
Lapsen

epilepsia

opas vanhemmille



Suomessa noin 600–800 lasta sairastuu epilepsiaan 
vuosittain. Epilepsia on pitkäaikaissairaus, joka johtuu 

aivojen sähköisen toiminnan häiriöstä. Epilepsiakohtaukset 
ovat yksilöllisiä ja epilepsiatyypistä riippuvaisia. Kohtaukset 

vaihtelevat lievistä poissaolokohtauksista, lääkehoitoa 
vaativiin pitkiin kouristuskohtauksiin.

Lapsen epilepsia opas vanhemmille on toteutettu Kajaanin 
ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden 

opinnäytetyönä yhteistyössä Kainuun keskussairaalan 
lastentautienpoliklinikan kanssa. Tähän oppaaseen on koottu 

olennaiset tiedot lapsen epilepsian hoidosta.

Toivomme, että saatte tarvitsemanne tiedon ja tuen 
epilepsiaa sairastavan lapsen hoidossa.

Sairaanhoitajaopiskelijat Iida Uutela ja Jenni Malviniemi
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Epilepsian lääkehoito

Epilepsialääke valitaan epilepsiatyypin mukaan. 
Sopivan lääkkeen löydyttyä, lapsi voi elää normaa-
lia arkea.

Epilepsialääke tulee ottaa säännöllisesti. Lääk-
keen unohtaminen altistaa epilepsiakohtauksille. 
Antakaa lapselle unohtunut lääke mahdollisimman 
pian. Jos seuraavan lääkkeen ajankohta on lähel-
lä, jättäkää unohtunut lääke antamatta. Lääkkeen-
oton muistamista helpottaa apteekista saatavan 
lääkedosetin käyttö.
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Matkustaessa on aina muistettava ottaa lapsen 
epilepsialääkkeet mukaan. Ulkomaille lähdettäes-
sä hoitavalta lääkäriltä kannattaa pyytää englan-
ninkielinen lääkärintodistus lapsen sairaudesta ja 
lääkityksestä.



Epilepsiakohtauksen hoito
Epilepsiakohtauksen hoito riippuu hoidettavasta 
epilepsiasta ja lapsesta. Osa kohtauksista on lieviä 
ja ohimeneviä.

Poissaolokohtauksessa tajunta on hetkellisesti hä-
märtynyt ja lapsi vaikuttaa poissaolevalta. Kohtauk-
sen jälkeen lapsen tajunta palaa ja lapsi jatkaa leik-
kejään.
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Tajuttomuuskouristuskohtauksessa 
kohtauksen saanut lapsi menettää 
tajunnan, kaatuu ja vartalo jäykistyy. 
Vartalon jäykistymisen jälkeen seu-
raavat lihaskouristukset.



Ensihoito tajuttomuus-
kouristuskohtauksessa:

1. Pysy rauhallisena

2. Älä estä kouristuksia, mutta huolehdi ettei
    lapsi lyö päätänsä tai satuta itseään

3. Käännä lapsi kylkiasentoon heti kun
    kouristukset vähenevät

4. Huolehdi, että lapsen hengitystiet ovat
    avoinna ja lapsi hengittää normaalisti

5. Jos kohtaus jatkuu yli 5 minuuttia,
     tulee ottaa yhteys 112
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Lapsen sairastuessa

Lapsen sairastuminen kuumeeseen ja oksennus-
tautiin voi vaikuttaa epilepsian hoitotasapainoon. 

Korkea kuume voi altistaa kohtauksille, joten kuu-
metta alentavien tulehduskipulääkkeiden antaminen 
lapselle on suositeltavaa.

Lapsen oksentaminen voi vaikuttaa lääkkeen imey-
tymiseen. Jos lapsi oksentaa epilepsialääkkeen, 
uuden lääkkeen saa antaa vain kerran. Jos oksen-
nustauti tai kuumeilu pitkittyy ja lääkkeitä ei saada 
annetuksi, on hyvä ottaa yhteyttä lääkäriin.
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Mihin ja milloin voitte 
ottaa yhteyttä

Voitte olla yhteydessä lastentautien poliklinikkaan, 
jos teillä on kysyttävää epilepsianhoidosta tai olette 
huolissanne lapsen voinnin muutoksesta 

Lastentautien poliklinikka palvelee puhelimitse
ma -pe klo 8–10 ja 14–15, puh. 044 497 5033.

Muina aikoina voitte ottaa yhteyttä ympärivuorokauti-
sesti puh. 08 6156 6000.

Akuutissa tilanteessa tulee ottaa yhteys 112.
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Epilepsia ja elämäntavat
Epilepsiasta huolimatta lapsi voi elää tavallista 
lapsen arkea. Lapsen terveellisistä elämäntavoista 
huolehtiminen on osa epilepsian hoitoa.

Hoitotasapainossa oleva epilepsia ei aiheuta rajoituk-
sia lapsen liikkumiseen ja urheiluun. Lääkityksen aloi-
tusvaiheessa lapsen on suositeltava kuitenkin liikkua 
ja ulkoilla aikuisen valvomana. Liikkuminen vähentää 
stressiä ja parantaa unenlaatua. Tämä voi auttaa epi-
lepsiaa sairastavaa pääsemään parempaan hoitota-
sapainoon. Lasten harrastusten ohjaajille tulee kertoa 
lapsen sairaudesta ja kohtauksen ensiavusta.
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Riittävä uni on välttämätön lapsen kehitykselle. 
Lapsi tarvitsee 10–13 tuntia unta vuorokaudessa 
iästä riippuen. Uni-valverytmin häiriintyminen voi 
laukaista kohtauksia.

Säännöllinen ruokarytmi ja monipuolinen ravit-
semus edistävät lapsen hyvinvointia. Lapsen 
riittävän D-vitamiinin ja kalsiumin saannista on  
huolehdittava. Epilepsialääkkeiden käyttö voi vai-
kuttaa D-vitamiinin aineenvaihduntaan ja siten 
voi suurentaa osteoporosiin sairastumisen riskiä. 
Epilepsialääkkeitä käyttäville lapsille suositellaan  
D-vitamiinilisää 10-20 ug/vrk.
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Kuume

Valvominen

Lääkkeiden unohtaminen

Epäsäännöllinen ruokarytmi

Kirkkaat ja välkkyvät valot

Runsas tietokonepelien
pelaaminen ja television

katselu

ovat yksilöllisiä ja epilepsiatyypistä riippuvaisia. 
Kohtauksia voivat laukaista:

Kohtauksille altistavat tekijät
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Meidän
lapsen epilepsia
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Tärkeitä yhteystietoja
Epilepsialiitto

www.epilepsialiitto.fi
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Puhelinneuvonta (arkisin 9–15)
puh. 09-3508 2310

Kela
www.kela.fi

- Lapsiperheiden tuet
- Sopeutumisvalmennus

ja perhekurssit
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