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 :تعریف تشنج
 

تشٌح ًَػی اختالل در سیستن ػظثی تیوار است کِ اس فؼال شذى کاًًَی در هغش ٍ فزستادى 

اگز تشٌح تکزار شَد ٍ ػلتی تزای آى پیذا ًشَد تِ آى طزع .هیگیزداهَاج غیز طثیؼی هٌشاء 

شایغ تزیي ًَع تشٌح تِ طَرت سفت شذى ًاگْاًی کل تذى تَدُ ٍسپس تیوار دچار .هیگَیٌذ

پس ار اتوام حولِ ٍ تِ .حزکات پزشی شذُ ٍ پس اس هذتی تا تذى شل افتادُ ٍ تِ خَاب هی رٍد

 .ٍردَّش آهذى تیوار چیشی تِ یاد ًوی آ

 :عالئم تشنج



 تیَْشی 

 کف کزدى دّاى  

 اًحزاف چشوْا تِ یک سوت  

 لزسش دست ٍ پا   

 در کَدکاى خیزُ شذى لحظِ ای   

 5یقِدقحذٍد  دقیقِ طَل کشیذُ ٍ پس اس آى  2تا 1کثز ثاًیِ ٍ حذا30هذت سهاى حولِ ّا   

 .خَاب آلَدگی تزقزار هی شَد
 
 
 

 : علل ایجاد تشنج



 تة _

 شَک _

 ضزتِ تِ سز_

 اختالالت ضزتاى قلة _

 تَهَر ّای هغشی _

 هسوَهیت ّا _

 قٌذ خَى _

 فشار خَى تاال ٍ هشکالت قلثی 

 :تشخیص تشنج
اًدام تست ّای آسهایشگاّی هخظَص تزای تزرسی خذم تؼادل اکتذٍلیتی ٍ تزرسی هایغ  

ًخاػی تزای تشخیض ػفًَت ّای هغشی ٍ سن شٌاسی تزای  لزرسی دارٍّا ٍ سوَم  –هغشی 

احتوالی هَخَد در تذى ٍ تزرسی اهَاج هغشی در سهاى تشٌح هی تَاًذ تِ تشخیض پششک در 

 .ّن چٌیي اًدام اسکي  ٍام آر آی ًیش هی تَاًذ کوک کٌٌذُ تاشذ.ًَع تشٌح کوک کٌذ

 : در مان تشنج 
 درهاى دارٍیی -

 تحزیک ػضثیٍ حی در تَهَر ّای هغشیخزا -
 

 :خود مراقبتی در تشنج 



استخز اٍلیي اقذام اطویٌاى اس اهٌیت تیوار ٍ خَدهاى است اگز تیوار در خای خطزًاک هثل تلٌذی یا -1

 .است اٍ را اس هحل دٍر کٌین

گاس گزفتي تز خالف تظَر ػاهیاًِ ًیاس تِ تاس کزدى دّاى تیوار ًیست .-تواس تگیزین 115تا اٍرصاًس -2

  .ایداد ًویکٌذستاى هشکلی تزای تیوار

 . تیوار را تِ یک سوت تزگزداًیذ تا تزشحات دّاًی خارج شَد-4

 .هیشَدتِ تیوار هایؼات یا دارٍ ًذّیذ تاػث ٍرٍد هَاد  تِ راُ َّایی ٍ خفگی -5

 . ًیاس تِ کٌتزل حزکات پزشی تیوار ًیست-6

 .لثاس تٌگ تیوار را شل کٌیذ-7

 .سیلی سدى ٍ آب پاشیذى ٍ تٌفس دّاى تِ دّاى ٍ فشار رٍی سیٌِ هوٌَع است-8

 .تا سهاى اتوام حولِ تیوار را تزک ًکٌیذ-9

سؼی ًکٌیذ چیشی تیي دًذاى ّای تیوار تگذاریذ ایي اقذام تاػث طذهِ تِ تیوار ٍ دست شوا -10

 . هیشَد

تیوار تشٌدی تِ دلیل سقَط تِ دًثال تشٌح دچار آسیة تِ سز ٍ ستَى فقزت ٍ دررفتگی -11

 .کتف هیشَد پس اس حولِ تشٌح هزاقثت اس ستَى فقزات حیي اًتقال اًدام هی شَد


