احتتتتتتتتتتت تتتتت تتتتت
بیواراًی کِ قرار است هایع ًخاعی آًْا گرفتِ شوَ

مراقبت ه ی بعد ازانج م پروس جر
ر

ابتدا از ًظر سطح َّشیاری ٍ ،ضعیت قلبی تٌوسو وی ٍ

ر اک ریت هَار ٍ ر طَرتی کِ پسشک هعالو

هعایٌِ عظبی ٍ بِ خظَص از ًظر هعایٌِ عالئن افسایش

بیوار ستَر خاطی طا ر ًکر ُ باشدالزم ًویو وت اقودام

غیرطبیعی فشار اخل هوزوسی هوَر بوررسوی قورار

خاطی طَرت گیر .

هی گیرًد .



ّوچٌیي پسشکاى بِ ًاحیِ پاییي کور تَجِ هی ًوایٌد

سر ر ٍی با چٌد ساعت استراحت برطرف خَاّد شد .

تا ر هحل هَر ًظر هشکلی از قبل هاًٌد عسوًَوت یوا

 پاً واى هحل را هی تَاى پس از  ۴۲ساعت بر اشت ٍ

آى ٍجوَ ًوداشوتوِ بواشود.

ر طَرتی کِ از سایر جْات هوٌَعیتی ٍجَ ًداشتِ بواشود

سَختویوی ٍ اهو وا

ر هوَر

ر ٍ ًاراحتی بیوار ر هحل گرفتي هایع ًخا ٍ احیواًوا

ّر گاُ پسشکاى تشخیض ٌّد کِ خن کر ى سوتوَى

بیوارهی تَاًد پس از  ۱تا  ۴رٍز حوام ًواید.

فقرات هوکي است برای بیوارهشکلی ایجا کٌد یا حوا

منابع:

گرفتن مایع مغزی-نخاعی
کدBR/EP/027:

عوَهی ٍ سطح َّشیاری ٍی را ب یار ٍخیون ارزیوابوی
کٌٌد ،بالفاطلِ رهاى را قطع هی کٌٌد ٍ هوکوي اسوت
اًجام ایي اقدام تشخیظی را بِ بعد هَکَ کٌٌد .

بیواری ّای هزس ٍ اعظاب ،برًٍر.سَ ارث

واحدآموزش همگانی

ّوچٌیي اگر پسشکاى ًیراى ضایعِ هَضعی رهزسً،خوا

تاریخ تولید :آذرماه29

یا هشکالت اًعقا ی باشٌد ًیس اًجام آى بِ بعد هوَکوَ

تاریخ بازنگری :دی ماه29

هی شَ .

مایع مغزی نخاعی چیست ؟

نحوه گرفتن مایع نخاع

هایع هزسی ً -خاعی هایعی شساف ٍ بی رًگ اسوت کوِ ر

هوکي است بیوار رابِ پْلَ خَاباًدُ یا بِ حوالوت ًشو وتوِ

اخل فضاّای اخلی هزس ٍ ّوچٌیي بیي پر ُ ّای هوزوسی

قرار ٌّد ٍ هعوَالیک ستیار ستَى فقرات را خن هی کٌد توا

جریاى ار .

فضای بیي هْرُ ّای کور ازپشت باز شَ .

نقش مایع نخاع در تشخیص بیماریها :

پس ازضدعسًَی کر ى ٍ آها ُ سازی هحل هَر ًظور،سوَزى

گرفتي هایع ًخا ( پًَک یَى کوری) جسء اقداهاتی است کوِ

هٌاسبی را از البالی ٍهْرُ کوری عبَرهی ٌّد توا ًوَ

پسشکاى ر هَار زیرآى رااًجام هی ٌّد:

سَزى ٍار فضای اطراف ًخاعی شَ  .رایي حالت چٌد قطرُ

زهاى هشکَ شدى بِ عسًَت پر ُ ّای هزسی

هایع ًخاعی گرفتِ هی شَ ٍسپس سَزى خارج شدُ ٍ هحل

التْاب هزس

پاً واى هی شَ .

تشخیض سایر بیواریْای هزسی از جولِ

عوارض:





ر طَرتی کِ کلیِ اطَ رعایت شدُ باشد گرفتي هایع

خًَریسیْای خاص هزسی

ًخاعی اقداهی تقریبا بی خطر بِ ح اب

بیواریْای التْابی

رحقیقت شایع تریي عارضِ آى برٍز سر ر است کِ ر

سرطاى خَى

تزریق دارو در مایع مغزی نخاعی
ب یاری از ارٍّایی کِ خَراکی ّ تٌد یا ازطریو

بسرگ االى شایع تر ازکَ کاى هی باشد ٍ با اًدکی استراحت
ر

ٍار

بدى هی شًَد ،تَاًایی عبَر از یَارُ ّای فشر ُ ٍ رّن تٌیدُ
رگْای هَجَ ر هزس ٍ ًخا را ًدارًد بِ ّویي لویول الزم
است ارٍ ازطری شبکِ رگْای خًَی هَجَ ر هزس ًٍخا کِ
بِ ًام سد خًَی -هزسی هعرٍف ّ تٌد تسری گر .

هی آید.

ًیس بْبَ هی یابد .

