
هاي نرم و الستيكي هستند كه  ها بالشتك ك ديس
هاي ستون فقرات قرار دارند و به عنوان  ميان مهره

بخش مركزي  .در اين بيماري،كنند ضربه گير عمل مي
و بر روي  خارج مي شودديسك از بين مهره ها 

اعصاب خروجي از نخاع كه در مجاورت آن قرار 
و باعث ايجاد درد و ساير عوارض  آورد      دارند، فشار مي

 .شود مي

  عالئم فتق ديسك گردن
مهمترين عالمت اين بيماري درد است. درد معموال در 
پشت سر، پشت گردن و پشت هر دو كتف حس 

رد شود ميشود. در صورتيكه به ريشه عصبي فشار وا
عالئم فشار به عصب هم وجود خواهد داشت. اين 

  :عالئم عبارتند از

  ،درد : درد بيمار بصورت تير كشنده به شانه، بازو
  ساعد و دست انتشار پيدا ميكند.

  اختالل حسي : بر حسب اينكه كدام ريشه
عصبي در گردن تحت فشار قرار بگيرد قسمت 

 هاي متفاوتي از اندام فوقاني و دست ممكن
است دچار كاهش حس، خواب رفتگي و گز گز 

  شود.
  اختالل حركتي : بر حسب اينكه كدام ريشه

عصبي در گردن تحت فشار قرار بگيرد عضالت 
متفاوتي در اندام فوقاني و گردن دچار كاهش 
قدرت ميشوند. در صورت مزمن شدن بيماري، 
ممكن است عضله مربوط به عصب مورد نظر دچار 

  الغري شود.
   :جراحي ديسك گردن بعد از عملتوصيه 

بخيه ها را تميز و خشك نگه داشته و روي  .١
  آن را با پانسمان بپوشانيد .

بعد از عمل جراحي ديسك گردن از  .٢
گردنبند به مدت شش هفته بطور مداوم 

  استفاده نماييد .
از خم كردن گردن به جلو وعقب وچرخاندن  .٣

  آن خودداري كنيد .
از خوابيدن به روي شكم اجتناب نموده وسر  .٤

 را به حالت ثابت نگه داريد 

  .از چرخش و حركات ناگهاني پرهيز نماييد .٥
از گذاشتن بالش هاي زياد در پشت خود  .٦

اجتناب نماييد چرا كه باعث خم شدن گردن 
  بطور ناخواسته مي شود .

 انيم در روز كي را شده عمل محلپانسمان  .٧
و همچنين هر زماني كه پانسمان آلوده شد ، 

 .                            ديكنتعويض 
يك هفته تا ده روز پس از عمل  .٨

جراحي،جهت كشيدن بخيه ها مراجعه 
 كنيد.           

  با نظر پزشك معالج ، استحمام كنيد .٩
دو بار در روز با صابون ماليم گردن خود را  .١٠

  شستشو دهيد .
گردنبند خود را ببنديد مگر  در همه اوقات .١١

اينكه از پزشك معالج اجازه بگيريد وزماني 
كه گردنبند را باز مي كنيد گردن را ثابت 

  نگه داريد .
تا زمان دستور پزشك از رانندگي بپرهيزيد  .١٢

و از مسافرت هاي طوالني اجتناب كنيد زيرا 
ارتعاش ناشي از اينگونه مسافرت ها داراي 

  نخاع مي باشد .اثرات منفي بر روي 



براي نگاه كردن از يك طرف به طرف ديگر  .١٣
بدن خود را همراه با گردن بچرخانيد (گردن 

  )بايد همواره در وضعيت ثابت قرار گيرد
فيزيوتراپي بعد از عمل جراحي ديسك  .١٤

گردن نيز  بسياركمك كننده است وزمان 
شروع آن بايد با هماهنگي پزشك معالج 

 باشد. 
ير بالفاصله به از عالئم زدر صورت بروز يكي  .١٥

پزشك مراجعه كنيد.همچنين به كارشناس 
  ) اطالع دهيد : ٣٧١١٨٢٥٨كنترل عفونت ( 

 تب 
 سر درد 
  قرمزي وترشح از محل عمل وتغيير در رنگ

 و بوي ترشحات
 تشديد درد 

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

  شدن شما مي گردد، پرهيز كنيد 
را  مراقب يبوست خود باشيد و سبزيجات و ميوه جات

     در رژيم غذايي خود بگنجانيد.

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

١. ......................................................................................... 
٢. ......................................................................................... 
٣. ......................................................................................... 
٤. ......................................................................................... 

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

  : معالج
..................................................................  

هر چه سريعتر براي شما با آرزوي سالمتي 
  مددجوي گرامي

  
  
 

 
 

  
  ديسك گردن          
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