
 افراد از %٣.۵ در نور به حساس صرع
 اين در .شود می مشاھده صرع به مبتال
 ھای محرک از خاصی انواع صرع، نوع

 .ھستند تشنج حمالت آغازگر بينايی
 بيشتر دختران در نور به حساس صرع
 معموالً  و شود می مشاھده پسران از

 دوران در بار نخستين بيماری اين عالئم
.يابد می تظاھر نوجوانی و کودکی

 صورت به که بينايی ھای محرک
 مکان و زمان در شونده تکرار الگوھای
 دارند، بااليی روشنايی کنتراست ھستند،
 ھر با و کنند می پر را بينايی ميدان تمام
 باالتری احتمال با شوند می ديده چشم دو
.ھستند ھمراه تشنج حمالت با

 مختلف بيماران در تشنج شدت و نوع
 بيماران از بسياری .باشد می متفاوت
 را عجيبی احساس تشنج شروع از پيش
 از سرعت به توانند می و کنند می تجربه
 .بگيرند فاصله تشنج آغازگر محرک
 خستگی، و خواب کمبود الکل، مصرف
 باعث استرس انواع ساير و بيماری
 بينايی ھای محرک به حساسيت افزايش

.شود می

 تلويزيون تماشای :صرع و تلويزيون
 ً  فاصله از و تاريک اتاق در خصوصا
 بيماران در تشنج شايع علل از نزديک
.باشد می نور به حساس صرع به مبتال

 مشاھده ھنگام بھداشتی ھای توصيه
:تلويزيون

 کامالً  اتاق يک در تلويزيون تماشای .١
  روشن

 در غيرفلورسنت چراغ يک گذاشتن .٢
  تلويزيون نزديکی در يا باال
 از متر ٢.۵ حداقل فاصله رعايت .٣

تلويزيون
 راه از کننده کنترل دستگاه از استفاده .۴

 به شدن نزديک از اجتناب و دور
تلويزيون

 ھنگام دست کف با چشم يک پوشاندن .۵
تلويزيون به شدن نزديک

 مدت طوالنی تماشای از اجتناب .۶
ً  تلويزيون  خواب کمبود ھنگام به خصوصا

خستگی و
 سبز زمينه ھای عينک از استفاده .٧

تلويزيون تماشای ھنگام پالريزه

راھنمای استفاده از 

تلويزيون، رايانه و 
بازی ھای ويدئويی

در بيماران مبتال به

صرع

:گردآورندگان
دکتر محمود محمدی

فوق تخصص بيماری ھای مغز و اعصاب 
اطفال و استاد گروه کودکان دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تھران
مونا ھدايت
محمد زرگر

بيمارستان مرکز طبی کودکان

راھنمای استفاده از 

تلويزيون، رايانه و 
بازی ھای ويدئويی

در بيماران مبتال به

صرع

:گردآورندگان
دکتر محمود محمدی

فوق تخصص بيماری ھای مغز و اعصاب 
اطفال و استاد گروه کودکان دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تھران
مونا ھدايت
محمد زرگر

بيمارستان مرکز طبی کودکان



 باور اين بر بسياری :صرع و رايانه
 صرع به مبتال بيماران که ھستند اشتباه
 رايانه از استفاده به قادر نور به حساس
.نيستند

 الگوھای با زن چشمک تصاوير اگرچه
 را تشنج بروز خطر شونده تکرار
 در کامپيوتر از استفاده دھد، می افزايش

 خود خودی به بيماران از گروه اين
  .باشد می بالمانع

 ھای بازی :صرع و ويدئويی ھای بازی
 و متغير شديداً  تصاوير با ويدئويی
 شايع علل از شونده تکرار الگوھای
 حساس صرع به مبتال بيماران در تشنج
.باشد می نور به

 بازی انجام ھنگام بھداشتی ھای توصيه
:ويدئويی ھای
 ذکر بھداشتی ھای توصيه رعايت .١

 جای به تلويزيون از استفاده ھنگام شده
رايانه

 والدين توسط ويدئويی بازی بررسی .٢
 بيماران برای دھنده ھشدار عالئم نظر از

  نور به حساس صرع به مبتال

)۴(

 مدت طوالنی کردن بازی از اجتناب .٣
 ً  و خواب کمبود ھنگام به خصوصا
خستگی

 برای بازی کردن متوقف بار چند .۴
استراحت

 اتاق يک در ويدئويی ھای بازی انجام .۵
روشن کامالً 
 نمايشگر از فاصله حداکثر با نشستن .۶

رايانه
 نمايشگر روشنايی درجه کاھش .٧

 کاھش منظور به تلويزيون يا رايانه
روشنايی کنتراست

 متوقف و کودک داشتن نظر زير .٨
 سرگيجه، بروز صورت در بازی کردن
 و ھوشياری سطح کاھش ديد، تاری

عضالنی انقباض

)۵(

 حال در :نور به حساس صرع درمان
 حساس صرع برای قطعی درمان حاضر

 از تعدادی در اگرچه ندارد، وجود نور به
 ھای محرک به حساسيت ميزان بيماران
 .يابد می کاھش زمان گذشت با بينايی

 به حساسيت کاھش در سديم والپروئات
.است موثر بينايی ھای محرک

 حمالت بروز از پيشگيری منظور به
 که ھايی موقعيت از بايد بيماران تشنج،

 قرار خاص بينايی ھای محرک معرض در
 که صورتی در و کنند اجتناب گيرند می

 اجتناب فوق ھای محرک با مواجھه
 از چش يک پوشاندن با باشد، ناپذير
.بکاھند خود حساسيت ميزان

 فوق بھداشتی ھای توصيه رعايت با
 و پيشگيرانه اقدامات انجام و الذکر
 تشنج حمالت بروز خطر دارويی، درمان

 صرع به مبتال بيماران از بسياری در
.رسد می صفر نزديک به نور به حساس

)۶(


