
   
 

را به شما از روي زخم  بخیه هابرداشتن 

  خواهند گفت. 

   احساس شما در مدت بهبودي

ممکن است ابتدا که به خانه می روید، 

احساس خستگی و اضطراب داشته باشید. 

استراحت در طول عادي است . این حالت 

می کند. داشتن سردرد،  روز به شما کمک

حالتی عادي است. در زمان رفتن به خانه به 

به تدریج شما مسکن داده خواهد شد. 

میزان فعالیت فیزیکی تان را افزایش دهید. 

هر زمان که احساس آمادگی کردید به سر 

کار خود بازگردید. جراح تان به شما خواهد 

گفت که چه زمانی مجددا می توانید 

  . درانندگی کنی

  

 

 

 

  

  

اگر در زمان استراحت در خانه با هریک از 

تان پزشکموارد زیر مواجه شدید حتما با 

  بگیرید:تماس 

 باشد)تب (که ممکن است نشانه عفونت  •

 غش و تشنج •

 سردردهاي شدید (نشانه افزایش فشار در مغز) •

 استفراغ مکرر (نشانه افزایش فشار در مغز) •

 کسالت و خواب آلودگی •

 متورم یا خارج شدن مایع از محل زخ •

   

  

  

  

  

  

  

 با آرزوي بهبودي و سالمتی روز افزون 
  

  

  

  

  
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  شانت مغزي 
  

  
  

  واحد آموزش همگانی و بیمار 



   

  چرا نیاز به عمل جراحی شانت گذاري دارم ؟     

ناشی  هیدروسفالی  درصورتیکه علت بیماري

عملکرد مغز در ممانعت از جریان مایع از 

ممکن است با عمل   ، نخاعی باشد-مغزي

علت بیماري  .جراحی، برطرف شود

هیدروسفالی شما توسط جراح مشاور برایتان 

به منظو جلوگیري از  .خواهد شدتوضیح داده 

، الزم است با انجام عمل CSFتشکیل بیشتر 

در بدن شما تعبیه شود.  VPجراحی، شانت 

از لوله و ، وسیله ایی متشکل VPشانت 

دریچه است. زمانیکه فشار اضافی در مغز 

ایجاد شود، دریچه باز می شود. مایع اضافی، 

وش، طریق لوله هاي کنار گبدون خطر از 

تخلیه می شود، به سمت گردن و سینه 

 حفره شکمی   وارد  و سپس شده   سرازیر

شود و در آنجا بدون خطر جذب می می 

این شیوه، تنها راه رهایی از تشکیل  .شود

CSF .است  

  

شانت ها را می توان براي تخلیه بیشتر  برخی از

یا کمتر مایع، از بیرون بدن برنامه ریزي کرد. 

گفت که کدام وسیله براي جراح به شما خواهد 

  درمان شما، بهترین است.

 و درمانی  من به چه نوع اقدامات مقدماتی

  نیازمندم؟

جراح معاینه کاملی از شما بعمل آورده و 

رادرخواست میکند . در مورد نیاز آزمایشات 

صورت نیاز نوار قلب و عکس قفسه سینه نیز 

پرستار به شما  براي شما درخواست خواهد شد.

خواهد گفت که چه زمانی قبل از عمل تان، 

گذارید. می توانید بخوردن و نوشیدن را کنار 

داروهاي متداول تان را مصرف کنید، مگر آنکه 

از عمل قبل  .موارد دیگري توصیه شده باشد

در مقدار کمی از موي سرتان تراشیده می شود. 

اتاق عمل پس از بیهوشی و شستشوي ناحیه 

سوراخی در جمجمه شما ایجاد و جراح عمل ، 

میکند شکاف کوچکی نیز در شکم شما ایجاد 

  ایی را وارد مغز شما کرده و شانت را  لوله .سپس

و بعد زخمهاي شماررا می  به آن وصل می کند

  بندد. 

  بعد از عمل جراحی چه اتفاقی براي شما می افتد؟

ممکن است بعد از عمل شما نیاز به مراقبت در 

ه به داشته باشید . در غیر اینصورت ژبخش وی

بخش منتقل شده و تحت مراقبت پرستاري قرار 

تا زمانیکه شما کامالً از حالت بیهوشی  .دمی گیری

که معموال چند ساعت بعد از عمل  خارج شوید،

 اکسیژن به شما وصل است.خواهد بود، ماسک 

ساعت به صورت دمر  24شاید الزم باشد به مدت 

ترغیب  بالفاصله بعد از دستور جراح، بخوابید، اما 

از آنجائیکه معموالً درد در  می شوید.به حرکت  

ناحیه زخم وجود دارد، به شما مسکن داده خواهد 

شما دو جاي زخم خواهید داشت؛ یکی بر روي  شد.

زخم  بخیه هايشکم و دیگري بر روي سر. معموال 

 7هاي زخم شکم بخیه روز بعد از جراحی، و  5سر 

اگر قبل از  می شوند.روز بعد از جراحی برداشته 

 ، از بیمارستان مرخص شوید، بخیه هابرداشتن 

   پزشک و پرستاردر روز ترخیص  زمان و مکان 

  


