
  LABBB پروتکل تشنج

  _________________ :یلیسال تحص

  :تاریخ تولد ________________________________________________  :نام

 :مدرسه

 :تشنج دانش آموزدلیل 

 

 :این طور استتشنج دانش آموز معموال 

 

 :  گرفت تشنج اگر            

 برساندبه اطالع پرستار یداز کارمندان بخواه یکی ازاست، مقدوراگر  ·

 .زمان را پیگیری کنید با ساعت یگیریو پ کرده آرامش خود را حفظ  ·

  .، او را امن نگه داریددانش آموز با دور کردن اثاثیه و تجهیزات از   ·

 .او را مهار نکنید ·

 .او کمک خواهد کرد ییراه هوا باز ماندن ینا. پهلو بگردانید یک یبر رو یاو به آرام ·

 .یک بالشتک یا پارچه تاشده زیر سرش برای محافظت از او قرار دهید ·

 .چیزی در دهانش نگذارید هیچ ·

 .تا بهوش آمدن کامل او با دانش آموز بمانید ·

 .بنویسیددر سیستم تشنج  ثبتهمه نکته ها را برای  ·

 . تماس بگیرید199با  ,   مدیریت میکندرا Diastat  ، پرستار بر طبق دستور دکتر دقیقه یا بیشتر طول کشید _________ اگر تشنج بیشتر از
 (دوز) (زمان)

 .داده، یک کارمند باید دانش آموز را در صورت امکان برای رفتن به بیمارستان همراهی کند به والدین خبر

  Diastat واقع شده است: 

 :یبرا یریدتماس بگ 199 ·

 (تماس گرفته میشود199با  یقهدق 5پس از  LABBB خط مشی ایالتی) یقهدق______ تر از  یتشنج به مدت طوالن  ·

 (تیره شدن/  بنفش یاقطع تنفس ) یتنفس یسترساز د یهر نشانه ا ·

 شده است یزتشنج تجو یاضطرار یاگر داروها ·

 : دیگر  ·

 :پس از تشنج

 .بدهید دانش آموز استراحت بهو اجازه  ی احتمالی چک کردهها یبآس یبرارا دانش آموز  ·

 .اطالع به پرستار اگر هنوز اطالع ندادید ·

 .تا زمان هوشیاری کامل با دانش آموز بکانید ·

 پدر و مادر از تشنج اطالع ·

Page 1 of 2 

3/2012 



 :عصبمحرک دستورالعمل واگ  یا/ و  یمنیا یدستگاه ها شامل دیگر یدستورالعمل ها

 

 فعالیتهای غیر محیط تحصیلی

 .تماس بگیرید199در اردو یا محل کار رخ داد و پرستار در دسترس نبود با اگر تشنج در محلی خارج از مکان تحصیلی  ·

·  •Diastat شود یزتجو یپرستار یرتواند توسط کارکنان غ یمن. 

 شنا

 :همه دانش آموزان با سابقه تشنج ملزم به داشتن

 هستدانش آموز کهدر استخر LABBB یاتعضو ه یکرصد مستمر توسط  9: 9•  ·

 شناور ·

 یعنوان اورژانس پزشک تشنج، به

  یاضطراروقتی بصورت  یتشنج طور کل .دارد یدرمان اضطرار یاآمبوالنس  یکبه  یازتشنج به ندرت ن
 :کهدر نظر گرفته میشود  

 .کشدبطول  یقهدق 5از  یشب( یککلون یکتون)تشنج •  ·

 .کندتکرار هوش آمدن تشنج را دانش آموز بدون به •  ·

 .وددانش آموز مجروح ش•  ·

 .ی شناخته شدهیابتد یادانش آموز باردار و •  ·

 .کردهتشنج بار یناول یدانش آموز برا•  ·

 .دارد یدانش آموز مشکالت تنفس•  ·

 .کرده دانش آموز در آب تشنج ·

·   

 اطالعات تماس

  ___________________ :2 قیم/ لیو ____________________________________________ :9 قیم/ لیو

 :محل کار ________________ :منزل _______________________  :محل کار _________________ :منزل

Cell: شماره همراه: 

 یتماس اضطرارشماره  ______________________________________ :ینام تماس اضطرار

MDنام متخصص اعصاب _______________________________________  :مراقبت اولیه: _  

 متخصص اعصاب شماره __________________________________  :مراقبت اولیه MDشماره 

 :یختار ______________________________________________________ :امضاء پزشک

  یختار _____________________________________________________  :یمق/  لیوامضا 

  یختار ___________________________________________ (:سال91 باالی)امضا دانش آموز 

  یختار ______________________________________________________ :امضاء پرستار
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