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 پيشگفتار

پس از عمل جراحي ديسك كمر و ترخيص از بيمارستان، مراقبت              
صحيح بيمار در منزل، مهمترين اصل در بهبودي است. به همين              
منظور اين راهنما تدوين گرديده تا شما با اصول مراقبت در منزل               
پس از جراحي ديسك كمر آشنا شويد. البته توصيه ها و دستورات               
پزشك معالج، بر دستور العمل هاي اين راهنما ارجحيت دارند. بديهي 
 است مطالب اين راهنما، جايگزين كتب مرجع پزشكي نمي باشد.

 مقدمه

از آنجايي كه شما نقش بسيار مهمي در بهبودي خود پس از جراحي              
داريد در اين راهنما گام به گام با شما در چگونگي انجام مراقبت                 
هاي پس از عمل جراحي ديسك كمر، همراه مي شويم. در مجموع             
مراحل جراحي ديسك كمر را مي توان به سه مرحله تقسيم نمود كه           

 عبارتند از:
 مرحله پيش از جراحي 
 روز جراحي 
 مرحله پس از جراحي 

بايد بدانيد در بيماران مختلف مدت زمان هر مرحله متفاوت است. از             
طرفي دستور انجام اقدامات الزم براي هر مرحله در حيطه اختيارات            

 پزشك معالج بوده و با نظارت وي انجام مي گيرد.
 

 اطالعات عمومي در مورد ستون فقرات و ديسك كمر

 ستون فقرات

ستون فقرات از مهره هاي       
استخواني تشكيل شده است    
و در داخل هر مهره سوراخ       
بزرگي وجود دارد. اين مهره     
هاي استخواني توسط رباط     
ها و عضالت در يك راستا       
قرار گرفته و در نتيجه           
سوراخ درون آنها كانال         
نخاع را بوجود مي آورند كه      
از داخل اين كانال در طول       

 ستون فقرات، طناب عصبي نخاع عبور مي كند.
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 ديسك كمر و وظيفه آن

بين مهره هاي ستون فقرات بافت خاصي به صورت صفحه بالشتك           
مانند قرار دارد كه ديسك ناميده مي شود. نقش ديسك، انعطاف               
پذيري ستون فقرات، جذب ضربه ها و فشارهايي است كه به ستون             

 ديسك بين مهره اي مهره ها وارد مي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعات عمومي در مورد

 آسيب ديسك كمر و جراحي آن 

 آسيب ديسك كمر

آسيب ديسك كمر به دنبال فشار بيش از حد به ديسك و وجود                  
نيروهاي چرخشي و تغييرات تدريجي ناشي از افزايش سن بوجود مي  
آيد. زماني كه ديسك كمر به هر علت آسيب ببيند، ممكن است                
داخل كانال نخاعي شده و آن را تنگ نمايد كه به آن هرني )فتق(                
ديسك گفته مي شود. به عبارتي باعث فشار بر روي ريشه هاي                
عصبي شود. در اين مرحله عاليم و عوارض بيماري ديسك كمر               

 ظاهر مي شود.
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 عمل جراحي ديسك كمر

در عمل جراحي ديسك كمر، محتواي ديسك و ساير بافت هايي كه            
به داخل كانال نخاع نفوذ كرده اند، توسط جراح برداشته مي شود.               
بنابراين پس از عمل با برطرف شدن تنگي كانال نخاع، فشار از روي     
ريشه هاي نخاعي برداشته مي شود و عالئم ناشي از فشار ديسك              

 كمري نيز بهبود مي يابد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نكاتي را كه قبل از ترخيص و رفتن به منزل بايد

 بدانيم و انجام دهيم

      اكثر بيماران دو تا پنج روز پس از جراحي از بيمارستان مررخرص
 مي شوند.

   حداقل براي دو هفته اول اقامت در منزل، نياز به يك نفر كمرك
داريد، بنابراين قبل از ترخيص هماهنگي هراي الزم در ايرن           

 خصوص را انجام دهيد.
  مسير بيمارستان تا منزل را مي توانيد با اتومبيل سواري طي كنيد

و معموال براي انتقال نيازي به آمبوالنس نيست. در صورت نيراز،   
 پرستار شما هماهنگي الزم را انجام خواهد داد.

        به راننده اتومبيلي كه براي جابجايي بيمار مي آيرد، يرادآوري
كنيد كه دو بالش همراه خود داشته باشد تا امكان تثبيت بيشترر  

 بيمار بر روي صندلي اتومبيل امكان پذير باشد.
         قبل از ترخيص، مكان و زمان اولين نوبت ويزيرت مرطرب را

 مشخص كنيد.
   پس از ترخيص بايد براي مدتي دارو مصرف كرد. پس به خاطر

داشته باشيد تا اطالعات الزم در اين زمينه را حتما از پزشك يرا  
 پرستار خود كسب كنيد.
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  هفته و نتيرجره    31تا  6به خاطر داشته باشيد كه زمان بهبودي
 ماه بعد از عمل جراحي حاصل مي گردد. 6نهايي تا 

      مي توانيد با نظر پزشك يا پرستار خود، يا ساعت قبل از ترر
بيمارستان، به منظور كاهش درد هنگام جابجايي مسكن مصرف 

 نماييد.
 

عالئمي كه در صورت بروز، پس از ترخيص بايد در 

 اسرع وقت به پزشك مراجعه كنيد:

 )الزم به ذكر مي باشد كه عالئم زير به ندرت در بيماران رخ مي دهد(

 بروز تب و لرز 
  ترشح از محل زخم يا خروج ترشحات چركي زرد رنگ يا بدبو از

 محل زخم
 تورم، قرمزي و گرمي در ناحيه زخم 
 باز شدن زخم 
      تورم و درد در پاها كه با باال گذاشتن پاها باالتر از سطح قرلرب

)يعني گذاشتن بالش زير پاها در حالتي كه به پشت خوابيده ايرد(   
 بعد از يك ساعت بهبود نيابد

     از بين رفتن كنترل ادرار يا مدفوع و يا عدم امكان دفع ادرار يرا
 مدفوع 

  ضعف شديد يا احساس فلج شدن در يك يا هر دو پا كه در زمان
 اقامت در بيمارستان وجود نداشته باشد

  درد شديد يا غير قابل تحمل و مداوم در ناحيه كمر كه با مسكن
 بهبود نيابد

 سرفه همراه با تنگي نفس كه از قبل وجود نداشته است 
 سر درد شديد كه با نشستن و يا خوابيدن تشديد شود 
 

 مراقبت از زخم محل جراحي

 .زخم را بايد همواره خشك و تميز نگه داشت 
 .تعويض پانسمان معموال يك روز در ميان انجام شود 
   بره    ترورم   و  زخم بايد از نظر تميزي، خشكي، عدم وجود تررشرح

 صورت روزانه ديده شود.
 .ترشح شفاف و يا خون آبه اي به ميزان اند  طبيعي است 
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      اگر زخم خشك، تميز و بدون ترشح باشد، از روز پنجمِ برعرد از
برا    را  زخرم   جراحي نياز به پانسمان نيست اما مي توانيد، مرحرل    

 پانسمان خشك نيز بپوشانيد.
 81     ساعت بعد از جراحي استحمام و تماس آب و شوينده ها برا

زخم، بالمانع مي باشد، البته نبايد آب با فشار به مرحرل زخرم        
 پاشيده شود.

  .نبايد پماد، الكل و كرم به زخم ماليده شود مگر با دستور پزشك
چون انواع مختلف بخيه توسط جراحان استفاده مي شود، در اين 
خصوص بايد از پزشك معالج سوال شود. ولي معموالً بخيه هاي  

روز بعد از عمل جراحي كشيده مي شوند و بخيره   39غير جذبي 
 هاي جذبي نياز به كشيده شدن ندارند.

  روز طول مي كشد. 1جراحت و ناراحتي در محل زخم معموال 
      محل زخم عمل جراحي در زمان بهبودي ممكن اسرت خرارش

 داشته باشد كه اين موضوع طبيعي مي باشد.
  هفته برجسته، قرمز و سفت است و بعد از  1محل زخم معموالً تا

 خواهد رفت. نرم و سفيد شده و برجستگي آن نيز از بين يك سال
 

 

 

 

 

 

 

 

 درد و كنترل آن

معموال در روزهاي اول بعد از عمل، احساس خشكي و سفتي در                
ناحيه كمر وجود خواهد داشت كه اين احساس صبح ها شديدتر                
است. در صورتي كه بعد از خارج شدن از رختخواب كمي راه برويد               

 بهبودي محسوسي به دست خواهد آمد
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 مُسكن هاي معمولي مثل استامينوفن .3
 مُسكن هاي ضد التهابي مثل بروفن و ديكلوفنا  .1
 مُسكن  هاي مخدر مثل كدئين .1
 شل كننده هاي عضالني .8

 .درد محل عمل روز به روز كمتر مي شود 
               ممكن است درد و گزگز ضعيف در پايين كمر و پاها در روزهاي

اول بعد از عمل افزايش يابد كه علت آن تورم ناشي از عمل در               
 محل جراحي بوده و طبيعي است.

 .مُسكن ها را قبل از اين كه درد شدت يابد مصرف نماييد 
 .استراحت كافي در تسكين درد موثر خواهد بود 
 .مُسكن ها را طبق دستور پزشك مصرف كنيد 
 باشد هاي مخدر نياز به دستور پزشك ميبراي مصرف مُسكن 
 .دو هفته بعد از ترخيص معموالً نيازي به مُسكن نيست 
 ًشود كه دليل   درد در ساعت هاي پاياني روز شديدتر مي          معموال

 آن افزايش خستگي بيمار است.
               در صورتي كه قبل از عمل، به صورت روزانه آسپرين استفاده

جراحي مجدداً آن را مصرف  عمل روز بعد از 1 توانيدمي كرديد،مي
 كنيد.

      هاي ديگر تحت درمان بوده ايد،      در صورتي كه به خاطر بيماري
 با نظر پزشك معالج خود درمان را ادامه دهيد.

 

 فعاليت هاي بدني و روزانه

         فعاليت بايد به تدريج و در حد قابل تحمل و رضايت بخش انجام
 شود

              بهبودي كامل معمواًل تا چند ماه طول مي كشد، لطفًا با فعاليت
 هاي بدني بيش از حد آن را به خطر نيندازيد

                بهترين ورزش راه رفتن است كه در صفحات بعد در مورد آن
 توضيحات الزم داده خواهد شد.

  تا  1هفته اول بعد از عمل از بلند كردن اجسامي كه بيش از  8در
 كيلو گرم وزن دارند، اجتناب كنيد  1

                ورزش شنا را مي توانيد طبق دستور پزشك و معموال از پايان
 هفته چهارم اقامت در منزل آغاز كنيد

 پس از جراحي، ورزش هاي سنگين ممنوع است 
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              ورزش هاي مناسب شامل پياده روي، شنا، دوچرخه سواري و
نرمش هاي ايزومتريك است. )ورزش هاي ايزومتريك يا نرمش         
هاي انقباضي ايستا، نرمش هايي هستند كه در حين انجام آن،             

 طول عضله تغيير نمي كند( 
 
                    تا حد ممكن نبايد كمر را به جلو، عقب و يا چپ و راست خم

 كنيد و هرگز نبايد كمر را به حالت چرخشي بگردانيد.
               از لباس هايي استفاده كنيد كه پوشيدن و درآوردن آنها بسيار

راحت باشد و از فرد ديگري نيز براي انجام اين كار كمك                  
 بگيريد.

                 براي بلند كردن اشياء از زانو خم شده و در حالي كه كمر صاف
 است اين كار را انجام دهيد.

 
 
 
 
 
 
 
   دو هفته اول مي توانيد به شرط كمك داشتن و يا گرفتن نرده ها

 از پله ها باال و پايين برويد.
 

 

 حمام كردن

 81 توانيد پانسمان را برداشته و استحمام  مي ساعت بعد از جراحي
 كنيد و مجدداً زخم را پانسمان كنيد.

 .تماس آب و شوينده با محل زخم بالمانع است 
  بعد از استحمام، محل زخم را خشك و با بتادين شستشو و سپس

 پانسمان نماييد.
            اگر بريس )كرست كمري( استفاده مي كنيد، در هنگام استحمام

 آن را باز كنيد.
 .در هنگام استحمام حتماً از شخص ديگري كمك بگيريد 
 .در هنگام استحمام بهتر است روي يك صندلي بنشينيد 
 .در چهار هفته اول بعد از جراحي از توالت فرنگي استفاده كنيد 
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 ورزش و پياده روي

              در دو هفته اول بعد از جراحي ديسك كمر، بهترين و تنها ورزش
 مجاز براي بيمار راه رفتن است.

  از زماني كه به خانه مي رويد راه رفتن را آغاز كنيد و به تدريج بر
 مسافت آن بيافزاييد.

                 راه رفتن كوتاه و مكرر كه با استراحت همراه باشد بهتر از راه
 رفتن طوالني است.

 .پياده روي بايد در حدي باشد كه احساس ناراحتي نكنيد 
 .پياده روي بايد در مسير صاف، تميز ، خشك و ايمن باشد 

 روش خوابيدن پس از جراحي ديسك كمر

 .از تشك بسيار نرم يا بسيار سفت استفاده نكنيد 
 .مي توانيد به پهلوها يا به پشت بخوابيد 
 .اگر به پشت مي خوابيد يك بالش زير زانوهايتان بگذاريد 
 
 
 
 
                    اگر به پهلو مي خوابيد يك بالش بين پاهايتان بگذاريد و

 زانوهايتان را كمي خم كنيد.

 
 
                     براي غلت زدن و پهلو به پهلو شدن سعي كنيد تنه و پاها

 همزمان حركت كنند.
 .روي تخت بخوابيد چون بلند شدن از روي تخت راحت تر است 

 روش بلند شدن از روي تخت

 .ابتدا به پهلو بغلتيد 
                با كمك آرنج دستي كه زيرتان قرار دارد، شانه و سرتان را باال

 بياوريد.
       در حالي كه زانوهايتان را به كمك عضالت و در حالت خميده به

 هم چسبانيده ايد، از تخت به آهستگي آويزان كنيد.
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               همين طور كه پاهايتان از تخت آيزان تر مي شود با كمك آرنج
 به حالت نشسته در بياييد.

              ،وقتي كه كاماًل روي تخت در حالت عمود و نشسته قرار گرفتيد
 كف پاهايتان را به زمين بچسبانيد.

                حالت پشتتان را كاماًل صاف نگه داريد و در حالي كه عضالت
 ران را منقبض كرده ايد، بايستيد.

 نشستن بر روي صندلي و داخل ماشين

 .در روزهاي اول به مدت طوالني ننشينيد 
                  ،به خاطر داشته باشيد كه از مبل هاي نرمي كه فرو مي رود

 استفاده نكنيد.
            صندلي مناسب براي نشستن بايد سفت بوده و جاي دست داشته

باشد. همچنين در هنگام نشستن كف پاها بر روي زمين قرار               
 گرفته و پشت صندلي ثابت باشد.

                  در هنگام نشستن پاي خود را روي هم نيندازيد و به صورت
 موازي نگه داريد.

             هنگام نشستن و برخاستن از روي صندلي كمرتان را خم نكنيد و
 از دست ها براي فشار به صندلي استفاده نمائيد.
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 سواري داخل ماشين و رانندگي كردن

                  تا حد امكان در دو هفته اول بعد از عمل، سوار ماشين نشويد
 مگر آن كه قصد مراجعه به پزشك را داشته باشيد.

 .همواره در صندلي جلو بنشينيد و كمربند ايمني را ببنديد 
               در ماشين در حالي كه يك بالش پشت كمرتان است به پشتي

 صندلي تكيه دهيد.
              اگر مجبور شديد مسافتي طوالني سوار ماشين شويد، حتمًا هر

دقيقه بعد از عمل آن هم با نظر جراح مي توانيد در مسيرهاي  81
 كوتاه رانندگي كنيد.

 

در شروع رانندگي پس از دوره نقاهت جراحي، توجه 

 به نكات زير الزامي است: 
 

 .مسافت هاي كوتاه برانيد 
 .در ساعات شلوغ رانندگي نكنيد 
 .در مسيرهاي آشنا رانندگي كنيد 
 .از بالش براي تثبيت ناحيه كمر استفاده كنيد 
               در هنگام دنده عقب رفتن از آيينه ماشين استفاده كنيد و از

 ناحيه كمر به عقب بر نگرديد.
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 فيزيوتراپي

 پزشك انجام مي شود. دستور طبق فيزيوتراپي 
                معموال فيزيوتراپي از هفته چهارم بعد ا ز عمل شروع و ممكن

 است تا شش هفته ادامه داشته باشد.
            در فيزيوتراپي ضمن تقويت كمر و پاها به شما آموزش داده مي-

 شود تا فعاليت روزانه خود را به نحو صحيح انجام دهيد.
 

 سيگار كشيدن

مؤكدًا توصيه مي شود از كشيدن سيگار و يا نشستن در محيطي كه              
ماه پرهيز كنيد زيرا سيگار        6تا    8ديگران سيگار مي كشند براي        

 بهبودي محل عمل جراحي را به تأخير مي اندازد.

 رفع يبوست

بعد از عمل جراحي به داليل مختلف ممكن است يبوست ايجاد شود.  
براي پيشگيري از يبوست راه برويد، آب و مايعات به ميزان كافي                
بنوشيد، از غذاهاي حاوي فيبر مانند سبزيجات، ميوه ها و ساالدها              
استفاده كنيد. مي توانيد از مسهل هاي ماليم مانند شربت شير                 
منيزيوم نيز استفاده كنيد. در صورت عدم اجابت مزاج به مدت دو                

 روز، حتماً به پزشك اطالع دهيد.
 به خاطر داشته باشيد حتماَ از دستشويي فرنگي استفاده كنيد.

 

 بستن كرست كمري و بريس

هفته  6تا  8طبق نظر پزشك كرست كمري را ببنديد كه معموال بايد 
 ادامه دهيد و تنها در هنگام خواب بريس و كرست كمري را باز كنيد.

شود )فيوژن: عمل   در مواردي كه فيوژن مهره هاي كمري انجام مي        
جراحي كه در آن چند مهره كمرري با پيچ و ميله به هم فيركس                  

شود( براي شما بريس تجويز مي شود كه الزم است حداقل براي            مي
مدت سه ماه در زمان انجام فعاليت هاي روزانه از جمله راه رفتن و                
نشستن استفاده شود و مدت سه ماه بعد نيز موقع انجام فعاليت هاي             

 روزانه بجز نشستن، بسته شود. 
در طي اين مدت بريس با ممانعت از خم شدن و پيچش در ناحيه                 
مهره هاي كمري موجب مي شود تا فيوژن استخوان اوليه در ناحيه             

 جراحي انجام شود.
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پس در طي اين مدت از خم شدن به جلو، عقب، چپ يا راست                    
 خودداري كنيد.

 

 تغذيه

  .تغذيه خوب از ضروريات بهبودي است 
                ،تغذيه سالم و متنوع داشته باشيد و به ميزان كافي از پروتئين

 فيبر، ميوه هاي تازه و سبزيجات استفاده كنيد.
                  در هفته اول بعد ا ز عمل، ممكن است كم اشتها شويد، به ياد

 داشته باشيد كه به حد كافي مايعات بنوشيد.
 .هرگز در حالت دراز كشيده چيزي ميل نفرمائيد 
 غذاهاي حاوي حد ممكن از خوردن تا وزن از اضافه جهت جلوگيري 

جات، شيريني  زميني،سيب  برنج،  مانند  نشاسته  و  هاكربوهيدرات
 ماكاروني و غذاهاي خيلي چرب پرهيز نماييد.

 

 برگشت به كار

زمان دقيق برگشت به كار روزانه در حداقل زمان ممكن، توسط                
پزشكان مشخص خواهد شد كه البته بستگي به وسعت عمل، نوع             
شغل و سرعت بهبودي شما دارد. به طور معمول شش هفته بعد از               

هاي گذشته خود را مجدداً آغاز نماييد.       توانيد فعاليتعمل جراحي، مي
البته در صورت داشتن كار بدني سنگين به زمان بيشتري براي                

 استراحت در منزل احتياج خواهيد داشت.
به ياد داشته باشيد در روزهاي اول كار، حتماً ساعت كارتان را كاهش 

 دهيد.



15 

 

 



16 

 

 طراحي و چاپ: روابط عمومي بيمارستان آتيه  

و شهيد   شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي  آدرس بيمارستان: تهران، 

 بيمارستان آْتيه  دادمان،

 12728تلفن بيمارستان: 

 11018088فاكس بيمارستان: 

 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 


