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) اي جمجمه داخل فشار ميICPافزايش رخ زماني از) يكي حجم دليلي، به كه دهد
احاطه را نخاع و مغز كه نخاعي مغزي مايع يا مغز (خون، جمجمه داخل در موجود جزء سه

جبراني صورت به اعضاء ساير حجم اينكه شرط به البته يابد افزايش است) نشود.كرده كم

جمجمه: داخل فشار رفتن باال علل
عصبي• دستگاه اختالالت
مغزي• تومورهاي
اي• جمجمه داخل هاي خونريزي

بيماري: عالئم
از.1 ناگهاني طور به هوشياري سطح ميزان در تغيير

خواب افزايش يا گيجي مشخص، علت بدون قراري بي قبيل
آلودگي
مم.2 كه صبحگاهي استفراغ و تهوع كنسردرد،

باشد. داشته جهنده حالت است

ديد.3 تاري يا دوبيني
نور.4 به نسبت آنها واكنش و ها مردمك اندازه در تغيير
ملتحمه.5 پرخوني و ادم
تكلم.6 نحوه در تغيير و حركتي حسي، تغييرات

درمان:
شود، داده تشخيص بيماري زيرچنانچه اقدامات و بيمارستان در بيمار بستري به نياز

دارد :وجود
مغزي• (ورم) ادم كاهش
خون• حجم كاهش يا و نخاعي و مغزي مايع حجم آوردن پايي
آورها• ادرار از استفاده
پزشك• تجويز طبق دگزامتازون مصرف
ممكن• حداقل ميزان به مايعات تجويز
تب• كنترل

مي منزل در زير موارد رعايت گرامي: نمايد:همراه تسريع را شما بيمار بهبود تواند

نگهداريد.• باز را بيمار تنفس راه

باشد.• باال بيمار تخت سر
خود• بيمار توسط دفع هنگام زدن زور از دهيد آموزش بيمار به

كند. دوري



كننده• نرم خود بيمار زوربه از جلوگيري جهت ملينها و زيتون) (روغن مدفوع هاي
بدهيد. زدن

ماننده• پرفيبر غذايي رژيم آسان دفع تهيهجهت خود بيمار براي سبزيجات و ميوه
كنيد.

ببريد.• پزشك نزد را خود بيمار تب بروز صورت در
بدهيد.• بيمار به شده مشخص هاي زمان در پزشك تجويز طبق را داروها

پزشك به بروز صورت در و كرده دقت آلودگي خواب ديد، كاهش چون عالئمي به
كنيد مراجعه
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