
ديسكگردن فتق

بيرون يعني گردن ديسك مهرهفتق بين نرم ماده ناحيـهزدگي فقـرات سـتون هـاي
مي ناحيه آن عصب به فشار باعث كه گـردن،گردن سفتي و درد شكل به نشانه اين گردد.

مي بروز كتف و شانه باالي نمايد.نواحي

جراحي شما گردن ديسك فتق درمان جهت چنانچه گرامي مـيبيمار شـود،انجـام
مي جلب زير نكات به را شما نمايم:توجه

عمل: از بعد مراقبتهاي
مدت• بـدن12-24به كه طوري به بكشيد دراز تخت روي بر عمل از بعد تـانساعت

باشد. صاف كامال

قابـل• درد گـردن، ناحيـه بـه آن زدن پيونـد و لگن از استخوان برداشتن صورت در
خوامالحظه تجربه را مياي موثر شما درد تسكين جهت مسكن بنابراين كرد. باشد.هيد

نشـانه• اين شد. خواهيد بلع در اختالل و گلودرد، دچار شما تورم، بروز علت رابه هـا
ازمي خـودداري و بخـور دستگاه از استفاده گلو، مكيدني هاي قرص از استفاده با توانيد

اختال بروز صورت در نمائيد. طرف بر كردن پـورهصحبت شـكل به را غذا بلع، عمل در ل
نمائيد. مصرف

آمـوزش• شـما به نمائيد. استفاده طبي گردنبند از گردن حركات در محدوديت جهت
مي راداده خـود بـدن گـردن، جـاي به ديگر، طرف به يكطرف از كردن نگاه براي شود

بچرخانيد.

س• تا بگيريد كمك كسي از بايد بدني وضعيت تغيير شانهجهت درر، سينه قفسه و ها
گيرند. قرار صحيح وضعيت

ناحيـه• در انـدازه از بيش فشار احساس يا عمل ناحيه در شديد درد وجود صورت در
دهيد. اطالع مربوطه پزشك به خونريزي و كبودي گردن،

نگـه• خشك و تميز را عمل ناحيه (زخم آوريد عمل به مراقبت جراحي ناحيه زخم از
داريد).

صور• يـادر قرمزي تب، نظير: عفونت به مربوط هاي نشانه و عالئم گونه هر مشاهده ت
برسانيد.تحريكشدگي، مربوطه پزشك اطالع به را مراتب درد، افزايش و ترشح

نمائيد.• اصالح و تعديل را خود فعاليتهاي

از• نمانيد.30بيشتر باقي ايستاده يا نشسته وضعيت در دقيقه

كردن،• خم ورزيد.از خودداري گردن كردن كج و چرخاندن كشيدن،

نمائيد.• اجتناب طوالني مدت به رانندگي از



را• گـردن خميدگي و نموده بالشخودداري از استفاده يا دمر وضعيت در خوابيدن از
چـپ يـا راسـت طـرف به كه دهيد قرار وضعيتي در را سر برسانيد. حداقل به تخت در

نباشد. متمايل

م• تشك نمائيد.از استفاده ناسب

كنيد.• پا به كوتاه پاشنه كفشهاي

نمائيد.• تمرين را كاهشاضطراب و سازي آرام روشهاي

فعاليتهـاي• راننـدگي، پله، از رفتن باال اشياء، كردن بلند زمينه در پزشك دستورات
كار محل به بازگشت و بدني كارهاي ورزش، كنيد.جنسي، رعايت را

از• همچنان نداده ديگري پزشكدستور زمانيكه تا

گردنبد، بازكردن حين نمائيد. استفاده طبي گردنبند

داريد. نگاه حركت بي و ثابت را خود گردن

مي10• شما عمل انجام از پس اسـتحمامروز خـود بسـتگان از يكـي كمـك با توانيد

.نمائيد

زخ• سريعتر ترميم غذايجهت عمل ناحيه م

نماييد.پرپروتئين ميل

گردنديسكفتق
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