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 دیسک گردن

 

 

هْزُ ّا زَسط غفحاذ اًؼطاف خذیزی تِ ًام دیسک تیي هْزُ ای اس یکذیگز خذا      .  هْزُ اسر7گزدى اًساى ضاهل 

هی ضًَذ کِ دیسک تیي هْزُ ای در اثز فطارّای هکاًیکی ٍ حزکاذ ًا هٌاسة  تِ زذریح دچار زغییزازی ضذُ کِ اس 

 .حالر ًزهال خَد خارج ٍ در ًْایر سثة تیزٍى سدگی دیسک هی ضَدکِ فسق دیسک گزدًی گفسِ هی ضَد

 :عالئم

ػالئن دیسک گزدى ضاهل درد  اًسطار یاتٌذُ تَدُ کِ اس گزدى ٍ ضاًِ تِ سور اًذاهْای فَقاًی هٌسطز هی ضَد ٍ تاػث 

تی حسی یا خَاب رفسگی در دسر ٍ احساس کاّص قذرذ دسسْا هی ضًَذ ٍ تؼضی تیواراى دراٍلیي تار هسَخِ اخسالل 

حساتذاراى، خیاطاى ٍ آرایطگزاى ٍ افزاد ضاغل کِ هؼوَالً در اکثز . در حزکاذ ظزیف دسسْا ٌّگام ًَضسي هی ضًَذ

. هَاقغ سزضاى در یک ٍضؼیر قزار دارد افزاد هسسؼذ ایي تیواری ّسسٌذ

 

 داًطگاُ ػلَم خشضکی ٍ خذهاذ تْذاضسی درهاًی زْزاى

   هذیزیر اهَر خزسساری–هؼاًٍر درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی  
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 :پیشگیری

ّویطِ گزدى خَد را چِ در حالر ایسسادُ، ًطسسِ، یا راُ رفسي، غاف ٍ ػوَد تز تذى ًگْذاریذ تِ طَری کِ  .1

 .ّیچ ساٍیِ ای تا تذى ًساسد

ّزگش گزدى خَد را تِ هذذ طَالًی خن ًکٌیذ تلکِ اگز السم اسر غٌذلی خَد را کَزاُ زز کٌیذ یا ارزفاع هیش  .2

چزا کِ تسیاری اس تیواری ّای گزدًی ًاضی اس . خَد را تاالزز تثزیذ زا هدثَر تِ خن کزدى گزدى خَد ًثاضیذ

 .خن تَدى گزدى تِ هذذ طَالًی اسر

 .اس ًزهص ّا ٍ حزکازی کِ در آًْا هدثَر تِ خن کزدى گزدى ّسسیذ دٍری کٌیذ .3

اگز کارزاى ًطسسٌی اسر ٍ هدثَر تِ خن کزدى گزدى خَد ّسسیذ حسوا تا یکی اس دسساًساى اس ٍسى سززاى ٍ  .4

 .فطار آى تز رٍی هْزُ ّای گزدًی تکاّیذ زا کوسز دچار غذهاذ گزدًی ضَیذ

تْسز اسر اس هیشی اسسفادُ کٌیذ کِ خایِ ّای خلَی آى کوی تلٌذزز اس خایِ ّای ػقثی اسر تِ ایي زززیة کوسز  .5

 .ًاچار هی ضَیذ گزدًساى را خن کٌیذ

 .هَقغ هطالؼِ سؼی کٌیذ کساب یا رٍسًاهِ را تاال ًگْذاریذ ًِ ایي کِ گزدًساى را خن کٌیذ .6

تِ طَری کِ سززاى در اهسذاد تذى قزار گیزد ًِ ایي . حسی االهکاى ٌّگام خَاتیذى اس تالص کَزاُ اسسفادُ کٌیذ .7

 .کِ خن ضَد

در هَقغ راًٌذگی زا آًدا کِ هی زَاًیذ تِ فزهاى ًشدیکسز تٌطیٌیذ زا هدثَر ًثاضیذ دسسْایساى را دراس کٌیذ ٍ تِ  .8

 .فزهاى تزساًیذ

 .غٌذلی کِ رٍی آى هی ًطیٌیذ ٍ راًٌذگی هی کٌیذ تایذ حسوا دارای زکیِ گاّی خْر گزدى تاضذ  .9

 .اًدام ّز گًَِ ٍرسش تایذ هطاتق تا ًظز فیشیَززاج تاضذ .10

 :تمرینات و حرکات مفیذ

 .گزدى را ضوي سفر کزدى ػضالذ آى تِ سور ػقة، چح ٍ راسر حزکر دّیذ .1

 .اس حزکاذ چزخطی گزدى ٍ سز خَدداری کٌیذ .2
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ّویطِ حالسی داضسِ تاضیذ کِ سز غاف ٍ هسسقین ٍ ًگاُ تِ خلَ ضاًِ ّا ػقة ٍ تاال، سیٌِ تیزٍى ٍ ضکن داخل  .3

 چِ در حالر ایسسادُ، ًطسسِ ٍ یا راُ رفسي

ضاًِ ّا ٍ ػضالذ اطزاف را زقَیر ًواییذ، چزا کِ تا افشایص قذرذ ٍ زحول ایي ػضالذ فطار کوسزی رٍی  .4

 .هْزُ ٍ دیسک ّای تیي هْزُ ای ٍارد هی ضَد

 : تشخیص

 .هی تاضذ (ام آر آی)MRIتْسزیي راُ زطخیع هؼایٌِ زَسط خشضک، رادیَ گزافی سادُ ، سی زی اسکي ٍ

 : درمان

درهاًْای طثی ضاهل اسسفادُ اس گزدى تٌذ طثی، دارٍّای ضذ السْاتی ٍ سزاًدام ٍرسش ّای گزدى هی تاضذ، درغَرذ 

ػذم خاسخ تِ درهاى طثی تز اساس ٍیشیر هدذد ٍ ًظز خشضک خزاحی اػػاب هوکي اسر تیوار کاًذیذ ػول خزاحی 

 .گزدد

 :لطفاً به دستورات زیر پس از عمل دیسک گردن توجه فرمائیذ

 .اس گزدى تٌذ طثی طثق ًظز خشضک هؼالح اسسفادُ کٌیذ .1

 .  اس تخیِ ّای هحل ػول هزاقثر تؼول آٍریذ .2

 .هحل تخیِ ّا را خطگ ٍ زویش ًگِ داضسِ ٍ یا تا خاًسواى خطک رٍی آًزا تدَضاًیذ .3

در غَرذ تزٍس ّز گًَِ ػالئن هزتَطِ تِ ػفًَر ًظیز، زة، قزهشی، هحل سخن، ززضح اس هحل تخیِ ّا ٍ زَرم  .4

 .ٍ سفر ضذى هحل سخن ٍ سیاد ضذى درد تِ خشضک خَد اطالع دّیذ

فؼالیر را تِ زذریح ٍ در حذ زحول افشایص دّیذ، اس فؼالیر ّایی کِ تاػث کطیذگی ٍ خویذگی گزدى         .5

 .هی ضَد خَدداری کٌیذ

هطاتق تا ًظز خشضک ٍ  )ٍرسش ّایی کِ هخػَظ زقَیر ػضالذ ضاًِ ٍ گزدى هی تاضذ اًدام دّیذ  .6

 .(فیشیَززاج
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 . ّفسِ اس فؼالیر ػادی خَدداری کٌیذ4تِ هذذ  .7

در غَرذ تزٍس سزدرد ضذیذ ٍ ززضح هایغ ضفاف یا کوی سرد رًگ اس خاًسواى فَرا تِ خشضک خَد اطالع  .8

 .دّیذ

 .ّز گًَِ ضؼف ػضلِ، تی حسی، هَرهَر ضذى را تِ اطالع خشضک خَد تزساًیذ .9

اس هػزف تی رٍیِ دارٍّا خػَغاً . دسسَراذ دارٍیی خس اس ززخیع را طثق دسسَر خشضک هػزف ًوائیذ .10

 .هسکي خَدداری ًوائیذ

 .خس اس ززخیع خْر ٍیشیر هدذد تا ّواٌّگی، تِ خشضک هؼالح خَد تِ درهاًگاُ هزاخؼِ ًواییذ .11

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


