
گبُی کْدک ثَ صْرت ًبگِبًی رفتبری -۴

ػبدی ًؼبى هیذُذ هثأل ثذّى آًکَ  غیز

ػزّع ثَ دّیذى  هتْجَ اطزاف ثبػذ،

 .هیکٌذ

اطت کْدک ثزای چٌذ لحظَ ثَ  هوکي-۵

ًقطَ ای خیزٍ ػذٍ ّدر ایي هذت هتْجَ 

 .ًجبػذ اطزاف

 علت تشٌج ُوراٍ باتب چیست؟
دراثز ثیؼتزهْاقغ تؼٌج ُوزاٍ ثب تت 

ػفًْتِبی ّیزّطی دطتگبٍ تٌفض 
فْقبًی یبػفًْت حبد گْع هیبًی ایجبد 
هیؼْد.گبُی هوکي اطت ػلت تؼٌج 

 ثبتت هٌٌژیت ثبػذ.

 
 آیا تشٌج درًْزاداى شایع است؟  ·

ًْساد دچبر  ۲ًْساد تقزیجأ ۱۰۰۰ ُز اس
 تؼٌج درهبٍ اّل سًذگی هیؼًْذ. 

 
 تشٌج در ًْزاداى چَ عالیوی دارد؟·

 در ًْساداى ػالین هتفبّتی دارد،تؼٌج  
هوکي اطت ثَ صْرت حزکبت ػذیذ  هثأل

 اًذام ُب،پزع ُبی ػضالًی تکزاری،
 طفت ػذى اًذام ُب، لزسع پلک ُب،

 دُبى، حزکبت ػجیَ هکیذى یبجْیذى در
گزیَ غیزطجیؼی یبحزکبت غیزطجیؼی 

 درثؼضی ًْساداى تٌِب چؼوِب دیذٍ ػْد.
ػالهت تؼٌج تْقف تٌفض ثَ هذت ثیغ 

 ثبًیَ ّ کجْد ػذى ًْساد اطت . ۲۰اس 

 

 ػجبرت اطت اس اختالل هْقتی تشٌج

ػولکزد ّ  درهغش،ایي اختالل دّ
 خصْصیت دارد:

 آغاز بَ صْرت ًاگِاًی  ّل ایٌکَ:ا
 هیشْد

قابل  غیرارادی ّغیر   :دّم ایٌکَ 
 کٌترل است

 
 عالین تشٌج چیست؟

هوکي اطت  ّقتی کْدکی تؼٌج هیکٌذ
 :ػوب ُزیک اسایي ػالین راثجیٌیذ

یؼٌی  اختالل ُْػیبری ػْد کْدک دچبر-۱

هکبى  ًؼٌبطذ هتْجَ سهبى ّ اطزافیبى را

پبطخ ًذُذ یب  ػوب سدى ثَ صذا ًجبػذ،

 .ثیِْع رّی سهیي ثیفتذ

 حزکبتی غیز ارادی در اػضبی ثذى کْدک-۲

ظبُز ػْد ایي حزکبت هوکي اطت 

 کٌذ. توبم اػضب را درگیز قظوتی اس ثذى یب

 ثَ ػذت دطت ّپبثشًذ، هوکي اطت کْدک

چؼوِبی کْدک ثَ  ّ طز رّی سهیي ثیفتذ،

دطت یب  یک طزف ثچزخذ یب ایٌکَ فقظ یک

یک پبی کْدک دچبر حزکبت تکبى دٌُذٍ 

 ایي حبلت چٌذ ثبًیَ تب چٌذ ّ ػذیذ ػْد

طْل ثکؼذ هؼوْ أل ایي حوالت کوتز  دقیقَ

 .هیکؼذ دقیقَ طْل۱۰اس 

حولَ کٌتزل  هوکي اطت کْدک درسهبى-۳

 .ت ثذُذادرار خْد را اس دط
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دچبر حولَ  در صْرتی کَ کْدکتبى -۴

تؼٌج ػذ اّ را ثَ پِلْ ثخْاثبًیذ 

جظن طفتی ) چْثی یب چزهی یب 

پبرچَ ای ( ثیي دًذاًِبی کْدک 

ثگذاریذ تب سثبًغ در اثز قفل ػذى 

دًذاًِب آطیت ًجیٌذ . اطزاف کْدک را 

خلْت کٌیذ ّ لجبطِبی تٌگ یب سیْر 

آالت را اس گزدى اّ ثبس کٌیذ تب راحتتز 

ٌج ُیچ هبدٍ ًفض ثکؼذ .در سهبى تؼ

خْراکی یب آة را ّارد دُبى کْدک 

اّ را ثَ ثیوبرطتبى ” ًکٌیذ ّ طزیؼب

 ثزطبًیذ .

کْدکبى هظتؼذ تؼٌج هوکي اطت  -۵

ثب یک تت خفیف ، فؼبر رّحی ، 

خظتگی یب هصزف ثؼضی دارُّب ) 

هثل تئْفیلیي ( دچبر تؼٌج ػًْذ 

کْدکتبى را اس ایي ًظز هحبفظت ” حتوب 

 کٌیذ 
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کْدک اس دارّی ضذ تؼٌج ثَ هقذاری کَ 

پشػک دطتْر دادٍ اطتفبدٍ کٌیذ تب اس 

 تؼٌج کْدک پیؼگیزی ػْد .

تؼٌج کْدک پشػک دطتْر  اگز ثؼذ اس  -۵

کْدک ػوب ثَ هذت طْالًی  داد تب

دارُّبی ضذ تؼٌج  طبل( اس ۲)حذّد

را طجق ایي دارُّب  ” حتوب، اطتفبدٍ کٌذ

دطتْر در سهبى هٌبطت هصزف کٌیذ ّ اس 

طزاًَ دارُّب  کن کزدى یب قطغ کزدى خْد

 . ثپزُیشیذ

اگر کْدک شوا هبتال بَ حوالت   ·
تشٌج بدّى تب ) صرع ( است بَ 

 ًکات دقت فرهائید : ایي

 

کْدک ػوب تب سهبًی کَ پشػک    -۱

دطتْر دُذ ثبیذ دارّی ضذ تؼٌج 

 هصزف کٌذ .

ُیچ گبٍ دارّ را خْد طزاًَ قطغ   -۲

 کبُغ ًذُیذ .  ًکٌیذ یب هقذار آى را

کْدکبى هجتال ثَ حوالت تؼٌج  -۳

ثذّى تت ) صزع ( ثبیذ ُوْارٍ هزاقجت 

ػًْذ ثذّى اًکَ فؼبلیت جظوی 

ایؼبى هحذّد ػْد . در سهبى اًجبم 

کبرُبی حظبص هثل ػٌب یب 

اس ًشدیک هزاقت ” اطتحوبم حتوب

. اگزکْدکتبى توبیل ثَ کْدکتبى ثبػیذ 

ثبال رفتي اس ثلٌذیِب ، درخت یب ّطبیل 

 ثبسی دارد ًشد کْدکتبى ثوبًیذ .
 

 علت تشٌج در ًْزاداى چیست ؟

 کوجْد اکظیژى رطبًی ثَ هغش   -۱
 کبُغ قٌذ خْى  -۲
 کبُغ کلظین خْى -۳
 ػفًْت ُب -۴
 اختالالت دطتگبٍ ػصجی  -۵
اػتیبد هبدر ثَ هْاد هخذر ّ چٌذ ػلت   -۶

 ًبدر دیگز 

الزم بَ ذکر است کْدکاى قبل از 
هاُگی کَ شاهل ًْزاداى ًیس  ۶سي 

هی شًْد بَ علت تب باال دچار 
 تشٌج ًوی شًْد

اگر کْدک شوا هبتال بَ حوالت 
تشٌج در زهاى تب هی شْد بَ 

 ایي ًکات دقت فرهائید :

ُزگبٍ کْدک ػوب ثَ ػلت   -۱

طزهبخْردگی یب ُز ػفًْت دیگزی دچبر 

ثب اطتفبدٍ هٌظن ” تت ػذیذ ػذ حتوب 

اس دارّی ضذ تت ) اطتبهیٌْفي ( ّ پب 

ػْیَ ثب آة ّلزم تت کْدک را کبُغ 

 دُیذ .

ُیچگبٍ ثزای کبُغ تت کْدک اس   -۲

آطپزیي یب آهپْل ُبی تت ثز اطتفبدٍ 

 ًکٌیذ .

کْدک راثزای ثزرطی ػلت تت ًشد  -۳

 یذ .پشػک ثجز

اگز کْدک ػوب طبثقَ تت ّ تؼٌج  -۴

دارد ثب ًظز پشػک در سهبى تت ػذیذ 

 ػالٍّ ثز اطتبهیٌْفي ّ پبػْیَ کزدى 

 


