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                         GT-PA-137کد  سند :

 واحد آموزش سالمت     

 0011بهار  

 05056451-56شماره تلفن :   

والدین گرامی پس از ترخیص از بیمارستان به نکات 

 زیر توجه داشته باشید:

مصرف داروهای ضد تشنج را طبق دستورر ادامو       -

 دهید. و از کم و زیاد کردن دارو خردداری کنید.

 ساعت باید رعایت شرد. 2تغذی  نرزاد هر  -

 محیط آرامی جهت خراب کردک فراهم نمایید. -

طبق برنام  زمان بندی شده مراقبت های پیگیری را  -

 انجام دهید )تست های آزمایشگاهی و رادیرلرژی(.

در صررت بروز حرکات غیر عادی نرع حورکوات و      -

مدت زمان طرل کشیدن آن ب  پزشک اطوعع داده      

 شرد.

  مصرف مکمل ویتامینD  در نرزادانی ک  داروی

 ضد تشنج دریافت می کنند، تاکید می شرد                                

 

 

 

 

 .آیا تشنج نرزاد عرارض بعدی دارد؟

دارد و همچنین      MRIبستگی ب  علت تشنج و جراب       

 وزن هنگام ترلد و سن حاملگی نیز تاثیر دارد.

داروی ضد تشنج تا چه زمانی باید مصرر   

 گردد؟

زمان استفاده از دارو براساس نظر پزشک معالج، بوا    

ترج  ب  معاین  عصبی و جراب آزمایشات تعیین می 

 شرد. از قطع یا کم کردن خرد سران  دارو بپرهیزید.

 آیا تشنج در نوزادان شایع است؟

تشنج در دوران نرزادی شایعتر است، در نورزادان      

رسیده دو نرزاد در هر هزار نرزاد در ماه اول زندگوی  

دچار تشنج می شرد. تشنج در نرزادان نارس و کوم   

 وزن شیرع بیشتری دارد.                                                                           

 منبع : مادران نرزادان لیفر

 تشنج نوزادی
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 عالیم تشنج:
شایع ترین ععیمی ک  والدین ذکر می کنند عبارتند         

از: در صررت وجرد حرکات غیرطبیعی اندام ها، پرش         

های عضعنی تکراری، لرزش پلک ها، سفت شدن           

اندام ها، حرکات شبی  مکیدن یا جریدن در دهان،           

حرکات غیرطبیعی و انحراف چشم ها و یا ترقف             

ثانی  و کبرد شدن نرزاد        22تنفس ب  مدت بیش از       

 حتما ب  پزشک یا بیمارستان مراجع  نماید.

هم  حرکات غیرطبیعی نرزاد تشنج نیست و ارزیابی        

نرزاد برای تشخیص قطعی تشنج باید ترسط پزشک         

 انجام شرد.

اگر با گرفتن حرکات غیرطبیعی اندام ها مترقف شرد         

 تشنج نیست. 

 

 

 ارزیابی بیمار شامل:

 گرفتن شرح حال دقیق 

 معاین  کامل 

  انجام آزمایش خرن، کلسیم، منیزیم، و سدیم 

 گرفتن مایع نخاع 

     ،انجام آزمایشات تکمیلی مانند سرنورگورافوی

 MRIنرار مغز، 
 

 درمان تشنج نوزادی چیست؟

روز اول عمر روی می دهد ب  علت  22تشنجی ک  در 

این ک  تکامل عصبی نرزاد را ب  مخاطره موی انودازد     

یک فرریت پزشک است ک  ب  سرعت در جهت درمان 

 آن باید اقدام شرد.

نرزاد باید در بخش مراقبتهای ویژه نرزادان بستوری   -

 و اقدامات درمانی اولی  زیر انجام شرد:

باز نگهداشتن راه هرایی، دادن اکسیژن، توخولویو        

ترشحات و قطع تغذی  دهانی، سرم درمانی، اصوعح    

اختعالت الکترولیتی خرن و اصعح قند خرن، نمورنو    

گیری خرن و در صررت لزوم استفاده از داروهای ضود  

 تشنج.

برای نرزاد معمرال داروهای ضد تشنج شوروع موی      -

 شرد.

 تشنج چیست؟
تشنج نرزادی عبارت است از تغییر در عومولوکورد       

عصبی )حسی، حرکتی، تجربی یا سیستم خوردکوار(    

ک  ناشی از تخلی  ناگهانی و بیش از حد سلرل هوای    

قشر مغز می باشد. در این اختعل ممکن قسمتی یوا     

تمام مغز درگیر شرد. تشنج غیر ارادی و غیورقوابول     

کنترل است و ممکن است از چند ثانی  تا چند دقیق  

روز اول ترلد اتفوا    22طرل بکشد. تشنج نرزادی در 

می افتد و شایع ترین اختعل عصبی دوران نورزادی    

است. تشنج در دوران نرزادی از هم  ایام عمر شایوع   

تر است و تشنج در نرزاد نارس و کم وزن شایع تر می 

 باشد. تشنج نرزدی یک اورژانس پزشکی می باشد  

 علل بروز تشنج:
شایع ترین علت تشنج در دوران نرزادی، نرسویودن   

اکسیژن ب  مغز است ک  ممکن است در اثر حوراد     

زایمانی و یا نارس بردن نرزاد ب  وجرد آید. علل دیگر  

عبارتند از: اختعالت خرنی مانند  کاهش قند خورن،   

کاهش کلیم و منیزیم خرن، افزایش یا کاهش سدیوم  

خرن. خرنریزی های مغزی )بخصور  در نورزادان         

نارس(، عفرنت ها، اختعالت دستگاه عصبی، اعتیواد   

 مادر ب  مراد مخدر.

 


