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 تشنج 

 ر را به بیمار ارائه می دهد: یپرستار در زمان بستری و هنگام ترخیص آموزشهای ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف تشنج

 اختالل موقتی در مغز،که این اختالل دو خصوصیت دارد: 

 غیر قابل کنترل است. اول اینکه به صورت ناگهانی آغاز میشود و دوم اینکه غیر ارادی و

 عالئم تشنج

شود. )اطرافیان را نشناسد، متوجه زمان و مکان نباشد، به صدا زدن پاسخ ندهد یا بیهوش روی زمین فرد دچار اختالل هوشیاری می

 شود که ممکن است قسمتی از بدن یا تمام اعضا را درگیر کند.حرکاتی غیر ارادی در اعضای بدن بیمار ظاهر می بیفتد.(

ممکن است بیمار به شدت دست و پا بزند، روی زمین بیفتد، روی زمین بیفتد، سر و چشمهای بیمار به یک طرف بچرخد یا اینکه فقط یک 

دقیقه  01دست یا یک پای بیمار دچار حرکات تکان دهنده شدید شود و این حالت چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که معموال کمتر از 

 میباشد.

 تشنج
 آموزش عالئم و علل تشنج 

آموزش رژیم غذایی ، پیشگیری از سقوط، رعایت نکات ایمنی بیمار )باالبودن نرده تخت( و میزان 

 فعالیت و تحرک بیمار

 آموزش اقدام صحیح در هنگام بروز تشنج 

 آموزش مصرف صحیح و به موقع  داروها

 اجتناب از کارهای حساس مثل شناکردن به تنهایی 

 داشتن خواب کافی و پیشگیری از تب و خستگی 

 رژیم غذایی مناسب و پرهیز از گرسنگی 

 اجتناب از رانندگی تا یکسال 

اموزش عالیم هشداردهنده )تب، اشکال در راه رفتن، سرگیجه، خواب الودگی، سستی و بیحالی ، 

 خواب نامناسب، اختالل بینایی( و مراجعه به پزشک 
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 ت بیمار در زمان حمله، کنترل ادرار خود را از دست بدهد.ممکن اس

 گاهی بیمار بصورت ناگهانی رفتاری غیر عادی نشان میدهد مثال بدون آنکه متوجه باشد شروع به دویدن میکند.

 ممکن است برای چند لحظه به نقطه ای خیره شده و در این مدت متوجه اطراف نباشد.

 مراقبتها در هنگام بستری : 

 نرده های حفاظ تخت را باال قراردهید تا از سقوط پیشگیری نماید 

  بیمار همراهی داشته باشد 

  .تازمانی که هوشیاری نیست از راه دهان هیچ چیزی به او داده نشود 

 نشود. ازه نداده است از تخت خارج جتازمانی که پزشک ا  

 کنترل گردد. تب سطح هوشیاری بیمار مر 

  محیط بیمار امن باشد. 

 م داده شود. داروهای بیمار منظ 

 در زمان ترخیص :  اموزشها

 شود به این نکات توجه کنید:می یا صرعاگر بیمار شما مبتال به حمالت تشنج  

 .شده، نزدیک شوید نترسید! داد و فریاد راه نیندازید و با خونسردی به فردی که دچار حمله صرع .0

 اشیای خطرناك را از دسترس او دور کنید .2

 یقه لباسش را باز کنید تا گردنش آزاد شود. .3

  .ک طرف بچرخانیدامکان به ی سپس سر یا شانه او را در صورت .4

  .خودداری کنید از ریختن آب بر روی صورت بیمار یا گرفتن دست و پای او در هنگام تشنج .5

علت ال خودش بگذارید و بعد به او بگویید که احتما دقیقه به پایان رسید، مدتی او را به حال 5اگر حمله بیمار در مدتی کوتاهتر از  .6

 .و بهتر است که با پزشکش تماس بگیرد داروهایش است تشنجش درست مصرف نکردن
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به شرط اینکه در فاصله این دو تشنج بیمار به هوش ( دقیقه طول کشید یا دو مرتبه پشت سر هم تکرار شد 5اما اگر حمله بیش از  .7

 ند.به پزشک رسارا  خطرناکتر است و در این مواقع باید فورا بیمار البیمار از نوع مداوم باشد که معمو ، ممکن است صرع(نیاید

نیست اما حتما باید تب فرد را با پاشویه پایین آورد و  و اما اگر تشنج فرد همراه با تب بود، به احتمال خیلی زیاد، دلیل تشنج صرع .8

 .رساند هرچه سریعتر او را به پزشک

 ...کنترل نشده است الو هنوز کام دیاگر دچار صرع هست

 دیکن یخوددار پیو پ انیمثل قل یدخان مواد ریو استعمال سا گاریس دنیاز کش د،ییتنها یوقت ژهیسیگار نکشید و به و. 

 کنید خودداری سطح خانه را با پوشش نرم و ضخیم بپوشانید و از لیز و صیقلی کردن اتاقها. 

 انجام دهید منیا یطینشسته و شرا حالت انجام کار با وسایل تیز، مانند خرد کردن سبزی و اتو کشیدن را تا حد امکان در. 

 تیز مثل چاقو و چنگال را رو به پایین در  نوك حد امکان از وسایل نشکن و غیر چینی استفاده کنید و وسایل در آشپزخانه تا

 .ظرفشویی قرار دهید

 بگذارید و سطح حمام را برای  باز مهیتا حد امکان ن را وقتی در منزل تنها هستید، از دوش گرفتن یا حمام رفتن پرهیز کنید. در حمام

 .مناسب بپوشانید تیکیسپال پوشش خوردن باجلوگیری از لیز 

 ای متناوب ه ی از کامپیوتر استفاده کنید، دورهالنطو مدت هنگام تماشای تلویزیون، خیلی نزدیک به آن ننشینید و اگر مجبورید برای

 .استراحت توصیه میشود

 در دسترس  یو چراغها یزیروم یچراغها یه جاب ضمنا، در اتاق نشیمن، تا حدامکان از دکوراسیون های شکستنی استفاده نکنید و

 .دیکن استفاده یسقف یاز چراغها

 قطع شود تانیداروها دینبا هم روز کیبار و  کی یمرتب و منظم باشد و حت شهیهم دیبا تانیمصرف داروها. 

 دیرا هر چه زودتر شروع کن تانیماریدرمان ب. 

 نظر پزشک باشد ریو حتما ز یکاف دیمقدار و دفعات مصرف دارو با. 

 دیکن یریجلوگ ییاز بروز عوارض دارو یدورها یشهایمکرر و آزما ناتیبا معا. 

 دینکن فراموش ها و مسواك را مناسب، مراقبت از لثه یمناسب، استراحت، ورزشها هیتغذ. 
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 دارو به  نیاز شروع مصرف ا شی. بهتر است پشودیم حجم لثه شیاز موارد باعث تورم و افزا یمیدر ن نییتو یضد صرع فن یدارو

 هیبه شما ارا زیرا ن مالز یبهداشت یقرار دهد و آموزشها یریشما را تحت عمل جرمگ دیو از او بخواه دیبده عالاط زیتان ندندانپزشک

 دهد.

 کند. به هر حال ضیرا تعو تانیدر صورت امکان دارو تادیع بدهالبه پزشکتان اط د،یچار شدلثه د یاگر پس از مصرف دارو به ناراحت ،

 به همراه دارد. یبدتر چرا که خود مسواك نزدن، عوارض دیبهداشت دهان و دندانتان غفلت کن تیرعا از دیعنوان نبا چیتحت ه

 دیده عالاط تانیهایماریب ریسا یدارو برا زیتجو صورت پزشکان خود در گریضدصرع، حتما به د یداروها ییبه علت تداخل دارو . 

  .تایکسال از رانندگی خودداری کنید 
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 :ضدصرع در ساعت خواب توصیه های

 دیکن یخوددار یکرس ریدر ز دنیاز خواب. 

 نرم و کوتاه باشد بزرگ، است که راحت، یبه صرع، تخت المبت مارانیب یتختخواب برا نیمناسبتر. 

 دیکن یخوددار تختخوابتان خطرناك و سوزاننده مثل چراغ خواب و شمع در کنار لیاز قرار دادن وسا. 

 برخورد نکند نیخوردن، سر فرد با زم نیوجود فرش در کنار تخت تا در صورت زم 

 خانه اطیضدصرع در ح های هیتوص 

 دیاقدام به شنا نکن ییتنها و هرگز به دیحتما آن را حفاظدار کن د،یتان استخر شنا دار خانه اطیاگر در ح. 

 شودیم هیپلکانها توصو  وهایپاس وانها،یفرش کردن ا. 

 استفاده  یمنیا الهکه از ک شودیم هیاست؛ توص شده اط،یفرش نشده ح یطهایت مکرر، منجر به افتادن در محالکه حم یدر صورت

 .دیکن

 دیخانه توجه داشته باش اطیح و یبودن در ورود  بهتر است حتما به همسطح د،یقصد انتخاب خانه دار یوقت. 
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 ضدصرع در حمام هیتوص

 دیکن یخال یو شکستن یا شهیش لیحمام را از وسا یداخل طیمح. 

 اسب من پالستیکیپوشش  کیسطح حمام را با  استمنظور، بهتر نیا یباشد. برا یقلیو ص زیل دیسطح حمامتان تا حد امکان نبا

 .دیبپوشان

 باشد رونیدر به سمت ب یاالهلو نکهیا ایو  دیبگذار باز مهیدر حمام را ن د،یریگیکه حمام م ی. بهتر است موقعدیدر حمام را قفل نکن. 

 دیکن یبهتر است که از دوش گرفتن و حمام کردن خوددار د،یدر منزل تنها هست یوقت. 

 دیو در دسترس قرار ده دیکنپر مهیوان تا ن ایو آب را داخل لگن  دینیبنش حایهنگام شستشو در حمام، ترج. 

 انهیو را ونیزیتلو یضدصرع پا های هیتوص

 دینیبه آن ننش کینزد ون،یزیتلو یهنگام تماشا. 

 دیزودتر درستش کن دیدارد، با برفکباشد. مثال اگر یمطلوب و درست طیدر شرا دیمورد استفادهتان با ونیزیتلو . 

 خطرناك است اریبه صرع حساس به نور، بس نالیامبت یخصوص برا به یبرفک ونیزیتلو یتماشا. 

 باشد و در پشت سرتان نصب شده  یتا حد امکان سقف دیبا چراغ نیاست. ا ازیموردن تانینور کیکاهش تحر یبرا ییچراغ روشنا کی

 .باشد

 یاحتهااستر د،یاستفاده کن وتریاز کامپ یالنمدت طو کی یبرا دیکه مجبور یو در مواقع دیکن زیتا حد امکان پره یانهایرا یهایاز باز 

 .دینبر ادی کار را از نیمتعدد در ب

 ضدصرع در ورزش های هیتوص

 دیرا فراموش نکن یمنیا الهک د،یرویم یسوار و دوچرخه یاسک ،یسوار اسب ک،یمناستیژ رینظ ییاگر سراغ ورزشها. 

 سال  کی دیحداقل با ،ییورزشها نیانجام چن ی. برادیده انجام ییبه تنها دیرا نبا تیپرتاب چکش و پرواز با کا سک،یبوکس، پرتاب د

 .باشد گذشته تان حمله نیاز آخر

 و  دیزیگرم بپره اریبس ایسرد و  اریو آب بس ایدر و اچهیاز شنا در در حای. ترجدیموقع شنا کردن، انجام بده دیرا با اطیاحت نیشتریب 
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 دیمهارت دارد، همراه شو قیشنا و نجات غر در که یدر صورت لزوم هم با فرد 

 یضدصرع در باردار هیتوص

 حمله صرع و قطع دارو داشته باشند. هر گونه کاهش  خطرات در خصوص یات کافالعاط دیبا یبه صرع در سن باردار المبت یخانمها

 .دهدیم شیرا به مراتب افزا نیجن خطر تشنج و متعاقبا سقط ،یدر طول باردار دارو قطع خودسرانه ای

 یراب یمنظم و متعادل یبرنامه درمان دیتوانیم مانتانیو زا زنان پزشک متخصص اعصاب و پزشک متخصص نیب یهماهنگ جادیبا ا 

 .دینیبب تدارك خودتان

 وجود دارد تیدارو و مسموم یسطح خون شیافزا کنترل شود چرا که خطر مانیهفته پس از زا 8تا  دیدارو با یسطح خون. 

 آخر  در ماه یزیاز خطر خونر یریجلوگ یبرا دیبا کنند،یم استفاده دونیمیریو پ تالیفنوبارب ن،ییتویفن یکه از داروها ییخانمها

 .کنند قیتزر k نیتامیو پزشک، نظر ریز ،یباردار

 ازدواج کنند، باردار شوند و بچه یبه راحت گرید یخانمها توانند مانند یم ،ینکات پزشک تیبه صرع، در صورت رعا المبت یخانمها 

 .اورندیب ایم به دنسال یها

   

  تشنج  چند نمونه تشخیصهای پرستاری در بیماران 

                   احتمال بروز صدمه و تروما 

 یتنفس رموثرینامناسب و غ یالگو 

 یاختالل در تبادالت گاز                             

 یاریکاهش سطح هوش 

 از احتمال تشنج یترس ناش 

 یکمبود آگاه 
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