مقدمه
ٔایغ ٔغعی ٘راػیٔ ،ایؼی تی ضً٘  ٚضفاف ٔی تاضس .ایٗ
ٔایغ اظتطٗ ٔغعتطضح ضسٚ ٜزضزاذُ ٚاططاف ٔغع٘ٚراع ت ٝجطیاٖ
آٔسٚ ٜزضٟ٘ایت جصب سیستٓ ػطٚلی ٔی ضٛز.اٌطتٞ ٝطزِیّی زض
تؼازَ تیٗ تِٛیس ٚجصب یا جطیاٖ طثیؼی ایٗ ٔایغ اضىاِی تٚ ٝجٛز
آیس ٔ،یعاٖ ٔایغ ٔغعی ٘راػی زضتطٗ ٞای ٔغع ظیاز ضسٚ ٜفطاض
زاذُ جٕجٕ ٝتاال ٔیطٚز .زضوٛزوی و ٝلثُ اظ تست ٝضسٖ ٔالج
ٞای سطزچاضایٗ ٔطىُ ضٛز فطاضظیاز ٔایغ ٔغعی تاػث تعضي
ضسٖ غیططثیؼی سطوٛزن ٚتیٕاضی ٞیسضٚسفاِی ٔی ٌطزز .اٌط
ایٗ وٛزن زضٔاٖ ٘طٛز زچاضتیٕاضی ٞا ٔ ٚطىالت ػصثی ٚ
تىأّی ضسیس  ٚزضٟ٘ایت ٔطي ٔی ضٛز.
درمان جراحی
تا استفاز ٜاظزضٔاٖ جطاحی  ٚتىاضٌیطی یه سیستٓ ِ ِٝٛای
تستٔ ٝایغ اظافی ضا اظٔغعت ٝططف زیٍطحفطٞ ٜای زاذُ تسٖ ٔثُ
ضىٓ ٔٙتمُ ٚت ٝجطیاٖ ٔی ا٘ساظ٘س .تا ایٗ زضٔاٖ فطاضاظا فی اظضٚی
ٔغع تطزاضت ٝضسٚ ٜجاٖ تسیاضی اظ وٛزواٖ ٘جات یافتٚ ٝاظػٛاضض
ػصثی ،ضضسٚتىأّی ٔٚؼِّٛیت جٌّٛیطی ت ٝػُٕ ٔی آیس ت ٝایٗ
ػُٕ ضا٘ت ٌصاضی ٔی ٌٛیٙس .

ٞطٌا ٜفطاض زاذُ جٕجٕ ٝظیاز ٔی ضٛز زضیچ ٝتاظ ضسٔٚ ٜایغ
اظافی ت ٝزاذُ ضىٓ جطیاٖ ٔی یاتس.ایٗ زضیچ ٝیىططف ٝتٛزٚ ٜاظ
تطٌطت جطیاٖ جٌّٛیطی ٔیىٙس .ػٛاضض ایٗ ػُٕ ذ٘ٛطیعی ٚ
تٛضْ ٔغع ،صسٔات ٔغعی ٚػف٘ٛت ٔی تاضس.

عذم تَجِ ٍالذیي پیش هی آیذ .تا دیذى عالئن عفًَت
هثل تة ٍ استفراغ سریعاً تِ پسشک هراجعِ کٌیذ .تایذ
دقت کٌیذ ایي عالئن را سرهاخَردگی اشتثاُ ًگیریذ.

عوارض شا نت
ٕٔىٗ است زض اثط ٌطفتٍی ،ضىستٍی ٚجساضسٖ ِٞ ِٝٛای
ضا٘ت ٚیا حطوت ٘ٛن ِ ِٝٛزض اثط ضضس ٔغع وٛزن زضلسٕت اتتسا
ٚیا ا٘تٟایی ،زضواضضا٘ت اذتالَ تٚ ٝجٛز آیس .تازیسٖ ػالئٓ ایٗ
ٔطىالت تایس ت ٝپعضه ٔطاجؼ ٝوٙیس.ػاضظ ٝزیٍط عفونت است
و ٝزض اثط زستىاضی پیص ٔی آیس ٔٚیتٛا٘س ٌاٞی ذطط٘ان ضسٜ
ٚت ٝػف٘ٛت ٔغع ٔٙجط ضٛز .تة ٚػالئٓ لطٔعی ٚاِتٟاب زضوُ
ٔسیط ضا٘ت ٕٔىٗ است اتفاق افتس.
عالئمی که باید به آن توجه کرده وسریعا به پسشک
مراجعه شود .
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شا نت مغسی چیست ؟
لسٕت ٞای ٔرتّف ضا٘ت ضأُ یه ِ ِٝٛاتتسایی تاضیه ،یه
زضیچ ٝیه ططفٚ ٝیه ِ ِٝٛا٘تٟایی ٔی تاضس ػُٕ جطاحی حسٚز
یه ساػت ظیط تیٟٛضی ػٕٔٛی ت ٝطٔ َٛی وطسٞٛٔ .ای وٛزن زض
٘احی ٝپطت ٌٛش تطاضیس ٜضس ٚ ٜاظططیك یه تطش ٘ؼّی ضىُ ٚ
سٛضاخ وٛچىی زض جٕجٕ ِِٝٛ ،ٝاتتسایی ضا  ،زاذُ تطٗ ٔغعواض
ٔیٍصاض٘س ِِٝٛ .زیٍطضا اظظیط پٛست پطت ٌٛش ت ٝسٕت ٌطزٖ
ٚلفس ٝسیٞ ٝٙسایت وطزٚ ٜزض ٟ٘ایت ت ٝزاذُ حفط ٜضىٓ ٔی
فطستٙس .زض ٔطحّ ٝآذط زضیچ ٝیىططف ٝیا ٕٞاٖ پٕپ ظیط پٛست
پطت ٌٛش لطاض زازٔ ٜی ضٛز و ٝت ٝز ِِٝٛ ٚلثّی ٔتصُ ٔی ٌطزز.

تیشتریي عارضِ عفًَت هی تاشذ کِ در اثر دستکاری ٍ

تاشد .
درمان عوارض
زض صٛضتی و ٝػّٕىطز ضا٘ت زچاض اضىاَ تاضس ٕٔىٗ
است ٘یاظ ت ٝجطاحی ٔجسز  ٚتؼٛیط لسٕتی یا تٕاْ ضا٘ت
تاضس .ػف٘ٛت ضا تا آ٘تی تیٛتیه ٞای ٚسیغ اِطیف اظ ططیك
ضي زضٔاٖ وطزٚ ٜاٌط زضٔاٖ ٘طٛز ضا٘ت ضا ذاضج ٔی وٙٙس.
توجه :

مراقبت های بعد از عمل
وٛزن تایس تؼس اظ ػُٕ تٔ ٝست 24ساػت ت ٝپطت ترٛاتس
ٚسطش ت ٝسٕت ٔراِف ضا٘ت ضٚی تاِص لطاض ٌیطز  ٚتؼس تا وٕه
تٙطیٙس .تٛسط پعضه واضایی ضا٘ت تیٕاض تطضسی ضسٚ ٜزاضٞٚایی
جٟت وٙتطَ زضز  ٚپیطٍیطی اظ ػف٘ٛت ت ٝوٛزن زازٔ ٜی ضٛز.
پیش آگهی
اٌط ٞیسضٚسفاِی زضٔاٖ ٘طٛز  50تا 60زضصس ٔطي ٔ ٚیط زاضز
ٚوٛزن زض ٔؼطض ا٘ٛاع ػمة ٔا٘سٌی ٞای شٙٞی ،فیعیىی ٚػصثی
حطوتی لطاض ٔی ٌیطز .ایٗ ػُٕ ٔؼٕٛال  80زضصس ٔٛفمیت آٔیع
تٛز ٚ ٜفطاض اظافی ضا اظ ضٚی ٔغع وٛزن تطٔی زاضز .أا تست ٝتٝ
ػّت ظٔی ٝٙای تیٕاضی ٔتفاٚت ٔی تاضس .اٌط ػأُ اصّی ،تٛٔٛض ٚ
ػف٘ٛت ٘ثاضس زضٔاٖ ٔٛفمیت آٔیعتط است .اٌط ضا٘ت ٞا زض ساَ
أ َٚطىُ زاض ٘ط٘ٛس پیص آٌٟی ذٛتی ذٛاٞس زاضت.
مراقبت های مهم کودک با شا نت در منسل
وٛزوا٘ی و ٝزچاض تعضٌی تیص اظ ا٘ساظ ٜسط ٞستٙس ٍٙٞاْ
تغصیٚ ٝجاتجایی تایس زلت وطز تا سط حتٕاً تىیٌ ٝا ٜزاضت ٝتاضس
و ٝاظ ٚاضز آٚضزٖ فطاض تیص اظ حس تٌ ٝطزٖ جٌّٛیطی ضٛز .
 اظ ٚاضز آٚضزٖ فطاض زض ٘احی ٝای و ٝضا٘ت ٌصاضی ضس ٜتایس جساذٛززاضی وطز .
 تاال تطزٖ سط ترت تاػث ٔی ضٛز و٘ ٝیطٚی جاشت ٝجطیاٖ ٔایغ ضازض زاذُ ضا٘ت تٟثٛز ترطس .

ضا٘ت ٔغعی-صفالی ِِٝٛ ،اظ ظیط پٛست ضز ٔیطٛز.

 اظ زستىاضی ٚپٕپاغ اذتیاضی ضا٘ت ؤ ٝی تٛا٘س سثة تطٚظ ا٘سسازٔٚطىالت زیٍطضٛز تس ٖٚتٛصی ٝپعضه جطاح اػصاب ذٛززاضی
ضٛز.
 فطزی و ٝضا٘ت زاضز تایس اظ ٘ظط ٘فد ضىٓ ٔٛضز تطضسی لطاض ٌیطز ٚزضصٛضت تطٚظ آٖ ت ٝپعضه ٔطاجؼ ٝضٛز.
 ٔطالة تطٚظ ػالئٓ ا٘سساز ٚػف٘ٛت ضا٘ت تاضیس ٚتٔ ٝحط ٔطاٞسٜػالئٓ تیٕاض ضا ت٘ ٝعزیىتطیٗ ٔحُ زضٔا٘ی تطسا٘یس .
 پٛضه تچ ٝتایس زٚض اظ ذط تری ٝیا پا٘سٕاٖ ٘احی ٝضىٓ تیٕاضتاضس .
ٚ -اِسیٗ ٔطالة تاضٙس اٌطاظ وٙاض تریٞ ٝای ٔحُ ضا٘ت ٌصاضی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

شانت مغسی صفاقی
Vp shunt

نشت مایع ٔطاٞسٔ ٜی ضٛز تایس سطیؼا ت ٝاِٚیٗ ٔطوع زضٔا٘ی
ٔطاجؼ ٝوٙٙس  ٚاظ زستىاضی  ٚاستفاز ٜاظ زستٕاَ تطای تٕیع وطزٖ
آٖ ذٛززاضی ٕ٘ایٙس.
 ٚاِسیٗ تایس زضصٛضت ِع٘ ْٚح ٜٛپٕپاغ ضا٘ت ضا تٛسط پعضه یاپطستاض آٔٛظش تثیٙٙس.
 ٚاِسیٗ تایس ٔطالة وٛزوا٘ی و ٝفؼاَ ٚپطتحطن ٞستٙس تاضٙس وٝزچاض ظٔیٗ ذٛضزٌی ٘ط٘ٛس ظیطا أىاٖ زاضز ضا٘ت آسیة تثیٙس .
 سط تعضي وٛزن تٕایُ تطای ذٓ ضسٖ ت ٝجّ ٛیا ططفیٗ زاضزٕٞٚچٙیٗ وٙتطَ ٘أٙاسة ٚظؼیت سط اظسٛی وٛزن ٍٕٞی تط
٘ٛع سیستٓ ٟٔاض وٙٙس ٜحطوتی ٔٛضز ٘یاظ تاثیط ٔی ٌصاضز .
 ٘ٛظازاٖ ضا تٟتط است اظحاِت ذٛاتیس ٜتطضٚی ترت ٞای ٟٔاضوٙٙسٜحطوتی لطاض زٞیس .ایٗ ترت ٞا تطضٚی صٙسِی اتٔٛثیُ ثاتت ٔی
ض٘ٛس .
 ٚاِسیٗ ػعیع تسا٘ٙس ٔحسٚزیت ٞای ا٘سوی زض ظٔی ٝٙفؼاِیت ٞاتطای وٛزن ٚجٛز زاضز اظ جّٕ ٝضطوت زض ٚضظش ٞای زاضای
تطذٛضزٞای تس٘ی تٟتطاست تطٛیك ضٛز تا ٕٞا٘ٙس وٛزواٖ زیٍطی
و ٝتِ ٝحاظ سٗ  ٚلاتّیت ٞا ٔطاتٚ ٝی ٞستٙس ظ٘سٌی وٙس .
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