُ تحقیقبت ثیوبرستبى ضْیذ ثْطتی ثٌذر اًشلی 

 

 هبدُ خَرامی یب آة را ٍارد دّبى مَدك ًنٌیذ ٍ

 . اٍ را ثِ ثیوبرستبى ثزسبًیذ” سزیعب

 : درمان در مىسل 

خًَسزدی خَد را  تطٌحٍالذیي ثبیذ در ٌّگبم ثزٍس  -۱

.  حفظ مٌٌذ 

مَدك را ثِ پْلَ خَاثبًیذُ ٍ چٌبًچِ در دّبى اٍ  -2

هبدُ ؼذایی ٍ یب تزضحی ٍخَد دارد ثِ آّستگی خبرج 

.  ًوبیٌذ 

اس پبضیذى آة ثِ صَرت ٍ یب تحزیل ٍی خَدداری  -3

.  ضَد 

ثِ ّیچ عٌَاى سعی در ثبس مزدى دّبى مَدك  -4

ی پالستینی ًزم در ًطَد ٍلی در صَرت اهنبى یل ش

ثیي دًذاًْب قزار گیزد تب اس گبس گزـتگی سثبى خلَگیزی 

.  ضَد 

ثب استفبدُ اس ضیبؾ استبهیٌَـي ٍ من مزدى پَضص 

در صَرت . مَدك درخِ حزارت مَدك را مٌتزل مٌیذ 

لشٍم هی تَاى اس تي ضَیِ ثب آة ٍلزم ًیش استفبدُ مزد 

ضتِ ثِ آة مِ در ایي هَرد پٌجِ یب پبرچِ ای ًزم آغ

را ثِ هذت یل سبعت در ًَاحی دٍر گزدى ٍ سیز  ٍلزم

ثؽل مطبلِ راى مطیذُ تب درخِ حزارت مَدك ثِ حذ 

.  طجیعی ثزسذ 

در امثز هَارد تطٌح در عزض موتز اس دٍ دقیقِ  -5

خبتوِ هی یبثذ ٍلی در صَرت تذاٍم تطٌح هی تَاى اس 

در ایي هَارد ضیبؾ . ضیبؾ دیبسپبم استفبدُ ًوَد 

میلَگزم ، ٍ  ۱5هیلی گزم در مَدمبى ثب ٍسى  5دیبسپبم 

میلَگزم  ۱5هیلی گزم در مَدمبى ثبالتز اس  ۱0ًَع 

ّز مَدك در اٍلیي حولِ تطٌح ثب . هَثز ٍاقع هی ضَد 

تت ثبیستی در ثیوبرستبى ثستزی ٍ ثزرسی گزدد ، ٍلی 

در هَرد مَدمبًی مِ سبثقِ تطٌح در ٌّگبم تت دارًذ 

ُ ثِ پشضل ثزای خستدَی علت تت در صَرت هزاخع

  . ٍ درهبى آى مبـی است 

 ّست ٍتٌگ سفت خیلی اگز مٌیذ ضل را لجبسْب -6

 .ضَد ثزداضتِ گزدى،عیٌل اطزاؾ"هخصَصب

 .ضَد ثزرسی تٌفسی الگَی -7

 ایٌنِ ثذّیذ،هگز هصٌَعی تٌفس مِ ًنٌیذ سعی -8

 .ضَد قطع تٌفس تطٌح اس ثعذ

 .ًنٌیذ ریخلَگی اٍ ـعبلیت ٍ حزمت اس -9

 ٍ ّب حزمت ًَع ثِ تَخِ ٍ تطٌح سهبى هذت -۱0

 .آى هذت ثجت ٍ تٌفس قطع هذت طَل
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