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 تشنج 

Convulsions 
 تعريف 

باال رفتن سریع دمای بدن در کودکان می تواند منجر به بروز تشنج شود این حالت را 

                                                                  گویند.                                                                                                                       تشنج ناشی از تب 

کشد که اگر   سال رخ داده و چند دقیقه طول می  5ماه تا    6این بیماری معموال در سنین  

مدت زمان آن طوالنی بوده یا کاهش سطح هوشیاری بیمار طوالنی باشد هشدار دهنده 

 . است

 تشنج با چه عاليم و نشانه هايی همراه است ؟ 

 حرکات انقباضی دست ها و پاها    ✓

 باال رفتن چشم ها  ✓

 مشکالت تنفسی    ✓

 کاهش سطح هوشیاری    ✓

 بی اختیاری ادراری یا مدفوع           ✓

 باال رفتن دمای بدن      ✓

 کبودی لب ها       ✓

   افتد؟  می   اتفاق  تشنج   چرا 

 باشد. )واکسن ثالث(     ناشی از تب بعد از واکسیناسیونیا  ناشی از عفونت  میتواند  تشنج  

 در چه شرايطی به پزشک مراجعه کنيد؟   

 اگر کودک شما به دنبال تب تشنج کرد.   -1

 روزبهبود نیابد3اگر بیماری زمینه ای که  باعث تب  شده در عرض  -2

 است؟   همراه   عوارضی  چه   با  تشنج 

 به هنگام تب است.تکرار تشنج شایعترین عارضه، 

از کودکانی که دچار  %4-2صرع به معنای تکرار حمالت تشنج در غیاب تب است که تنها  

 . تشنج شده اند مبتال به صرع می شوندتب و 
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  برای پيشگگريری ات تشگگنج در کودکا  تر دار چه مواردی را بايد رعايت

  ؟کنيم 

 
اگر کودک مستتتعد ابتال به تشتتنج استتت در حین تب ابتدا تب را با تب بر ها  ➢

 .و پاشویه کنترل کنید )استامینوفن و بروفن(

 )دیازپام خوراکی(در صتورت تجوی  پ شتا استتفاده از داروهای ضتد تشتنج  ➢

 کنید.

 در صورت عدم کنترل تب به پ شا مراجعه کنید . ➢

  بايد  را  مواردی   چه  افتاد  اتفاق   کودکا    در  تشگنج   که  صگورتی   در

 ؟ کنيم رعايت

  جهتت داشتتتتن تمرک  در مراقبتت از بیمتار، خونستتتردی خود را حف  کنیتد و  ❖

 اضطراب نداشته باشید.  

 از وجود تنفس و جریان هوای مناسب و مطلوب اطمینان حاصل کنید.  ❖

هرگ  روی کودک خود فشتتار نیاوریدو هرگ  ستتعی نکنید که مانع حرکاتش   ❖

 شوید و چی ی در دهانش بگذارید.     

 کودک را به پهلو بخوابانید تا محتویات دهانش خارج شود.       ❖

 ز کودک دور کنید. هر وسیله تی ی را ا ❖

 لباس های تنگ را خارج کنید.    ❖

 مدت زمان تشنج را به خاطر بسپارید.  ❖

 سعی کنید جاهایی را که به حرکت در می اید بخاطر بسپارید.   ❖

کیلو گرم شتتیاد دیازپام   15استتتفاده از دیازپام مقعدی )در کودکان کمتر از  ❖

میلی گرم( استفاده  10 کیلو گرم شیاد 15میلی گرم و در کودکان بیشتر از 5

 کنید.  

 .   مانیدالزم است در طول مدت تشنج در کنار کودک ب ❖

 . انجام دهید نوار مغ  یا سی تی اسکن یا ام ار ای با نظر پ شا ❖

 کودک را به سریعترین مرک  درمانی برسانید.        ❖

                                                                                                                                                 اگهی پيش

تب و تشتنج خو  خیم بوده و عارضته ای بر جا نمی گذارد مگر در مواردی که طول 

 .طبیعی داشته باشدبکشد ، تکرار شود یا کودک معاینه عصبی غیر 

 حتما پس از ترخیص به پ شا معالج خود مراجعه کنید 
 

 


