
  ديسك كمر:
هاي نرم و الستيكي هستند كه ميان  ها بالشتك ك ديس
هاي ستون فقرات قرار دارند و به عنوان ضربه گير عمل  مهره

بخش مركزي ديسك از بين مهره ها  .در اين بيماري،كنند مي
و بر روي اعصاب خروجي از نخاع كه در  خارج مي شود

و باعث ايجاد درد و  آورد      مجاورت آن قرار دارند، فشار مي
  .شود ساير عوارض مي

  :ميعال
 دايپ انتشار پا ساق اي ران سمت به كه سن با درد و كمردرد

 بهتر استراحت با و بدتر تيفعال ضمن در كهي درد. كندي م
، طوالني عطسه، نشستندرد با سرفه، اين . شود يم

  شود. مي هم تشديد شدن  كردن يا به جلو خم رانندگي
گزگز، مور مور شدن و كرختي و ي، عضالنو ضعف  هاي گرفتگ

نهايتا فلج اندامهاي تحتاني و محدوديت حركتي از عالئم 
  .ديگر اين بيماري است

  عوارض احتمالي:
ن و فلج اختالل در عملكرد مثانه و روده، اختالل در راه رفت

                                                    اندام ها.
  

 ديبا مارستانيب از صيترخ وي جراح ازعمل بعد آنچه
  :ديبدان

  :يجراح ازمحل مراقبت
  و همچنين  انيم در روز كي را شده عمل محلپانسمان

  .ديكنهر زماني كه پانسمان آلوده شد ، تعويض 
  يك هفته تا ده روز پس از عمل جراحي،جهت كشيدن

 بخيه ها مراجعه كنيد.           
  .با نظر پزشك معالج ، استحمام كنيد 
  در صورت مشاهده ي عاليم عفونت، مثل تب، قرمزي و

تورم محل جراحي، تغيير در رنگ و بوي ترشحات، به 
 پزشك مراجعه كنيد. 

 ... بر روي بخيه ها  از انداختن كمر بند ,كش شلوار و
 اجتناب كنيد.

  تغذيه:
مراقب اضافه وزن باشيد.از مواد غذايي كه سبب چاق شدن  

شما مي گردد، پرهيز كنيد،زيرا باعث تشديد كمر درد شما 
  مي شود.                 

را در  مراقب يبوست خود باشيد و سبزيجات و ميوه جات
  رژيم غذايي خود بگنجانيد.   

  فعاليت:
  از نشستن،ايستادن و راه رفتن  طوالني مدت (بيش از

 دقيقه) اجتناب كنيد.  ٤٥تا ٣٠
 از را خود وزن مرتب طور وبه ديستيناي طوالن مدتي برا 

 كاهشي برا و ديندازيب گريدي پاي رورب پا كي يرو
 . ديقرارده هيپا چهاري رو رايتان پا كي كمري گود

 بخوابيد . سفت تشكي رو  
 و زانو ريز كوچك بالش كي پشت، به دنيخواب درصورت 

 دوپا نيب كوچك بالش كي پهلو به دنيخواب صورت در
 . ديقرارده

  هفته از سر گرفته  ٤فعاليتهاي طبيعي معموًال ظرف مدت
 مي شود . 

  قبل از شروع مجدد كار و شركت در ورزشهاي رقابتي با
 پزشك مشورت كنيد . 

 پزشك  براي كاهش درد كمر،تا شش ماه(طبق نظر
 معالج)،از كمربند طبي استفاده كنيد.

 ،از رانندگي بپرهيزيد تا دو ماه پس از عمل 
 در هنگام ايستادن سينه جلو و شكم عقب باشد 
 ،روش نشستن خود را اصالح كنيد. با توجه به شكل زير 



 
  براي نشستن،از صندلي هاي دسته دار استفاده

را نماييد يا هنگام نشستن روي صندلي،پاهايتان 
روي يك چهارپايه كوچك قرار دهيد، به طوري كه 

 .زانوها همسطح يا باالتر از لگن قرار بگيرد
  براي بلند كردن اشياء از روي زمين، روي زانوهاي

خود بنشينيد، آن وسيله را به بدن خود نزديك 
  كنيد و سپس آن را بلند كنيد

  سه تا شش ماه بعد از عمل جراحي،از فعاليت هاي
  خودداري كنيد.سنگين 

  ميتوانيد ازكيسه ي آب گرم، به منظور شل شدن
  عضالت كمر و تسكين درد استفاده كنيد. 

 .جهت اجابت مزاج، از توالت فرنگي استفاده كنيد  

  ،ادهيپ و شناطبق نظر پزشك معالج و فيزيوتراپ 
يي براي تقويت عضالت شكم و ورزشهاي و رو

 د.عضالت نگهدارنده ستون فقرات انجام دهي
 از چرخش و حركات ناگهاني پرهيز نماييد 

در صورت عدم رعايت نكات فوق، 
 احتمال عود بيماري وجود دارد.

را تهيه و در زمان توصيه شده به شرح  *نسخه دارويي
  ذيل مصرف نمائيد:

١. .................................................................................................. 
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نام پزشك معالج شما :  
...................................................................  

  : تاريخ پيگيري هاي بعدي و مراجعه به پزشك معالج
..................................................................  

هر چه سريعتر براي شما با آرزوي سالمتي 
  مددجوي گرامي
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 آدرس سايت بيمارستان:
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