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نوبتك التش ُّنجية األوىل
ما هي النوبة التش ّنجية؟

النوبة التشنجية أو العارض أو االختالجات تعابري يُستخدم
جميعها لوصف النشاط الكهربايئ الشاذ يف دماغك .تحصل
للمصابني بالنوبة التشنجية عاد ًة هزات متزامنة يف الذراعني
والرجلني والجسم ،وميكن للمصاب أن يعاين من مشاعر أو
أحاسيس غريبة قبل النوبة.
ويف الغالب ال يدرك الشخص ما يحصل له عند حصول النوبة
التشنجية.
وهناك أنواع عديدة ومختلفة من النوبات التش ّنجية ،وغالباً ما
يكون السبب مبهامً .والنوبة األوىل ال تعني أنك سوف تصاب
بداء الرصع.
تتطور بعض النوبات التشنجية نتيجة إصابة أو اعتالل يف الدماغ.
وقد ينجم بعض النوبات التشنجية عن األدوية أو املخدرات،
وذلك بسبب االنقطاع عن الكحول أو املخدرات األخرى أو
بسبب انخفاض مستوى السكر يف الدم أو حتى وجود حاالت
شاذة يف اإللكرتوليت (املحلول الكهربايئ يف الجسم).
وقد يصاب األطفال الصغار بنوبات تشنجية عند ارتفاع حرارتهم،
لكن ال يصاب سوى عدد قليل من األطفال الذين تحصل لهم
النوبة التشنجية األوىل مبرض الرصع الحقاً.

ماذا سيحصل اآلن؟

إذا كانت هذه نوبتك التشنجية األوىل ،سوف يفحصك الطبيب
بدقة للتأكد من أن جهازك العصبي يعمل بصورة صحيحة .من
(سكان)
ثم سوف تحتاج عادة إىل فحوصات دم وتصوير مقطعي ْ
لدماغك .إذا كانت النتائج جيدة قد يُسمح لك بالعودة إىل
(سكان) بصورة
املنزل( .مالحظة :ال يتوفر دامئاً التصوير املقطعي ْ
آنية يف املراكز الصغرية ،وال بأس من إجرائه خالل األيام القليلة
(سكان) فحص خاص يعطي صورا ً
املقبلة) .والتصوير املقطعي ْ
مقطعية للجسم عن طريق األشعة السينية وجهاز كمبيوتر.
وقد يلزم أيضاً بعض الفحوصات التي تعطي نتائج أكرث تفصيالً
كالتخطيط الكهربايئ للدماغ .وهذا التخطيط عبارة عن سجل
بياين للنشاط الكهربايئ للدماغ .وتتم هذه الفحوصات عادة لك
كمريض خارجي خالل  48ساعة من حصول النوبة التشنجية لك.
ويُتوقّع أن يحيلك طبيبك إىل عيادة للنوبات التشنجية أو إىل
إخصايئ أمراض عصبية متخصص يف عالج اضطرابات النوبات
التشنجية.
ومن النادر البدء بأدوية متنع حصول النوبات التشنجية بعد
النوبة التشنجية األوىل ،فهذه األدوية ال توصف عادة إال بعد أن
تحصل لك نوبة تشنجية ثانية ،أو إذا كان هناك أمر خاص يف
تاريخك الطبي أو يف نتائج فحوصاتك أو اختباراتك.

ملَ حصلت يل هذه النوبة التشنجية اآلن؟

بعض األشخاص أكرث عرضة للنوبة التشنجية من غريهم؛ وقد
تدفع قلة النوم أو اإلصابة بعلة مض ِعفة حصول النوبة التشنجية.
ومن املهم أن تخرب طبيبك بشأن أية مخدرات تتعاطاها أو أدوية
تأخذها ،خصوصاً إذا كان قد حصل تغيري مؤخرا ً.
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نوبتك التش ُّنجية األوىل
هل يوجد يشء ال ميكن أن أفعله اآلن؟

ال ميكنك أن تقود سيارة أو تشغّل آلة ثقيلة أو خطرة لحني
أن تراجع طبيب األمراض العصبية والحصول عىل ترصيح منه
بالقيام بذلك .ومبوجب القانون ،عليك أن تحصل عىل شهادة
تنص عىل أنه من املأمون لك أن تقود سيارة.
كذلك ال يُنصح بأن تسبح أو تستحم لوحدك ويجب أن تحرص
جيدا ً عند استخدام املاء الساخن .ومن إجراءات السالمة الجيدة
يف املنزل فتح حنفية املاء البارد أوالً يف الحامم أو املغسلة ومن
ثم تعديل الحرارة باملاء الساخن .وقد تبني أن حاممات الدش
واملغاطس وماء الحنفيات هي من مسببات النوبات التشنجية
لدى بعض األشخاص.
إذا أصبت بنوبة تشنجية أخرى قبل إجراء فحوصاتك أو قبل
مراجعة طبيب األمراض العصبية أو عيادة النوبات التشنجية
فتو ّجه إىل قسم الطوارئ عىل الفور.

التعليامت:

وما هي املخاطر األخرى املوجودة؟

إذا كنت تقرأ هذه النرشة فمعنى ذلك أن النوبات التشنجية
جديدة بالنسبة لك ،لذا ينبغي أن تتوخى أقىص الحذر لحني أن
تعرف أنت وطبيبك املزيد عن حالتك.
قد يشكّل لك منزلك وعملك ونشاطاتك الرتفيهية بعض املخاطر.
اطرح عىل نفسك السؤال التايل« :هل ميكن أن اتعرض لألذى إذا
حصلت يل نوبة تشنجية يف هذا الوضع؟» إذا كان الجواب بنعم،
تج ّنب القيام بهذا النشاط يف الوقت الحايل.
وإذا كنت تعاين من النوبات التشنجية بصورة متواصلة ،فمن
املهم أن تعرف أنه ينبغي أن تكون قادرا ً عىل التحكم باملخاطر
والعودة إىل حياتك الطبيعية .يُذكر أن معظم الناس يسيطرون
عىل نوباتهم التشنجية خالل سنة.
تتوفر قوائم تفقّدية للسالمة لدى املنظامت التي تعمل مع
«املؤسسة األسرتالية ملرض الرصع» ولدى مختلف الوكاالت
املجتمعية .ويعترب املوقع اإللكرتوين للمؤسسة األسرتالية
ملرض الرصع نقطة انطالق جيدة للحصول عىل املعلومات:
http://www.epilepsyaustralia.net/

مراجعتك الطبية

موعدك إلجراء التخطيط الكهربايئ للدماغ هو يف __________
_____________________________________________
_____________________________________________
موعدك لدى عيادة النوبات التشنجية األوىل/أخصايئ األمراض
العصبية هو يف __________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
لقد تم إعطاؤك األدوية التالية______________________ :
_____________________________________________
_____________________________________________

الحصول عىل املساعدة:

يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ
أو اتصل بـ .000

تنصل من املسؤولية القانونية :هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط .يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من
ُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

