 .هو الشافی

تعريف:
كمتر كسي پيدا مي شود كه با بيمارتشنجي برخورد
نكرده باشد هر چند اغلب افراد هر بيماری را كه مي
لرزد و هوشياريش كاهش يافته تشنجي تصور مي كنند

تشنج و صرع

تشنج انواع مختلفي دارد كه بنابر نوع آن ممكن است
بيمار در حين بروز حمله هوشيار نيز باشد و تمام

صرع ،ازدواج ،بارداری و زايمان
پزشكان متخصص بيماريهای مغز و اعصاب ميگويند كه
بيش از  09درصد خانمهای مبتال به صرع قادرند
دورههای طبيعي بارداری و زايمان را به آساني طي
كنند .اما از آنجا كه عوارض دارويي ،يكي از خطرات
بالقوه قبل و يا كل دوران بارداری محسوب ميشود ،برخي

اتفاقات را بياد بياورد

از خانمها قبل و يا طي دوران بارداری مصرف
داروهايشان را خودسرانه قطع ميكنند .ذكر اين نكته
ضرورت دارد كه چنين كاری بسيار خطرناك است و نه
تنها از بروز خطرهای احتمالي جلوگيری نميكند ،بلكه
موجب افزايش خطر تشنج و سقط ميشود
به هر حال ،امروزه پزشكان متفق القول هستند كه صرع .

واحد آموزش و توانمند سازی
(آموزش به بيمار)
تلفن بيمارستان :
 06633406099داخلي ()111
اسفند ماه سال 1911
آدرس سايت :
asali.lums.ac.ir

يك بيماری درمانپذير است كه هيچ تعارضي با ازدواج

بايدها و نبايدهای تشنج

ندارد ،چراكه تشنج در طي حاملگي تشديد نميشود ،مگر

بالشي زير سر فردی كه در حال تشنج است• ،

اين كه بيماری خاصي به بيماری صرع اضافه شود .زايمان

بگذاريد و اشيای تيز و خطرناك را از مجاورتش دور

خانمهای مبتالهم مثل خانمهای ديگر وابسته به شرايط

در صورت امكان ،به آرامي او را به يكي از •كنيد

بيمار و نظر پزشك است .مادران مبتال به اين بيماری حتي

مدت زمان تشنج او را محاسبه •پهلوها بچرخانيد

.در شير دادن به فرزندانشان هم با هيچ مشكلي مواجه

كنارش بمانيد و به آرامي با او صحبت كنيد و •كنيد

شانس به دنيا آمدن يك نوزاد مبتال به صرع از يك مادر

منتظر شويد تا تشنجش تمام شود

مبتال به اين بيماری هم تنها 5درصد بيشتر از نوزاد يك

دست و پای او را نگيريد •

مادر سالم است

تالش نكنيد كه چيزی بين دندانهايش بگذاريد •
اگر تشنج بيشتر از  5دقيقه طول كشيد يا صورت او
كبود شد ،به جای انجام هر حركت خودسرانهای ،با
اورژانس تماس بگيريد
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اگر دچار صرع هستيد و هنوز كامال كنترل نشده

با معاينات مكرر و آزمايشهای دورهای از بروز

است...

عوارض دارويي جلوگيری كنيد

سيگار نكشيد و به ويژه وقتي تنهاييد ،از كشيدن

تغذيه مناسب ،استراحت ،ورزشهای مناسب ،مراقبت

سيگار و استعمال ساير مواد دخاني مثل قليان و پيپ

.از لثه ها و مسواك را فراموش نكنيد

خودداری كنيد.

داروی ضد صرع فنيتويين در نيمي از موارد باعث

سطح خانه را با پوشش نرم و ضخيم بپوشانيد و از ليز

تورم و افزايش حجم لثه ميشود .بهتر است پيش از

و صيقلي كردن اتاقها خودداری كنيد.
انجام كار با وسايل تيز ،مانند خرد كردن سبزی و اتو
كشيدن را تا حد امكان در حالت نشسته و شرايطي
ايمن انجام دهيد.
در آشپزخانه تا حد امكان از وسايل نشكن و غير
چيني استفاده كنيد و وسايل نوك تيز مثل چاقو و
چنگال را رو به پايين در ظرفشويي قرار دهيد.
وقتي در منزل تنها هستيد ،از دوش گرفتن يا حمام
رفتن پرهيز كنيد .در حمام را تا حد امكان نيمه باز
بگذاريد و سطح حمام را برای جلوگيری از ليز
خوردن با پوشش پالستيكي مناسب بپوشانيد
هنگام تماشای تلويزيون ،خيلي نزديك به آن ننشينيد
و اگر مجبوريد برای مدت طوالني از كامپيوتر
استفاده كنيد ،دورههای متناوب استراحت توصيه
ميشود
در اتاق نشيمن ،تا حدامكان از دكوراسيون های
شكستني استفاده نكنيد و ضمنا به جای چراغهای
روميزی و چراغهای در دسترس از چراغهای سقفي
استفاده كنيد

مصرف داروهايتان بايد هميشه مرتب و منظم باشد و
حتي يك بار و يك روز هم نبايد داروهايتان قطع
شود
مقدار و دفعات مصرف دارو بايد كافي و حتما زير
نظر پزشك باشد
اگر پس از مصرف دارو به ناراحتي لثه دچار شديد،
به پزشكتان اطالع بدهيد تا در صورت امكان

قرار دهد و آموزشهای بهداشتي الزم را نيز به شما
چند واقعيت درباره صرع
از هر  29بيمار مبتال به صرع ،يك نفر به نور
حساسيت دارد و ممكن است در اثر مواجهه با
محركهای نوری دچار تشنج شود
صرع چهارمين بيماری رايج در ميان تمام بيماريهای

دارويتان را تعويض كند .به هر حال ،تحت هيچ

مغز و اعصاب است

عنوان نبايد از رعايت بهداشت دهان و دندانتان

صرع معموال بيماری مادام العمر نيست و با مصرف

غفلت كنيد چرا كه خود مسواك نزدن ،عوارض

مرتب داروها كنترل و مهار ميشود

.بدتری به همراه دارد
به علت تداخل دارويي داروهای ضدصرع ،حتما به
ديگر پزشكان خود در صورت تجويز دارو برای ساير
بيماريهايتان اطالع دهيد
بعضي از داروهای ضدصرع ،هستند و از مصرف
غذاهای خاصي بايد پرهيز كرد و بيمار بايد حتما از
. . .پزشك خود بپرسد
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منبع:

بدهيد و از او بخواهيد شما را تحت عمل جرمگيری
..ارايه دهد

درمان بيماريتان را هر چه زودتر شروع كنيد

4

شروع مصرف اين دارو به دندانپزشكتان نيز اطالع

هريك از تشنجهای صرع معمواليك نقطه شروع،
.يك نقطه اوج و يك نقطه پايان دارند

