
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 تشنج و صرع

صرع و تشنج الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد
 

 و تغذیه  رژیم غذایی 

 دستور پزشک ناشتا باشید و در صورت اجازه پرستار ابتدا رژیم مایعات را شروع کنید طبق چند ساعت بعد از وقوع تشنج. 

 داز خوردن و آشامیدن زیاد پرهیز کنی. 
  ،مواد کافئین دار اجتناب کنید. قهوه واز خوردن چاي 

 

  فعالیت 

  ي طبیعی خود را داشته باشید ولی بایستی با کمک هاتوانید فعالیتمیتوانید همه اعضاي خود را حرکت دهید و احساس ضعف ندارید میدر صورتی که
 .تیم مراقبتی از تخت خارج شوید

 پیشگیري شود.  عروق پاهادر بستر پاها را حرکت دهید، تا از لخته شدن خون در 
 

  مراقبت 

  درحین بستري براي شماEEG .(نوار مغز) انجام خواهد شد 

 شودمیي خونی از شما گرفته هااي تستبه صورت دوره. 
 سریعًا به پرستار اطالع دهید خاص بو یا مزه یک ،و غریب عجیب احساس یک مانند:میدر صورت بروز عالئ. 
  به پرستار اطالع دهید هادر اندامدر صورت داشتن سردرد و حالت گیجی و منگی و احساس ضعف. 
 اطالع دهید آن را به پزشکمیدر صورت داشتن احساس غیر طبیعی و نا آرا. 
 بکشید.هاي محافظ کنار تخت را باال نرده 

  .در صورت ترك بخش حتماً پرستار را در جریان امر قرار دهید 
 

 دارو 

 شود.میتوسط پرستار تجویز فواصل وساعات مشخص  وهاي ضد تشنج طبق دستور پزشک دردار 

 ها را به پزشک خود اطالع داده شود.مانند: پوسته پوسته شدن و کهیر بعد از مصرف دارو سریعاً آنمیدر صورت بروز عالئ 
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  و تغذیه رژیم غذایی 
  مصرف غذاهاي غنی از ویتامینD(مثل شیر و لبنیات) .شود)(پیروي از یک رژیم کتوژنیک در کودکان توصیه می را افزایش دهید 
 شود)(پیروي از یک رژیم کتوژنیک در کودکان توصیه می ي تازه و حبوبات استفاده کنید.هااز رژیم سبزیجات و میوه 
 شوند از مصرف غذاهاي بودار وسرخ کرده خودداري کنید.می در صورتی که داروها باعث حالت تهوع 
  ي کوچک استفاده کنید.هاي غذایی منظم داشته باشید و از میان وعدههااز افت قند خون(که یکی از عوامل خطرناك تشنج است) وعدهبراي پیشگیري 
  .از خوردن چاي، قهوه ومواد کافئین دار اجتناب کنید 

  فعالیت 
 خصوص درگرما اجتناب کنیدهاي سنگین به استرس، عصبانیت، فعالیت بدنی بیش از اندازه و انجام فعالیت از. 
  موتور سواري، دوچرخه  ،کوهنوردي، غواصی، ماشین سواري ،م حمله خطر ناك هستند مانند: شنایی که در هنگاهاي سنگین به خصوص ورزشهاورزشاز

 و انجام دهید. را یاد بگیرید هامرتبط با آن و نکات ایمنی هادر صورت تمایل به انجام آن اجتناب کرده و... سواري
 در جاهاي لغزنده و کم نور که کار در آن فضا با خطراتی همراه است ورزش نکنید.براي ورزش کردن یک فضاي امن را انتخاب کنید.  
  ساعت در شبانه روز استراحت کنید 8الی  6حد اقل. 

  مراقبت 
 هاي عاطفی اجتناب کنید.از استرس 
 تواند روي داروها اثر بگذارد.می خودداري کنید چون الکلي الکلی هااز مصرف نوشابه 
 .از استعمال دخانیات خودداري کنید 
 سروصداي زیاد) یا مانیتور کامپیوتر، تلوزیون ،عوامل ایجاد حمله را شناسایی و از آنها اجتناب کنید.(مانند نور شدید المپ 
 شود)(هرچند تب و تشنج بیشتر در کودکان مالحظه می تشنج شوند.توانند باعث بروز می به یاد داشته باشید تب و عفونت 
 .سعی کنید بیشتر در دید باشید و هنگام حمام کردن افراد خانواده را در جریان قرار بدهید و به تنهایی شنا نکنید 
 .کارت شناسایی پزشکی براي مواقع ضروري به همراه داشته باشید 

 دارو 
  دستور پزشک قطع نکنید.هرگز داروهایتان را بدون 
 انجام دهید به صورت دوره اي)طبق دستور پزشک ( را ت داروها در خونظاندازه گیري غل. 

 در صورت مصرف داروهاي ضدتشنج :
 .بهداشت دهان ولثه رعایت شود و به طور دوره اي توسط دندانپزشک ویزیت شوید 
 کامل دارد اجتناب کنید. در هنگام مصرف دارو از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاري 
 .قبل از هرنوع جراحی پزشک را مطلع کنید 
 .در صورت اختالل در عادت ماهانه با پزشک معالج مشورت کنید 
 .در صورتی که باردار هستید به پزشک معالج اطالع دهید 
  مرتب مصرف کنید.به صورت مصرف نکنید و داروهایتان را هر روز  خواب آوربدون اجازة پزشک داروهاي گیاهی، محرکها و 
  یا ایبو پروفن در صورت بروز تب آن را سریعاً درمان کنید: بزرگساالن: استامینوفن بخورید و کمپرس سرد بگذارید. اطفال: با اجازه پزشک استامینوفن و

 کودك خودداري کنید.  از پوشاندن لباس زیاد به ،مصرف کنند، و مایعات فراوان بنوشند
  زمان مراجعه بعدي 
 خونمردگی خود به خودي و سایر عالئم جدید به پزشک مراجعه کنید. در صورت عالئم تب، گلودرد، خونریزي زیر پوستی و 
  تماس بگیرید.115ي پزشکی (هادقیقه طول کشید با مرکز فوریت 3ـ 5اگر تشنج بیش از ( 
 نظیم میزان داروها به پزشک معالج مراجعه نمائید.به طور منظم جهت کنترل بیماري و ت 

 

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. betterhealth


