
 دیسک چیست؟
هفت  مهتره    شتممل  کت   ستون فقرات از تعدادی مهره تشکیل شده است  

و استتووان اتم ی متی     مهره کمری  5 ،ای هره قفس  سین  م12گردنی، 

 . اس کمری همی  بیشترین وزن بدن و فشمر آن روی مهرهبمشد. 

بصورت یک بملشتک کوچک و از  و در فمصل  بین دو مهره قرار دارددیسک 

 حلقت  فیرتری  و یک یک هست  در وسط شممل  و ف می بمشد نس غضرو

 یرتر یحلقت  ف فتق دیسک زممنی اتفمق متی افتتد کت     . آن اس در اطراف 

اصلی اود یعنتی بتین   اطراف هست  پمره می شود و هست  دیسک از محل 

سماتممن    می کند و بمعث ایجمد فشمر رویف بیرون حرکمهره هم ب  طر

 و4شود. بیشترین فتق هم در نمحی  مهره بوصوص اعصمب می  مجمورهمی 

 کمری اتفمق می افتد.  5

 عالیم :
کت  همتراه بتم    درد در نمحیت  پتمیین کمتر     فتق دیستک عرمرتنتد از   عالیم 

و عالیم مربتو  بت    می شود  گرفتگی عضالت اس  و از کمر ب  پم کشیده 

احستم  ستوزو و    ،اواب رفتگی ،فشمر روی عصب سیمتیک مثل مورمور 

 .ر نمحی  بمسن و پمهمدرد د

عضو نمتوانی در حرک  دادن  گمهی درد آن چنمن شدید می بمشد ک  بمعث 

 می شود. مرتال عضوشدن ف یضعمی شود و گمهی بمعث ) پم یم دس  ( 

 تشخیص :
ام.آر.آی، ستی   این عکس هتمی مشد. عالوه بر تشویص براسم  عالیم می ب

در میلو گرافی توسط  .می کنند  تشویص کمک ب وگرافی تی اسکن و میل

عکتس   ینیک سوزن ممده حم ب اطراف نوتم  ترریتق متی شتود و چنتد     

 رادیولوژی گرفت  می شود.

 درمان :
پیشرف  بیممری و افرایش توانمیی  از تسکین درد،  لوگیری هدف از درممن

  در انجمم فعملیتهمی روزان  می بمشد.  فرد

عمتل  راحتی میشتود کت      توصی  بت    ،زممنی عالیم زیر و ود داشت  بمشد

 ی بم دیسککتومی اس .ممعموال شممل المینکتو
 انجمم فعملی  همی روزان  در عدم توانمیی 

 ضعف در پمهم و یم دس  هم 

 مدفو  و یمفع ادرار ااتالل در کنترل د 

هدف از  راحی کمهش فشمر روی عصب و بمزگش  توانمیی هتمی شتمم در   

 انجمم امور روزمره می بمشد. 

 ی چیست؟المینکتوم
در این عمل  راحی، یک تیغ  کوچک از استتووان ستتون مهتره بت  نتمم      

المینم برداشت  می شود.  بعد از برداشتن استووان؛ قسمتی از دیستک کت    

در )دیستککتومی( برداشتت  متی شتود،    نیر روی اعصمب فشمر وارد می کند 

 نتیج  عالئم نمشی از فشمر دیسک مثل درد و ضعف پم توفیف می یمبد. 

 مراقبت های قبل از عمل:
 روز قرل از عمل در صورت استتفمده از آستیرین آن را ق تع کنیتد.     10از  

غذای سرک مثل سوپ یم سمالد بوورید. بعد از شب قرل از عمل یک وعده 

 نیم  شب نرمید هیچ غذایی اورده شود. 

 بعد از عمل :مراقبت های 
 ک بتملش زیتر   یو ب  پش  روی تو  اود دراز می کشید  بعد از عمل

زیر زانوهم یک بتملش قترار داده متی    همچنین  .قرار داده می شودشمم سر 

 تم از فشمر روی زانوهم کمست  شود. شود 

 پهلوی اود بچراید، تو   داشت  بمشید ک  چرایدن  می توانید روی

 روی پهلوهم بمعث آسیب ب  کمر نمی شود. 

  ی شتمم قترار داده   برای چرایدن ب  پهلوهم ابتدا یک بملش بین زانوهتم

هم و لگن بمید بم هم چرامنیده پمسر، شمن ، شممل  تممم بدنسیس می شود 

بت  تنهتمیی   نمحیت  کمتر   بمید دق  کنیتد کت     ،()مثل یک تن  درا شود 

  چرامنده نشود.

  .وقتیک  روی پهلو اوابیده اید؛  نرمید زانوهم را زیمد ام کنید 

   ستمع  بمیتد توستط     24 در صورت داشتن لول  ادرار، این لولت  رترف

 پرستمر امرج شود.

    روز بعد از عمل می توانید از تو  پمیین بیمیید. برای پتمیین آمتدن از

پرستتمر بت     .تو ، بمید روی یک طرف اود قرار بگیرید و سیس بنشتینید 

 شمم کمک می کند تم پمهمی اود را آویران کنید. 

  فقط بت  هنگتمم    .نشستن پرهیر کنیدعمل بمید از از چند روز اول بعد

 می توانید بنشینید.  ا مب  مراج

  .اگر درد داشتید از پرستمر اود تقمضمی مسکن کنید 

   بهرودی بعد از عمل بستگی ب  وضعی  اود شمم دارد و نیمزمند زمتمن

 می بمشد. 

  ممکن اس  بعد از عمل احسم  اواب رفتگی و مورمور در اندامی ک  از

 . ت  بمشدقرل از عمل درد داشت ، و ود داش

  یک لول  بمریک در محل عمل گذاشت  می شود ک  ب  یک ررف کوچک

کند  ترشحمت محل عمل را تسهیل میمتصل می بمشد. این لول ، اروج 

 شود.  روز بعد از عمل برداشت  می2و یک تم 

 .بست  ب  وضعی  شمم یک تم چند روز بعد از عمل مراص اواهید شد 

 :را بکار گیرید توصیه های زیر بعد از مرخص شدن
 12-6 بهرتودی کممتل پیتدا کنتد.     ، می کشد تم محتل عمتل   هفت  طول

بیممرانی ک  قرل از عمتل   فعملی  اود را ب  تدریج زیمد کنید. بنمبراین بمید

دچمر بی حسی در اندامهم بمشند ممکن اس  بعد از عمل بت  زودی بهرتود   

 ممه زممن اس . 6-9نیمبند و گمهی نیمز ب  

 .بوی  هم را اشک و تمیر نگ  دارید 

  هفت  نرمید رانندگی کنید 3تم.  

  2 ممه بعد از عمل نرمید فعملی  سنگین داشت  بمشید.  3 تم 

  داشتت   کمتر نیتمز    کمربنتد  یتم  ممکن اس  بعد از عمل ب  فیریتوتراپی و

 بمشید. در این راب   بم پرشک اود صحر  کنید. 

 ا تنتمب   هفتت   6-8بت  متدت    دقیق  30بیشتر از  و ایستمدن از نشستن

 کنید.

  .روی تشک سف  بووابید  

 .ب  هنگمم نشستن، کمر اود را صمف نگهدارید 

 .وزن اود را در حد م لوب حفظ کنید 

 .از بلند کردن اشیمء سنگین بیرهیرید 

 در صورت امکمن از توال  فرنگی استفمده کنید. 

 12-10 ه یتم م تب نردیتک    در درممنگتم بوی  هم بمید بعد از  راحی  روز

 .کشیده شوندمنرل 

  روز بعد از عمل بوی  هتم را اشتک نگت  داریتد و هنگتمم حمتمم        5-7تم

کردن می بمیس  آن را بیوشمنید امم بعد از این مدت حممم معمولی را متی  

 توانید انجمم دهید و از یک حول  تمیر برای اشک کردن آن استفمده کنید.

 سم  راحتی متی کنیتد متی توانیتد     فعملی   نسی را از هر زممن ک  اح

 هفت  نرمشد. 2آغمز کنید امم زودتر از 

   در مورد شرو  مجدد کمر بستگی ب  نو  کمر دارد در صورت سرک بتودن

هفت  سر کمر اتود برویتد و در صتورت ستنگین      3-6کمر می توانید بعد از 

 ممه برای شرو  کمر زممن الزم اس . 3بودن کمر گمهی تم 

 وه  مت برای کمهش بروز یروس  استتفمده کنیتد و در   از سرریجمت و می

لیتوان آب   8آشتممیدن   صورت نیمز ممکن اس  از مسهل هم استفمده شود.

 در روز ب   لوگیری از یروس  کمک می کند.



     تمرینمت ورزشی منمسب ب  حفظ سالمتی شمم کمتک اواهتد کترد. در

 این راب   بم فیریوتراپیس  اود مشورت کنید.

 می بمشد. در آب برای شمم پیمده روی  بهترین ورزو 

 از دراز کشیدن در وضعی  دمر )روی شکم( بیرهیرید. 

       از حرکمتی ک  بمعث چراش کمر متی شتود پرهیتر کنیتد. و کفشتهمی

 پمشن  بلند استفمده نکنید.

 بتملش بمیتد ستر را در    ؛  بمشتد منمسب  تمنبملش دق  داشت  بمشید، اندازه

 و نرمید بسیمر کوتمه یم بلند بمشد.راستمی ستون مهره هم حفظ کند 

  .ه  ام شدن؛ زانوهم را ام کنید و از دوال شدن بیرهیرید  

 عوارض عمل:
 در صورت بروز عالیم زیر بم پرشک اود تمم  بگیرید 

 اونریری از محل  راحی 

  و نش  ممیع از محل عمل عفون 

 بدتر شدن ضعف و اواب رفتگی اندام و  درد شدید 

 دنمک پمهم بم احتممل ایجمد لوت  در وریدهمی عمق پمتورم شدید و در 
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کارشناس پرستاری رعنا خلیلی گردآوری:  

 NICUکارشناس ارشد اشرف معماریزاده بازبینی: 

مغز و  یمتخصص جراح ی:دکتر محمد صادق مسعودیاستاد علم

 اعصاب

1397 

 مهره

 دیسک  خارج شده

ه دیسک پار
 شده

 دیسک

لحفه راست بنشینید و قوز نکنید و از م

ه تا شده برای محافظت از کمر استفاد

 کنید

نید و ، لبه تخت بنشیهنگام خوابیدن

به کمک یک دست  و همزمان که پا 

را جمع می کنید به یک طرف 

ت بخوابید و هنگام بلند شدن از تخ

آرام پای خود را جمع کرده و در لبه 

د تخت بنشینید و سپس آرام بلن

 شوید

برای جابجا شدن در تخت 

زانو  ابتدا به پشت بخوابید و

را خم کنید دست خود را 

قرار دهید و روی سینه 

همزمان تمام بدن را به آن 

 سمت بچرخانید

های هنگام خوابیدن از بالشی در بین پا

 خود استفاده کنید

برای مدت زمان طوالنی در حالت 

ر نشسته قرار نگیرید  و مرتب تغیی

 وضعیت دهید
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