


 تشنج های نوزادی
:وبری از  

 لیال وریوی
 زّرُ هحوسی
 الٌبز رحوبًی

 
:استبز راٌّوب  

 سروبر ذبًن اسوبػیل زازُ



 همسهِ
 ِتطٌج ًتیجِ ػولىرز ًبهٌبست سیستن الىتریىی هغس است و

 .ًبضی از ترلیِ ًرٍى ّبی لطر هغس ثَجَز هی آیس
 
 ًِتطٌج ثَسیلِ هٌطأ ثرٍز آى زر هغس هطرص ضسُ ٍ ػالئن ٍ ًطب

ّبی آى هوىي است ضبهل ػسم آگبّی یب تغییر زر آگبّی، حروبت  
غیر ارازی ٍ تغییر زر زرن، رفتبرّب، احسبسبت ٍ ٍضؼیت 

 .لرارگیری فرز ثبضس



 تطٌج ّبی ًَزازی
 ٌِتطٌج ّبی زٍراى ًَزازی هؼوَالً تظبّر ثبلیٌی یه ثیوبری زهی

 .ای جسی هی ثبضس
 
 وَزوبى ترم ٍ )ضبیغ تریي ػلت تطٌج ّبی زٍراى ًَزازی

ثِ طَر  ( HIE)آًسفبلَپبتی ایسىویه ّیپَوسیه ( زٍزرس
 .ثبًَیِ ثِ آسفیىسی زٍراى پری ًبتبل است



 پبتَفیسیَلَشی
  هطرصبت تطٌج زٍرُ ًَزازی زر ضیرذَاراى ثسرگتر یب وَزوبى

 .هتفبٍت است
 
 تىبهل سبذتوبى لیوجیه زر ارتجبط ثب زیبًسفبل ٍ پبیِ هغس

زرثرگیرًسُ فروبًس ثبالی تطٌجبتی است وِ ثِ صَرت حروبت  
 .زّبًی، اًحرافبت چطوی ٍ آپٌِ ًطبى زازُ هی ضَز



 تظبّرات ثبلیٌی
  تطٌج ّبی ًَزازی هوىي است ثِ صَرت ذفیف یب وبهالً آضىبر

 .ثبضس
 ِگرٍُ تمسین ورز 4تطٌج ّبی ًَزازی را هی تَاى ث: 
 ولًَیه1.
 تًَیه2.
 هیَولًَیه3.
 تطٌج ّبی جسئی4.



 ولًَیه
 تىبى ذَرزى ثب ریتن آّستِ 

 ثبر زر ثبًی3-1ِ
زرگیری صَرت، اًسام ّبی فَلبًی یب تحتبًی یه سوت از ثسى: فَوبل 

 اهىبى زرگیری گرزى یب تٌِ              
 حفظ ّطیبری زر حیي حولِ              

 
اهىبى هْبجرت اتفبلی از ثرطی از ثسى ثِ ثرص زیگر: هَلتی فَوبل 

 اهىبى ضرٍع حروبت زر اٍلبت هتفبٍت                         



 تًَیه
 حروبت ثِ صَرت سفتی ٍ وطص

ُاًسام 4وطص : شًرالیس 
 حفظ اًسام ّبی فَلبًی زر ٍضؼیت ذویسُ سفت                  

 
تساٍم ٍضؼیت غیر ػبزی زر یه اًسام: فَوبل 

 ٍضؼیت غیر لریٌِ زر تٌِ یب گرزى               
            



 تطٌج ّبی جسئی
اهىبى ثرٍز زر ًَزازاى ترم یب زٍزرس ثب ضیَع ثیطتر زر ًَزازاى  

 زٍزرس
 
اًحراف افمی چطن ّب: ػالئن 

 پله ززى هىرر یب لرزش سریغ پلىْب              
 حروبت ثبزٍ هطبثِ ضٌب ورزى یب پبرٍ ززى              
 حروبت پبّب ثصَرت پسال ززى یب زٍچرذِ سَاری              
 آپٌِ              

 اهىبى ثرٍز ػالئن ثصَرت هٌفرز یب تَأم ثب یىسیگر              



 هیَولًَیه
 تىبى ّبی سریغ وِ ػضالت ذن وٌٌسُ را زرگیر هی وٌس

زرگیری گرٍُ ػضلِ اًسام فَلبًی: فَوبل 

 (EEG)ػسم هطبّسُ ترلیِ اهَاج هغسی                
 
اًمجبضبت ًبّوبٌّگ ثرص ػبی هرتلف ثسى: هَلتی فَوبل 

 ػسم هطبّسُ ترلیِ اهَاج هغسی                         
 تىبى ّبی زٍطرفِ اًسام فَلبًی ٍ تحتبًی                         

 

ُتَأم ثب ترلیِ اهَاج هغسی: شًرالیس 



Jitteriness 
ارتؼبش تىراری یه اًسام یب اًسام ّب وِ هوىي است زر حیي گریِ یب      

 .تغییر حبلت ذَاة یب ٍارز ورزى هحرن رخ زّس
 

Tremor 
  2-5حروبت تىراری زست ّب ثب یب ثسٍى جروت پبّب یب فه ثب فروبًس      

 .زلیمِ 10ثبر زر ثبًیِ ٍ تساٍم ثیص از 



 ارزیبثی تطریصی
 .ارزیبثی اٍلیِ ٍ تطریص تطٌج یه هسئلِ اضطراری است

هؼبیٌِ فیسیىی زلیك 
تبریرچِ ثبرزاری ٍ ذبًَازگی 
ًوًَِ ذَى 

 ًًَِوCSF 
الىترٍاًسفبلَگرافی 

CT اسىي 
اوَاًسفبلَگرافی 



 تساثیر زرهبًی
 :جْت پیطگیری از آسیت هغسی ٍ ضبهل

اصالح ػسم تؼبزل هتبثَلیىی 
ػرٍلی-حوبیت تٌفسی ٍ للجی 
سروَة ورزى حولِ تطٌج 
زرهبى ػلل زهیٌِ ای 
 (زر صَرت ضىست رٍش ّبی فَق)زارٍّبی ضس تطٌج 
 فٌَثبرثیتبل    
 فس فٌی تَئیي سسین    
 (زیالًتیي)فٌی تَئیي     
 لَرازپبم ٍ زیبزپبم      



 تساثیر پرستبری
ضٌبسبئی تطٌج ًَزاز ٍ ضرٍع زرهبى 
ازاهِ رشین زرهبًی 
زرًظر گرفتي پبسد ثیوبر ًسجت ثِ زرهبى 
آگبّی زازى ثِ ٍالسیي زر هَرز ٍضؼیت ضیرذَار 

 
 
  تطٌج پسیسُ ترسٌبوی است وِ سجت ثرٍز اضطراة ٍ ترس هی

 ضَز،

 .ارائِ حوبیت ٍ راٌّوبئی ػولىرز هْوی زر پرستبر است    



شما توجه از تشکر با  
نباشید خسته  


