
 مقدمه
مایع مغزی نخاعی، مایعی بی رنگ    فگفام مگی بافگین  یگ              

مایع  زبط  مغزترفح فیه  درد خل   طر م مغز نخگا  بگج یریگا     

آمیه  درنهایت یذب سیستم عر قی مگی فگ.دن بربج دردلی گی در    

تعادل بی  ت.لیی  یذب یا یریا  طبیعی  ی  مایع  فکالی بج  ی.د 

اعی دربط  دای مغگز زیگاد فگیه  ر گار     آیی ،میز   مایع مغزی نخ

د خل یمجمج باال میر دن درک.دکی کج قبل  ز بسگتج فگی  مگ      

دای سردچار ی  م کل ف.د ر گارزیاد مگایع مغگزی باعگر بگزر       

فی  غیرطبیعی سرک.دک  بیماری دییر سگفالی مگی بگرددن  بگر     

 ی  کگ.دک درمگا  ن گ.د دچاربیمگاری دگا    م گک   ع گبی          

 درنهایت مر  می ف.دن تکام ی فییی  
 

 درمان جراحی
با  ستفاده  زدرما  یر حی   بکاربیری یک سیسگتم ل.لگج  ی          

بستج مایع  ضاری ر   زمغزبج طرم دیگرحفره دای د خل بگی  ملگل   

ن با  ی  درما  ر ار ضا ری  زر ی نیفکم منتقل  بج یریا  می  نی ز

یارتج   زعگ. ر   مغز برد فتج فیه  یا  بسیاری  ز ک.دکا  نجا  

ع بی، رفی تکام ی  مع .لیت ی .بیری بج عمل  می آیی بگج  یگ    

 عمل فانت بذ ری می ب.ینی ن

 

 شا نت مغزی چیست ؟
 بتی یی باریک، یک  ل.لجقسمت دای مخت ف فانت فامل یک        

 نتهایی می بافی عمگل یر حگی حگی د     ل.لجدریچج یک طررج  یک 

ط.ل می ک ین م.دای ک.دک در یک ساعت زیر بیه.فی عم.می بج 

ناحیج پ ت ب.ش تر فییه فیه    زطریق یک برش نع گی فگکل     

د خگل بطگ  مغزکگار    ،  بتگی یی ر    ل.لج ،س.ر خ ک.چکی در یمجمج

دیگرر   ززیر پ.ست پ گت بگ.ش بگج سگمت بگرد        ل.لجمیگذ رنین 

 قفسج سینج دی یت کرده  در نهایگت بگج د خگل حفگره فگکم مگی       

آخر دریچج یکطررج یا دمگا  پمگز زیگر پ.سگت      ررستنین در مرح ج

 نل.لج قب ی مت ل می برددپ ت ب.ش قر ر د ده می ف.د کج بج د  

درباه ر ار د خل یمجمج زیاد می ف.د دریچج بگاز فگیه  مگایع    

 ضاری بج د خل فکم یریا  می یابین ی  دریچج یکطررج بگ.ده   ز  

ی   برب ت یریا  ی .بیری میکنین ع. ر   یگ  عمگل خگ.نریز   

 ت.رم مغز، صیما  مغزی  عف.نت می بافین
 

 عوارض شا نت
دگای   ل.لگج ممک   ست در  ثر بررتگی، فکستگی  یی فی       

در  ثر رفی مغز ک.دک درقسمت  بتی   ل.لجفانت  یا حرکت ن.ک 

 یا  نتهایی، درکارفانت  خت ل بج  ی.د آیین بادیی  ع ئگم  یگ    

 سگت   عفونت ارضج دیگرم ک   بایی بج پزفک مر یعج کنیینع

کج در  ثر دستکاری پیش می آیی  میت. نی بادی خطرناک فگیه  

 بج عف.نت مغز منجر ف.دن تب  ع ئگم قرمگزی   لتهگاب درکگل     

 مسیر فانت ممک   ست  تفاق  رتین  

 

عالئمی که باید به آن توجه کرده وسرریاا بره شزشر     

 مراجاه شود .

       در کودکان زیر یک ساا  یقراریر، اکاا

 تها اتب ومشکالت خویبیش

    در کودکااان یگررتاار مشااکالت ت ف اا ا

تهوعایستفریغاکا    وشقار، وتش ج ما   

 یاشد .

 

 درمان عوارض
در ص.رتی کج عم کرد فانت دچگار  فگکال بافگی ممکگ           

 ست نیاز بج یر حی مجید   تع.یض قسمتی یگا تمگام فگانت    

ریگق  بافین عف.نت ر  با آنتی بی.تیک دگای  سگیع  لطیگف  ز ط   

 ر  درما  کرده   بر درما  ن .د فانت ر  خار  می کننین  
 

 توجه :

 بیشترین عارضه عفونت می باشد که در اثرر دترترارو       

عدم توجه  الدین پیش می آید. برا دیردع عم رف عفونرت     

. بایرد  به پزشک مراجعره کییرد   اتتفراغ تریعاً مثل تب  

 یرید.دقت کیید این عم ف را ترماخوردگی اشتباه نگ
 

 مراقبت های باد از عمل 
سگاعت بگج پ گت بخ. بگی     24ک.دک بایی بعی  ز عمل بگج مگی        

 سرش بج سمت مخالف فانت ر ی بالش قر ر بیرد   بعی با کمگک  

بن ینین ت.سط پزفک کار یی فانت بیمار بررسی فگیه  د ر دگایی   

 بج ک.دک د ده می ف.دنپی گیری  ز عف.نت  درد  کنترل یهت 

 

 ی شیش آگه
میگر د رد   درصی مگر     60تا 50 بر دییر سفالی درما  ن .د     

 ک.دک در معر   ن.   عقب مانیبی دای ذدنی، ریزیکی  ع گبی  

درصگی م.رقیگت آمیگز     80ن  ی  عمل معم.ال قر ر می بیردحرکتی 

 مگا بسگتج بگج    ن ر   ز ر ی مغز ک.دک برمگی د رد   ضاریب.ده   ر ار 

می بافین  بر عامل  صگ ی، ت.مگ.ر      ع ت زمینج  ی بیماری متفا  

عف.نت نبافی درما  م.رقیت آمیزتر  ستن  بگر فگانت دگا در سگال     

   ل م کل د ر ن .نی پیش آبهی خ.بی خ. دی د فتن

 

 مراقبت های مهم کودک با شا نت در منزل 
ک.دکانی کج دچار بزربگی بگیش  ز  نگی زه سگر دسگتنی دنگگام            

تکیج بگاه د فگتج بافگی     تا سر حتماً تغذیج  یابجایی بایی دقت کرد

 کج  ز   رد آ رد  ر ار بیش  ز حی بج برد  ی .بیری ف.د ن

در ناحیج  ی کج فانت بذ ری فیه بایگی یگی      ز   رد آ رد  ر ار -

 خ.دد ری کرد ن

باال برد  سر تخت باعر می ف.د کج نیر ی یاذبج یریا  مایع ر   -

 در د خل فانت بهب.د بخ ی ن



 ختیاری فانت کج می ت. نی سبب بر ز  نسی د   ز دستکاری  پمپاژ -

 م ک   دیگرف.د بی   ت.صیج پزفک یگر    ع گاب خگ.دد ری    

 ف.دن

قر ر بیرد  بررسیرردی کج فانت د رد بایی  ز نظر نفخ فکم م.رد  -

 بج پزفک مر یعج ف.دن بر ز آ درص.ر    

یی  بج محض م ادیه مر قب بر ز ع ئم  نسی د  عف.نت فانت باف -

 ع ئم بیمار ر  بج نزدیکتری  محل درمانی برسانیی ن

پ.فک بچج بایی د ر  ز خط بخیج یا پانسما  ناحیگج فگکم بیمگار     -

 بافی ن  

  لیی  مر قب بافنی  بر ز کنار بخیج دگای محگل فگانت بگذ ری      -

م ادیه می ف.د بایی سریعا بگج   لگی  مرکگز درمگانی      نشت مایع

دستمال بر ی تمیز کگرد     ستفاده  ز  ز دستکاری    مر یعج کننی 

 نماینینآ  خ.دد ری 

.سگط پزفگک یگا    فانت ر  ت   لیی  بایی درص.ر  لز م نح.ه پمپاژ -

 نپرستار آم.زش ببیننی

رعال  پرتحرک دستنی بافنی کگج    لیی  بایی مر قب ک.دکانی کج  -

 ینی ن ر زمی  خ.ردبی ن .نی زیر   مکا  د رد فانت آسیب ببدچا

سر بزر  ک.دک تمایل بر ی خم فی  بگج ی گ. یگا طگرری  د رد      -

 دمچنی  کنترل نامناسب  ضعیت سر  زس.ی کگ.دک دمگگی بگر    

 ن.  سیستم مهار کننیه حرکتی م.رد نیاز تاثیر می بذ رد ن  

ی مهارکننیه  ست  زحالت خ. بییه برر ی تخت دا بهتر ن.ز د   ر  -

رر ی صنیلی  ت.مبیگل ثابگت مگی     ی  تخت دا ب ر ر ددیینحرکتی ق

 ف.نی ن

  لیی  عزیز بی ننی محی دیت دای  نگیکی در زمینگج رعالیگت دگا      -

د رد  ز یم گگج فگگرکت در  رزش دگگای د ر ی  بگگر ی کگگ.دک  یگگ.د

کا  دیگگری  دماننی ک.د تا برخ.رددای بینی بهتر ست ت .یق ف.د

 دا م ابج  ی دستنی زنیبی کنی ن کج بج لحاظ س    قاب یت

 

 

   
 

 ن ز زیر پ.ست رد می .د ل.لج صفاقی،-مغزی فانت          
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