دیسک چیست؟

المینکتومی چیست؟

ستَى فمزات اس تعذادی هْزُ تطىیل ضذُ است وِ ضاهل ّفت هْزُ
گزدًی12 ،هْزُ لفسِ سیٌِ ای  5 ،هْزُ ووزی ٍ استخَاى خاخی هی
تاضذ .تیطتزیي ٍسى تذى ٍ فطار آى رٍی هْزُ ّای ووزی است.
دیسه در فاغلِ تیي دٍ هْزُ لزار دارد ٍ تػَرت یه تالطته وَچه ٍ اس
خٌس غضزٍف هی تاضذ ٍ ضاهل یه ّستِ در ٍسظ ٍ یه حلمِ فیثزی
در اعزاف آى است .فتك دیسه سهاًی اتفاق هی افتذ وِ حلمِ فیتز ی
اعزاف ّستِ پارُ هی ضَد ٍ ّستِ دیسه اس هحل اغلی خَد یعٌی تیي
هْزُ ّا تِ عزف تیزٍى حزوت هی وٌذ ٍ تاعث ایداد فطار رٍی ساختواى
ّای هداٍر تخػَظ اعػاب هی ضَد .تیطتزیي فتك ّا در ًاحیِ هْزُ ٍ4
 5ووزی اتفاق هی افتذ.

در ایي عول خزاحی ،یه تیغِ وَچه اس استخَاى ستَى هْزُ تِ ًام
الهیٌا تزداضتِ هی ضَد .تعذ اس تزداضتي استخَاى؛ لسوتی اس دیسه وِ
رٍی اعػاب فطار ٍارد هی وٌذ ًیش تزداضتِ هی ضَد( ،دیسىىتَهی)در
ًتیدِ عالئن ًاضی اس فطار دیسه هثل درد ٍ ضعف پا تخفیف هی یاتذ.

عالیم :
عالین فتك دیسه عثارتٌذ اس :درد در ًاحیِ پاییي ووز وِ ّوزاُ تا
گزفتگی عضالت است ٍ اس ووز تِ پا وطیذُ هی ضَد ٍ عالین هزتَط تِ
فطار رٍی عػة سیاتیه هثل هَرهَر  ،خَاب رفتگی ،احساس سَسش ٍ
درد در ًاحیِ تاسي ٍ پاّا.
گاّی درد آى چٌاى ضذیذ هی تاضذ وِ تاعث ًاتَاًی در حزوت دادى عضَ
( پا یا دست ) هی ضَد ٍ گاّی تاعث ضعیف ضذى عضَ هثتال هی ضَد.
تشخیص :
تطخیع تزاساس عالین هی تاضذ .عالٍُ تز ایي عىس ّای ام.آر.آی ،سی
تی اسىي ٍ هیلَگزافی تِ تطخیع ووه هی وٌٌذ .در هیلَ گزافی تَسظ
یه سَسى هادُ حاخة اعزاف ًخاع تشریك هی ضَد ٍ چٌذیي عىس
رادیَلَصی گزفتِ هی ضَد.
درمان :
ّذف اس درهاى تسىیي درد ،خلَگیزی اس پیطزفت تیواری ٍ افشایص تَاًایی
فزد در اًدام فعالیتْای رٍساًِ هی تاضذ.
سهاًی عالین سیز ٍخَد داضتِ تاضذ ،تَغیِ تِ عول خزاحی هیطَد وِ
هعوَال ضاهل الهیٌىتَهی تا دیسىىتَهی است.
 عذم تَاًایی در اًدام فعالیت ّای رٍساًِ
 ضعف در پاّا ٍ یا دست ّا
 اختالل در وٌتزل دفع ادرار ٍ یا هذفَع
ّذف اس خزاحی واّص فطار رٍی عػة ٍ تاسگطت تَاًایی ّای ضوا در
اًدام اهَر رٍسهزُ هی تاضذ.

مراقبت های قبل از عمل:
اس  10رٍس لثل اس عول در غَرت استفادُ اس آسپزیي آى را لغع وٌیذ.
ضة لثل اس عول یه ٍعذُ غذای سثه هثل سَج یا ساالد تخَریذ .تعذ اس
ًیوِ ضة ًثایذ ّیچ غذایی خَردُ ضَد.
مراقبت های بعذ از عمل :
 تعذ اس عول تِ پطت رٍی تخت خَد دراس هی وطیذ ٍ یه تالص سیز
سز ضوا لزار دادُ هی ضَدّ .وچٌیي سیز ساًَّا یه تالص لزار دادُ هی
ضَد تا اس فطار رٍی ساًَّا واستِ ضَد.
 هی تَاًیذ رٍی پْلَی خَد تچزخیذ ،تَخِ داضتِ تاضیذ وِ چزخیذى
رٍی پْلَّا تاعث آسیة تِ ووز ًوی ضَد.
 تزای چزخیذى تِ پْلَّا اتتذا یه تالص تیي ساًَّای ضوا لزار دادُ
هی ضَد سپس توام تذى ضاهل سز ،ضاًِ ،پاّا ٍ لگي تایذ تا ّن چزخاًیذُ
ضَد (هثل یه تٌِ درخت) ،تایذ دلت وٌیذ وِ ًاحیِ ووز تِ تٌْایی
چزخاًذُ ًطَد.
ٍ لتیىِ رٍی پْلَ خَاتیذُ ایذ؛ ًثایذ ساًَّا را سیاد خن وٌیذ.
 در غَرت داضتي لَلِ ادرار ،ایي لَلِ ظزف  24ساعت تایذ تَسظ
پزستار خارج ضَد.
 رٍس تعذ اس عول هی تَاًیذ اس تخت پاییي تیاییذ .تزای پاییي آهذى اس
تخت ،تایذ رٍی یه عزف خَد لزار تگیزیذ ٍ سپس تٌطیٌیذ .پزستار تِ
ضوا ووه هی وٌذ تا پاّای خَد را آٍیشاى وٌیذ.
 چٌذ رٍس اٍل تعذ اس عول تایذ اس ًطستي پزّیش وٌیذ .فمظ تِ ٌّگام
اخاتت هشاج هی تَاًیذ تٌطیٌیذ.
 اگز درد داضتیذ اس پزستار خَد تماضای هسىي وٌیذ.
 تْثَدی تعذ اس عول تستگی تِ ٍضعیت خَد ضوا دارد ٍ ًیاسهٌذ سهاى
هی تاضذ.
 هوىي است تعذ اس عول احساس خَاب رفتگی ٍ هَرهَر در اًذاهی وِ اس

لثل اس عول درد داضتٍِ ،خَد داضتِ تاضذ.

 یه لَلِ تاریه در هحل عول گذاضتِ هی ضَد وِ تِ یه ظزف وَچه
هتػل هی تاضذ .ایي لَلِ ،خزٍج تزضحات هحل عول را تسْیل هی وٌذ
ٍ یه تا 2رٍس تعذ اس عول تزداضتِ هی ضَد.
 تستِ تِ ٍضعیت ضوا یه تا چٌذ رٍس تعذ اس عول هزخع خَاّیذ ضذ.
بعذ از مرخص شذن توصیه های زیر را بکار گیریذ:
ّ 6-12 فتِ عَل هی وطذ تا هحل عول ،تْثَدی واهل پیذا وٌذ.
تٌاتزایي تایذ فعالیت خَد را تِ تذریح سیاد وٌیذ .تیواراًی وِ لثل اس عول
دچار تی حسی در اًذاهْا تاضٌذ هوىي است تعذ اس عول تِ سٍدی تْثَد
ًیاتٌذ ٍ گاّی ًیاس تِ  6-9هاُ سهاى است.
 تخیِ ّا را خطه ٍ تویش ًگِ داریذ.
 تا ّ 3فتِ ًثایذ راًٌذگی وٌیذ.
 2 تا  3هاُ تعذ اس عول ًثایذ فعالیت سٌگیي داضتِ تاضیذ.
 هوىي است تعذ اس عول تِ فیشیَتزاپی ٍ یا ووزتٌذ ووز ًیاس داضتِ
تاضیذ .در ایي راتغِ تا پشضه خَد غحثت وٌیذ.
 اس ًطستي ٍ ایستادى تیطتز اس  30دلیمِ تِ هذت ّ 6-8فتِ اختٌاب
وٌیذ.
 رٍی تطه سفت تخَاتیذ.
 تِ ٌّگام ًطستي ،ووز خَد را غاف ًگْذاریذ.
ٍ سى خَد را در حذ هغلَب حفظ وٌیذ.
 اس تلٌذ وزدى اضیاء سٌگیي تپزّیشیذ.
 در غَرت اهىاى اس تَالت فزًگی استفادُ وٌیذ.
 10-12 رٍس تعذ اس خزاحی تایذ تخیِ ّا در درهاًگاُ یا هغة ًشدیه
هٌشل وطیذُ ضًَذ.
 تا  5-7رٍس تعذ اس عول تخیِ ّا را خطه ًگِ داریذ ٍ ٌّگام حوام
وزدى هی تایست آى را تپَضاًیذ اها تعذ اس ایي هذت حوام هعوَلی را هی
تَاًیذ اًدام دّیذ ٍ اس یه حَلِ تویش تزای خطه وزدى آى استفادُ وٌیذ.
 فعالیت خٌسی را اس ّز سهاى وِ احساس راحتی هی وٌیذ هی تَاًیذ
آغاس وٌیذ اها سٍدتز اس ّ 2فتِ ًثاضذ.
 در هَرد ضزٍع هدذد وار تستگی تِ ًَع وار دارد در غَرت سثه تَدى
وار هی تَاًیذ تعذ اس ّ 3-6فتِ سز وار خَد تزٍیذ ٍ در غَرت سٌگیي
تَدى وار گاّی تا  3هاُ تزای ضزٍع وار سهاى السم است.
 اس سثشیدات ٍ هیَُ خات تزای واّص تزٍس یثَست استفادُ وٌیذ ٍ در
غَرت ًیاس هوىي است اس هسْل ّا استفادُ ضَد .آضاهیذى  8لیَاى آب
در رٍس تِ خلَگیزی اس یثَست ووه هی وٌذ.

 توزیٌات ٍرسضی هٌاسة تِ حفظ سالهتی ضوا ووه خَاّذ وزد .در
ایي راتغِ تا فیشیَتزاپیست خَد هطَرت وٌیذ.
 تْتزیي ٍرسش تزای ضوا پیادُ رٍی در آب هی تاضذ.
 اس دراس وطیذى در ٍضعیت دهز (رٍی ضىن) تپزّیشیذ.
 اس حزواتی وِ تاعث چزخص ووز هی ضَد پزّیش وٌیذ ٍ .وفطْای
پاضٌِ تلٌذ استفادُ ًىٌیذ.
 دلت داضتِ تاضیذ ،اًذاسُ تالطتاى هٌاسة تاضذ؛ تالص تایذ سز را در
راستای ستَى هْزُ ّا حفظ وٌذ ٍ ًثایذ تسیار وَتاُ یا تلٌذ تاضذ.
 خْت خن ضذى؛ ساًَّا را خن وٌیذ ٍ اس دٍال ضذى تپزّیشیذ.

برای جابجا شذى در تخت
ابتذا بِ پشت بخَابیذ ٍ زاًَ
را خن کٌیذ دست خَد را
رٍی سیٌِ قرار دّیذ ٍ
ّوسهاى توام بذى را بِ آى
سوت بچرخاًیذ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

فتق دیسک

عوارض عمل:
در غَرت تزٍس عالین سیز تا پشضه خَد تواس تگیزیذ:
 خًَزیشی اس هحل خزاحی
 عفًَت ٍ ًطت هایع اس هحل عول
 درد ضذیذ ٍ تذتز ضذى ضعف ٍ خَاب رفتگی اًذام
 تَرم ضذیذ ٍ دردًان پاّا تا احتوال ایداد لختِ در ٍریذّای عوك پا

و
المینکتومی

راست بٌشیٌیذ ٍ قَز ًکٌیذ ٍ از هلحفِ
مهره

تا شذُ برای هحافظت از کور استفادُ
کٌیذ
دیسک

دیسک پاره
شده
دیسک خارج شده
برای هذت زهاى طَالًی در حالت
ًشستِ قرار ًگیریذ ٍ هرتب تغییر
ٌّگام خَابیذى ،لبِ تخت بٌشیٌیذ ٍ

ٍضعیت دّیذ

بِ کوک یک دست ٍ ّوسهاى کِ پا
را جوع هی کٌیذ بِ یک طرف
بخَابیذ ٍ ٌّگام بلٌذ شذى از تخت
آرام پای خَد را جوع کردُ ٍ در لبِ
تخت بٌشیٌیذ ٍ سپس آرام بلٌذ
شَیذ
ٌّگام خَابیذى از بالشی در بیي پاّای
خَد استفادُ کٌیذ
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