ٍ٘سد تسیاس ٌٍٖ ايِ است مٔ تؼذ
اص ٍشاجؼٔ تٔ دمرت داسٗ ٕا سا
تايذ حتَا دقیق ٗ دسست ٍػشف مشد

برای اطالعات بیشتربه اوجمه حمایت از بیماران
دیابتی واقع در خیابان وادری روبروی داروخاوه رازی
مراجعه ومایید.تلفه تماس33321711 :

َكات اضاضي در يٕرد دارْٔا ٔيؿرف آَٓا :
 -1داسٕٗا تايذ تٔ ٍ٘قغ ٍػشف ض٘د
اگش دٗصي مٔ فشاٍ٘ش ضذٓ تٔ دٗص تؼذي
ّضديل است دٗص تؼذي سا ٍػشف مْیذ
اضافٔ مشدُ دٗصقثيی تٔ دٗص تؼذي غيط
است سینو داسٗ سا هبٌ ّضّیذ ممنِ است
ٍسٍَ٘یت داسٗيي اجياد مْذ
 -2ضشتت تايذ حتَا قثو اص استفادٓ
تکاُ دادٓ ض٘د چُ٘ ٍادٓ ٍ٘ثشٗاغيي
دس صيش مجغ ٍي ض٘د ٗآّچٔ مٔ ٍػشف ٍي
مْیذ آب خايل است ٗ داسٗ اثش مني مْذ.
 -3مسینٔ داسٗي تطْج ٍػشف ٍي مْذ
تايذ خ٘اب ماٍو ٗ ٍْظٌ داضتٔ تاضذ
دس ْٕگاً ٍشاجؼٔ تٔ دمرت تايذ
-4
تؼذاد تطْج ٕاي سا مٔ طي يل ٍآ يا
دٗ ٍإي مٔ داسٕٗاي تطْج ٍػشف ٍي
مشدٓ است سا تٔ ط٘س دقیق گفت ( دس
تق٘مي يادداضت مْیٌ )
 -5دس صٍاُ تاس داسي ٗ يا ٕش صٍاُ
ديگش قطغ ّاگٖاّی داسٗ خطش ّاک است

تطْج

ضشس داسٕٗاي ضذ تطْج مَرت اص قطغ
داسٗ ٍي تاضذ
دس صٍاّي مٔ ٍثال دٗساه اص صٍاُ ٍػشف
داسٗ ي ضذ تطْج ٍي گزسد ٗ ضخع دچاس
تطْج ّطذٓ است تاص ٌٕ ّثايذ تذُٗ
ٍط٘ست پضضل داسٕٗاي خ٘د سا قطغ مْذ
چُ٘ قطغ داسٗ تايذ تا سٗش خاظ ٗ صيش
ّظش پضضل اجناً ض٘د ٗ قطغ ّاگٖاّي
داسٗ تٔ غالح ّیست.

کذED-PM-003-01 :
تاريخ انتشار
قسًین  ،خیاتان فردًسی  ،تاالتر از
چيارراه فردًسی  ،جنة مرکس دیالیس
تلفن333365160-70 :
www.mehreganhospital.ir
ًب سایت:
پست الکرتًنیکی :
mehreganhospital@IRAN.IR
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دكتر سعيذه شاه بيگي
آقاي دكتر شاىسانيان

ضْاخت تطْج:
ٔیژگی ْای تػخیؿی یک حًهّ تػُج عثارتُذ از:

ىنگام تشنج چو اقدامي تاید
كرد؟

تیٕٓظ غذٌ َاگٓاَی
ضفت ٔ لٕضی غذٌ پػت ٔ کًر
تکآَای تػُجی

در ؾرع يعًٕال تٕانی زیر رٔی يی دْذ:
غخؽ تّ طٕر َاگٓاَی تیٕٓظ غذِ ٔ يی افتذ ٔ
َاخٕدآگاِ فریاد يیکػذ.
تذٌ ضفت غذِ ٔ کًرظ لٕش يی گیرد.
تُفص يًکٍ اضت لطع غٕد.نة يًکٍ اضت رَگ
خاکطتری يایم تّ آتی تگیرد (ضیإَز) ٔ ؾٕرت ٔ
گردٌ يًکٍ اضت لريس ٔ پف آنٕد غٕد.
♦ ضپص تکآَای تػُجی آغاز خٕاْذ غذ .فک يًکٍ
اضت تطتّ غٕد ٔ تُفص ؾذادار گردد ،تساق دْاٌ
يًکٍ اضت تیرٌٔ آیذ ٔ اگر نة ٔ زتاٌ گاز گرفتّ
غذِ تاغذ ،خٌٕ آنٕد گردد.
يًکٍ اضت تی اختیاری يثاَّ یا رٔدِ پیع تیایذ.
ضپص عضالت غم غذِ ٔ تُفص عادی يی غٕد؛ فرد
يعًٕال در عرـ چُذ دلیمّ يجذدا ْٕغیار يی غٕد.
انثتّ يًکٍ اضت احطاش گیجی کُذ ٔ یا رفتارْای
عجیة از خٕد َػاٌ دْذ .در ایٍ حانت فرد از اعًال
خٕد تی اطالع اضت.
پص از تػُج ،فرد يًکٍ اضت احطاش خطتگی
کُذ ٔ تّ خٕاب عًیك ترٔد.

يتأضفاَّ دیذِ ييغٕد کّ اطرافیاٌُْ ،گاو تػُج
دضتٔپاي فرد يتػُج را ييگیرَذ ،ياضاژ لهثي ٔ
تُفص يؿُٕعي ييدُْذ ٔ یا ایُکّ آب ضرد رٔي فرد
ييریسَذ کّ تایذ گفت ْیچکذاو از ایٍ يٕارد الزو
َیطت ٔ تٓتر اضت فرد تّ پٓهٕ خٕاتیذِ غٕد".
ْر کٕدکي کّ تیع از یک حًهّ تػُجي تّ خؿٕؼ
تذٌٔ عهت خاؼ داغتّ تاغذ در طثمّتُذي ؾرع لرار
ييگیرد ؾرع در تیػتر يٕالع عهت يػخؿي َذارد
ايا گاْي زيیُّ ژَتیکي در خإَادِ فرد ٔجٕد دارد".
در ایٍ تیًاري در تعذادي از ضهٕنٓاي عؿثي يغس
فعانیتْاي انکتریکي غیر طثیعي ایجاد ييغٕد ٔ در
ترخي از إَاع ؾرع عاليتْایي ياَُذ کًثٕد لُذ
خٌٕ ،ضرتّْاي يغسي ،کًثٕد کهطیى ٔيُیسیى ٔ تة
دیذِ ييغٕد

آنچو بيماران مبتال بو صرع
ًخانٌاده آنيا بايذ بذاننذ
اگش تا فشد ٍػشٗع دس حاه تطْج
سٗتشٗ ضذيذ
.1
.2

آساً تاضیذ
مسي سا تشاي مَل خب٘إیذ

 .3سش تیَاس سا اص اضیاء ّ٘ك
تیض دٗس ّگٔ داسيذ
تیَاس سا تٔ هپي٘ خب٘اتاّیذ
.4
مٔ اگشاستفشاؽ مشد داخو
ٍشي ٗ ّاي تیَاس ّشٗد
تٔ ٕیچ ػْ٘اُ اّگطت ،
.5
دست يا ٕش چیض ديگشی سا دس
دٕاُ تیَاس ّکْیذ
 .6ػیْل تیَاس تشداضتٔ ض٘د ٗيل
تٔ ىْض تیَاس دست ّضّیذ
تؼذ اص تطْج ممنِ است فشد
.7
 38دسجٔ ٍ٘سدي
تة مْذ تا
ّذاسد ٗيل  39 ٗ 38/5دسجٔ
حتَا تايذ تٔ دمرت ٍشاجؼٔ
 3ساػت
ض٘د تة ٍشيض اگش
تؼذ اص تطْج سخ دٕذ قطؼا
تٔ خاطش تطْج ٗي ٍي تاضذ
يؼين دس ْٕگاً تطْج آسپريٓ
مشدٓ ٍايغ دٕاّص سا ق٘ست
دادٓ مٔ تاػث ػفّ٘ت ٗ رات
اىشئ ضذٓ است ٗايِ تة تؼذ
اص تطْج تسیاس ٌٍٖ ٍي تاضذ
تطْج تشاي  5دقیقٔ ّیض ٌٍٖ
ٍي تاضذ

