 در هفته اول بعد جراحي ديسك به پشتديسك كمر

درمان پارگي ديسك

نخوابيد .خوابيدن روي زخم باعث ايجاد

مهره ها بوسيله صفحات انعطاف پذيري

در موارد شديد كه پارگي ديسك سبب

درد مي شود ،به پهلوها خوابيده و پاها را

به نام ديسك بين مهره اي از يكديگر

ناتواني فرد در حركت و يا فلج اندامهاي

كمي جمع كنيد.

جدا مي شوند .اگر ديسك دچار بيرون

تحتاني و يا بي اختياري در دفع ادرار يا

زدگي و يا پارگي شود اين قسمت بيرون

مدفوع شود نياز به جراحي پيدا مي كند.

زده روي نخاع يا رشته هاي نخاعي فشار

مراقبت هاي بعد از جراحي ديسك كمر

وارد مي كند و سبب بروز درد در ناحيه

استفاده از داروهاي ضد درد در صورت

كمر با انتشار به پاها مي شود .پارگي

ضرورت هيچ اشكالي ندارد .پانسمان ناحيه

ديسك كمري بيماري سياتيك نيز

جراحي شده با نظر پزشك انجام مي شود و

ناميده مي شود.

گاهي پانسمان ضد آب تا كشيدن بخيه ها

علل ايجاد پارگي ديسك

روي ناحيه گذاشته مي شود.

.

از حدود  51سالگي به بعد ديسك بين
مهره اي دچار تغييراتي مي شود كه
اجتناب ناپذير است اين تغييرات به
كاهش ميزان آب موجود در ديسك و
كاهش انعطاف پذيري آن منجر مي
شود .در صورت فشار نامناسب به
ديسك فرسوده ،ديسك دچار پارگي يا
بيرون زدگي مي شود.

 به محض امكان و ترجيحاً روز اول پس ازعمل به راه بيفتيد چون حركت بعد از
عمل از احساس ناتواني بيمار جلوگيري
كرده و نيز مسئله مهم تر اين است كه
عوارض ناشي از استراحت در بستر:
 مانند لخته شدن خون در عروق و زخمبستر  ،جلوگيري نموده و باعث تسريع
حركات دودي روده  ،جلوگيري از يبوست
و بهتر شدن ترميم زخم مي شود.

 -براي بلند شدن از تخت به پهلو خوابيده

در هفته دوم تا چهارم:

تمام تنه از شانه تا باسن را با هم به
و .
حركت درآوريد و در حالي كه به تدريج

نشستن در ماشين و يا رانندگي از  51دقيقه

پاها را از تخت آويزان مي كنيد از پهلو

بيشتر نشود.

به كمك دست بلند شويد.

استحمام مي تواند گرفتگي عضالت و اسپاسم

 سعي كنيد صاف بنشينيد و دست ها راكشيده روي زانو قرار دهيد.
 استحمام با نظر پزشك انجام مي شود. استفاده از كمربند مخصوص با صالحديد پزشك بالمانع است.
 مصرف سبزي هاي تازه ،لبنيات كمچرب و گوشت سفيد بسيار مفيد است.
 به جاي نشستن بيشتر دراز بكشيد. از توالت فرنگي به جاي توالت سنتيبراي تمام عمر توصيه مي شود.
 هنگام تغيير وضعيت دردهاي سوزشييا احساس سوزن سوزن شدن و كرختي
اغلب طبيعي و نگران كننده نيستند
معموالً اين دردها با راه رفتن بهبود مي
يابند.

راه رفتن در مسيرهاي طوالني بالمانع است.

عضالني را كاهش دهد.
پس از ماه اول تا ماه سوم:

ديسك كمر

نشستن و رانندگي براي مدت كمتر از يك
ساعت بالمانع است .راه رفتن محدوديتي
ندارد ولي بدن شما تعيين مي كند كه چقدر
راه برويد و خود را خسته نكنيد.
پس از سه ماه:
مي توانيد به زندگي عادي برگرديد ولي به
خاطر داشته باشيد كه شما تعداد زيادي
ديسك در بين مهره هاي ستون فقرات خود
داريد كه احتياج به مراقبت دارند.
آدرس  :تهران ،خیابان فردوسي ،محوطه ادارات مركزی بانك ملي
ايران ،بیمارستان بانك ملي
تلفن 631-01732416 :

WWW.BMIhospital.com

دارئه آموزش بیمارستان بانك ملی اریان
تهيه كننده  :خانم مهراهب آهنگر
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اتئيد كننده  :خانم د كتر ديباجی

