


Czy napad ustąpił?

NIETAK



Pacjent w trakcie napadu

Rozpocznij monitorowanie pacjenta (Saturacja, ciśnienie, EKG). Ustal, 
czy są cechy niewydolności krążeniowej i oddechowej

Ustal, jak długo trwa napad?

Powyżej 2 minutPoniżej 2 minut

Obserwuj Rozpocznij leczenie



Eskalacja leczenia napadu padaczkowego w SOR

Diazepam 10 mg iv LUB klonazepam 1 mg iv lub
midazolam 10 mg iv

Fenytoina 20mg/kg m.c. (25 mg/min)
Lub

Kwas walproinowy 20 -40 mg/kg.m.c (6 mg/kg/min)

Brak ustąpienia 
drgawek – STAN 
PADACZKOWY!

Propofol 2-3 mg/kg.m.c + 2-10 mg/kg/h
Lub

Tiopental 3-5 mg/kg.m.c. + 3 – 7 mg/kg/minutę
Lub

Midazolam 0,2 mg/kg m.c. + 0,05 – 0,4 mg/kg/h

OIOM/Intensywny 
nadzór 

neurologiczny 
(monitoring EEG)



Pacjent po ustąpieniu drgawek

Zbadaj:
- Czy pacjent jest wydolny krążeniowo-oddechowo
- Czy występują zaburzenia świadomości
- Czy występują cechy infekcji (gorączka)
- Czy występuje zespół oponowy
- Czy są cechy deficytu neurologicznego (np. anizokoria, niedowład kończyn)

Ustal:
- Czy pacjent choruje na padaczkę?
- Czy był to pierwszy napad w życiu?
- Czy, jeśli były zalecane, pacjent przyjmuje regularnie leki 

przeciwpadaczkowe
- Czy w czasie napadu doszło do urazu głowy?
- Czy doszło do odstawienia substancji psychoaktywnych (np. alkoholu)



Badania laboratoryjne

Mają na celu wykrycia zaburzeń metabolicznych 
mogących być przyczyną napadu i wymagających 

wyrównania w trybie pilnym

Oceń:
- RKZ
- Morfologia krwi obwodowej
- CRP
- Elektrolity (Na, K)
- Glikemię
- GGTP
- Jeśli to możliwe: stężenie leków

przeciwpadaczkowych przyjmowanych przez
pacjenta



Tomografia głowy u 
pacjenta po napadzie 

drgawkowym

Wskazania do TK głowy:
- I napad padaczkowy w życiu
- Utrzymujący się deficyt neurologiczny
- Utrzymujące się zaburzenia świadomości
- Uraz głowy w trakcie napadu

drgawkowego



Konsultacja neurologiczna u 
pacjenta po napadzie 

drgawkowym

Wskazania do konsultacji neurologicznej:
- Utrzymujący się deficyt neurologiczny
- Utrzymujące się zaburzenia świadomości
- Świeża zmiana ogniskowa opisana w tomografii komputerowej 

(guz, krwiak, ognisko niedokrwienne)
- Podejrzenie neuroinfekcji (zespół oponowy, gorączka, bóle 

głowy)



Obserwacja/leczenie w SOR pacjenta po 
napadzie drgawkowym

Obserwacja:
- Obecność/ustępowanie zaburzeń świadomości
- Obecność/ustępowanie deficytu neurologicznego (niedowład Todta)
- Obecność cech zespołu odstawiennego

Leczenie:
- Wyrównywanie wykrytych zaburzeń metabolicznych (np. hipoglikemia,

hiponatremia)
- Zapobieganie rozwojowi zespołu odstawiennego
- Wysycenie pacjenta jego lekiem przeciwpadaczkowym (U pacjentów z 

rozpoznaną padaczką, przy dostępności leku i stwierdzeniu jego 
obniżonego stężenia)

- Leczenie przeciwgorączkowe/antybiotykoterapia przy stwierdzonych 
cechach infekcji



Wypis pacjenta z SOR

Warunki konieczne do wypisania pacjenta z SOR:
- Brak zaburzeń świadomości lub zespołu odstawiennego
- Brak świeżego deficytu neurologicznego
- Uzyskanie satysfakcjonującej korekty odchyleń metabolicznych
- Brak świeżych zmian ogniskowych w tomografii komputerowej
- Brak wskazań do konsultacji neurologicznej bądź brak (wg

konsultanta) wskazań do hospitalizacji w oddziale neurologii
- Uwaga! Brak jest jednoznacznych zaleceń co do minimalnego

czasu przebywania pacjenta w SOR!



Wypis pacjenta z SOR

Pacjent z rozpoznaną padaczką:
- Wystaw receptę na leki przyjmowane dotychczas przez pacjenta
- Nie podejmuj decyzji o zmianie leku przeciwpadaczkowego bądź 

jego dawkowania
- Zaleć pacjentowi kontrolę w poradni neurologicznej

Pacjent po I napadzie drgawkowym w życiu:
- Wyjaśnij pacjentowi, że 1 napad nie przesądza o rozpoznaniu 

padaczki
- Skieruj pacjenta do Poradni Neurologicznej, celem poszerzenia 

diagnostyki
- Nie włączaj żadnych leków przeciwdrgawkowych


