کمکککک هککککای اولیککککه بککککرای ارلکککک تشککککنج هککککا ضککککرورت
یک حمله تشنجی مانند طوفانی کوچک در سیستم
الکتریکی مغز است و عالئم حاصل از آن میتواند
از چند دقیقه مات و مبهوت شدن تا افتادن و از دست
رفتن کامل هوشیاری متفاوت باشد.

نککککدارد و بایسککککتی اجککککازه داد کککککه حملککککه ،سککککیر طبیعککککی
خککککود را طککککی کنککککد ،سککککعی نکنیککککد چیککککزی میککککان دنککککدان
هککککای بیمککککار بگ اریککککد .نکککککات زیککککر را حتمککککا در حککککین
مواجهکککه بکککا فکککردی ککککه تشکککنج ککککرده اسکککت مکککورد توجکککه
قرار دهید:

این بیماری قابل پیشگیری نیست اما ازدواج های
فامیلی به خصوص در خانواده های با سابقه صرع و
ضربه به سر تاثیر زیادی در ابتال به این بیماری
دارد.همچنین استرس های محیطی مانند خستگی ،
مشکالت خانوادگی و ترس  ،ابتال< به صرع را
تحریک می کند اما فاکتورهای اصلی نیستند.

 زمکککان بهبکککود متفکککاوت اسکککت و بکککه نکککوع حملکککهبستگی دارد.
 کمککککک هککککای اولیککککه بککککرای ارلکککک تشککککنج هککککاضکککککرورت نکککککدارد و بایسکککککتی اجکککککازه داد ککککککه
حمله سیر طبیعی خود را طی کند.
 -سعی کنید وحشت زده نشوید.

اگر کسی دو حمله تشنجی دارد احتمال عود آن باالی
 80درصد است که در این موارد به دارو داده می
شود و هدف از مصرف دارو این است که جلوی
حمالت بعدی که ممکن است در شرایط نامساعد مانند
حضور در استخر یا کوهنوردی اتفاق بیافتد را
بگیرد.

مهم این است که هر کس باید بداند در زمان برخورد
با یک حمله تشنجی  ،برای بیمار چه کارهایی را
بایستی انجام بدهد و یا ندهد.تنها موردی که قطعا"
اورژانسی است صرع استانوس (مداوم)است ،که
خوشبختانه شایع نیست ،ولی جدی است  .صرع
استاتوس یعنی هر گاه حمله تشنج بیشتر از  10دقیقه
طول بکشد یا حمالت پشت سر هم که در مجموع 30
دقیقه طول بکشد و بیمار بین حمالت هوشیاری خود
را به دست نیاورد.

 کمکککک هککککای اولیککککه ککککه بککککرای حمککککالت تشککککنجبزرگ (ژنرالیزه )توصیه می شود:
*بککا چرخانککدن بیمککار بککه پهلککو ،تککنفس بیمککار راحککت
تکککر شکککده و بکککه بکککاز شکککدن مجکککرای تنفسکککی او کمکککک
مکککی کنکککد،در ضکککمن هکککر گونکککه پوشککک

تنککک

او را

شل کنید.
*بککا جابککه جککا کککردن وسککایل منککزل و اشککیا< سککخت
اطکککراف بیمکککار ،بکککه هنگکککام حملکککه او را از مصکککدوم
شدن حفظ کنید.
*مراقکککک باشککککید بککککه او صککککدمه وارد نشککککود،مثال"با
گ اشتن کوسن ،بال ،ژاکت یا کت تا شذُ زیر

سکککر و یکککا بکککا کمکککک دسکککت هکککا و بازوهایتکککان حتکککی االمککککان
او را تککککان ندهیکککد مگکککر اینککککه در معکککر خطکککر صکککدمه
باشککککد مککککثال در نزدیکککککی آتکککک یککککا بککککر روی پلکککککان او را
تکککرک نکنیکککد تکککا زمکککانی ککککه تمکککام شکککود و ککککامال" بهبکککودی
یابد.
*تنهککا اقککدامی کککه بککه طککور قطککع نبایککد انجککام دهیککد ایککن اسککت
کککه سککعی کنیککد چیککزی بککین دنککدان هککای بگ اریککد ایککن اقککدام
خطرنکککاک بکککوده و مکککی توانکککد باعکککظ صکککدمه قابکککل مالحظکککه
ای بککه دنککدانهای شککود و همچنککین ممکککن اسککت دسککت شککما
به شدت گاز گرفته شود.
*سکککیلی زدن ،آ پاسکککیدن ،تکککنفس دهکککان بکککه دهکککان و فشکککار
روی قفسکککه سکککینه ممنکککوع اسکککت.به هکککی عنکککوان ،هرگکککز و
هرگکککز و هرگکککز در حکککین حملکککه و یکککا حتکککی بالفاصکککله پکککس
از خکککتم حملکککه ،آ نوشکککیدنی و حتکککی داروهکککای فکککرد را بکککه
او نخورانید.
*سککککعی نکنیککککد جلککککوی حرکککککات ریککککر ارادی را در جریککککان
حملکککه شککککدید بگیریککککد ،چککککون ممکککککن اسککککت باعککککظ شکسککککته
شدن استخوان های اندام ها شود.
*پککس از یککک حملککه شککدید  ،بیمککار نیککاز بککه اسککتراحت دارد
.قبککککل از اینکککککه فککککرد بککککه سککککر کککککار خککککود برگککککردد بککککه او
استراحت بدهید.
*کبکککود شکککدن لککک هکککای بیمکککار در حکککین حملکککه تشکککنج ،بکککه
علکککت کمبکککود اکسکککیژن خکککون اسکککت و بکککه تنهکککایی خطرنکککاک
نیسککت و تنهککا در حمالتککی کککه حملککه تشککنج طککی چنککد دقیقککه
خکککود بکککه خکککود تمکککام نشکککود نیکککاز بکککه خبکککر ککککردن آمبکککوالنس
دارد.
*پکککس از تمکککام شکککدن تشکککنج ممککککن اسکککت فکککرد بکککه خکککوا
بککرود کککه تککا نککیم سککاعت هککم طککول بکشککد.این حالککت طبیعککی
است تا زمانی که شخصی پی بیمار است و تحت

نظکککر باشکککد ،خکککوا بیمکککار مکککانعی ندارد،بگ اریکککد هکککر
قکککدر ککککه مکککی خواهکککد بخوابد.ضکککرورتی نکککدارد ککککه پکککس
از هر بار تشنج آمبوالنس یا پزشک را خبر کرد.
متاسکککفانه دیکککده مکککی شکککود ککککه اطرافیکککان هنگکککام تشکککنج
دسکککت و پکککای فکککرد متشکککنج را مکککی گیرنکککد ،ماسکککاژ قلبکککی

هادراى هثتال تِ صرر هرت تَاًٌرذ تراردار شرًَذ ٍ
فرزًذاى اًْا هشکلت ًذارًذ الثتِ تایذ تحت کٌترر
قرار تگیرًذ.
 75درصذ صر ّا در افراد زیر  20سا شرٍ هت

و تککنقس مککی دهنککد و بککا اینکککه آ سککرد روی فککرد مککی

شَد،تیشتریي ایي هَارد در تیي کَدکراى  1ترا 12

ریزنکککد ککککه بایکککد گفکککت هکککی ککککدام از ایکککن مکککوارد الزم

سا تِ ٍجَد هت آیذ کِ ترا دٍرُ درهراى هٌاسرة

نیست و بهتر است فرد به پهلو خوابیده شود.

قاتل عالج است.

هرککککککودکی کککککککه بککککککی

از یککککککک حملککککککه تشککککککنجی بککککککه

خصککککوص بککککدون علککککت خککککاص داشککککته باشککککد در طبقککککه
بنککدی صککرع قککرار مککی گیککرد ،صککرع در بیشککتر مواقککع
علکککت مشخصکککی نکککدارد امکککا گکککاهی زمینکککه ژنتیککککی در

در ایکککن بیمکککاری در تعکککدادی از سکککلولهای عصکککبی مغکککز

اصل ایي درهاى هصرف دارٍ است کرِ دٍرُ درهراى
دارٍیت تریي  2ترا  5سرا

رس از آخرریي تشرٌ

است.اًتخاب دارٍ تر اساس ًَ تشٌ ،ساتقِ ٍ سي
کٌتر

سشک تاشذ.

فعالیکککت هکککای الکتریککککی ریکککر طبیعکککی ایجکککاد مکککی شکککود

س از شرٍ هصررف دارٍ  20درصرذ تیوراراى ترِ

و در برخککککی از انککککواع صککککرع عالمککککت هککککایی ماننککککد

رایتت تِ دارٍ جَاب دادُ ٍ دیگر تشٌجت ترای آًْا

کمبککود قنککد خککون  ،ضککربه هککای مغککزی  ،کمبککود کلسککیم
دیده می شود.

تخمکککین زده مکککی شکککود ککککه در دنیکککا بکککی

رخ ًوت دّذ 40.تا  50درصذ تیواراى ّن ًیراز ترِ
افسایش دارٍ دارًذ ٍ  30درصذ تاقت هقاٍم تِ درهاى

از  50ملیکککون

نفککککر بککککه صککککرع مبککککتال هسککککتند و در هککککر یککککک ملیککککون
جمعیککککت  5هککککزار مککککورد ابککککتال بککککه صککککرع دیککککده مککککی
شکککود.همچنین  500مکککورد جدیکککد بیمکککاری در هکککر سکککال
بککه وجککود مککی آید.ل ک ا شککیوع ایککن بیمککاری بککین  5تککا 10
هزار در جمعیت است.

مرکس آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

تیوار اسرت ٍ در یریي درهراى تیورار تایرذ تحرت

خانواده فرد وجود دارد.

و منیزیم و ت

دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

دارٍیت ّستٌذ ،کِ ترای ایي تیواراى دارٍّای ضرذ

دفتر بهبود کیفیت

تشٌ جذیذ اهتحاى هت شَد ٍ گراّت ًیرس درهراى

آذر 1395

جرایت ترای آًْا اًجام هت شَد.
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