
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جابجایی دیسک بین مهره ای ممکن است به صورت 

 روی هم خوابیدن ، فتق یا پارگی دیسک ایجاد شود. 

در فتققق یققا پققارگی دیسققک ، هسققته دیسققک بققه داخقق  

کانا  نخاعی بر آمده می شود و باعث ایجاد فشار بر 

 روی ریشه عصب می گردد. 

 زا : عوامل خطر

استرس هقای شقی ی ، کقار سقن،ین ، ورخت سقخت ، 

،  سققققن،ین سقققق،وت ، تصققققاد  ، ب نققققد کققققردن اشققققیا 

 و پشت. عضالت ضعی  شکم

فتق دیسقک در مقردان شقایر تقر اسقت . دیسقک کمقر 

 سا  بیشتر است.  02-54در سنین 

 نشانه ها : 

   صقدرد کمر و گرفت،ی عضالنی که به یکقی اخ ماا

ا انتشقار مقی یابقد و اعمقا ی نجقا بقه سقاق پقآران و ار 

مث  خم شدن ، ب ند کردن اشقیا  ، خور خدن ، سقرفه 

و عتسققققه کققققردن باعققققث تشققققدید درد مققققی شققققود و 

 استراحت اخ شدت آن می کاهد. 

 

 

 

 

 

 و اسپاسم ، حرکت محدودیت:  اخ عبارتند عالئم سایر

 . حسی اختال  ، عضالنی ضع 

 : احتمالی عوارض

 . مثانه و روده کردعم  اختال  ، عصبی اختال 

 : تشخیص

 آی آر ام ، اسکن تی سی ، رادیوگرافی ، فیخیکی معاینه

 ... و ا کترومیوگرافی ، می وگرافی ،

 ضد داروهای،  ها مسکن ، بستر در استراحت:  درمان

 . عضالنی های کننده ش  ، ا تهاب

 :  جراحی

  ، بدهید دست اخ را حرکتی و حسی عم کرد اگر

 به م،اوم درد و مثانه و روده م کردع در اختال  یا

 . کرد جراحی باید درمان

 :  بیمار به آموزش

 ، هاته 0 برای سات تشک روی بر بستر در استراحت

 در ب،یرد قرار راحت و صحیح وضعیت در باید

 و ران مختصر کردن خم با همراه نشسته نیمه وضعیت

 اخ شدن خارج برای. شود می ش  پشت عضالت ، خانو

 حا ت همین در بعد و خوابیده په و یک به ابتدا ، بستر

 شدن ش  به ، ماساژ و مرتوب گرمای اخ استااده. دبنشین

 كمك میكند . سات عضالت

 

  با کمک فیخیوتراپیست یک برنامه ورخشی تدوین

 شنا کردن بهترین ورخت می باشد.. کنید 

  به تدریج فعا یقت هقای تبیعقی را شقروی کنیقد. اخ

ام سقققن،ین ، خقققم کقققردن کمقققر و ب نقققد کقققردن اجسققق

نشسققققتن روی صققققند ی نققققرم بققققه مققققدت تققققو نی 

 خودداری کنید. 

  وخن خیاد باعث فشقار آمقدن روی نخقای مقی شقود

 .پس نباید خیاد چاق شوید

 

 رژیم غذایی :

 .برایتان ماید استرژیم غذایی پر فیبر مث  میوه ، سبخی. 

 دارو درمانی :

روفن ، ناپروکسققن ، بققه بوبققاگققر داروی ضققد ا تهققاب مثقق  ای

شما دادند ، برای ج وگیری اخ تحریک معده ، این دارو را 

 با غذا یا ضد اسید مصر  کنید. 

 آموزش های الزم بعد از عمل دیسک کمر :

بققرای قققرار گققرفتن در وضققعیت مناسققب یققک بققا ت خیققر  -

سققر گذاشققته و خانققو هققا کمققی ب نققد شققوند ، در ایققن حا ققت 

 احت قرار می گیرند . عضالت پشت در حا ت استر

 

 دیسك كمر



 

  

  

 

فعا یت جنسی را به تدریج اخ سر ب،یرید ، برای  

 کاهت کشت عضالت پشت اخ وضعیت مناسب 

 خوابیده به پشت( استااده کنید. ) په و یا

تا بهبودی کام  رانندگی نکنید ، اخ فعا یت های  

سن،ین و ورخت هایی که نیاخ به چرخت کمر و 

 ماه بعد اخ عم  اجتناب کنید. 0-3پاها دارد تا 

برای رفر گرفت،ی عضالت کمر ، گرمای  

 موضعی خوب است.

در صورت بروخ عالئم عاونت مث  : قرمخی ،  

 9/33تشدید درد و حساسیت ، تب با ی تورم ، 

نگ و بوی ردرجه سانتی گراد یا تیییر در 

 ترشحات خخم به پخشک مراجعه کنید.

 

 

اخ قرار گرفتن در وضعیت نیمه نشسته به جخ برای  -

اجابت مخاج خود داری کنید . برای خارج شدن اخ 

در همین  بعد و یدخواباو  به یک په و ب ،بستر

 حا ت بنشینید و به آهست،ی تیییر وضعیت بدهید. 

 مراقبت پس از ترخیص در دیسک کمر :

به تدریج شروی کنید .  را   یت هااخ سرگیری فعا 

 هاته تو  می کشد.  6خیرا ترمیم و بهبودی بیت اخ 

را بر روی یک چهار پایه  انبه هن،ام نشستن پایت 

قرار بدهید به توریکه خانو ها با تر اخ  ،ن قرار 

 ب،یرد.

به هن،ام ایستادن به تور متناوب یک پا را روی  

 کشت عضالت پشتچهار پایه کوتاهی قرار دهید تا اخ 

  ج وگیری شود. 

هن،ام راه رفتن اخ کات مناسب با پاشنه متوست  

 استااده کنید.

 

 

 

درمانی  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 معاونت امور درمان آذربایجان غربی

ی و فوق  تخصصی                مرکز آموزشی درمانی تخصص

 قلب و عروق سیدالشهداء )ع(

 

  43 :ر آموزشی شمارهبروشو      

 دیسك كمر :نوان بروشورع

 شوارتز :   منبع

   3429 ماه خرداد  تاریخ تهیه:

 

 


