
 

 

 

 :والدين عزيز توجه داشته باشيد

بـراي    نـوزاد   همه حركات غيرطبيعي نوزاد تشنج نيست و ارزيـابـي    

 . شود تشخيص قطعي تشنج بايد از طريق پزشك انجام

 .با گرفتن اندام ها حركات غيرطبيعي متوقف شوند تشنج نمي باشد اگر

 N.ICUپرستار بخش -اكرم سبزعلي: تهيه و تنظيم مطالب �

 روابط عمومي و انتشارات بيمارستان آتيه: طراحي و چاپ �

 تشنـج نوزادي

 تهران، شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و : آدرس

 شهيد دادمان،  بيمارستان آتيه 

 82722098 - 82722096: تلفن

 88367251: فاكس

 :منابع

 NICUمراقبت هاي ويژه پرستاري نوزادان  -

 2011بيماري هاي نوزادان، نلسون  -



 

 علت تشنج در نوزادان چيست؟

جفـت،   شدن  كمبود اكسيژن رساني به مغز مانند مسموميت حاملگي، جدا •

 صدمات حين زايمان 

 .خونريزي داخل مغزي كه بيشتر در نوزادان نارس شايع است •
 عفونت هايي مثل مننژيت •
 اختالالت دستگاه عصبي •

 اعتياد مادر به مواد مخدر •
 سكته مغزي نوزادان •

شايع ترين علت تشنج در دوران نوزادي نرسيدن اكسيژن به مغز است كه 

گـردن    دور  بـه   ممكن است در اثر حوادث زايمان مانند پيچيدن بند نـاف   

 .نوزاد و يا نارس بودن نوزاد بوجود بيايد

 

 والدين چگونه بفهمند كه نوزاد تشنج دارد؟

هاي عضالني تكراري، در صورت وجود حركات غيرطبيعي اندام ها، پرش

در   جـويـدن    يـا   ها، حركاتي شبيه مكيدنلرزش پلك ها، سفت شدن اندام

مـدت    بـه   ها و يا توقف تنفسيدهان، حركات غيرطبيعي يا انحراف چشم

ثانيه و كبود شدن نوزاد حتما بايد به پزشك يا بيـمـارسـتـان      20بيش از 

 .مراجعه نمايند

 

 چگونه پزشك علت تشنج را تشخيص مي دهد؟

تشنج نوزاد معموال ًعالمت يك بيماري زمينه اي است كه نياز به ارزيابي 

 .فوري دارد و بايد در بيمارستان انجام شود

 

 علت تشنج در نوزادان چيست؟

 :ارزيابي بيمار شامل

 گرفتن شرح حال دقيق •
 معاينه كامل •

 انجام آزمايش خون •
 گرفتن مايع نخاع •
 MRIانجام آزمايشات تكميلي مانند سونوگرافي، نوار مغز،  •

 درمان تشنج نوزادي چيست ؟

روز اول عمر روي مي دهد به علت اين كه تـكـامـل     28تشنجي كه در 

عصبي نوزاد را به مخاطره مي اندازد يك فوريت پزشكي است كـه بـه     

 .سرعت در جهت درمان آن بايد اقدام شود

 .نوزاد بايد در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بستري شود

بازنگه داشتن راه هوايي، دادن اكسـيـژن،       :  اقدامات درماني اوليه، مانند

 .تخليه ترشحات، و قطع تغذيه دهاني و نمونه گيري خون انجام مي شود

 .براي نوزاد داروهاي ضد تشنج شروع مي شود

 آيا تشنج نوزاد عوارض بعدي دارد؟

دارد و همچنين وزن هنگام تولد و  MRIبستگي به علت تشنج و جواب 

 .سن حاملگي نيز تاثير دارد

 داروي ضد تشنج تا چه زماني بايد مصرف گردد؟

زمان استفاده از دارو بر اساس نظر پزشك معالج، با توجه به مـعـايـنـه       

 عصبي و جواب آزمايشات تعيين مي شود

 آيا تشنج در نوزادان شايع است؟

هر هـزار    از  نوزاد  دو  تر است، در نوزادان رسيدهتشنج در دوران نوزادي شايع

 .در ماه اول زندگي دچار تشنج مي شود نوزاد

 .تشنج در نوزادان نارس و كم وزن شيوع بيشتري دارد

 


