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 جراحی دیسک گردن
تخریب شده و دچار بیرون زدگی زمانیکه به علل مختلف مثل حرکات ناصحیح و مضر، افزایش سن و غیره دیسک بین مهره های گردن 

گردد و دیگر نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد، آن ناحیه از مهره ها دچار درد شده و ممکن است بخش های وابسته دیگر مثل 

ست جراحی و ممکن اجراح مغز واعصاب تشخیص بیماری توسط   شانه ها و دست ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی پس از

 .دیسک گردن تجویز گردد

 :مراقبت های بعد از جراحی دیسک گردن

 .رعایت این نکات از احتمال بروز عوارض پس از آن کاسته و در کسب نتیجه موفق تر تاثیر گذار خواهد بود

 مراقبت از زخم ها و حمام رفتن پس از جراحی دیسک گردن .1

 به آن توجه ویژه داشته باشید مراقبت از زخم ها می باشد که در دو هفته  گردن دیسک جراحی عمل مهمترین اقدامی که باید بعد از

 .اول بسیار حائز اهمیت است. در جراحی دیسک گردن اغلب از بخیه های جذبی استفاده می شود

 ساعت بعد از عمل پانسمان برداشته نشود. 24تا  42ترجیحًا ، توصیه می شود 

 را برداشته و محل عمل را از نظر هماتوم و خونریزی چک نماید. فقط پرستار مجاز است پانسمان 

  روزانه پانسمان زخم ها را تعویض نموده و سعی کنید زخم ها و اطراف آن را تمیز و پاکیزه نگه دارید تا از به وجود آمدن هر گونه

ا را به بتادین آغشته کرده و سپس به آلودگی در محل آن ها جلوگیری شود. بهتر است هنگام عوض کردن پانسمان، ابتدا زخم ه

کمک گاز استریل مرطوب شده با سرم شستشو، بتادین را پاک کنید و در نهایت مجدد زخم ها را با گاز استریل خشک و چسب، 

 .پانسمان نمایید

   گردنجراحی دیسک نیازها و اولویتهای آموزشی بیماران 

 آموزش آمادگی قبل از عمل

 رژیم غذایی بعد از عمل

 آموزش کنترل محل عمل از نظر خونریزی

 تسکین درد بعد از عمل

 استراحت و زمان خروج از بستر بعد از عمل

 میزان ونوع فعالیت بعد از عمل

 آموزش فیزیوتراپی اندامها

 وجوراب آنتی آمبولی طبی یا  گردنبندنحوه استفاده از 

 مصرف صحیح داروها

 آموزش عالیم عفونت و هشدار
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 استحمام از روز پنجم بعد از عمل بالمانع است 

 د در غیر اینصورت میتوانیار خوبی بجای گاز استریل خشک و چسب باشد. البته استفاده از پانسمان های ضد آب نیز می تواند راه ک

 .در این صورت استحمام کردن نیز آسان تر خواهد بودزخم را با وازلین چرب کرده  که 

 استفاده از گردنبند طبی پس از جراحی دیسک گردن .4

 است.استفاده از گردنبند طبی  مراقبت های بعد از جراحی دیسک گردن یکی دیگر از 

  هفته بسته باشد.در هفته اول بصورت شبانه روزی و از هفته دوم بیمار مجاز است موقع خواب و استراحت  4که باید حتما کالر تا

 گردنبند را باز نماید.

   گردنبند طبی می تواند با محدود کردن حرکات گردن به جوش خوردن استخوان جراحی شده کمک نماید از این رو چنانچه استفاده

از گردنبند طبی برای بیمار تجویز شده است می بایست از آن به صورت شبانه روز استفاده کرده و آن را تا مدت زمان گفته شده 

توسط پزشک متخصص بر روی گردن خود بسته نگه دارد. البته با مشورت پزشک متخصص خود و استفاده از بالش های مخصوص 

 .ش باز نمایدمی تواند آن را به هنگام خواب از گردن

  در نظر داشته باشید سایز گردنبند طبی باید با گردن بیمار متناسب باشد چرا که در صورت کوچک بودن می تواند مشکالت زیر را

 :برای او به وجود آورد

 بروز فشار بر روی گردن و چانه 

 ایجاد تعریق و خیس شدن پانسمان ها و در پی آن بروز عفونت 

 م در زیر گردن بیمار و غیرهاحتمال به وجود آمدن زخ 

 همچنین اگر سایز آن بزرگ باشد در واقع بستن آن هیچ فایده ای نداشته و کمکی به بهبود بیمار نخواهد کرد. 

 طرز خوابیدن بعد از عمل دیسک گردن .3

 وارد نشود. از این رو باید به گونه ای باشد که به گردن و مهره های آن هیچ گونه فشاری  نحوه خوابیدن پس از جراحی دیسک گردن

باید به شکلی بخوابید که سطح بدن و سرو گردن شما با هم در یک راستا قرار گیرد بنابراین توصیه می شود به هنگام استراحت روی 

 .تختی که تشک ابری سفت دارد خوابیده و زیر سر خود از بالش طبی با ارتفاع مناسب استفاده نمایید

 یز باید ابتدا به پهلو چرخیده سپس پاها را از لبه تخت آویزان کنید و در نهایت به کمک دست از جای برای بلند شدن از روی تخت ن

 .خود برخیزید

 کرد؟ دیگردن چه با سکید یتورم دستها بعد از جراح ایبا درد گردن و شانه و دست و گزگز  .2

 کشنده به دستتان ریشما را نگران کند اگر درد ت دیقابل انتظار است و نبا یتا چند هفته پس از جراح یدرد در محل عمل جراح وجود 

 بوده است. زیآم تیشما موفق یجراح یعنی افتهیبهبود  ایکمتر شده 

 بعد از عمل  ایاز عمل وجود داشته باشد و  قبلرو به بهبود خواهد رفت، اما گزگز دستها که ممکن است از  جیبه تدر یدرد محل جراح

 د،یاشب ابتیمثل د یانهیزم یهایماریدارد و اگر شما مبتال به ب ازین یبهبود یدو ماه برا یکیاز  شیب ینشان دهد احتماال زمان خود را

 .صورت ممکن است بطور کامل برطرف نگردد نیمربوط به آن باشد که در ا تواندیم یگزگز و خواب رفتگ نیاز ا یسهم

 ر در طول شب بهت دنیدر پاها شود که معموال با باال قرار دادن آنها و خواب یبه درد ممکن است سبب تورم مختصر هیثانو یحرکت کم

از دستها ممکن است نشانه اول  یکی ایاز پاها  یکیدر عضالت خصوصا در  یو سفت یدردناک، توام با قرمز د،یاما تورم شد شود؛یم

 .و درمان است یو بررس یتوجه جد ازمندیخطرناک بوده و ن یگاه که ذاتا مهم و دلخته در عروق باش جادیا
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 بعد عمل و با شدت کمتر لزوما نگران کننده هیاول یبه دستها و شانه ها خصوصا بعد از بهبود رکشندهیبازگشت درد ت نکهیا تینها در 

رطرف با ب جیدرد گردد که به تدر نیدو هفته سبب ا یکیممکن است رخ داده و تا  یبعد از عمل جراح یعصب یها شهی. التهاب رستین

 خواهد کرد.  یط یشدن التهاب روند کاهش و بهبود

 غذا خوردن ایساده با دست مثل بستن دکمه  یتهایخصوصا همراه با احساس ضعف در دستها و اختالل در انجام فعال شروندهیدرد پ 

 .توسط جراحتان کند یاورژانس تیزیو ازمندیمهم بوده و شما را ن اندتویادرار کردن م ایو ضعف در پاها و اختالل راه رفتن 

  با بستن گردنبند انجام شود بعد از جراحی دیسک گردنیکماه رانندگی. 

  با توجه به اینکه رانندگی کردن مستلزم حرکات مداوم گردن به اطراف می باشد از این رو پیشنهاد می شود تا زمان بهبودی و بدون

 .پزشک خود رانندگی نکنیدکسب اجازه از 

 

 مصرف کرد؟ یبعد از جراح دیرا با ییچه داروها .5

 داروها را بطور منظم و با دستور پزشک مصرف  نی. اشوندیم زیتجو یبعد عمل جراح یمدت یمعموال برا یخوراک یکهایوتیب یآنت

 یرااز پزشک خود ب دیتوانیبود م دیعالئم شد نیاگر ا شوند،یداروها سبب درد ،سوزش و نفخ معده و تهوع م نیاز ا یاری. بسدیکن

 رسان خواهند بود بیمناسب شما شوند قطعا مضر و آس هیحاالت مانع تغذ نیخصوصا اگر ا دیریآنها مشورت بگ رییتغ ایقطع 

 .است یزخم ضرور میترم یبرا یمناسب بعد عمل جراح هیچرا که تغذ

 

 مانند  ییداروها شوند،یبرش خورده استفاده م یالتهاب بافتها نیو تسک یکاهش درد محل جراح یبرا ضد التهاب یداروها

ها آن ینقش ضدالتهاب ست،یدرد ن نیداروها محدود به تسک نای عملکرد شد اشاره که همانطور …و  بیو سلکوس کلوفناکید

 .کمک کند یعاد یعتر شما به زندگیبه کنترل التهاب محل عمل و بازگشت سر تواندیم

 

 ث  نیتامیمکملها، و نیخود را دارند و در صدر ا گاهیجا زین شوندیم زیزخم تجو امیدر الت عیکه به منظور تسر ها نیتامیو یمولت

و شما  شودیم زیدر بهبود و جوش خوردن استخوانها دارد و معموال به صورت مکمل تجو یادیهم سهم ز میقرار دارد. مصرف کلس

 ای یویمثل مشکالت کل یانهیمشکل زم نکهیمگر ا دیبه بدن خود برسان زین یشتریب میکلس ات،یبا خوردن لبن دیتوانیم

 یقیتزر یاز داروها دیاستخوان شد یپوک لیبه دل ی. گاهدیداشته باش میکلس سمیمرتبط با متابول یهایماریب ای دیروئیپارات

 .گرددیآن و کمک به جوش خوردن استخوانها استفاده م عیدرمان سر یبرا یرجلدیز

 

 بیه آسک مارانیب یکه در برخ نیو پره گابال نیشده مانند گاباپنت کیتحر یعصب یبافتها یدهنده  نیو تسک تیتقو یداروها 

 .وندریو گزگز شده اند بکار م یسازش یبوده و خصوصا سبب دردها دیو شد یزده جد رونیب سکیفشار د لیبه دل یبافت عصب

 

 ت پوس ریدارو در ز نی. اشودیستون فقرات استفاده م نیخصوصا سنگ یبعد از جراح مارانیدر اکثر ب ضدانعقاد یقیتزر یدارو

 که جراحتان یکار را تا مدت نیا دیتوانیخود شما م ده،یتوسط فرد آموزش د قیو بعد از دو سه بار تزر گرددیم قیاطراف ناف تزر

 .دیصالح بداند ادامه ده
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 شهرستان انتقال دهم؟ ایخود را به منزل  ماریب چگونه

چند  خود بلند شده و یبار از صندل کی ریدر طول مس تواندیم ماریب ،کند زیپره یصندل یرو یاز نشستن طوالن ماریبهتر است ب معموال

 قدم راه برود.

 یور یراحت تیدر وضع ماریجلو خوابانده شده و ب یصندل ایبکشد و  رازعقب د یصندل یرو ایبهتر است  یشخص هینقل لیدر مورد وسا

 داشته باشد. یساعت توقف و استراحت کیتا  قهیدق 25و هر  ردیآن قرار گ
 

 به پزشک جراح خود مراجعه کنم؟ دیفورا با یدر چه صورت

 یهرنوع ترشح از محل عمل جراح .1

 که در باال ذکر شد ییهایژگیپاها با و ایدستها  ایدر محل عمل  یرعادیهرنوع تورم غ .4

 از دو روز شیباال و مداوم بتب  .3

 دیسردرد شد .2

 دیشد یپوست و عالئم گوارش یبه داروها مانند خارش و قرمز تیحساس .5

 ادرار یاریاخت یدر دفع ادرار و ب یاحساس ناتوان .۶

 اختالل در راه رفتن ایدر دستها خصوصا همراه با احساس ضعف در حرکت آنها  شروندهیو پ دیدرد شد. ۷

 طول روزهای بعد از عمل محل زخم دچار گوشت اضافی گردید به پزشک مراجعه نمائید. اگر در 4

 

 گردندیسک  تحت عمل جراحیتشخیصهای پرستاری در بیماران چند نمونه از   

 درد حاد

 اختالل در تحرک

 خطر عفونت

 اضطراب

 کمبود آگاهی

 اختالل در حرکات گوارشی

 یبوست خطر 

خطر بروز اختالل در پرفیوژن بافتی )حس و حرکت 

 اندامها( 

 

 خطر بروز تاخیر در بهبودی بعد از جراحی

 خطر احتباس ادراری

به علت  ینامناسب پس از جراح یتنفس یلگوا

 و عدم تحرک ونیالسیپوونتیها

 ختالل در الگوی خوابا

 خطر خونریزی 

 خطر شوک 
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