СДРУЖЕНИЕ
С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА
ДЕЦА В РИСК”

спиналната течност непрекъснато
се продуцира от вътрешните
кухини на мозъка, наречени
мозъчни стомахчета.

Проект
„Общностен център за ранно
детско развитие и родителска
подкрепа „Надежда”

Симптоми при хидроцефалия
Симптомите варират в зависимост
от възрастта, прогресията на
заболяването, както и според
индивидуалния толеранс към
промени в церебро-спиналната
течност. При новородените деца
най-характерния симптом е
бързото увеличаване обиколката
на главата. Другите прояви
включват сънливост, повръщане,
отклоняване на погледа надолу,
отслабване, безпокойство,
изоставане в психомоторното
развитие.

Хидроцефалия –
видове, симтоми,
диагностициране,
лечение
Хидроцефалията /hydrocephalus/
представлява болестно състояние,
което е причинено от акумулиране
на твърде голямо количество
церебро-спиналнатечност. В
нормално състояние церебро-

Диагностициране на
хидроцефалия
Поставянето на диагнозата
хидроцефалия се извършва на база
клиничната картина и се
потвърждава чрез образни
техники на черепа – ултразвук,
компютърна томография, ядреномагнитен резонанс. Използват се
диагностични таблици, които са
базирани на възрастта на
пациента, клиничната картина и
наличието на известни или
подозирани аномалии на мозъка
или гръбначния мозък.
Лечение на хидроцефалия
Обикновено хидроцефалия се
лекува чрез оперативна намеса –
поставяне на шънтова система.
Това е система, която насочва

потока на цереброспиналната
течност от вътрешността на
централната нервна система към
друга област на човешкото тяло,
за да може да се абсорбира от
циркулацията. Съществуват и
други оперативни методи за
лечение на хидроцефалията –
акведуктопластика и
тривентрикулостомия.
Каква е прогнозата на
Хидроцефалия?
Прогнозата за лица с диагноза
хидроцефалия е трудна да се
предскаже. Тя е допълнително
зависима от своевременното
диагностициране, както и от
успеха на лечението.
Засегнатите лица и техните
семейства, трябва да са наясно, че
хидроцефалията, носи рискове за

когнитивното и физическото
развитие.
Въпреки това, много от децата с
тази диагноза, които са включени
в рехабилитационни терапии и
образователни интервенции
продължават да водят нормален
живот с някои ограничения.
Лечението от медицински
специалисти, рехабилитатори и
образователни експерти е от
решаващо значение за
положителен резултат.
Някои хора се възстановяват
почти напълно и са с добро
качество на живот.
Ранната диагностика и лечение
подобряват шансовете за
възстановяване.

