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 בנוכחות פרכוס אפילפטיעזרה ראשונה 

 الصرع تشنجات حاالت في األولي اإلسعاف

 כאשר מדובר בפרכוס כללי בו החולה מאבד הכרתו

 لوعيه المريض وفقدان العام التشنج وقوع حالة في
 

 مالبس، قطعة مخدة،( رس أ لل بمسند االستعانة مع جنب؛ على االستلقاء وضعية في المريض وضع عليك 1.
 ا ر ا اف بسبب المريض اختناق ولتجنب ,جانبا اللعاب يخرج لكي األسفل نحو ا موجه فمه يكون بحيث (بطانية

 .زته
 سطح عن االرتفاع حيث من( آمنة بيئة في الجلوس أو اإلستلقاء حالة في المريض وضع الضروري من2. 

 ا ح مصدر أي عن البعد حديد، سكة شارع، ماء، مصدر البركة، البحر، مثل مياه مصدر أي عن البعد األرض،
 .)الغاز أو الفرن مثل ررة

 .بها يتواجد التي البيئة عن للمريض األذى تسبب قد أخرى أدوات أو حادة أدوات أي إبعاد الضروري من3. 
 يجب ذلك عدا وفيما التشنج، حصول لدى الطعام يتناول كان إذا المريض فم من طعام أي رج ا إخ يجب4. 

 وقوع أثناء اللسان - بلع تجنب يجب التأكيد من بد ال المريض فم في أدوات أي أو األيدي وضع عن االمتناع

 !!!التشنج
 )مشدود مالبس زم ا ح ضاغطة، عنق سلسلة(  ضاغطة أحزمة أي فتح الضروري من5. 

 حاجة هناك تكون ال ما عادة ... نبض هناك وأن( مفتوح الهواء مجرى( يتنفس المريض أن من التأكد يجب6. 

 !!للفم الفم من االصطناعي للتنفس

 خطر هناك ألن دقائق بعدة بعدها بجانبه والبقاء التشنج انتهاء حين إلى لوحده المريض ترك عدم يجب7. 

 .التشنج بعد للخطر حياته يعرض قد المريض قبل من تصرف أي لوقوع أو آخر تشنج أي لحصول
 وبعده التشنج وقوع أثناء لوحده المريض ترك ُيحظر ولكن المريض، حول التجمهر منع الضروري من8. 

 .ينام أو وعيه المريض يستعيد حين معدودة بدقائق

 :التالية الحاالت في )رء ا الحم داوود نجمة(واإلسعاف الطوارئ خدمات استدعاء يجب9. 
 .دقائق 5 ال تتعدى لمدة التشنج استمر إذا- 
 .ومتالحقة متواترة تشنجات وقوع حال في- 
 .المريض لدى الُمعتادة التشنجات من وأطول مألوفة غير تشنجات وقوع حال في- 



 وُمعتادة معروفة زمنية فترة خالل طبيعته إلى يعد ولم يتجاوب ال المريض ولكن التشنجية، الحركات توقفت إذا- 
 .األهل لدى
 .الطبي والعالج الفحص تستدعي والتي التشنج إثناء إصابة وقوع حال في- 

  -إعطاءه يمكن قبل، من متواصلة تشنج حالة إلى المريض تعرض وأن حصل إذا10. 
 ستاسوليد( شرجي ديازيبام - ( (Rectal Diazepam, Stesolide) ، :أو

 (Rivotril) ريفوتريل رت ا قط أو (Buccal midazolam, Buccolam)) - عبر بوكوالم( الفم لبطانة ميدازوالم 
 .الحاجة عند اإلسعاف استدعاء الوقت ذات وفي ,المعالج الطبيب بها أوصى التي بالجرعة ,الفم

 التام التأكد حين إلى الفم طريق عن الشرب أو (المذكورة األدوية عدا ما( أدوية أي المريض إعطاء ممنوع11. 
 .البلع ويستطيع صاحي المريض بأن

 االستلقاء/الجلوس حالة في وضعه يمكن المريض قبل من المتواصل التحديق أو جزئي تشنج وقوع حال في12. 
 استدعاء يمكن بالطبع .التشنج انتهاء حين إلى بجانبه والمكوث األرض على أو كرسي مقعد، كنبة، على

 .الظروف وحسب الحاجة حسب الطبي اإلسعاف


