
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

      تشنج و صرعآموزش های موثردر بیماران مبتال به                                                                      

 تغذیه فعالیت دارو

از .دارو ها را سرموقع و دقیق مصرف نمایید
قطع خود سرانه دارو که باعث بروز حمالت 

.تشنجی می شود خودداری کنید  

اطراف بیمار را خلوت کنید-1 مصرف مناسب غذاهای حاوی کلسیم و -1 

قند چون کاهش میزان این مواد در خون 
.باعث تشدیدعالئم تشنج می شود  

کراتینین خون خود آنزیم های کبدی و اوره و 
را به صورت دوره ای و طبق دستور پزشک 

معالج چک کنید چون این داروها از طریق کبد 
.و کلیه دفع می شوند  

.لباس های تنگ بیمار را باز کنید -2 در حین تشنج از دادن هر ماده ای به بیمار -2 

.از راه دهان خودداری کنید  

.دبهداشت و نظافت دهان خود را رعایت نمایی برای جلوگیری از گاز گرفتن زبان بیمار -3 

هنگام تشنج یک پارچه نرم بین دو فک قرار 
.دهید  

 

رت بسته شدن و قفل شدن فک وهرگز در ص-4 

.باز نکنیدهای بیمار به زور آن ها را از هم   
 

هیچ کوششی در جهت محدود کردن بیمار -5 

.هنگام تشنج نباید صورت بگیرد  
 

تشنج بیمار را به پهلو  در هنگام بروز-6 

.خوابانده و سرش را اندکی به جلو خم کنید  
 

خونسردی و آرامش خود را در هنگام تشنج -7 

.حفظ کنید  
 

ایجاد یک محیط آرام بدون تحریک و عاری -8 

از استرس و هیجان به کم کردن حمالت تشنجی 
.کمک می کند  

 

در هنگام بروز تشنج راه هوایی بیمار را باز -9 

.نگه دارید  
 

ترشح چرکی از محل -سرفه-سوزش ادراری-هفته پس از ترخیص از بیمارستان اگر دچار عالئمی مثل تب 3-2:هشدار مهم

 42553554-8و از آن ساعت به بعد با شماره تلفن 14از صبح تا ساعت 42514517شدید سریعا با شماره تلفن...(شالدون و)جراحی

بخش -نوع بیمه-تاریخ ترخیص-ل نمائید و مشخصات کامل خود را با انضمام تاریخ بستریتماس حاص(سوپر وایزر بیمارستان)

.بستری و شماره پرونده خود را به همراه یک شماره تلفن جهت برقراری ارتباط با مسئول مربوطه اعالم نمائید  

 تاریخ مالحظات امضاء،مهر و نام و شیفت پرستار
   



 


