دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی
درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم ص قشم

مراقبت در تشنج

تشنج چیست؟
تححشنج در اقحح

هيچ كوششي در جهت مهار يا محدحد د كح د
از عملك دهحححاي غي طبيعحححي

ح كات بيمار در خالل تشنج نبايد صورت گيح د

حسي،ح كتي ،خودكار يا ر اني (يا ت كيبي از تمامحي

چو انقباضات عضالني قوي بوده مهار ح كحات

عوامل مذكور)است كه ازتخليه ناگهاني بيش از ححد
بارالكت يكي سلول هاي مغز ناشي مي شود
در افت اق بين تشنج ص ع بايد به اين نكته توجه ك د
كه؛ تشنج يژگي جدايي ناپذي ص ع اسحت ،امحا هح
تشنجي ص ع نيست در اقح صح ع يحك اختحالل
تشنجي مزمن است.

اط اف بيمار را خلوت كنيد در صورت امحكحا
بيمار را ر ي زمين ق ار دهيد س را با استفاده از

يك بالش مدافظت نموده از بح ز آسحيحب
ديدگي س پيشگي ي نماييد لباسهاي بيمار شل
شناسنامه پمفلت آموزشی کد IN-05-97
عنوان

مراقبت در تشنج

تهیه کننده

ایرما ریحانی کارشناس پرستاری

تایید کننده
سال تهیه
ناظر کیفی

کمیته آموزش به بیمار

دکترفاطمه پریشان
دکتر فاطمه کاظمی
دکترمریم هروآبادی

زمستان7931
سوپروایزر
آموزش به
متخصص داخلی
بیمارایرما
ریحانی

ي را اندكي به ط ف جلو خم كنيد تا زبحا

بحه

سمت جلو متمايل شودتاتخليه بزاق موكوس به
راحتي صورت گي د اگ دستگاه ساكشن موجود

ري

از آ استفاده نمائيد
مراقبت پس از تشنج:
ب اي پيشگي ي از ب ز آسپي اسيو ،بيمحار را در
هما

ضعيت خوابيده به پهلو نگاه داريد از بحاز

بود راه هوايي اطمينا حاصل كنيد معموال پس
از تشنج هاي بزرگ ،بيمار طحي د ره اي دچحار

تخت ق ار دارد ،بالش ها را ب داشته ن ده هحاي

گيجي مي گ دد بعد از اينكه بيمار بيدار شحده

كنار تخت را باال آ ريد اگ قبل از ب ز حمله ا را

هوشياري خود را به دسحت آ رد بايحد ي را بحا

جود دارد (يعني بحيحمحارعحالئحمحي ححس

مديط آشنا ك د اگ بيمار پس از تشنج(يا پحس از

ميكند ) ه گز سعي نكنيد تا فك بيماري را كحه

غش)دچححار هيجانححات شححديد شححد ،ي را بححه

در اث اسپاسم به هم فش ده شده به ز ر بحاز

خونس دي آرامش دعحوت كنيد بحه بيمحار تحا

ك ده چيزي بين آنها ق ار دهيد ،نتيجه چنيحن

هوشياري كامل غذا آب ندهيد

عملي شكستن دندانها آسيب ديدگي زبا
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صورت امكا بيمار را به يك پهلو خوابانده سح

باشد در صورت ض رت ب اي پاك ك د ت شدات

مراقبت در خالل مدت تشنج:

شود(دكمه كم بندباز شود) اگ بيمار ب

بيمار مي تواند سبب آسيب ديحدگحي گح دد در

لب مي باشد



مراقبت از بیماران مبتال به تشنج در منزل:


دار هاي بيمار ر زانه دقيق طبحق



زماني كه فعاليت تشنجي جود نداشته
باشد





به آزمايش در زما الزم انجام شود


از فعاليت هايي كه نياز به هوشياري
همحاهنگي (راننحدگي ،كاربحا ماشحين
دسححتگاه هححاي صححنعتي)

بستگا در آ ثبت شده  ،هميشه همح اه

داشته باشيد

كنيد



س درگمي ،خواب نامناسب

بينايي مي باشد.

به پزشك اطالع دهيد

.

باعث تشنج شما ميشود پ هيز نمائيد


از شنا در آب عميحق جحدا اجتنحاب
كنيد حمام به تنها ئحي ن يحد محدت
حمام خود را كم كنيد



درب حمام راقفحل نكنيحد

بح اي

جلوگي ي از گ ماي بيش از حد مديحط
،دماي اتاقتا را كنت ل كنيد

آلودگححي ،بححي حححالي ،سحح گيجه،
اختالالت



د ره هاي تشنج خود راثبت نموده

بدنبال گ سنگي مف ف غحذاهايي كحه

دار هاي ضحد تحشنج شحامل خحواب
پيححاده ر ي دشححوار ،بيححش فعححالي،

از اسححت س ،كححاف ين ،يبوسححت،

تب،فعاليت هاي +شديد ،كاهش قند خو

دارنداجتناب كنيد
عالئم مشت ك بيمحاري



ازمطالعه به مدت طوالني محشاهده
تلويزيو به مدت طوالنحي خحودداري

كاردقيححق
عحوار

باشيد

كارت شناسحايي كحه هويحت شحما
تشخيص بيماري به هم اه تلفن يكحي از



طبق دستورپزشك در صورت نيحاز

خوابي الگوي خحواب منظمحي داشحته

جلوگي ي كنيد

دستور پزشك به ي داده شود
ه گز دار ها را قط نكنيحد ،حتحي

از مححف ف دار هححاي بححد

نححسخه



ب اي جلوگي ي از خحستگي

بحي



از حضور در مكانهايي كه رقحص نحور
نور هاي تند دارند اجتناب كنيد

توصیه اهی زپکش معالج و رپستاران را رد مورد مراقبت از خود بدقت انجام
دهید ات هب امید رپوردگارسالمتی خود را بازیافته و ازبیمارستان مرخص شوید.

