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×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈ ÑÚÑÒÎßÍÈß ÏÐÈ ÄÅÖÀ ÑÚÑ ÑÏÈÍÀ 

ÁÈÔÈÄÀ È ÕÈÄÐÎÖÅÔÀËÈß, ÊÎÈÒÎ ÍÀËÀÃÀÒ ÑÏÅØÍÀ 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀ ÏÎÌÎÙ

Тази брошура е предназначена да помогне на медицинския персонал в училище и в 

детската градина, да реагират бързо, безопасно и ефективно, когато децата със спина 

бифида и с хидроцефалия се нуждаят от спешна медицинска грижа.

Информацията поместена тук не замества курсовете и обученията по първа помощ. 

ÏÐÎÁËÅÌÈ Ñ ÊËÀÏÀÒÀ

Хидроцефалия е свързана с раздуване на мозъчните стомахчета. Мозъчната течност се 

образува и резорбира между 3,4 и 6 пъти ежедневно. Когато е нарушен нейния лимит или се 

образува в повече, вътре е черепа или в гръбначния стълб, нарушената резорбция и 

обратно усвояване в кръвта води до притискане на мозъка. Поставянето на клапа отвежда 

течността  в коремната кухина или в кръвоносната система. Така мозъка се отбременява и  

се освобождава от налягането. Клапата позволява да се поддържа точно определена 

разлика в налягането между мозъчните стомахчета и коремната кухина.

Шънтът е деликатно устройство, което може да се запуши или инфектира. С порастването 

на детето може да има нужда да бъде подменен. Запушената клапа или неправилно 

работещ механизъм, предизвикват симптомите на хидроцефалия. Това налага спешна 

операция за замяна на неправилно функциониращия шънт. 

Инфекция на шънта е относително често усложнение, след операция. Рискът от инфекция е 

до 1 на 5 деца, с по- нисък ръст при възрастните. Вероятността за развитие на инфекцията е 

през първите няколко месеца след операцията. 

Симптомите, за инфекция или проблеми с шънта могат да са различни. Някои се развиват 

по-бавно и имат хроничен характер:

 раздразнителност и други резки промени в личността на детето;

 влошаване на представянето в училище; 

 главоболие, по-изразено сутрин; 

 обща отпадналост

В тези случаи сестрата трябва да сигналзира родителите и личния лекар.
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Други симптоми изискват незабавна консултация с неврохирург и/или невролог. Това са:

 Силно, нетърпимо главоболие

 гадене и повръщане, по-изразени сутрин; 

 болки във врата и гърлото; 

 нарушено зрение; 

 двойно виждане;

 чувствителност към светлина;

 зачервяване по линията на шънта;

 болка в корема, ако има оттичане в корема;

 затруднения при движение в следствие на спастичност;

 сънливост и невъзможност детето да остане будно;

 загуба на съзнание.

При спешни състояния, сестрата трябва да сигнализира на 112 като подаде информация на спешния екип за 

наблюдаващия неврохирург/невролог/лекар, посочени в здравни паспорт. Задължително трябва да 

информира родителите. 

ÏÐÈÏÀÄÚÖÈ 

След всякакъв вид мозъчни операции има риск от припадъци. Припадъците водят до намален приток на 

кислород към мозъка.

Първа помощ при припадък

До пристигане на екипа за спешна помощ: Поставяне детето в хоризонтално положение по гръб, като 

долните крайници се повдигат на 45 градуса. Главата и раменете са на едно ниво с таза. Краката може да се 

поставят върху табуретка. Трябва да се осигури подходящ поток на кислород, разкопчават се яка, колан, 

отстранява се шал. Отварят се прозорците на стаята. Главата на детето се обръща леко настрани, за да се 

избегне аспирация на повръщането. Ако имаме наличен амоняк, оцет, етерично масло поднасяме тампон с 

него към носа. Вдишването стимулира дихателните и васкуларни центрове. Друг подход е поставянето на 

мокра и студена кърпа на челото или намокрянето на лицето със студена вода, потупване на бузите, 

затопляне на тялото.

ÈÇÃÀÐßÍÈßÒÀ ÍÀ ÊÎÆÀÒÀ

Нараняванията на кожата при изгаряния могат да са от леки до сериозни некротични състояния при трета 

и четвърта степен.

Някои деца със спина бифида могат изобщо да не усетят болка в долната част на тялото!
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Първа помощ при изгаряне

До пристигане на екипа за спешна помощ: Поставяне на изгореното място стерилна марля и укрепване с 

няколко  бинтови намотки. Може да се използва чиста изгладена кърпа или чаршаф до транспортиране до 

лечебно заведение. За болката може да се приема аналгетик. Кожата може да се охлади за 5-10 минути с 

течаща вода преди поставяне на стерилна марля, това значително намалява болката. Ако мехурите са 

разкъсани отново се прилага студена течаща вода и отново стерилна марля или бинт. При ограничени 

изгаряния само със зачервена кожа, охлаждане на течаща вода и намазване с мехлем най-често 

приложим е Дефламол, напръскване с Пантенол шпрей. Мехурите се появяват до 24 часа след изгарянето, 

според големината им се преценява консултация с хирург. 

Химически изгаряния

Киселините предизвикват некрози. При изгаряне със сярна киселина некрозите са кафяво-черни, със 

солна киселина – сивкави, със азотна киселина – жълти със пикринова киселина – златисто жълти. 

Основите образуват влажни некрози сивкаво-жълтеникави, предизвикват ограничени, но дълбоки 

изгаряния на кожата. 

Първа помощ при химически изгаряния

Обилно измиване с вода под душ или струя. Киселините се неутрализират с 2-5 % разтвор на натриев 

бикарбонат, а основоте с 1% разтвор на оцетна киселина. Раните се превръзват с марля и бинт, детето се 

насочва към личен лекар. 

При изгаряне с фосфор повърхността се почиства  поставя се влажна превръзка с разтвор на калиев 

хиперманганат( 1:50000)

ÈÇÌÐÚÇÂÀÍÅ ÍÀ ÄÎËÍÈÒÅ ÊÐÀÉÍÈÖÈ

Получават се под действие на ниски температури и заради нарушения в кръвообращението. Детето може 

да не усети измръзването.

Първа помощ при измръзване на долните крайници

Измокрените дрехи по възможност се сменят, детето трябва да бъде завито и затоплено. 

Широко разпространеното „затопляне“ чрез разтриване със сняг е вредно! От съществена полза е масаж 

със суха и затоплена длан на измръзналата област, след което се  поставя памук, марля и бинт 

“топлоизолираща превръзка“. Краката се потапят във вана с вода на температура 36 градуса за 20-30 

минути. Постепенно се долива топла вода се поставя топло-изолираща превръзка. Детето се насочва към 

лечебно заведение.

ÒÎÏËÈÍÅÍ ÓÄÀÐ

Някои деца със спина бифида и с хидроцефалия срещат затруднения с терморегулацията. Това може да се 

случи дори под въздействие на не много висока температура. Признаци на топлинен удар са отпадналост, 

неспокойствие, зачервяване на лицето, повишаване на температурата, виена на свят, главоболие, суха и 

гореща кожа, ускорен пулс. В тежки случаи се появяват гърчове и загуба на съзнание.
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Първа помощ при топлинен удар

Бързо извеждане на хладно и проветриво. Детето да се поставя в хоризонтално положение. Освобождава 

се от пристягащи дрехи. Предоставят му се студени течности. Напръсква се със студена вода.

Ñ×ÓÏÂÀÍÈß

Някои деца със спина бифида имат изтъняване на костната структура и са в повишен риск от счупвания, 

особено на долните крайници. Отсъствието на болка при счупване в долните крайници е често срещано при 

тази група деца. 

Първа помощ при счупване 

Сигнализира се на телефон 112 при установяване на счупването. До идването на екипа могат да се 

предприемат следните стъпки:

Горният крайник се обездвижва, като се прикрепи към гръдния кош, свит под прав ъгъл  в лакетната става. 

В частта на счупване долния крайник се обездвижва чрез шина. Могат да се използват подръчни средства 

като дъски или други твърди материали, подходящи за направата на шини. При установено счупване и 

оказване на първа помощ не се прави наместване на счупените кости. Ако има открито счупване  и от 

раната се показват кости, не се прави опит за наместване, а се покрива със стерилна марля. Шините се 

поставят върху дрехите или предварително се подплатяват, за да не увредят кожата. При поставяне  на 

шината трябва да се обхванат две съседни стави - под и над счупването. При нараняване в гръбначната 

област, може да се допусне, че има счупване на гръбначния стълб. Това е сериозна травма, детето не се 

премества без присъствието на лекар. При опасност за живота са допустими минимални движения.

ÊÐÚÂÎÒÅ×ÅÍÈß

Кръвоспиращи превръзки се правят само при кръвотечение на крайниците, винаги върху раната се 

подставя марля, плат, триъгълна кърпа.

Артериални кръвотечения - когато е нарушена целостта на артериалния съд  и е видима яркочервена кръв 

на цвят. Тези кръвотечения са най-опасни, защото следва бърза кръвозагуба. 

Първа помощ при артериални кръвотечения

При артетиални кръвотечения веднага се сигнализира на телефон 112.

Притискане на кървящия съд. Над кървящата рана да се постави стегната превръзка- колан, кърпа, бинт. 

Раната да се превърже. Да се отбележи в колко часа е направена превръзката, защото не трябва да остава 

повече от два часа, а през зимата до час, съществува опасност от умъртвяване на тъкан останала без кръв. 

Ако се наложи превръзката да остане по дълго време от определеното, допуска се да се разхлаби за 

няколко минути, за да подхрани периферната тъкан. Отпускането става постепенно. 

Положението на детето е легнало.
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Венозни кръвотечения - нарушена е целостта на вената, изтичането е плавно. Ако е нарушен голям 

венозен съд има опасност за живота. Кръвта е с тъмночервен цвят. Стъпките за оказване на първа помощ 

са същите както при артериалните кръвотечения.

Капилярни кръвотечения

Нарушена цялост на капиляри. Кръвта изтича на сълзи и се получава при повърхностни наранявания.

Почистване на раната по възможност с кислородна вода и покриване със стерилна марля. По преценка 

детето се насочва към спешен детски кабинет, за обработване на раната и консултация.

ÊÎÆÍÈ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Кожните инфекции могат бързо да се развият в абсцес, с придружаващи температура, гадене, повръщане. 

Детето може да не усеща, че има рана или че тя се е инфектирала. 

При тази симптоматика сестрата трябва да извърши обстоен преглед на кожата на детето, като обърне 

особено внимание на точките на натиск; местата, покрити от шини или корсет; слабините, глезени, пети, 

седалищна област, опашна област.

Инфектираната рана налага спешна консултация с хирург.

ÓÄAÐ ÍÀ ÃËÀÂÀÒÀ ÏÐÈ ÏÀÄÀÍÅ

Ако преценим, че нараняването на главата на детето е животозастрашаващо веднага трябва да се обадим 

на телефон 112. Ако детето диша свободно и не е непосредствено застрашено, не го местим. Ако детето е в 

безсъзнание поставяме го на една страна в стабилно положение и търсим помощ. Може да се обръща на 

другата му страна на всеки 30 мин.

Ако детето е пострадало и не диша, трябва да се осигури приток на кислород до 4 минути, за да се избегне 

увреждане на мозъка. Започнете с освобождаване на дихателните пътища, като повдигнете брадичката и 

наклоните главата назад. За деца от 1 до 8 години, направете две малки вдишвания, ако е бебе едно. 

Ако детето е с травма не наклонявайте брадичката преместете долната челюст напред и направете 

изкуствено дишане. На възрастен едно вдишване на 5 сек., за деца под 8 години 1 вдишване на всеки 3 

секунди. Нормалният ритъм на дишане е 20 пъти за 1 мин. 

ÏÎÏÀÄÀÍÅ ÍÀ ×ÓÆÄÎ ÒßËÎ Â ÄÈÕÀÒÅËÍÈÒÅ ÏÚÒÈÙÀ

Обгърнете с ръце кръста му откъм гърба. Поставете едната си ръка над пъпа и под ребрата му като палеца 

е свит и насочен навътре под неговата гръдна кост. Поставете другата си ръка над първата и натиснете 

коремната област силно навътре и нагоре, докато детето започне да диша. Ако е в безсъзнание 

процедурата може да се повтори два пъти. Ако отново липсва дишане се прилага изкуствено дишане със 

сърдечен масаж 15 сърдечни компресии на 2 вдишвания за възрастен и 5:1 за деца от 1 до 8 години. Преди 

вдишванията устата се проверява за чуждо тяло.
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ÀËÅÐÃÈ×ÍÈ ÐÅÀÊÖÈÈ

Най-често срещаните алергични реакции при децата със спина бифида са към продукти, изработени от 

латекс. Най-често реакциите са леки и се изразяват в алергичен контактен дерматит - зачервяване на 

кожата, мехури, сърбеж, лющене на кожата, парене и сълзене в очите.

При някои деца симптомите могат да прогресират до:

 бързо сърцебиене (тахикардия) 

 тремор

 болка в гърдите

 затруднено дишане

 ниско кръвно налягане

Лечението на алергичните реакции е с антихистамини, адреналин и стероиди.

Първа помощ при тежка алергични реакции

Позвъняване на телефон 112, освобождаване на стягаща около врата дреха, отваряне широко прозорците в 

стаята, за по добър приток на кислород.

ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÐÈ ÏÐÅÃËÚÙÀÍÅ ÏÐÈ ÄÅÖÀ Ñ ÕÈÄÐÎÖÅÔÀËÈß È ÊÈÀÐÈ ÒÈÏ 2

Киари тип 2 е малформация при деца с нарушение на развитието, като части от малкия мозък се изместват 

в гръбначния канал и са едновременно свързанин с намалена тилна ямка. Когато продълговатият мозък 

се компресира, се появяват симптоми на нарушения на преглъщането, гласът се променя, засягат се 

сърдечната дейност и дишането.

При по-големи деца са характерни болка във врата/ тилната част, парализа на гласните връзки, мускулна 

атрофия, сколиоза и изкривено положение на главата.

Нарушенията в преглъщането може да бъдат последвани от аспирация на храна в трахеята. Аспирацията 

обикновено провокира силна рефлекторна кашлица. Ако сетивността е нарушена, може да се появи „тиха  

аспирация“. В последствие се развива  аспирационна пневмония.
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