
ديسككمر فتق

مهره بين ديسك زدگي بيرون به كمر ديسك مـيفتق گفته كمري ايـنهاي شـود.

مي عضالني گرفتگي با همراه كمر درد باعث معموال درعارضه تحتـاني انـدام به كه شود

مي پيدا انتشار گرفتار عصب كند.مسير

فعاليت انجام با فشارهادرد و شدن بلند شدن، خم مانند ناشـيهايي هاي كشش و

مي برطرف بستر در كردن استراحت با معموال و شده تشديد عطسه و سرفه شود.از

منزل: در مراقبت
مي زير موارد رعايت گرامي كمـكبيمار نقاهـت دوره كردن سپري در شما به تواند

نمايد:

وزن: كنترل

نماييد.♦ حفظ مطلوب درحد را خود وزن

ر راه و ايستادن درست فتن:طريقه

گيرند.♦ قرار مستقيم خط يك در رانتان مفاصل و ها شانه ها، گوش كه بايستيد طوري
نماييد. حفظ را وضعيت اين رفتن راه حين در

كنيد.♦ اجتناب وضعيت يك در طوالني مدت به ايستادن از

پاشنه♦ با راحت و نرم هاي كفش از رفتن راه زمان كنيد.سانتي3-4در استفاده متر

صورتي♦ ميدر رفتن راه حين دهيـد،كه جهـت تغيير چپ يا راست سمت به خواهيد
بچرخانيد. را تنه سپسكل و داده حركت نظر مورد سمت به را پاهايتان ابتدا

نماييد.♦ استفاده صاف و سفت كامال گاه تكيه با صندلي از نشستن موقع در

كمـي♦ نشسـتن كوتاهي مدت از پس كنيد، اجتناب طوالني مدت به نشستن قـدماز
بشينيد. مجددا و بزنيد

صندلي♦ با متناسب كارتان ميز باشد.ارتفاع تان

هم♦ تقريباً زانوهايتان كه بشينيد صندلي روي همـينطوري به گيرد. قرار باسن سطح
دهيد. قرار پاهايتان زير يكچهارپايه جهت

مي♦ كه صـافزماني با و بياييد صندلي جلوي به شويد بلند نشسته وضعيت از خواهيد
برخيزيد جا از جلو به كمر كردن خم بدون و پاها .كردن



كردن بلند اشياء:كردنوحملطريقه

حت♦ اشياء، كردن بلند شيءدرموقع ترين سبك ي
و نمائيـد خودداري كمر كردن خم از زمين روي از
فاصـله تـرين نزديك در و كرده خم را زانوهايتان

شيء به كنيد.نسبي بلند آنرا و بشينيد

بستر: از برخاستن و خوابيدن طريقه

مي♦ استفاده فنري هاي تخت از دهيد.اگر قرار تشكخود زير سفت تخته يك كنيد

نخوابيد.االمكاحتي♦ شكم روي ن

مي♦ طاقباز دهيد.اگر قرار زانوهايتان زير بالش يك خوابيد

وارد♦ فشار تخت روي بر حاليكه در و بچرخيد پهلو به ابتدا بستر از برخاستن زمان در
گيريد.مي قرار نشسته وضعيت در كنيد
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