اصول برخورد با بيمار تشنجي
کمتر کسي پيدا مي شود که با بيمار تشنجي
برخورد نکرده باشد .هر چند اغلب افراد هر بيماري
را که مي لرزد و هوشياري اش کاهش يافته است،
تشنجي تصور مي کنند .تشنج انواع مختلفي دارد
که بنا بر نوع آن ،ممکن است بيمار در حين بروز
حمله هوشيار نيز باشد و تمام اتفاقات را به ياد
بياورد .تشنج نوعي اختالل در سيستم عصبي
بيمار است که از فعال شدن کانوني در مغز و
فرستادن امواجي غير طبيعي منشاء مي گيرد.
انواع تشنج :
شايع ترين نوع تشنج ،که به آن منتشر نيز گفته
مي شود ،خود را با سفت شدن ناگهاني کل بدن
نشان مي دهد ،سپس بيمار دچار حرکات پرشي
شده و پس از مدتي با بدني شل ،افتاده و به خواب
مي رود .بيمار پس از اتمام حمله و به هوش آمدن
هيچ چيزي را به ياد نمي آورد .گاز گرفتن زبان،
نگاه به سمت باال در چشم ها ،خروج کف از دهان،
بي اختياري ادرار يا مدفوع از نشانه ها و پيامدهاي
اين نوع بيماري است.
 در بعضي از انواع تشنج بيمار براي لحظه ايهوشياريش را از دست مي دهد بدون اين که

سقوط کرده يا حرکات غير طبيعي داشته باشد.
تشنج به همين دو شکل محدود نمي گردد.
بسياري از بيماري ها و اختالالت از تشنج تقليد
مي کنند که گاهي افتراق اين ها نيازمند انجام
نوار مغزي است.
 بيماراني که دچار سنکوپ(غش) مي شوند؛مانند افرادي که زياد روي پا مي ايستند يا افرادي
که با ديدن خون دچار حالت سنکوپ مي شوند،
اگر مجددا به حالت ايستاده برگردانده شوند ممکن
است عالئمي مشابه با افراد تشنجي داشته باشند.
علل:
 علت بروز تشنج در افرادي که تحت درمان باداروهاي ضد تشنج هستند ،متفاوت است .مصرف
هم زمان داروهاي ديگر و ايجاد تداخل ميان
داروها و فراموش کردن مصرف دارو از علل مهم
اين وضعيت است .گاهي با وجود مصرف مرتب و
عدم تداخالت دارويي باز هم تشنج به دليل فعال
شدن خود به خود کانون تشنج در مغز ،بروز مي
کند.
 گاهي عواملي ديگر در بروز تشنج نقش دارند کهاز جمله ي آن ها مي توان به بارداري و بي خوابي
اشاره کرد .در دوران بارداري الزم است ميزان و
نوع داروي مصرفي بر اساس شرايط بيمار تعيين

شود .ادامه ي درمان در دوران بارداري نيز بر
اساس ميزان مصرفي در زمان غير بارداري مي
تواند عاملي براي بروز تشنج باشد.
ما چه بايد بکنيم؟
 اولين اقدام ،اطمينان از امنيت بيمار و خودماناست .اگر بيمار در مکاني خطرناک مثل استخر يا
بلندي قرار گرفته ،وي را از محل دور مي کنيم.
 پس از برقراري امنيت با اورژانس پيشبيمارستاني( )111تماس مي گيريم.
 مانند تمامي حوادث بايد در ابتدا راه هواييبيمار امن گردد .برخالف تصور عامه نيازي به باز
کردن دهان بيمار نيست .گاز گرفتگي زبان نه تنها
مشکلي ايجاد نمي کند ،بلکه در صورت اعمال زور
براي باز کردن دهان جهت رهايي زبان ممکن
است به دندان ها آسيب وارد شود .عده اي از
انگشت خود براي باز کردن دهان استفاده مي
کنند که مي تواند به آسيب هاي شديد تا حتي
قطع انگشت منجر گردد .براي برقراري امنيت راه
هوايي بيمار کافي است وي را به يک سمت
برگردانيم تا ترشحات دهاني به راحتي خارج شده
و وارد راه هاي هوايي نشود.
 به دليل کاهش هوشياري و خواب آلودگيبيماران ،نبايد مواد غذايي يا مايعات به آن ها داد.

مواد غذايي مي تواند به دليل خواب آلودگي و
کاهش هوشياري بيمار ،وارد مجاري هوايي گردد.
 بيماران تشنجي به دليل سقوط به دنبال تشنج،مستعد آسيب به سر ،ستون فقرات و در رفتگي در
کتف مي باشند .بنابراين در بيماري که خواب آلود
است و ما از ميزان آسيب ستون فقراتش اطالع
نداريم ،انتقال با احتمال آسيب مهره اي انجام
شود.
 نيازي به کنترل حرکات پرشي بيمار نيست.کنترل اين پرش ها دشوار بوده و مي تواند آسيب
رسان باشد .تنها مراقب باشيد که اگر بيمار در
محلي واقع شده است که احتمال افتادن دارد از
سقوطش ممانعت گردد .آرام بيمار را روي زمين و
يک پهلو بخوابانيد و اجازه بدهيد حرکاتش را
انجام بدهد.
 داروهاي مصرفي و داروهاي در دسترس بيمار،در صورت شک به استفاده ي خودسرانه ،و مدارک
بيمار(سي تي اسکن مغز يا نوار مغزي) را به اطالع
پرسنل  111رسانده و با خود به بيمارستان ببريم.
نکاتي که بيماران بايد رعايت کنند
 اين بيماران بايد بر اساس نظر پزشک ،اقدام بهمصرف دارو نمايند .کاهش يا افزايش داروي
مصرفي بر اساس نظر پزشک مي باشد.

 قطع ناگهاني دارو مي تواند منجر به بروز حملهي پايدار تشنج شود که گاهي به سختي قابل
کنترل بوده و حتي منجر به مرگ بيمار مي شود.
 بيماران مبتال به صرع بايد به مدت  2تا  1سالاز قرارگيري در شرايطي که در صورت بروز تشنج
مي تواند آسيب رسان باشد ،اجتناب کنند؛ از
جمله اين موارد مي توان به رانندگي ،شنا کردن،
کار يا تردد در ارتفاعات ،اشاره کرد.
 اين افراد نبايد به تنهايي در جايي رها شوند.بروز تشنج مي تواند با آسيب به سر همراه بوده و
در صورت نداشتن همراه و دير رسيدن به مرکز
درماني ،به عوارض ناگواري منجر شود.
 زنان مبتال به اين اختالل در حين آشپزي بايددر حضور فردي ديگر اقدام به آشپزي نمايند که
در صورت بروز تشنج ،احتمال سوختگي کمتر
باشد .بيماران پس از چند سال مصرف دارو و عدم
بروز حمالت در صورت نوار مغزي طبيعي با دستور
پزشک مي توانند درمان خود را به تدريج قطع
کنند .اين افراد مي توانند مانند افراد طبيعي
فعاليت کنند.

باسمه تعالی

بیمارستان خاتم االنبیاءخفر

اصول برخورد با بيمار تشنجي

تهیه کننده :رحیمه موسوی
سوپروایزور آموزشی
تأئید کننده  :دکتر طیبی
متخصص داخلی
گروه هدف :آموزش به بیمار
اسفند29

