
 تشنج همراه با تب در کودکان  

 اعصاب کودکان  و فوق تخصص مغز - رضائی زهرادکتر  

است   راز آنجا که اغلب عفونت های دوران کودکی با تب همراه است، والدین درهنگام بروز تب نگران وقوع تشنج هستند. الزم به ذک

تشنج ها درهنگام باالرفتن  یا پایین آمدن تب رخ می دهد واین زمانی بسیاری از و باال رخ نمی دهد درجه  تب   الزاما تشنج با که 

 تنها پس ازتشنج به وجود آن پی می برند.  است که والدین اصال متوجه تب نشده اند و 

یک سال است، تکامل کودک طبیعی است و دمای بدن   ندارد، سن کودک بیشتر درمواردی که سابقه مشابهی در اقوام نزدیک وجود

 نیست.  زیاددرآینده خیلی  تشنج به همراه تب ) تب شدید(، احتمال تکرار بوده باال

باز کنید. درصورتی که کودک استفراغ   اوا با باالبردن خفیف سرراه هوایی ر ه پهلو بخوابانید ورا ب درهنگام بروز تشنج، کودک

باز نگه داشتن دهان نکنید چرا که به انگشت خود وزبان  انگشت خود سعی در یا استفاده از قاشق تمیز کنید. هرگز با ش راکرده دهان

لوگیری از به خواب رفتن او ج ;از توقف حمله، به خواب می روند اغلب کودکان بعد دندان کودک آسیب جدی وارد می کنید. و

 غیرضروری است.

زیرآب سرد گرفتن   سر راو ته نگه داشتن کودک،  سر ژل مقعدی دیازپام توصیه می شود. قیقه استفاده ازدو د  درتشنج طوالنی تراز 

 نیستند و سبب وارد شدن آسیب های جدی به کودک می شوند. راه هائی مناسب برای کنترل تشنج  ، در مقعد دمیدن هوا ، فشار یا

 ، کودک را به نزدیک ترین مرکز درمانی برسانید. در موارد تشنج طوالنی بعداز کنترل شرایط یا

ب کودکان ممکن است برحسب شرایط دستور نوارمغز، تصویربرداری ، یا مصرف روزانه داروی ضدتشنج  پزشک مغز واعصا

از  ئینماید.  ولی اغلب شیرخواران سالم به هیچکدام نیاز ندارند. برای جلوگیری از تکرار تشنج، پزشک برای کودک شما دارو

زشک، دوز را برای شما  )پ وز آن برحسب وزن کودک متفاوت است، ازجمله دیازپام، تجویز می کند. دها  خانواده بنزودیازپین

برای کاهش تب از تب برهای  فراموش نکنیداستفاده کنید.  برطرف شدن تبتا  بار در روز، و 3الی 2 توضیح می دهد(. دارو را 

سن پیش دبستانی مصرف دیازپام حدود   استامینوفن یابروفن( باید به طور همزمان با مصرف دیازپام استفاده کرد. اغلب تامعمول )

 توصیه می شود.

 تب وتشنج کوتاه درکودکی که ازقبل سالم بوده، اغلب بیماری خوش خیمی است وآسیبی به مغز وارد نمی کند. بروز  

 

  

 

 


