تاريخ مراجعه بعدي:
مراقبتهای پس از عمل در جراحی ديسک گردن
 -1بيماران بايد تا زمان اولين ويزيت پس از عمل
گردن بند طبی نوع سخت داشته باشند .اين گردن بند
بايد به صورت شبانه روزی بسته شود.

رژيم غذايي:
آدرس پزشك:
نمونه پاتولوژي:
تاريخ انجام پانسمان:

 -2بيماران نياز به استراحت مطلق در بستر ندارند.
 -3از آنجا که عمل جراحی از جلوی گردن انجام شده
است ،بيمار ممکن است هنگام بلع غذا احساس درد
در گلو و مری بکند ،لذا توصيه می شود در روزهای
اول پس از عمل رژيم غذايی محدود به مايعات شود.
با کم شدن درد می توان از غذاهای نرم و پس از آن
از غذای معمولی استفاده شود.
-4در صورتی که از پانسمان ضد آب استفاده میکنيد
از روز بعد از عمل می توانيد استحمام کنيد.
-5از روز چهارم بعد از عمل می توانيد به شکل
معمول استحمام کنيد و شستشوی محل جراحی بالمانع
است .اما پس از استحمام کامال محل عمل را خشک
نموده و سپس پانسمان کنيد .برای خشک کردن محل
عمل از وسايل گرم کننده مانند سشوار استفاده نکنيد.
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-6داروهای شما به تعداد الزم نسخه شدهاند .دقت کنيد
که داروها را به تعدادی که تجويز شدهاند از داروخانه
تحويل بگيريد .برخی از داروها قبل از روز ويزيت
تمام خواهند شد .تکرار آنها الزم نيست.
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آقاي دكتر پيروزبخت

درمان ديسک گردن

تعريف گردن درد
گردن درد زمانی اتفاقی می افتد که مفصل بين
دو استخوان در وضعيتی قرار می گيرد که سبب
کشش بيش از حد نسوج نرم اطراف مفصل می
شود .اين حالت در مورد هر يک از مفاصل بدن
صادق است ،اما در مورد ستون فقرات عوامل
ديگری نيز دخالت می کنند.
اين حالت ممکن است به علل زير اتفاق بیفتد:
مدت طوالني در وضعيت بدی بنشينيم  .يا ممکن
است در تمام طول شب طوری بخوابيم يا دراز
بکشيم که در حالت خوابيده يا درازکش سر در
وضعيت بدی قرار گيرد يعنی به يک نقطه از آن
فشار بيشتر وارد شود .و يا هنگام کار ،بدن در
وضعيت کشش شديد قرار گيرداز تمام اين
فشارهای وضعيتی ،بد نشستن يعنی نشستن در
حالی که سر به طرف جلو آمده است رايج ترين
حالت بد قرار گرفتن است ،بد قرار گرفتن به
خودی خود می تواند گردن درد ايجاد کند ،ولی
پس از تشديد ناراحتی های گردنی ،اغلب
وضعيت نامناسب ،ناراحتی گردن را شدت
بخشيده و آن را به معضلی دائمی تبديل می کند.

ممکن است هر کدام از عالئم زیر وجود
داشته باشد:
▪درد در گردن ،که به کتفها ،باالی شانهها ،قسمت
فوقانی بازوها ،دستها ،يا پشت سر تير میکشند.
▪صدای سايش به هنگام حرکات گردن يا عضالت شانه
▪بیحسی يا گزگز در بازوها ،دستها ،و انگشتان؛
مقداری از دست رفتن حسهای مختلف در دستها؛ و
اختالل در بازتابها (رفلکسها)
▪ضعف عضالنی و تحليل رفتن عضالت؛ کاهش بازتابها
▪گيجی؛ راه رفتن نامتعادل
▪با پيشرفت بيماری ،بیاختياری ادرار و عدم کنترل مثانه،
و نيز ضعف در پاها به وجود میآيد.
▪خشکی گردن
▪سردرد

عالئم ديسک گردن عبارتند از
درد :درد بيمار بصورت تير کشنده به شانه ،بازو،
ساعد و دست انتشار پيدا ميکند.
اختالل حسی :بر حسب اينکه کدام ريشه عصبی در
گردن تحت فشار قرار بگيرد قسمت های متفاوتی از
اندام فوقانی و دست ممکن است دچار کاهش حس،
خواب رفتگی وگزگزشود.
اختالل حرکتی:بر حسب اينکه کدام ريشه عصبی
در گردن تحت فشار قرار بگيرد عضالت متفاوتی در
اندام فوقانی و گردن دچار کاهش قدرت ميشوند .در
صورت مزمن شدن بيماری ،ممکن است عضله
مربوط به عصب مورد نظر دچار الغری شود.

در مراحل اوليه درمان ديسک گر ،استراحت و بی
حرکتی گردن است.
استفاده از بريس يا کشش در درمان بيماران مبتال به
ديسک گردن مفيد می باشد.
استفاده از مسکن ها مثل داروهای ضد التهاب برای
درمان بيماران مبتال به ديسک گردن طبق دستور
پزشك.
استفاده ازداروهای شل کننده عضالني طبق
دستورپزشك.
درمان جراحی ديسک گردن در صورت وجود
اختالالت حسی – حرکتی قابل توجه  ،عالئم فشار بر
روی نخاع و دردی که تسکين نمی يابد.
تغذيه :رژيم غذايي خاصي توصيه نمي شود.بدليل
فشار وزن زياد بر روی نخاع کمری  ،توصيه به کاهش
وزن در افراد مبتال به ديسک گردن که دارای وزن زياد
ميباشند.

توصیه به بیمار:
به بیماران مبتال به دیسک گردن توصیه می شود که به
مدت  1 – 3روز بر روی تشک سفت استراحت کنند و از
کمپرس گرم و مرطوب به مدت  12 – 02دقیقه در پشت
گردن  ،چندبار در روز استفاده کند ( کمپرس گرم باعث
شل شدن عضالت سفت و کاهش درد میشود ) .در صورت
عدم پاسخ  ،توصیه می شود که ورزش های ايزومتريک
گردن برای تقويت عضالت گردن و رفع درد دیسک گردن
انجام شود.

