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 صرع و تشنج چیست؟

 

.  تیواری اعت وِ تا تشٌدات هىزر در یه دٍرُ سهاًی خَد را ًشاى هی دّذصرع،

 حولِ ًاگْاًی در فؼالیت الىتزیىی هغش اعت وِ تاػث واّش َّشیاری، حزوات هىزر ٍ اًمثاضات ػضالًی تشىج، 

 . تشٌح، یه خزلِ الىتزیىی هاًٌذ تزق آعواى ایداد هی وٌذ وِ تغتِ تِ هحل خزلِ، ػالئوی را ًشاى هی دّذ. هی شَد

 .  تشىج رخ بدَد، پسشک احتمال صرع را مطرح می کىد3 تا 2اگر 

 پسشک چگونه صرع را تشخیص می دهذ؟

 وِ فؼالیت الىتزیىی هغش را ثثت هی وٌذ، طزع یا  (EEG)در طَرت ٍخَد ػالئن تشٌح، پششه تا اًدام ًَار هغش

 .تشٌح را تشخیض هی دّذ

 علل تشنج کذامنذ؟

  تِ هغش ًزعیذى طَالًی هذت اوغیضى 

 داًشگاُ ػلَم پششىی ٍ خذهات تْذاشتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

( سیىابیمارستان ) 
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 طذهِ تِ هغش خٌیي ٌّگام سایواى ٍیا دٍرُ خٌیٌی دررحن هادر 

 ُواّش لٌذ خَى طَل وشیذ 

 واّش ولغین یا عذین خَى 

    تَهَرّای هغشی 

 عىتِ ّای هغشی 

 ضزتاتی وِ تاػث آعیة هغش هی شًَذ . 

 تیواریْای طزػی صًتیىی ٍ ارثی 

هاًٌذ .  گاّی تا ایداد ػالهتی خاص، پی هی تزیذ وِ تا چٌذ لحظِ دیگز تشٌح خَاّیذوزداورا یا هشذار چیست؟

 ًام دارًذ ٍ شوا تا دیذى ایي ػالئن تایذ ايراایي ػالئن ّشذاریا . احغاط دلشَرُ یا دیذى ّالِ رًگی یا حظ تَی خاص

 .تالفاطلِ خَد را تِ یه هىاى اهي رعاًذُ ٍ در حالت دراسوش لزار گیزیذ تا تشٌح توام شَد

تؼضی اس ػَاهل آغاسگز تشٌح ّغتٌذ هثالً در تؼضی افزاد حغاط تِ ًَر، ػَاهل آغاسگز تشٌح شاهل ًَرّای چشوه 

هی تَاًذ تاػث تزٍس ... سى، دیذى درخشش پزتَّای ًَر اس التالی شاخِ ّای درخت، تواشای تزفه تلَیشیَى، ٍ

 :تزای رفغ ایي هشىالت تایذ . حوالت تشٌدی شَد

 ٌّگام تواشای تلَیشیَى تزای واّش تحزیىات ًَری اس یه چزاؽ رٍشٌایی عمفی اعتفادُ وٌیذ. 

 ًشدیه تلَیشیَى ًٌشیٌیذ. 

 اس تواشای طَالًی هذت تلَیشیَى ٍ طفحِ واهپیَتز پزّیش وٌیذ. 

 :درمان صرع

.  پششه ًَع ٍ همذار دارٍ را تا تَخِ تِ عي شوا ٍ ًَع تشٌح، تؼییي هی وٌذ. طزع تا دارٍ وٌتزل ٍ درهاى هی شَد

ػلت وٌتزل ًشذى حوالت .سهاًی وِ تزای شوادارٍیی تدَیش شذُ اعت، اس لطغ خَدعزاًِ دارٍ خَدداری وٌیذ

 .تشٌدی، هؼوَال درهاى ًادرعت ٍ یا هظزف ًاهزتة دارٍّاعت
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:در مًارد زیر سریع بٍ پسشک اطالع دَید  

 

 :اقذامات حمایتی

 :تِ اطزافیاى خَد یاد تذّیذ وِ ٌّگاهی وِ شوا را در حال تشٌح دیذًذ چِ تایذ تىٌٌذ

 .آراهش خَد را حفظ وٌیذ ٍ ًگزاى ًشَیذ 

 .تیوار را اس هىاًْا ٍ اشیاء خطزًان دٍر وٌیذ ٍاسٍارد شذى ضزتِ تِ عز خلَگیزی وٌیذ 

 .اگز تیوار ستاى خَد را گاس هی گیزد، یه پارچِ را چٌذ تا وزدُ ٍ در دّاى اٍ لزار دّیذ 

 .ٍ تزشحات تشالی اس دّاى ٍی خارج شَد.عز تیوار را تِ یه طزف تچزخاًیذ تا تٌفظ اٍ راحت تز طَرت گیزد 

 .ٍ اس ٍارد شذى طذهِ تِ اٍ خلَگیزی وٌیذ.  لثاط تیوار را آساد وٌیذ 

 چه کارهایی نبایذانجام دهیذ؟

 .عؼی ًىٌیذ حزوات فزد در حال تشٌح را هْار وٌیذ 

 .ّزگش چیشی در دّاى فزد در حال تشٌح ٍارد ًىٌیذ 

 .اس لزار دادى اًگشت تیي دًذاًْای تیوار خذاً خَدداری وٌیذ 

 .اس ریختي آب رٍی شخض، ریختي چیشی در دّاًش  ٍ گزفتي دعت ٍ پای اٍ خَدداری وٌیذ 

 

 

یؼٌی تذٍى ایٌىِ تیوار َّشیاری خَد را تِ دعت آٍرد هدذداً تشٌح وٌذ ٍ یا ایٌىِ . اگزطزع هذاٍم یاپایذار تاشذ 

 . دلیمِ طَل تىشذ5تشٌح تیوار تیش اس 

اگز حیي حولِ تشٌح، ضزتِ تِ عز تیوار ٍارد شذُ اعت یا اعتفزاغْای هىزر دارد ٍ َّشیاری تیوار تِ حالت ػادی  

 .تزًگزدد

 .اگز حیي شٌا دچار حولِ شذُ ٍ احتواالً همذار سیادی آب تلؼیذُ اعت 

 .در طَرت تزٍس خًَزیشی در اثز ضزتِ ای وِ حیي تشٌح تِ لغوتْای هختلف تذى ٍارد هی شَد 
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 .اگز اشتثاّاً ٍػذُ ّای دارٍ راووتزیاسیادتز اس همذارتَطیِ شذُ اعتفادُ وزدُ تاشذ 

 آیا می توان از حمالت صرع پیشگیری کرد؟ 

 تزای پیشگیزی اس تشٌح،

 .رصین غذایی عالن ٍ هٌظن داشتِ تاشیذ (1

 . عاػت خَاب شة داشتِ تاشیذ ٍاس خَاب تؼذاس ظْز تپزّیشیذ8خَاب ٍ اعتزاحت وافی ٍ هٌظن ٍحذالل  (2

 .تا حذ اهىاى اس اعتزط خَدداری وٌیذ (3

 .تا تزٍس اٍلیي ػالئن تة اس دارٍی پائیي آٍرًذُ تة اعتفادُ وٌیذ ٍ تِ پششه هزاخؼِ وٌیذ (4

ّز فزد هثتال تِ طزع، تایذ در هَرد راًٌذگی تا پششه هتخظض هشَرت وٌذ ٍ اگز هٌؼی ٍخَد دارد اس  (5

 .ٍعایل ًملیِ ػوَهی اعتفادُ وٌذ

 

 

 .ٍ اس لطغ خَدعزاًِ دارٍ پزّیش وٌیذ. دارٍّا را هٌظن هظزف وٌیذ 

 .اغلة افزاد هظزٍع هی تَاًٌذ اسدٍاج وٌٌذ ٍ دٍراى تارداری طثیؼی ٍ  فزسًذاى عالوی داشتِ تاشٌذ 

 .تؼضی اس ٍرسشْا هثل شٌا ٍ دٍچزخِ عَاری را ّزگش تِ تٌْایی اًدام ًذّیذ 

 .ٌّگام ٍرسشْایی هاًٌذ دٍچزخِ عَاری، اعىیت یا هَتَر عَاری حتواً والُ ایوٌی تز عز تگذاریذ 

اس اًدام ٍرسشْایی وِ در ارتفاع یا تا فاطلِ اس سهیي اًدام هی شَد، ٍ یا فؼالیتْای رسهی وِ اهىاى ضزتِ تِ عز  

 .دارد، پزّیش وٌیذ

 .هداس اعت (الشاها تحت ًظز ًدات غزیك)شٌا در اعتخز تٌْا در هَاردی وِ طزع وٌتزل شذُ تاشذ،  

 

 

:بٍ ایه وکات تًجٍ کىید  

 

 

 

 حتی در مًارد صرع  دریاشىا در

 .کىترل شدٌ ممىًع است


