
کمک های اولیه
در هنگام حمله های تشنجی



صرع یک بیماری مزمن است که در نتیجه اختالل در 
سیستم اعصاب مرکزی به وجود می آید. به عبارت دیگر 
فعالیت سلول های مغزی بیشتر از حِد طبیعی شده و 

منجر به تشنج های تکرار شونده می گردد.

۱



۲

در مـواجهـه با فـردی که دچـار حمله ی !
تشنجی شده است:

خونسردی خود را حفظ کنید. اگر فرد با صورت روی زمین 
است و چیزی در دهان خود دارد سریعا او را به پهلو 
بخوابانیـد و اجســام پـر خطـر را از اطراف وی جمع آوری 

کنید تا خطـر مصـدوم شدن بیمار را تهدید نکند.

بیمـار را جابجـا نکنیـد و جسم نـرمی را زیـر سـر فـرد قرار 
دهید.

١
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۳

به هیچ عنوان نباید سعی کنید چیزی 
بین دندان های بیمار قرار دهید، زیرا این 
اقـدام خطرنــاک بـوده و می تواند صدمه 
قـابل مالحظـه ای به دنـدان های بیمار یا 

دست خودتان وارد شود.

۵

در صـورت امکان لبـاس های تنـگ فرد را 
از دور گـردن او باز کنید تا بتواند راحت تر 

نفس بکشد.
۳

هرگز در حیـن حملـه یـا بالفاصله پس از 
اتمام حمله به بیمار آب،  نوشیدنی و حتی 

داروهای بیمار را ندهید.
۴

!



۴

تنفس دهان به دهان برای بیمار انجام ندهید 
مگر در موارد نادر مانند ایست تنفسی متعاقب 

تشنج که می توان این کار را انجام داد.



۵

سعی نکنید بیمار را محکم نگه دارید و یا جلوی حرکات 
غیر ارادی او را بگیرید، زیرا اینکار ممکن است موجب 

ایجاد آسیب به اندام های در حال تشنج گردد.
از سیلی زدن، آب پاشیدن و فشار به قفسه سینه بیمار 

خودداری کنید.
در صورت امکان مدت زمان حمله را ثبت کنیم.

پس از اتمام حمله، بیمار نیاز به استراحت دارد پس تا 
زمانـی که کنـار بیمار هستیـد سعی نکنیـد او  را  از خـواب 

بیدار کنید.



۶

فرد دچار آسیب شده باشد.
غذا و یا استفراغ در دهان فرد مشاهده شود.

بعد از تمام شدن حمله، تنفس بیمار دچار مشکل شده باشد.
 فرد مجددا دچار حمله تشنجی شود.

 حمله بیش از پنج دقیقه به طول بیانجامد.
 بعد از حمله فرد نتواند حرکت کند.

در مـوارد زیـــر بایــد بــا اورژانـس 
تماس بگیریم:

آگاهی ما از این نکات و به اشتراک گذاشتن 
آن با دیگران کمک می کند اقدامات صحیح 
و به موقع را به کار ببریم و بتوانیم از برخی 

اتفاقات جلوگیری کنیم.
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۷

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٪


