
 

                                                     
 باسمه تعالي

چه مراقبت هايي بعد از عمل جراحي بايد 
 انجام دهيد؟

دو هفته اول پس از جراحي، حداالمكان كمتر راه برويد و -
 رانندگي نكنيد.

 محل جراحي را خشك نگه داريد.-
 از نشستن و ايستادن به مدت طوالني خودداري كنيد.-
پزشك شما ورزش هاي مناسب براي تقويت ماهيچه هاي -

 كمر را به شما آموزش مي دهد.
در صورت مشاهده عاليم زير به پزشك خود 

 مراجعه كنيد:
 وجود ترشحات زياد از محل جراحي -
 نداشتن حس در پاها -
 تعريق زياد و كاهش تنفس-
 

 منبع:

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus 

 
 

ما ای  ی   با آرزوی سال

 درمان

اولين درمان اين بيماري، استراحت كافـي هـمـراه بـا  
مصرف دارو مي باشد. رايج ترين داروهاي مورد استفـاده 
براي كنترل درد، داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي مـي 

 باشند.
ولي اگر بيماري شما آنقدر شديد شده باشد كه بـه ايـن 
نوع درمان پاسخ ندهد، عمل جراحي انجام مـي شـود. 
(طوريكه ممكن است همه يا بخشي از ديسك را خـارج 

 كنند).
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 فتق ديسك بين مهره اي 

 آموزش به بيمار

 معاونت درمان
 مديريت پرستاري

دانشكده پرستاري و مامايي 



 

 مددجوي گرامي:

اين پمفلت جهت آشنايي شما با فتق ديسك بين مـهـره 
 اي(بيرون زدگي ديسك كمر) مي باشد. 

 فتق ديسك بين مهره اي( بيرون زدگي ديسك )

ديسك بين مهره اي بين دو جسم مـهـره در سـتـون 
فقرات قرار مي گيرد و جذب كننده ي فشارهايي اسـت 
كه به ستون فقرات وارد مي شود.اگر اين ديسك تحـت 
فشار يا نيروي سنگين قرار گيرد، ممكن اسـت بـيـرون 
زدگي ديسك رخ دهد و به اعصاب مجاور و يـا نـخـاع 

 فشار آيد.

 علت

افزايش سن و كارهاي سنگين از مهمترين خطرات ايـن 
 بيماري مي باشند.

 
 

 

 

 

 عاليم و نشانه ها

بيرون زدگي ديسك بين مهره اي در كمر شما، ممكن اسـت 
باعث دردهاي تيركشنده در يك قسمت از پا، لگن يـا بـي 

 حسي در قسمت ساق يا كف پاي شما شود.
بيرون زدگي ديسك بين مهره اي در گردن شما  مـمـكـن  

است باعث درد در گردن، باالي بازو و انگشـتـان هـنـگـام 
 حركت دادن آن شود.

همچنين ممكن است احساس بي حسي در قسمت شانه، بازو  
 و انگشتان شما وجود داشته باشد.

اين دردها ممكن است بعد از نشستن و ايستادن، هنگام شب، 
 سرفه، عطسه، خنديدن و اندكي راه رفتن تشديد شوند.

 

 تشخيص

اولين قدم گرفتن تاريخچه و معاينه فيزيكي شما مي باشـد. 
پزشك شما ممكن است رفلكس و قدرت  ماهيچـه هـاي 
شما را چك كند. اگر در هنگام نشستن، در قسمت پـاهـاي 
خود درد حس كرديد، ممكن است  بيرون زدگـي ديسـك 

 بين مهره اي در قسمت پايين كمر داشته باشيد.
 
 
 

 آزمايشات الزم براي تشخيص فتق ديسك بين مهره اي:

 الكتروميوگرافي: براي تشخيص درگيري عصب كـاربـرد
 دارد.

.ميلوگرام: براي تشخيص اندازه و محل هرني كاربرد دارد 
ام آر آي 
سي تي اسكن 
عكس ساده با اشعه ايكس 

پزشك برحسب نياز، تست تشخيصي مناسب را براي شما 
 انتخاب مي كند.
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