
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیرين زدگی دیسک بیه مُرٌ ای

 
 

 : تغییر يضعیت بدن بیمار 

تزای تغییز دادى ٍضعیت تذى تیوار ، تالطتی سیز سز ٍی لزار 

دادُ ٍ ساًَ اًذوی تاال لزار هی گیزد ، چَى خوثذگی ساًَ سثة 

 ضل ضذى عضالت پطت هی گزدد .

 عالئم عفًوت زخم :

 تة ، تزضح ، تَرم ، لزهشی ، درد 

در صًرت بريز عالئم عفًوت بالفاصلٍ بٍ 

 بیمارستان مراجعٍ کىىد 

 صزف دارٍّا طثك دستَر اًجام ضَد *ه

 *استفادُ اس ووزتٌذ در توام حاالت تِ جش حالت دراس وطیذُ 

 هاُ پس اس عول جزاحی  3*استفادُ اس ووزتٌذ تزیس تا 

 * استفادُ اس جَراب ٍاریس تا سهاى تزگطت تِ حالت عادی 

 *تعَیض رٍس در هیاى پاًسواى 

 س عول جزاحیهاُ پس ا 6*استفادُ اس تَالت فزًگی تا 

 

 این. هاى درد ووز را تجزتِ وزدُّوِ ها یه تار در سًذگی

یىی  .وطذّا طَل هیایي درد تسیار آساردٌّذُ است ٍ گاّی هذت

 .ووز است دیسه اس علل ضایع درد ووز، فتك

 

 WWW.GMU.AC.IRسایت بیمارستان از طریق لینک :

و ورود به پورتال بیمارستان عالمه بهلول گنابادی قابل 

 دسترسی می باشد. 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1356: 3جزاحی  تخص 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 
  آقای صادقی فر تهیه کننذه:

 سَپزٍایشر آهَسش سالهتيیراست علمی: 

 12/9/97تاریخ تاسًگزی: 



 

 بیرين زدگی دیسک 

دیسه تیي هْزُ ای ، یه صفحِ غضزٍفی است وِ تیي تٌِ 

هْزُ ّا فاصلِ ایجاد هی وٌذ . اختالل در دیسه تیي هْزُ ای 

پارگی دیسه در هوىي است تِ صَرت تیزٍى سدگی ، فتك یا 

 اثزضزتِ ٍ تصادف تاضذ .

 عالئم :

درد در ًاحیِ پاییي ووز ّوزاُ درجات هتفاٍتی اس اختالالت 

 حسی ٍ حزوتی 

درد تا اًجام فعالیت ّایی وِ سثة فطار هایع درٍى ًخاعی هی 

گزدًذ هاًٌذ خن ضذى ، تلٌذ وزدى ٍ فطارّا ٍ وطص ّای ًاضی 

هعوَال تا استزاحت وزدى  اس سزفِ ٍ عطسِ ، درد تطذیذ ضذُ ٍ

 در تستز تزطزف هی ضَد .

 درمان :

 

 واّص ٍسى .1

 فیشیَتزاپی .2

ٍرسش ّای تَصیِ ضذُ تَسط فیشیَتزاج هی تَاًذ .3

 عضالت پطت را تمَیت وزدُ ٍ درد را واّص دّذ .

 در صَرت عذم تْثَد درهاى جزاحی .4

 
 

 مراقبت َای قبل از عمل  :

.چٌاًچِ هثتال تِ تیواری خاصی ّستیذ یا دارٍی خاصی هصزف 1

 هی وٌیذ پشضه ٍ پزستار را هطلع وٌیذ.

ضة(اس عول اس خَردى ٍ آضاهیذى  12.اس ضة لثل )ساعت 2

 خَدداری وٌیذ.

.تزای واّص آلَدگی ٍ احتوال عفًَت السم است استحوام 3

 وٌیذ.

.لثل اس رفتي تِ اتاق عول اجسام فلشی،سیَر آالت،دًذاى 4

 هصٌَعی ٍ ... را خارج وٌیذ.

 اق عول ادرار خَد را تخلیِ وٌیذ..لثل اس رفتي تِ ات5

.جَراب ّای آًتی آهثَلی)ضذ لختِ(را ضة لثل اس عول 5

 تپَضیذ.

 

 بررسی بیمار پس از عمل جراحی  :

ًَضیذى ٍ خَردى هَاد غذایی تعذ اس عول تا دستَر پشضه .1

 تالهاًع است.

.در هَرد تغییز ٍضعیت تذى ضوا اجاسُ چزخیذى در تخت را 2

 داریذ.

.ٍلتی تِ ضوا اجاسُ تزن تستز داد ُ ضذلثِ تخت تٌطیٌیذ ٍ 3

را آٍیشاى وٌیذ ٍ در صَرتی وِ سزگیجِ ًذاضتیذ تا  پاّای خَد

 تستي ووزتٌذ ٍ ووه اس تستز خارج ضَیذ

*ٍلتی تیوار تِ پْلَ خَاتیذُ است ، تایذ اس خن وزدى تیص اس حذ 

 ساًَ پزّیش ضَد  .

*تایذ تیوار را تطَیك وزد تا جْت تزطزف ًوَدى فطار اس یه 

آى تِ ٍی اطویٌاى  پْلَ تِ پْلَی دیگز تچزخذ ، الثتِ لثل اس

خاطز دادُ هی ضَد وِ جا تِ جا ضذى تِ ّیچ عٌَاى هٌجز تِ 

 تزٍس آسیة دیذگی ًوی ضَد 

هاُ پس اس عول جزاحی ، اس اًجام وارّای  3تا  2*تِ هذت 

 سٌگیي خَدداری ًوایذ.

 


