
 موضوع: 

 تشنج ناشی از تب

 خودمراقبتی ها:
  والدین گرامی حمالت ناشی از تشنج خوش خیم می باشند و

 خیلی جای نگرانی ندارد.
   کودک را باید از عوامل صدمه زا در حین تشنج و مشااداد

دقیق آنچه در طی حمله برای کودک اتفاق می افتاد  آگاا  
 باشید.

  تالش برای پایین آوردن درجه حرارت از حمالت پیشگیاری
نمی کند. حمام کردن به چندین دلیل توصیه نمی شود. چون 

 تاثیر قابل توجهی در کادش درجه حرارت بدن ندارد.
  به طور معمول درمان طوالنی مدت با دارودای ضد صرع در

 کودکان مبتال به حمالت ساد  ناشی از تب لزومی ندارد.
  دقیقه طول بکشد  5در صورتی که حمله ناشی از تب بیش از

 والدین باید خواستار رسیدگی فوری پزشکی شوند.
  در صورت بروز تشنج در خانه با اورژانس تماس گارفاتاه و

 کودک در حین حمالت تشنجی را در اتومبیل قرار نددید.

 

 واحد تنظیم کننده: 

 گروه آموزش به بیمار  

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

 نحوه صحیح پاشویه:

درجه برسد باید او را پاشاویاه  5.85اگر دمای بدن کودک به باالتر از 

درجه و بدون  .5-53کرد. برای انجام پاشویه به آب ساد  ولرم در حد 

دیچ ماد  افزودنی دیگر و دمچنین یک تکه اسفنج و یا پارچه تامایاز 

نیاز می باشد. اسفنج و یا پارچه با آب مرطوب شد  و بر روی تاناه و 

پشت و سر بیمار گذاشته شود. )فقط در ناحیه قفسه سیناه گاذاشاتاه 

دقیقه یکبار تا پایین آمدن درجاه  5-5نشود( این عمل را می توان در 

 حرارت بدن تکرار کرد. در صورت بروز لرز پاشویه متوقف شود.

 

( ترجمه مهانااز 2منبع: کتاب کودکان وونگ )کتاب کودک بیمار جلد 
 .210شوقی 

جنب میدان الغدیر  بیاماارساتاان ح ارت  -آدرس بیمارستان: کالله
 رسول اکرم )ص(

 10375443110-4تلفن: 
 4335داخلی بخش اطفال: 

 با تشکر



 

 شرح بیماری

 تشنج ناشی از تب:

تشنج یک اختالل الکتریکی ناگهانی و کنترل نشده  رمغد د  

است که غی توانه باعث ت ییدرا  رم متدتدام ادرکدا  یدا 

ااساسا  و سطح آگاهی ترر شور. بروز امال  تشنجی این 

تب، تشنج ناشی از تب ناغیه  غی شور. چنانچه اگر تب ناشدی 

از عفونت سیستم اعصاب غرک ی یا اختالل اار الکترولدیدتدی 

رم کورکان بیش از یک غا  )تاقه سابقه تشدندج بدهون تدب  

نباشه. یکی از اختالال  شایع عصبی رم کورکان اسدت کده 

رمصه از کورکان ما رمگیر غی کنه. اغلب امدال   3تقریبا 

سدالدگدی  3غاهگی و غعموال قبل از  6ناشی از تب پس از سن 

غاهگی است. وقدوع  22-81مخ غی رهه. غیانگین سن شروع 

سالگی غیرغعمول اسدت و رم خداندوار   5این پهیه  پس از 

هایی که زغینه یمثبت وجور راشته باشه این غید ان اتد ایدش 

 غی یابه.

 اقدامات تشخیصی:

 گرفتن نوار مغزی 

 CT اسکن مغز 

 ام آر آی مغزی 

 آزمایش خون 

 کشت مایع مغزی نخاعی 
 

 درمان دارویی:

اغلب حمالت ناشی از تب تا رسیدن به یک مرکز درمانی قطع شاد  

است. با این وجود در صورتی که تشنج ادامه داشته بااشاد درماان 

شامل کنترل حمله یا دیازپام )والیوم(  وریدی یا مقعدی و کااساتان 

درجه حرارت یا تحویز استامینوفن می باشد. درمان پیشگیری کنناد  

 با دارودای ضد صرع توصیه نمی شود.

 علت تشنج ناشی از تب:

علت حمالت ناشی از تب دمچنان ناشناخته است. در اغلب کودکان درجه 
تب )نه سرعت افزایش آن( می تواند یک عامل ایجاد کنند  باشد. درجاه 

است و حمالت معموال در طی باال رفاتان  .5.8حرارت معموال بیش از 
درجه حرارت )پس از باال بودن طوالنی مدت حرارت نیست( رخ می ددد. 
گادی از اوقات می تواند نشان ددند  شروع تدریجی یک بیماری مااناناد 

 عفونت سیستم تنفسی فوقانی یا گوارشی باشد.

 عالئم و نشانه ها:

 فقدان دوشیاری کادش سطح دوشیاری 

  سفید شدن چشم دا )فقط سفیدی چشم دا دید  می شود.( چشم دا در
 وضعیت انحراف به باال یا خارج  خیرگی و اگرا یا دمگرا قرار دارد.

 قرمز یا آبی شدن رنگ صورت 

 )تغییر در تنفس )وجود و طول مدت آپنه   قطع تنفس 

 قفل شدن بازودا  پادا و کل بدن 

 حرکات جهشی در بازودا  پادا  بدن یا سر 

 عدم قابلیت کنترل حرکات 

 عدم پاسخگویی بر تحریکات بیرونی 

 

 

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصاوص 

بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می بااشاد. 

شما پس از خواند این مطلب آموزشی قادر خوادید باود  بارنااماه 

دارویی و غذایی و سبک زندگی خود را طوری تنظیم کانایاد کاه 

 بتوانید عوارض ناشی از بیماری را به خوبی کنترل کنید.


