
درمان صرع
دف هـ . درمان اصلی اختاللهاي تشنجی و صرع، درمان دارویی است

. از درمان کنترل حمله ها با بروز کمترین میزان عوارض جانبی است
داروها بر اساس نوع حمله هـایی کـه بایـد درمـان شـوند و میـزان       

.اثر بخشی و بی خطر بودن، تعیین و انتخاب می شوند
در صرع به عنوان یک بیماري مزمن، نمـی تـوان حمـالت را پـیش     

بر. الت با فرد مصروع وجود داردمبینی کرد و همیشه دغدغه این ح
ــروعین       ــدگی مص ــت زن ــی در کیفی ــل مهم ــاس عوام ــین اس هم

:وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم) در کودکان و بزرگساالن(
کیفیت مراقبت در کودکان

مهمترین مشکل در کودکان این است که افزایش یا کاهش بیش از 
. تواند بر کیفیت زندگی آنها تأثیر بگذاردحد مراقبت در آنان می 

این مسئله به خصوص در مادران وجود دارد که به علت عالقه شدید 
.مسئله سهم به سزایی داشته باشندبه فرزندشان می توانند در این 

شآموزکیفیت
امعهجن مورد باید در مدرسه، خانواده وامکانات آموزشی در ای

زندگی دامه در اش مناسب می تواند زیرا آموز. وجود داشته باشد
.فرد تأثیر به سزایی داشته باشد

ازدواج مصروعین
فرد مصروع نباید بیماري خود را در زمان ازدواج کتمان نماید و باید 
حقیقت را با صداقت به همسر آینده خود بگوید و با پزشک خود 

.مشاوره اي را انجام دهد
شکیازدواج مصروعین از دیدگاه روان پز

روان پزشک نقش کلیدي را در مورد مشکالت و بیماري هایی که در 
کنار صرع وجود دارد، ایفا می کند و می تواند در مورد مداخالت 

، راهنمایی و مشاوره ت درمان بیماري هاي همراه با صرعدارویی جه
یکی از مشکالت عمده، .به بیمار، همسر و خانواده او ارائه دهد

ا و باورهاي غلط فرد یا خانواده یا خانواده همسر نگرش ها، دانش ه
حتی عالوه بر آنها، این باورهاي غلط در . او در مورد بیماري است

مصروع می تواند وجود خود پزشکان نیز در مورد ازدواج یک فرد
از افراد ازدواج را نجات مسئله دیگر این است که بعضی. داشته باشد

ود می دانند و فکر می کنند هر راه حل قطعی مشکالت خو دهنده
جسمی که وجود داشته باشد، ناشی از فشارها و -مشکل روانی

.دمشکالت جنسی است و به دنبال آن حکم ازدواج را صادر می کنن

بارداري فرد مصروع
بهترین روش در بارداري این است که قبل از بارداري برنامـه ریـزي   
صحیحی در این مورد وجود داشته باشد و فرد مصروع این مسئله را

تا داروي مناسبی براي ،با پزشک خود و پزشک زنان در میان گذارد
ران بارداري تحت نظـر باشـد تـا اگـر    وي تجویز گردد و در طول دو

با بررسی ،احساس شد مشکلی براي بیمار و جنین به وجود می آید
.هاي انجام گرفته بتوان برخورد مناسبی با این مسئله داشت

 :
 :

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

نمرکز مشاوره و بهداشت روا

آمـاده ارائـه   19تا 8این مرکز همه روزه از ساعت 
خــدمات روان شــناختی بــه کلیــه دانشــجویان و 

. خانواده هاي آنان می باشد 
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در مغز عالئم 

:عالئم مراحل مختلف صرع بزرگ
مرحله پیش از حمله

آگاه شدن فرد از وقوع قریب الوقوع حمله به صورت دیدن خطوط 
زیکزاك، استشمام بوي خاص، سردرد، تهوع و عالئم غیر اختصاصی 

.دیگر
مرحله حمله

)بسته شدن ناگهانی حنجرهدر اثر( کشیدن آه کوتاه -1
مثل ( سفت شدن بدن و افتادن ناگهانی حرکات شدید اندامها-2

)بریدهمرغ سر
دفع بی اختیار ادرار یا مدفوع-3
خروج کف از دهان-4

ديمرحله بهبو
بازگشت هوشیاري در عرض چند دقیقه-1
عدم اطالع از روند تشنجات-2
خستگی و خواب آلودگی و ضعف متعاقب حمله-3
اندامهافلج موقت بعضی-4

:اقداماتی که در حمله صرع می بایست به انجام رسد
به دنبال کارت یا پالك پزشکی بیماریهاي خاص در گردن بیمار -1

.بگردید
.بیمار را از خطرات ناشی از سقوط ناگهانی حفظ کنید-2
.لباسهاي تنگ وي را شل نمائید-3
.سر را در هنگام تشنجات محافظت کنید-4
.براي بهبودي وضع تنفس، بیمار را به پهلو بخوابانید-5
.، آرامش و اطمینان دهیدبه بیمار به هوش آمده-6
.بوالنس در نظر بگیریدموارد فوق الذکر را براي درخواست آم-7

:که در حمله صرع نباید انجام داداقداماتی
.تالش براي قرار دادن یک جسم سفت بین دندانها-1
.در حین حمله یا بیهوشی، دادن مایعات به بیمار-2
در صرع زبان هیچگاه به داخل ، گرفتن زبانسعی در-3

.حلق برنمی گردد
گر اینکه ایست تنفسی متعاقب م-انجام تنفس مصنوعی-4

.تشنجات یا افتادن در آب رخ دهد
زیرا ممکن است موجب ایجاد آسیب (محکم نگه داشتن بیمار -5

.)به اندامهاي در حال تشنج گردد

)تشنج(علل صرع
تشنج ممکن است در اثر اختالل عمل اولیه سیستم اعصاب مرکزي 

الت متابولیسمی یا بیماري هاي سایر دستگاه هاي یا ناشی از اختال
اطالع از زمینه هاي به وجود آورنده بیماري در شیوه . بدن باشد

فهرستی از اختالالت شایع مغز و اعصاب . درمان آن بسیار مهم است
و سایر سیستم هاي بدن که سبب بروز تشنج می شوند در ذیل 

:آمده است
) مغز و اعصاب( یکاختالل هاي اولیه نورولوژ) الف

تشنج هاي خوش خیم ناشی از تب) 1
ضربه به سر) 2
سکته مغزي یا ناهنجاري هاي عروقی) 3
)التهاب و عفونت پرده هاي مغز(مننژیت) 4
رضایعات فراگی) 5
)ناشی از سوخت و ساز بدن(اختالل هاي سیستمیک ) ب
افت قند خون)  1
محرومیت و مسمومیتهاي دارویی) 2
باال رفتن بیش از حد غلظت قند خون یا سدیم در خون)3
نرسیدن خون به بافت مغز) 4
)تب(افزایش درجه حرارت بدن) 5

حمله هاي صرعی ممکن است تشنجی یا :انواع حمله هاي صرعی
غیر تشنجی باشند و بستگی به این دارد که اختالل عملکرد در 

.ز را درگیر ساخته استکجاي مغز اتفاق افتاده و چه وسعتی از مغ
، آن حمالتی هستند که وقتی بیشتر حمله هاي تشنجی صرعی

مردم کلمه صرع را می شنوند بطور معمول به ذهنشان خطور 
می کند در این نوع از حمله صرعی شخص دچار تشنجاتی می شود 

دقیقه طول کشیده و هوشیاري بطور کامل از 5تا 2که معموالً از 
حمله هاي غیر تشنجی صرعی ممکن ، )صرع بزرگ(.بین می رود

:است شامل موارد زیر باشد
خیره شدن نگاه فقط به مدت چند ثانیه، یک حرکت غیر ارادي 
دست یا پا و یا یک سري حرکات اتوماتیک و تکراري که در آن 

.آگاهی شخص نسبت به محیط کاهش یافته یا از بین رفته باشد
ت صرعی بسیار گوناگون می باشد، لذا از آنجایی که انواع این حمال

برخوردهاي متفاوتی را از سوي امدادگر طلب می کنند و برخی هم 
.هیچ اقدامی را الزم ندارند

یک اختالل عصبی است که به علت تخلیه صرع یا اپی لپسی
تظاهرات عصبی . غیرطبیعی انرژي الکتریکی در مغز رخ می دهد

تا هانی مغز از وفقه هاي کوتاه ذهنی ریک ناگهمراه با این تح
بیهوشی هاي چند دقیقه اي توام با فعالیتهاي حرکتی غیر عادي و 
حمله هاي تشنجی تکراري به همراه اختاللهاي رفتاري، خلقی، 

.حسی و ادراکی متنوع است
لیکن ،صرع اگرچه به عنوان یک بیماري شناخته و مطرح می شود

فقط نشانه اي است که می گوید قسمتی از یک بیماري نیست بلکه 
وقتی مغز به طور . مغز کار خود را همیشه به خوبی انجام نمی دهد

طبیعی کار کند یک سري امواج الکتریکی از خود ایجاد می کند که 
. این امواج مانند الکتریسیته در مسیر اعصاب مغزي عبور می کنند

رق در آسمان ایجاد در حالت تشنج یک جرقه الکتریسیته، مانند ب
می شود که بسته به محل شروع آن در مغز عالئم و تشنج هاي 

.متفاوتی را بروز می دهد
در واقع، صرع یک سري تشنج ها و طوفان هاي الکتریکی ایجاد 
شده در مغز است که به طور مکرر و با فاصله زمانی خود به خود 

به . وندرایجاد شده و خود به خود خاموش گشته و از بین می
عبارت دیگر صرع یک حالت و وضعیت است نه یک بیماري عفونی 
یا مسري و هر کسی در هر سنی ممکن است به این اختالل مبتال 

.شود


