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               GT-PA-142کد سند :                  

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

 05056451-56تلفن:                    

 

پیشگیری از تشنج ناشی از تب از طریق پیشگیری از   

 تب ممکن است.

 مراقبت در منزل:

. والدین باید در هنگام بروز تشنج خونسردی خود را  1

 حفظ کنند.

. کودک را به پهلو خوابانیده و چنانچه در دهاا  او       2

ماده غذایی و یا ترشح بوجود دارد به آهستگی خاار   

 نمایند.

. از پاشید  آب به صورت و یا تحریک وی خودداری  3

 شود.

. به هیچ عنوا  سعی در باز کرد  دها  کودک نشود  4

ولی در صورتی که دندا  ها قفل نشده اند یک شای    

پالستیکی نرم در بین دندانها قرار گیرد تاا از گااز       

 گرفتگی زبا  جلوگیری شود.

. با استفاده از شیاف استامینوفن و کم کرد  پوشش  5

کودک درجه حرارت کودک را کنترل کنید. در صورت  

لزوم می توا  از تن شویه با آب ولرم نیز استفاده کارد  

که در این مورد پنبه یا پارچه ای نرم آغشته باه آب      

ولرم را به مدتی که ساعت در نواحی دور گرد  و زیار  

بغل کشاله را  کشیده تا درجه حرارت کودک به حاد  

 طبیعی برسد.

در اکثر موارد تشنج در عرض کمتر از دو دقایا اه      

خاتمه می یابد. هر کودک در اولین حمله تشنج باا     

 تب بایستی در بیمارستا  بستری و بررسی گردد.

 

. ولی در مورد کودکانی که ساب ه تشنج در هنگاام   6

تب دارند در صورت مراجعه باه پازشاک بارای           

 جستجوی علت تب و درما  آ  کافی است.

 مراحل حمام کرد : -

 کنید.حوله را در آب ولرم خیا    -1

 

 آب اضافی آنرا بگیرید. -2

 

 

بازوها، پاها، دست ها و کشاله های را  را تاا         -3

 کاهش حرارت اسفنج بکشید.

 

 

 منابع: درسنامه کودکان ویلی ونگ 

 

 

 نکات آموزشی درباره  

 تب تشنج
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 عالیم حمله تشنج:
از دست رفتن ناگهانی هوشیاری، قفل شد  فک،          

سیاه شد  دور لب، سفت شد  تمام بد  و به دنبال           

 آ  حرکاتی شبیه دست و پا زد .

 مراقبت از کودک مبتال به تب و تشنج:
کنترل تب با کم کرد  پوشش و لباس کودک، کم             -

درجه   3/85کرد  دمای اتاق، در صورت تب باالی         

سانتی گراد مصرف استامینوفن طب ه دستور پزشک       

 و داد  حمام اسفنجی.

پیشگیری از بروز لرز چو  باعث افزایش حرارت و           -

 تشدید تب می شود.

پرهیز از مصرف تب برهایی که مانند آسپرین که            -

حاوی اسید استیل سالسیلیک می باشند در بیماری        

های ویروسی مانند آبله مرغا  و آنفلوانزا بعلت بروز         

 عوارض عصبی و کبدی خطرناک است.

نکات مورد توجه در دادن حمام اسفنجی برای          

 کاهش تب

پوزیشن مناسب برای کودک در حمام اسفنجی           -

 بغل کرد  شیرخوار است.

 از آب ولرم استفاده شود. -

پوشاک کودک بطور کامل در آورده شود ولی هر            -

 بار ف ط یک قسمت از عضو حمام شود.

حمام از قسمت تنه شروع شده و مسیر رگ های             

بزرگ خونی را در امتداد اندامها، با لیف خنک شود.           

از گرد  بسوی زیر بغل و سپ  کف دست ها و از              

 کشاله را  بطرف پاها انجام می شود.

در طی حمام اسفنجی باید نبض، تعداد تنافا  و      -

درجه حرارت و سطح هوشیاری کنتارل شاود. در        

صورت تغییرات ناگهانی در این موارد مانند افازایاش   

نبض و کاهش تنف  و خواب آلودگی حمام متوقف و   

 مراقب را آگاه سازید.

بعد از اتمام حمام اسفنجی بد  از حولاه جاا ب      -

 خشک و پوشاک سبک استفاده شود.

دقی ه طول می کشد  32تا  22حمام اسفنجی بمدت  -

و در این مدت اگر حرارت کاهش نیابد یا اگر دفعاتاا   

 شدت یابد باید به پزشک اطالع داد.

 خصوصیات تشنجات ناشی از تب

ساالاگای     6ماهگی و پ  از  6ت ریباً هرگز قبل از  -

 اتفاق نمی افتد.

هرگز عفونت یا بیماری مغزی که بتواند باعث تشنج  -

 شود، وجود ندارد.

معموال به جز تب، هیچ عامل دیگر به وجود آورنده  -

 تشنج، وجود ندارد.

ت ریباً هرگز ضایعه عصبی، جسمی و روحی در اثار   -

 آ  به وجود نمی آید.

معموالً در ساعات اولیه افزایش درجه حرارت باد    -

 اتفاق می افتد.

 با کاهش تب، تشنج نیز کنترل می شود. -

پیش آگهی تشنج ناشی از تب خوب است. مگر در   -

مواردی که طول بکشد، تکرار شود یا کودک معایناه  

عصبی غیرطبیعی داشته باشد که نیاز به استفاده از   

 داروهای ضد تشنج برای چند سال داشته باشد.

 

سالگی رخ می  5ماه الی  6تشنجات ناشی از تب بین 

ساله می بااشاد.    5الی  2دهد. شیوع آ  در کودکا   
تشنجات ناشی از تب در پسرا  بیشتر از دخاتارا    

است. سیستم عصبی سالم است و تشنج ناشای از     
مشکالت سیستم عصبی نبوده و با تب همراه اسات  

که بیشتر به دلیل بروز عفونت های گوارشی، تنفسی 
و اداری در این سنین است. از این رو در هر کاودک   

مبتال به تشنج ناشی از تب باید کانو  تب مشخص و 

درما  شود. تب کودک معموالً مربوط به سیاساتام     
تنفسی فوقانی، التهاب گوش میانی و التهاب لوزه ها 

است )تب علت سیستم عصبی ندارد(. معموالً تشنج    
در اولین ساعات بروز تب پدیدار شده و گاهی حتای  

والدین متوجه تب کودک نمی گردند و پ  از وقاوع  
تشنج متوجه تب در نزد کودک می شوند. حاملاه      

دقی ه  1-2تشنج معموال کوتاه مدت بوده و در عرض 

برطرف میشود. هر چه تشنج در سنین پایین تر بروز  
 کند احتمال تکرار آ  بیشتر است.

 مشخصات تشنج ناشی از تب:
 دقی ه طول می کشد. 15حمالت تشنج کمتر از  -

ساعت ف ط یکبار حمله تشنجی رخ مای       24در  -

 دهد.
 نوار مغزی بین حمالت طبیعی است. -

 ساب ه خانوادگی طبیعی است. -
طوالنی بود  زما  تب در ایجاد تشنج تااثایاری     -

 ندارد و میزا  حرارت باال در ایجاد تشنج موثر است.


