
صرع و اشتغـال



در بزرگساالن مبتال به صرع یکی از مسـائل چالش بـرانگیز انتخاب 
شغـل و محیط کار مناسب می باشد و از طرفی اغلب کارفرمایان 
نگرانی هایی را در مورد مسایل ایمنی مطرح می کنند که خواندن 

این مطالب می تواند برای آن ها نیز کمک کننده باشد.

صــرع یک بیماری مــزمن است که در نتیجه اختالل در سیستم 
اعصاب مرکــزی به وجــود می آید. به عبارت دیگـــر فعالیت 
سلول های مغزی بیشتر از حِد طبیعی شده و منجر به تشنج 

های تکرار شونده می گردد.

۱



اکثر مبتالیان به صرع با مصرف داروی مناسب با دوز 
صحیح، مدیریت استرس و داشتن اطالعات کافی در مورد 
صرع می توانند حمله های خود را کنترل کنند و با موفقیت در 

مشاغل مختلفی استخدام شوند.

پژوهش ها نشـان داده انـد که صرع مانـع انجام 
کار نمی شود و بـا درمان ها، آموزش های درست 
و رعایت ضوابط و مقررات ویژه، مبتالیان به صرع 
می توانند در اکثر مشاغل فعالیت داشته باشند.

۲



آگاهـی در مـورد بیمـاری و همچنیـن انتخاب 
شغل مناسب، می تواند امنیت و سالمت فرد 

مبتال به صرع  را در محیط کار تامین کند.

حمـایت کارفـرمـایـان و همـکاران فـرد مبتـال بـه صــرع کمـک 
می کند تا نیازها و مشکالت این افراد کمتر شود و با کار کردن 

خود نقشی موثر در جامعه ایفا کنند. 

۳



شنـاخت کمک های اولیه در همکاران فرد مبتال به صـرع، 
یک روش مفیـد بـرای بهبـود ایمنـی در محیـط کار افـراد 

مبتال است. 

نکاتی برای مبتالیان به صرع در ایجاد 
ایمنی محیط کار:

۴



گاهی اوقات افراد مبتال به صرع نیاز به فضای مناسب در محل 
کار دارند و کارفرمایان می توانند یک محیط کار مناسب را برای 
این کارکنان فراهم آورند. به طور مثال، در محیط کار به جای 
استفاده از نورهای خیره کننده یا چشمک زن بهتر است از نور 

طبیعی استفاده شود. 

۵



سعی کنید ساعت کاری ثابت داشته باشید تا مجبور نشوید 
مدت طوالنی بیدار بمانید.

اگر به نور چشمک زن حساس هستید، سعی کنید میزان نور 
را محدود کنید و از عینک های تیره استفاده کنید.

هنگام کار با ماشین آالت، شرایط ایمنی مانند خاموش شدن 
خودکار یا محافظ ایمنی را بررسی کنید.

خطرهای مرتبط با شغل انتخابی خود !
را مرور کنید.

۶



اگـر در شرایطی بودیـد که از سطـح زمیـن فـاصله داشتیـد، تا
حدی باال بروید که در صورت زمین خوردن آسیب نبینید، مگر 
اینکه توسط یک محافظ قابل اعتماد و پوشیدن کاله ایمنی از 

آسیب ندیدن مطمئن شوید. 

۷



از آنجـا که شرایط استرس زا بر بیماری اثرگذار 
است، بهتر است از روش های کاهش استرس 

در کار استفاده کنید.

حـمله های تشنـجی در شـرایط استـرس زا افزایـش پیدا می کند و به 
همین دلیل مهم است که به ویژه در اولین روزهای کاری یا در محیط 
های جدید، فرد مبتال حمایت خوبی را از اطرافیان خود دریافت کند تا 

دچار حمله نشود.

۸



درک اشتباه و نداشتن اطالعات کافی در مورد صرع، می تواند 
مشکالت را برای مبتالیان افزایش دهد. بنابراین آموزش 
عمــوم جامعــه و جلـوگیـری از مداخلــه های غیـرضــروری، 

می تواند کمک خوبی برای مبتالیان باشد.

۹



خبر خوب این است که        مبتالیان به صرع 
بـا استفـاده از داروهای مناسب با دوز صحیح، 
خواب کافی و مدیریت استرس می توانند میزان 
تشنج های خود را به صفر برسانند و یک زندگی با 

کیفیت بهتر را تجربه کنند.

۷۰٪

۱ ۰




