
 

 

ضاهل آب درهاًي ٍ راُ ّاي هخػَغي ٍرسش ،تيواري

  را تجَيش ًوَد رفتي در آب در لسوت كن ػوك استخز

چگًَگي درهاى ٍ ًَع ػول تَسط پشضك تطخيع دادُ 

 ضَد ٍ تزاي ّز تيوار، ػول جزاحي هتٌاسة تا ضزايطهي

 .ضَد ٍي در ًظز گزفتِ هي

 تَغيِ ّاي تؼذ ػول جزاحي:

*فمط تؼذ اس اجاسُ پشضك ٍ تا رػايت ضزايط السم هثل  .1

 تَاًذ تٌطيٌذ يا راُ تزٍد.تستي كوزتٌذ، تيوار هي

تا  درخػَظ استفادُ اس ػػا يا ٍاكز ٍ ًَع كوزتٌذ )

 .پشضك ّواٌّگ تاضيذ(

 تا تَجِ تِ تيواري ّاي سهيٌِ اي كافي *تغذيِ هٌاسة ٍ .2

هحل جزاحي  ذاضتيخطك ًگْ و *پاًسواى رٍساًِ .3

 ستحوام تا ًظز پشضك(ا )

 *هػزف دارٍّا طثك ًظز پشضك هؼالج .4

ًطستي ٍ ايستادى  و *پزّيش اس حزكات ضذيذ ٍ ًاگْاًي .5

ذا خَردى ٍ خَاًذى ًواس تايذ در حالت غ، تِ هذت طَالًي

دارًذ  پطتي هستمين ًطستِ تاضذ. اس غٌذليْايي كِ

 .يذاستفادُ كٌيذ. تايذ اس تَالت فزًگي استفادُ كٌ

 *اًجام فيشيَتزاپي طثك درخَاست پشضك .6

*پزّيش اس تلٌذ كزدى اجسام سٌگيي ٍ تكزار كارّاي  .7

هوكي است در ّواى سطح اٍليِ ٍ يا  چَى ،اضتثاُ لثلي

 .  ذيضَسطَح ديگز دچار در رفتگي ديسك 

 

تيوار اس  ،رٍي رضتِ ّاي ًخاػي سياد تاضذضَد. اگز فطار هي  

 گشگش ٍ ،حسيتي ،وي ًظيز دردئًاحيِ ساًَ تِ پاييي ػال

 ،الًيضگزفتگي هكزر ػ ،احساس سزدي يا گزهي ،هَرهَر

تيواري كِ دچار ديسك  .كٌذضؼف يا الغز ضذى را تجزتِ هي

ٍ ٌّگام خن ضذى  راحتي خن ضَدِ تَاًذ تكوز است ًوي

-رگي در پطت ساًَيص كطيذگي پيذا هي كٌذ كِاحساس هي

-درد در لسوت تحتاًي كوز ضزٍع ٍ تِ پاّا اًتطار هيكٌذ. 

ياتذ ٍ تا اػوالي هثل خن ضذى ٍ تلٌذ ضذى ٍ سٍر سدى ٍ 

 ضَد.تطذيذ هييا سزفِ ػطسِ 

 ٍگزفتي تاريخجِ ٍ هؼايٌات تاليٌي :الذاهات تطخيػي 

 اسكيتيسي ػكس كوز،،  MRI تستْاي تطخيػي ضاهل:

 درهاى تا تطخيع پشضك ٍ تز اساس ضذت تيواري :درهاى 

هَارد ضذيذ تيزٍى سدگي ديسك كِ سثة در . هتفاٍت است

يا فلج هختػز كوز ضذُ است اها تِ ّاي تحتاًي فلج اًذام

اختياري در دفغ ٍ يا تي تذريج هيشاى فلج رٍ تِ افشايص است

در جزاحي تايذ تِ سزػت اًجام ضَد.  ،ضَدادرار يا هذفَع هي

 11سايز هَارد ، هؼوَالً استزاحت ًسثي تِ هذت يك ّفتِ تا 

ضَد. طي ايي سهاى تيوار در غَرت اهكاى تايذ رٍس تَغيِ هي

خن ٍ راست ضذى ٍ تزداضتي اضياي سٌگيي يا اس ًطستي 

هػزف دارٍّاي تجَيش ضذُ اغلة تا پزّيش كٌذ. راًٌذگي 

رٍس تْثَد لاتل  11تِ ديسك كوز طي هذت تيواراى هثتال 

 ضزٍع اس رٍس 14تا  11اس  تَاى تؼذكٌٌذ. هيتَجْي پيذا هي

 

 

 

هْزُ  26ّز اًساى هؼوَال  ؟ديسك كوز چيست  

ّا تَسيلِ غفحات در ستَى فمزات خَد دارد. هْزُ

اي اس يكذيگز جذا اًؼطاف پذيزي تِ ًام ديسك تيي هْزُ

ي خَد تٌا تِ داليلي ديسك اس لسوت ػمثاگز . ضًَذهي

 ،ايي لسوت تيزٍى سدُ دچار تيزٍى سدگي يا فتك ضَد،

سثة  كٌذ ٍّاي ًخاع فطار ٍارد هيرٍي ًخاع يا رضتِ

ضَد. هزدم تِ تزٍس درد در ًاحيِ كوز تا اًتطار تِ پاّا هي

گَيٌذ كِ الثتِ اغطالح تِ ايي تيواري ديسك كوز هي

 .تاضذكوزي هياغطالح آى فتك ديسك 

 

 ػالئن  هكاًْاي ضايغ فتك ديسك ٍ  

فتك ديسك هوكي است در ًاحيِ گزدى پطت يا كوز 

درد در ًاحيِ  سثة ،فتك در ًاحيِ گزدى ايجاد ضَد.

اگز فطار رٍي ًخاع سياد  ضَد.ٍ ضاًِ ٍ تاسٍ هي گزدى

سزد  ،حسيتيوار ػالئوي ًظيز گشگش ٍ هَرهَر، تي ،تاضذ

كف  ،ضؼف ٍ درد در ًاحيِ ساػذ يا گزم ضذى احساس

كوز فتك ديسك در ًاحيِ  كٌذ.دست ٍ اًگطتاى پيذا هي

 كوز ٍ تاسي ٍ پطت يا جلَي راىدرد در ًاحيِ  سثة

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 ديسك كور
 32342111 -13:تلفي

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطيبيتهيه ٍ تٌظين :

 1333زهستاى بازًگري:  1337زهستاى سالهت، 

 هٌبع: پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري 
 

 

ن سيز تِ پشضك خَد هزاجؼِ ئدر غَرت هطاّذُ ػال  

ًذاضتي حس در  ،ٍجَد تزضحات سياد اس هحل جزاحي  كٌيذ:

 .تؼزيك سياد ٍ كاّص تٌفس ،پاّا

 ػَارؼ ػذم درهاى:

ذم درهاى تِ هَلغ ديسك كوز تاػث تذتز ضذى ٍضؼيت ػ

ٍ حتي هوكي است  ضذُتيوار خَاّذ ضذ ٍ درد تيوار تطذيذ 

خَد هْزُ ٍ سزخَردگي هْزُ ضَد ٍ  ياتاػث تخزية ديسك 

ٍسيغ، تا كار  در ًتيجِ هجثَر ضَين كِ اس يك ػول كاهالً

گذاضتي پالتيي ٍ ٍسايل خاظ فلشي در كوز تيوار استفادُ 

وكي است تاػث ػَارضي هاًٌذ كٌين. ػذم درهاى تِ هَلغ ه

ّاي دائوي يا اختالالت حزكتي ضَد كِ ايي ػَارؼ يحس تي

حالت اٍليِ  ٍػذم تزگطت تِ اػػاب ًثَدى لاتل تزهينتذليل 

تٌاتزايي  .پا خَاّذ ضذتاػث افتادگي پا ٍ كطيذى ٍ لٌگي  ،

 .ًسثت تِ درهاى الذام كزد لثل اس غذهِ ضذيذ، تايذ حتواً

در غَرتي كِ درد كوز داضتِ تاضيذ ٍ ايي درد تِ داخل راى يا 

حتواً تِ جْت تزرسي ٍ تطخيع تِ هَلغ ساق تيز تكطذ، 

 .هزاجؼِ ًواييذپشضك هتخػع

 

 

 ػَارؼ احتوالي جزاحي ديسك كوز   

 ػفًَت 

  اطزاف رضتِ ّاي ًخاعچسثٌگي 

 لطغ رضتِ ّاي ًخاع در حيي ػول 

 آساد ساسي رضتِ ّاي ًخاع حيي ػول 

 :كليّاي تَغيِ 

  تاضذ. گيزي تْتز اس درهاى هي تْتزيي تَغيِ ايي كِ پيص

 ٍرسش هالين رٍساًِ :كزدىٍرسش  الذاهات پيطگيزاًِ:

ال لزار گيزد ٍ  داضتِ تاضين تا تذى در فزم ايذُ

 الت ٍضؼيت طثيؼيضػ ٍ ّا دچار پَكي ًطًَذ استخَاى

ذادى ًَّل  ٍ كزدىً، تلٌذ كاّص ٍسى ،را حفظ ًوايٌذ

)تغذيِ  :تغذيِ هٌاسة .هاًٌذ اتَهثيل اجسام سٌگيي

هٌاسة تِ هؼٌي سياد خَردى ًيست، تلكِ تِ هؼٌي 

جات ٍ  جات ٍ سثشي تاضذ(. اس هيَُ درست خَردى هي

لزار  ّاي غذايي استفادُ كٌين لثٌيات حتواًدر ٍػذُ

رػايت تِ همذار السم.  در هؼزؼ ًَر خَرضيذ گزفتي

درست تٌطيٌين يا تخَاتين يا راُ تزٍين  اغَل ارگًََهي:

كٌين، ٍ يا در ًًگاُ  طستيًيا كج ى دادلن تا را تلَيشيَى

تخت خَاب ٍ تِ حالت ًين خيش هطالؼِ ًكٌين. رػايت 

ّاي هختلف  ضَد تز رٍي ديسك ايي هَارد تاػث هي

 ٍارد ًطَدفطار ، (ّا كوز، گزدى ٍ سايز لسوت )

  

 

 

 

 

 


