
 

 تیوارستاى ضْیذ تْطتی تٌذراًسلی

 

 

چیست ؟ هْرُ ستَى کردى خطک یا فیَشى  

 

 

 

 

 

 

پرستاری کارضٌاس فرد ضیایی هرین: کٌٌذُ تْیِ  

 



 

 

 

 

اهداف 

. تیوار یا ّوراُ تتَاًذ ػول خراحی فیَشى را تؼریف کٌذ -1

. ػلل ػول خراحی را تیاى ًوایذ -2

.  ا تیاى ًوایذر در تیوارستاى هراقثت پس از ػول خراحی-3

 .فؼالیتْای پس از ترخع راتیاى ًوایذ -4

. ػالین ّطذار دٌّذُ ترٍز ػفًَت راتیاى ًوایذ-5

. زهاى هراخؼِ تِ پسضک هؼالح را  تیاى ًوایذ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فیوشى

 خراحی ػول از ًَع ایي در. است ّن تِ ّا هْرُ اتػال هؼٌی تِ فقرات ستَى در ّا هْرُ کردى  خطک یا فیَشى

 دیگر یا ٍ ًاپایذاری درد، تردى تیي از خراحی ػول ایي از ّذف. ضًَذ هتػل ّن تِ هْرُ چٌذ یا ٍ دٍ است هوکي

 .است ّا هْرُ تیي حرکت تردى تیي از ٍسیلِ تِ تیواری ػالئن

 

 

 

 

 : شودیاستفاده م ریز یها یهاریجوش دادى ههره ها در درهاى ب ای وشىیز فا

 ػلت فلح هغسی ، تیواری ػػثی  فقرات تِ  ی ستَىتذ ضکل غاف ضذى-

ٍیا ّر ًَع اختالل دیگر کِ تِ ػلت درگیری ستَى فقرات تاضذ ( اسکَلیَز )اًحراف در ستَى فقرات -

ػٌَاى ٍسیلِ ای ترای پیطگیری از تذ ضکلی تیطتر تِ کار ترد  ایي خراحی را هی تَاى تِ-

ای هغسی ٍ ًطت از ستَى فقرات ّستٌذ هی تَاًٌذ کاًذیذ ایي رٍش ُتیواراًی کِ تِ ػللی ّوچَى تَهَر، ػفًَت -

خراحی تاضٌذ 

ترای از تیي تردى ّر ًَع دردی کِ در ّوراّی تا آسیة اػػاب ٍ یا درگیری پایاًِ ّای ػػثی تاضذ -

 ایي رٍش خراحی را هی تَاى تِ ػٌَاى ٍسیلِ ای ترای خثراى آسیة ّای هتؼذد دیسک ّای ستَى فقرات ٍ یا-

 . هْرُ ّای اًتخاب کرد



 در گردن یمهرا نیب سکیفتق د ای یهرن-
 

 

 

 

 نیمهره است بنابرا یشتریتعداد ب ایالحاق دو  ای، اتصال و  یروش جراح نیاز انجام ا ییهدف نها

 نیعدم ثبات ب ایو یاز  حرکت تصادف یشود درد ناش یامر باعث م نیآن دومهره ثابت شود ا نیحرکت ب

 . بدایکاهش  دومهره

 

 

 

 
 

 

 

 تغییر آى اًؼطاف قاتلیت ٍ هْرُ ستَى حرکات هیطًَذ هتػل ّن تِ کوی ّای هْرُ تؼذاد هؼوَال فیَشى ػول در

 هی هاًذ تاقی تغییر تذٍى تقریثا هْرُ ستَى حرکات هیطًَذ دادُ خَش ّن تِ هْرُ دٍ تٌْا ٍقتی. ًویکٌذ زیادی

 هْرُ تؼذاد ّرچِ هسلوا. کٌذ هحذٍد را فقرات ستَى حرکات هیتَاى هْرُ تیطتری تؼذاد دادى خَش حال ایي تا

. هیطَد تیطتر فقرات ستَى در ضذُ ایداد حرکتی هحذٍدیت ضًَذ دادُ خَش ّن تِ تیطتری ّای

 

 

 

 

 



 

 

 کردن بیحرکت برای مخصوصی های بریس یا ها کمربند از معالج پزشک است ممکن جراحی از بعد

. است الزم ها مهره خوردن جوش بهتر برای بیحرکتی این هیگا. کند استفاده مهره ستون بیشتر

 

 

 

 

 

 باشید؟ بیوارستاى در که است نیاز هدت چه شوا عول ىای دنبال به

 اًدام ّارا کار ایي تتَاًذ هیثایست تیوار ضذى هرخع از قثل. هیطًَذ تستری تیوارستاى در رٍز 2-1 تیواراى اکثر

 :دّذ

 هتخػع پسضک ٍیستح طثق درد ضذ ّای دارٍ هػرف•

 کوک تذٍى ٍ تٌْایی تِ رفتي راُ ٍ ضذى تلٌذ•

 هثاًِ کردى خالی•

 هذت کِ ّست ًیاز تاضذ، داضتِ هطکلی ّر ػول از تؼذ یا ٍ دّذ اًدام درستی تِ را ّا کار ایي ًتَاًذ تیواری اگر

 .تواًذ تیوارستاى در تیطتری



 

 

 کند؟ دوری باید هایی فعالیت چه از بیوار

 ضَد راست ٍ خن ًثایذ اٍمهذ طَر تِ•

 کٌذ تلٌذ( ضیر گالي یک ٍزى ّن) کیلَگرم ۳-۲ از تر سٌگیي خسن•

 تگیرد کوک کور خای تِ خَد ّای زاًَ از تایذ کٌذ حول یا تلٌذ هیخَاّذ را چیسی تیوار اگر•

 هسکي یا ٍ بضذالتْا ّای دارٍ از اگر ًیس دٍّفتِ از تؼذ ٍ ًکٌیذ راًٌذگی خراحی ػول از پس ّفتِ دٍ حذاقل•

 ًکٌیذ راًٌذگی کٌیذ هی استفادُ

 حاغل تْثَدی کاهال کِ زهاًی تا ًذّیذ اًدام را ترداری ٍزًِ ٍ ًَردی کَُ دٍیذى، هاًٌذ ّایی ٍرزش ٍخِ ّیچ تِ•

 ضَد

 کٌیذ ترقرار خٌسی راتطِ هیتَاًیذ ضذ حاغل تْثَدی کِ زهاًی•

 کٌیذ رػایت یخراح ػول از تؼذ ّفتِ ۶ تا را ّا هحذٍدیت ایي: ًکتِ

 

 آهوزش خود هراقبتی به بیوار در هنسل 

 ػول از تؼذ تالفاغلِ ضوا ٍ یاتٌذ تْثَد تا ّستٌذ زهاى ًیازهٌذ اػػاب ٍ ضوا ػضالت کِ تسپاریذ خاطر تِ را ًکتِ ایي

 فراّن کاهل تْثَدی تا تاضذ هی زهاى ًیازهٌذ ٍ ست طثیؼی ایي ٍ ًکٌیذ کاهل تْثَدی احساس است هوکي خراحی

 ضَد

 :شو و شست هورد در نکاتی-1

قثل از استحوام تایذ  از پاًسواى ضذ آب استفادُ ضَد ٍ تؼذ از حوام کردى تایذ آى  کِ است اّویت حائس ًکتِ ایي

 .پاًسواى را تا پاًسواى هؼوَلی تؼَیض ًوَد 



 ایداد هطکلی تهذ کَتاُ دٍش یک. تاضیذ ًذاضتِ ّراس ضَد ٍارد آسیة خراحی هحل تِ است هوکي ایٌکِ از

 کرد ًخَاّذ

 ٍ هیَُ ٍ ضَد یثَست سثة است هوکي درد ضذ ّای دارٍ هػرف تا ّوسهاى ٍ خراحی ػول از تؼذ فؼالیت کاّص

 .کٌذ کوک هطکل ایي تِ هیتَاًذ ضیر هاًٌذ هایؼات هٌاسثی هیساى

 شود؟ حاصل تواس هعالج پسشک کلینیک با باید زهانی چه-2

 ضذ ایداد پاّا در خذیذی حسی تی اگر-

 ضذ هطاّذُ ػول هحل در ٍرم ٍ ضذیذ التْاب-

 ضذ تاز خراحی هحل زخن-

 خراحی هحل از تذتَ ترضحات یا ٍ رًگ زرد یا سثس هایغ ترضح-

 کٌترل قاتل غیر درد افسایص-

 اًگطتاى یا دستاى در خذیذ حسی تی-

 پاّا یا ّا تازٍ ًاتَاًی یا ٍ حسی تی-

 پیادُ.  کٌیذ اختٌاب طَالًی هذت تِ دادى تکیِ یا ًطستي ، ایستادى از ٍ تذّیذ ٍضؼیت تغییر هرتة طَر تِ-

 تایذ درد ترٍز غَرت در اها ضَد هی تَغیِ دیگر ّای فؼالیت هقذار تذریدی افسایص تا ّوراُ کَتاُ رٍی

 گردد هتَقف فؼالیتی گًَِ ّر اًدام

  درد کنترل-3

 هی تَغیِ درد ضذ دارٍی تدَیس.  ترًذ هی رًح کوردرد از ّن تاز تیواراى تیطتر تیوارستاى از ضذى هرخع از پس

 زیرا.  کٌذ خَدداری راًٌذگی یا الکل ًَضیذى از تیوار کِ الزهست تاضذ ضذُ تدَیس ًارکَتیک دارٍی اگر.  ضَد

.  ضَد هی قضاٍت در اختالل یا گیدی ترٍز سثة دارٍّا از گرٍُ ایي هػرف

  تعفوى بروز از حاکی دهنده هشدار عالئن-4

. گیرد قرار تررسی هَرد ػفَفت ترٍز ًظر از رٍز در تار دٍ ٍ ضَد ضستِ رٍز ّر ضذُ خراحی هحل کِ الزهست

 در.  است زخن از ترضحات خرٍج ٍ درد ٍ ػول ًاحیِ ضذى قرهس تا ّوراُ لرز تة، ضاهل ػفًَت ترٍز ّای ًطاًِ



 ٍلی ، کٌذ هی کوک زخن داضتي ًگِ تویس ُب گرفتي دٍش. سازیذ هطلغ را پسضک تایذ ّا ًطاًِ ایي ترٍز غَرت

 گیرد اًدام ٍی ًظر طثق ٍ خراحی از پس خراح ٍیسیت ًخستیي از پس ضٌا ٍ کردى حوام

 

 فیسیوتراپی فواید-5

.  یاتذ اداهِ هاُ 3 تا 2 هوکٌست ٍ  ضَد هی تَغیِتا اخازُ پسضک هؼالح   خراحی از تؼذ ّفتِ 6 حذاقل فیسیَتراپی

 ّای فؼالیت تیوار پیطرفت تا هتٌاسة ٍ گردد هی هطخع تیوار ّر ٍضؼیت اساس تر اپیفیسیَتر ّای تکٌیک

 تِ را دادى تکیِ ٍ ًطستي ، ایستادى ، رفتي راُ درست ًحَُ فیسیَتراج.  ضذ خَاّذ اضافِ فیسیَتراپی ترًاهِ تِ تیطتری

 آهَزش را اضیاء دادى ّل ٍ کطیذى ، کردى تلٌذ خطر تی ٍ غحیح ّای رٍش ، ّوچٌیي.  دّذ هی یاد تیواراى

 ّای ٍرزش اًدام سپس.  کٌذ هی پیطرفت تذریح تِ ٍ ضذُ ضرٍع آرام حرکات تا تیواراى فؼالیت.   داد خَاّذ

 گرفتي ًظر در تا هؼوَل طَر تِ فیسیَتراپیست.  ضَد هی تَغیِ پطت ٍ کور ػضالت تقَیت هخػَظ ٍ سخت

 خَد ای حرفِ زًذگی تِ زٍدتر تتَاًذ ، ّا آى دادى اًدام اب کِ دّذ هی آهَزش ٍی تِ را حرکاتی تیوار ضغل

 .  یاتذ اداهِ فیسیَتراپی هاُ 6 هذت تا کِ تاضذ الزم هوکٌست تاضذ داضتِ دضَاری ضغل تیوار اگر.  تازگردد

 هرکس تِ تیوار ی هراخؼِ.  کٌذ هراخؼِ آج چک هٌظَر تِ خراحی از تؼذ ّفتِ 6 کِ ضَد هی تَغیِ تیواراى تِ

 .کٌذ ارزیاتی را خَد پیطرفت رًٍذ ٍ دادُ ضرح را ضذُ اًدام اقذاهات تتَاًذ تا کٌذ هی فراّن خَتی فرغت اًیدرم
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