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 دیسک کمر

 

هْزُ ّا تَسط غفحات اًؼطاف پذیزی تِ ًام دیسک تیي هْزّای .  هْزُ در ستَى فمزات خَد دارد26"ّز اًساى هؼوَال

در ٍالغ ّز فزد در حالت طثیؼی دارای چْار دیسک کوز هی تاضذ تِ ّز دلیلی  اس جولِ . اس یکذیگز جذا هی ضًَذ

خَد دچار   (پطتی)هوکي است دیسک اس لسوت  خلفی.. تزداضتي اجسام سٌگیي ٍحتی تذ اس جا ی خَد تلٌذ ضذى ٍ

تیزٍى سدگی یا فتك ضَد، ایي لسوت تیزٍى سدُ رٍی ًخاع یا رضتِ ّای ًخاع فطار ٍارد هی کٌذ ٍسثة تزٍس درد تیز 

کطٌذُ در اًذام تحتاًی ٍ کزختی ٍتی حسی ٍگشگش در اًگطتاى ٍ ساق پا هی ضَدکِ تِ آى فتك  دیسک کوزی گفتِ 

 .هی ضَد

درد در لسوتْای  تحتاًی کوز ضزٍع ضذُ تِ پاّا اًتطار پیذا هی کٌذ ٍتا اػوالی هثل خن ضذى، تلٌذ  ضذى، سٍر سدى در 

 .ٌّگام ػطسِ ٍسزفِ کزدى  تطذیذ هی یاتذ

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی   

 

 



2 
 

:پیشگیری  

حفظ ٍسى هٌاسة، ٍرسش هزتة ٍ هٌظن هاًٌذ ٍرسضْای غثحگاّی، پیادُ رٍی، رصین غذایی سالن ٍ کلسین دار، حفظ 

ٍ خَد داری اس تلٌذ کزدى  ًادرست  اجسام  (هثل ضٌا ٍ راُ رفتي در آب)تٌاسة اًذام ٍ استفادُ اس ٍرسش ّای آتی

چزا کِ ایي ٍرسش ّا تِ تمَیت ػضالت کوز ٍپطت کوک هی . سٌگیي در جلَگیزی اس تزٍس دیسک کوز هَثز ّستٌذ

استفادُ اس پارچِ لَلِ ضذُ کوزی یا تالص تزای . در طی ایستادى طَالًی، یک پارا رٍی پلِ یا چْار پایِ لزار دّذ. کٌذ

 .ًطستي

:تشخیص  

ار آی  تِ تطخیع کوک     . آ.ػکس سادُ کوز، سی تی اسکي،ام. تْتزیي راُ تطخیع ،  هؼایٌِ تَسط پشضک است

 .هی کٌٌذ

:درمان  

استفادُ اس کوزتٌذ طثی جْت هحذٍد کزدى حزکات اضافی کوز . استزاحت اٍلیي گام در درهاى فتك  دیسک کوز است

. طثك دستَر پشضک هفیذ هی تاضذ

در هَارد ضذیذ کِ تیزٍى سدگی دیسک،تشرگ است ٍ سثة ًمع ػػثی . درهاى تز اساس ضذت تیواری فزق هی کٌذ

 رٍس 3تِ تیوار تِ هذت "در سایز هَارد هؼوَال. حزکتی یا اسفٌکتزی ضذُ است  تایذ جزاحی ّز چِ سزیؼتز اًجام ضَد

طی ایي هذت تیوار تایذ اس ًطستي حتی االهکاى پزّیش کٌذ ٍ . رٍس استزاحت ًسثی تَغیِ هی ضَد10استزاحت هطلك ٍ  

اغلة تیواراى طی ایي . اس خن ٍراست ضذى ٍ تزداضتي اضیاء سٌگیي ، راًٌذگی ٍ تاال ٍپائیي رفتي اس پلِ خَد داری ًوایذ

 .هذت  تْثَدی لاتل تَجْی پیذا هی کٌٌذ

درغَرت ػذم پاسخ تِ درهاى طثی تز اساس ٍیشیت هجذد ٍ ًظز پشضک جزاحی اػػاب هوکي است تیوار کاًذیذ 

 .ػول جزاحی گزدد
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:توجهات الزم پس از عمل جراحی دیسک کمر  

 تخیِ ّای هحل ػول را خطک ًگْذاریذ ٍ پاًسواى خطک رٍی اًْا لزار دّیذ. 

  در غَرت تزٍس ّزگًَِ ػالئن ػفًَت ًظیز تة، تَرم ٍسفت ضذى هحل سخن ٍ سیاد ضذى درد،  تِ پشضک

 .اطالع دّیذ

 اس پَضیذى کفص ّای پاضٌِ تلٌذ خَدداری کٌیذ. 

  ٍ هاُ اس فؼالیت سٌگیي خَدداری کٌیذ3تِ هذت دٍ ّفتِ اس فؼالیت ػادی . 

  فؼالیت را تِ تذریج ٍ در حذ تحول افشایص دّیذ، اس فؼالیت ّایی کِ تاػث کطیذگی ٍ خویذگی فمزات هی

 .ضَد خَداری ًوائیذ

 اس راًٌذگی،ایستادى ٍ ًطستي توذت طَالًی، پس اس ػول جزاحی خَداری کٌیذ. 

 در هَلغ خَاب اس تطک هٌاسة ٍ سفت استفادُ  ًوائیذ. 

 هطاتك تا دستَر پشضک ٍ )ٍرسش ّایی کِ هخػَظ تمَیت ػضالت ضکن ٍ لگي هی تاضٌذ اًجام دّیذ

 .پزّیش اس لزار گزفتي در هؼزؼ سزها در طی ٍرسش جْت کاّص درد هَثز است.(فیشیَتزاج

 تِ پشضک اطالع  دّیذ"در غَرت تزٍس سزدرد ضذیذ،  تزضح هایغ ضفاف یا کوی سرد رًگ اس پاًسواى فَرا . 

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

  اختالل ػول رٍدُ هوکي است تزای  چٌذ رٍس پس اس ػول  تػَرت  تَْع ،  ًفخ ضکن ٍ یثَست ظاّز ضَد

. کِ تایذ اطالع دادُ ضَد

 تی اختیاری ٍهطکل تخلیِ رٍدُ  یا هثاًِ را تِ اطالع  پشضک خَد  تزساًیذ. 
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 دستَرات دارٍیی پس اس تزخیع را طثك ًظز پشضک  هػزف  ًوائیذ ٍ  اس هػزف تی رٍیِ دارٍّا خػَغا"  

 هسکي ّا  خَداری ًوائیذ 

 ٍسى هٌاسة را حفظ کٌیذ سیزا اضافِ ٍسى تذى فطار سیادی رٍی لسوت تحتاًی کوز ایجاد هی کٌذ. 

 پس اس تزخیع جْت ٍیشیت هجذد تا ّواٌّگی ، تِ پشضک هؼالج خَد تِ درهاًگاُ هزاجؼِ ًوائیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


