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  מחלקת ילדים הר הצופים

  

  ::דף מידע להוריםדף מידע להורים
  פרכוס חום בילדיםפרכוס חום בילדים

  
  

  

  

  

  

  :בהנחייתועריכה  כתיבה

  הר הצופים',  ילדים אמחלקת, אחות ראשית, קרן שפר

  

  

  

  

  :עיבוד לאינטרנט

  מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, פורתנורית 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד
  להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה, אין לצלם ©כל הזכויות שמורות להדסה 

  .2004.  זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחדהחוברת מנוסחת בלשון
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  ,הורים יקרים

  .ילדים בריאיםב"  חוםיפרכוס"על הסיבות וההשלכות של תופעת  מידע לכםלתת דף זה נועד 

  ה ושאלה בכל פניילשירותכםאנו עומדים 
  צוות מחלקת ילדים

  

  ?מהו פרכוס חום

 במקרים רבים ישנה . שנים1-2כאשר השיא בגילאים ,  שנים5 חודשים עד 6פרכוסי חום שכיחים בגילאים 

 בדרך  חוםפרכוס. פרכוס חום מהווה סימן חיצוני לפעילות חשמלית מוחית בלתי סדירה. היסטוריה משפחתית

  . מוחיכלל אינו מסוכן ואינו גורם לנזק

  
  תאור התופעה

, סטיית מבט, מגלגל לפעמים עיניים כלפי מעלה, אינו מזהה את הוריו, הילד בדרך כלל מאבד קשר עם הסביבה

לעיתים קיימת תופעה של , בילדים מעל גיל שנתיים .לעיתים קרובות כל הגפיים רועדות והגוף נוקשה. בהייה

,  ברוב המקרים.כל הסימנים הללו נעלמים בגמר הפרכוס .אההק ולעיתים) צואה, שתן(חוסר שליטה של הסוגרים 

  .למרות שלהורים זמן הפרכוס נראה ארוך מאוד,  דקות5–10פרכוס החום נמשך בין 

  
  !חשוב לזכור

כיחלון אינו בהכרח סימן להפסקת נשימה . ןחיוורו או )שפתיים כחולות(חלון ילעיתים קרובות הפרכוס מלווה בכ

ויר לריאות ו לירידה בכניסת האתשגורמ,  התכווצות שרירי הצלעותהינה , זובה לתופעההסי .או בליעת הלשון

  . לרגיל שבגמר הפרכוס קצב ואופי הנשימות חוזרים,חשוב לציין.  בנשימה איטית ושטחיתתהמתבטא

  
  :הטיפול והבדיקות להם יזדקק הילד

לשלול סיבוכים ולתת את , יבדק על ידי הרופא כדי לאבחן את סיבת החוםיהוא , כאשר הילד מפרכס מחום

מטרת הבדיקה היא למצוא את ,  בדיקות דם ושתןהתילקחנ, בדרך כלל תבוצע בדיקה גופנית. הטיפול המתאים

 לעיתים יש צורך לבצע דיקור מותני להוצאת נוזל חוט .ולוודא שלא קיימים גורמים אחרים לפרכוס, הסיבה לחום

  ).דלקת קרום המוח(כדי לבדוק האם קיים זיהום בקרומי המוח . השדרה

 החום נגרם כתוצאה ממחלה ויראלית והילד ,ברוב המקרים. בדיקות נוספות תתבצענה על פי שקול דעת הרופא

הוא , זאתאם מצבו של הילד מאפשר , או לחילופין. הורדת חום ומתן נוזלים במידת הצורך, יאושפז להשגחה

 תרופות למניעת  אין צורך במתן, בדרך כלל.ביוטיילא בהכרח יהיה צורך בטיפול אנט . מחדר מיוןישוחרר

   .פרכוסים

  
  ?מה לעשות בזמן הופעת חום אצל ילדך

380 - עולה להחוםשבמידה .  שניתןככל ךר מופיע חום יש לדאוג לרווחת ילדכאש
c ומעלה יש להורידו בעזרת 

במקביל רצוי להושיב את הילד באמבטיה עם מים .  שנקבע על ידי רופאתרופות המיועדות לכך לפי מינון

לא ימנע את , רור יתר של הילד יגרום לו להרגשת קור וצמרמורתיק.  דקות30 -20 למשך !!!לא קרים  -פושרים

 במקרים מסוימים רופא ימליץ על תרופות למניעת פרכוסים בזמן חום או כטיפול .הפרכוס ולא ישפר את הרגשתו

  . שעות יש להתייעץ עם רופא24במידה והילד נראה חולה והחום נמשך מעל  .מונע
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  ?כיצד להתנהג עם ילדך בזמן פרכוס

  . מהילדים הפרכוסים עלולים לחזור50% - 30%ב

  . טוח כדי למנוע נפילה וחבלהיש להשכיב את הילד המתכווץ במקום ב .1

  .יש להשכיבו על הצד כדי למנוע אפשרות של שאיפת תוכן ההקאות לריאות .2

  .אסור להכניס אצבעות או חפצים לפתיחת הפה .3

  .  לבצע הנשמהאין .4

  . ברים המעורביםיצורת הפרכוס והא, לתעד את משך הפרכוסחשוב  .5

   . לתת אקמול ובהתאםלמדוד חום אחרי הפרכוסיש  .6

  . ופאלפנות לר .7

  

  

  !בברכת הצלחה ורפואה שלמה

  

  

 


