
 
 
 

 
 
 

 
 

                                    تھيه وتنظيم :                          

                  مرکز طبی کودکان

 دانشگاه علوم پزشکی تھران          

                    

  

 

  عزندگی با صر
  

شوک بزرگی برای فرد مبتال و  ،ابتال به صرع 
اطرافيان می باشد که سبب تغيير نگرش فرد به 

توانايی ھای خود می گردد.ھمچنين ديد ديگران به 
  شخص مبتال را تحت تاثير قرار می دھد .

اين تفکر غلط که صرع ھمراه با ديگر مشکالت 
عصبی نظير عقب ماندگی ذھنی می باشد، موجب 

گاه داشتن بيماری توسط مبتاليان می گردد که مخفی ن
اين در نھايت به ضرر فرد و جامعه است. مبتاليان 

نبايد اجازه دھند افکاری اين چنينی آنھا را نا اميد کند 
  و از اعتماد به نفسشان بکاھد .

در زندگی فرد مبتال به صرع رعايت نکاتی ضروری 
  است که به اجمال در زير آمده است :

  پرھيز از عوامل تحريک کننده تشنج ولی
 اين نبايد به صورت وسواس در آيد

 اجتناب از استرس 
  برنامه ريزی برای ساعات کار ، استراحت

 و تفريح
 استفاده از رژيم غذا يی سالم و معمول 
  انجام فعاليت معمول روزانه و پرداختن به

 ورزش مورد عال قه
 ساعات خواب منظم واجتناب از کم خوابی 
  اطمينان از به ھمراه داشتن مقدار کافی از

 دارو به ھنگام مسافرت
  استفاده منظم دارو طبق دستور پزشک  
 

 



 

قرار دادن فرد بر روی زمين و در مکانی که  )٣
 باشددور آسيب به  از

  
 
خواباندن فرد به پھلوی چپ برای جلوگيری  )۴

 از خفگی
 
چيزی در دھان بيمار قرار ندھيد و سعی در  )۵

 باز کردن دھان نکنيد
  

 
زنگ زدن به اورژانس در صورت طوالنی  )۶

 دقيقه ۵شدن زمان تشنج به بيش از 
 
: پايان تشنج بايدپس از 

 
 به پزشک معالج اطالع دھيد 
  مراقب کودک باشيد زيرا کودک پس از

 تشنج خسته و نا متعادل است
  مانع رانندگی فرد پس از تشنج شويد (ھنگام

اخذ گواھی نامه بايد ابتال به صرع را به 
 مسئولين مربوطه اطالع داد)

  
 

 

  

  درمان
  

دارو ھا نقش مھمی را در درمان صرع بازی می کنند. 
داروھايی که توسط پزشک تجويز می شوند پايه و اساس 

جب کاھش تعداد حمالت و مو را تشکيل می دھنددرمان 
. اين دارو ھا برای ايجاد اثر گردندو کنترل عاليم می 

مناسب بايد درست و طبق دستور پزشک مصرف شوند. 
بايد آن ھا را به موقع مصرف کرد و از کم و زياد کردن 

  خودداری کرد.مقدار آن ھا  خودسرانه 
  

  عوامل موثر در تشنج
  

ند که بايد از برخی از عوامل موجب شروع تشنج می شو
  : آن ھا اجتناب کرد . اين عوامل شامل موارد زير است

 استرس و فشار ھای عصبی 
 کم خوابی و خستگی 
 بيماری تب دار 
 مصرف الکل 
   نور و ديدن تلويزيون در سو سو زدن

 برخی موارد
  

  در برخورد با تشنج چه کنيم
 حفظ خونسردی )١
 نگاه به ساعت برای تعيين مدت تشنج )٢

 
  

 صرع چيست؟
  

ھای بيماری است که با تاثير بر سلول يک  صرع
عصبی مغز موجب توليد پيام ھای الکتريکی غير 
طبيعی و به دنبال آن تشنج می گردد. تشنج شامل 

سلول ھای عصبی يد و ناگھانی فعاليت الکتريکی شد
می باشد. تشنج فقط يک عالمت بيماری صرع مغز 

صرع نيستند .عوامل ديگری مثل است و ھمه تشنج ھا 
نيز باعث ايجاد تشنج می شوند، تب و کاھش قند خون 

  پس نبايد ھر تشنجی را به حساب صرع گذاشت.
علت صرع در اکثر موارد ناشناخته است ،ھرچند در 

و  ، مشکالت حين زايماند ضربه به سربرخی موار
  ژنتيک را مسئول اين بيماری می دانند.

  

  عاليم و نشانه ھا
  

مھم ترين عالمت صرع تشنج می باشد. بستگی به اين 
 ع انواکه  امواج الکتريکی از کجای مغز منشا بگيرند، 

 تشنج. به طور کلی می توان دداروجود تشنج مختلف 
  generalizedو  ناکامل)( partialرا به دو دسته 

تقسيم کرد . صرع ناکامل از يک نيم کره  (عمومی)
مغز منشا می گيرد و باعث از دست دادن ھوشياری 

نمی شود ولی صرع عمومی از دو نيم کره مغز منشا 
  می گيرد وھمراه با از دست دادن ھوشياری می باشد .
ھر يک از اين دو، زير گروه ھای ديگری نيز دارند 

 اين جا از آن ھا صرف نظر می کنيم. که در


