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  روششرح 

ّن لزارگزفتي حذٍد سی هْزُ  ستَى فمزات اس رٍی

ّای  ّا در چْار دستِ هْزُ هْزُ ایي. درست هی ضَد

 درتیي.لزارهی گیزًذ ووزی ٍ خاجی،ای سیٌِ،گزدًی

اًذ  لزار گزفتِدیسه ّای ون ارتفاػی تِ ًام  ّااستَاًِ هْزُ

وِ هاًٌذالستیه ٍ یافٌز حالت ارتجاػی داضتِ ٍ ضزتات 

در درٍى ًخاع . ّا راجذب هی وٌٌذ هْزُ ضذیذ ٍاردُ تِ

ّا ػثَر  ستَى هْزُ لزار گزفتِ ٍ اس درٍى ته ته هْزُ

 وِ تِ آى واًال ًخاػی ًیش گفتِ هی وٌذ

الهیٌىتَهی  یه رٍش جزاحی تزای درهاى تٌگی .هی ضَد

در ایي رٍش . واًال ًخاػی ٍدیسه تیي هْزُ ای هی تاضذ

ًاهیذُ هی ضَدتزداضتِ « الهیٌا»لَس پطتی هْزُ وِ 

 .ضذُ ٍواًال ًخاػی ٍسیغ ٍ گطاد هی ضَد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دالیل انجام 

 : الهیٌىتَهی در هَارد سیز اًجام هی ضَد

  ِدیسه تیي هْزُ ّای دچار فتك یا تیزٍى سدگی در ًاحی

ضؼف ػضالت پا، ووز درد تیش ٍ : ووزی ٍ تا ػالئوی هاًٌذ

هذاٍم، فمذاى حس در پاّا ٍ ساق ٍ دضَاری در تاال 

 .آٍردى پا اگز در حالت راست ٍ لائن تاضیذ ّوزاُ تاضذ

  ِدیسه تیي هْزّای دچار فتك یا تیزٍى سدگی در ًاحی

گزدى وِ تا ػالئوی  هاًٌذ ایجاد تی حسی در تاسٍّا 

 .هطخع هی ضَد

 تٌگی واًال ًخاػی 
 

 عوارض احتمالی 

ػول جزاحی الهیٌىتَهی هاًٌذ ّز جزاحی دیگز هی تَاًذ 

. تاضذ ّوزاُ احتوالی تا ػَارؼ

 : هْوتزیي ایي ػَارؼ ػثارتٌذ اس

  ػَارؼ ًاضی اس تیَْضی

  لختِ ضذى خَى در ٍریذّای ػومی اًذام تحتاًی

 هحل ػولػفًَت  

  آسیة تِ ػػة هی تَاًذ در حیي : آسیة تِ ػػة

جزاحی ٍ تِ ػلت وطیذُ ضذى یا لطغ ػػة ٍ یا تؼذ اس 

جزاحی ٍ تِ ػلت تَرم ًاحیِ جزاحی ٍ یا تِ ػلت ایجاد 

در غَرت . تافت اضافِ در هحل ٍ فطار آى تِ ػػة تاضذ

تزٍس ایي هطىالت اختالل حسی ٍ حزوتی تزای تیوار 

 .ایجاد ضذُ ٍ یا اختالالت لثل اس ػول ضذیذتز هی ضًَذ

 دردتذتز ضذى  

 ًطت هایغ هغشی ًخاػی 

 آسیة تِ طٌاب ًخاػی 

  روش انجام 

تیَْش یا  تزای اًجام ػول جزاحی الهیٌىتَهی تیوار

 ضذُ ٍ سپس تِ ضىن رٍی تخت جزاحی لزار حس تی

پشضه جزاح تا ضىافی وِ تز رٍی پَست پطت . هی گیزد

 تاس وزدُ ٍ آى را هْزُ  راّی تِ سَی،ووز هی دّذ

لَس سپس تااستفادُ اس اتشارّای تزًذُ .هطخع هی وٌذ

الهیٌا یه یا چٌذ هْزُ هجاٍر را اس دٍ پطتی هْزُ یا 

هوىي است ول . طزف تزش دادُ ٍ اس تذى خارج هی وٌذ

تؼذ اس خارج .  تا الهیٌا خارج ضَد هْزُ ًیشسائذُ خاری

ّای  وزدى الهیٌا پشضه جزاح هی تَاًذ تزجستگی

سَراخ یا اػی را ّن تزداضتِ ٍ خاستخَاًی داخل واًال ى

ضذى الهیٌا  تا تزداضتِ.  را ّن گطادتز وٌذواًال ًخاػی

ّای  تا وٌار سدى ًخاع ٍ ریطِ.  هطخع هی ضَدًخاع

ای را ّن اس ّویي هسیز  تَاى دیسه تیي هْزُ ػػثی هی

. ًذ خارج ن،ایجاد ضذُ
 

 مراقبت 

ّای سیز را جْت  پس اس اًجام الهیٌىتَهی  هزالثت

 :تْثَدی سزیؼتز اًجام دّیذ
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  ِاستزاحت تایذ در حالت دراسوص تاضذ اها هی تَاًیذ ت

. دراس تىطیذّن پطت، پْلَّا ٍ یا حتی رٍی ضىن 

  تزای جلَگیزی اس لختِ ضذى خَى در پاّا ػالٍُ تز ٍرسش

 وِ ٍسى وساًیخػَظ تاًَاى ٍ ُ  بصتَاًیذ اس هاسا هی

.  استفادُ وٌیذ، ًیشتاالیی دارًذ

  در هذت استزاحت ٍ در ّواى حالت دراسوص پاّا را

تزای ایٌىار تایذ پاّا را اس هچ، ساًَ ٍ لگي خن . ٍرسش دّیذ

. ٍ راست وٌیذ

 ِّای پطت پس اس ػول، تِ  تِ ػلت سست تَدى هاّیچ

هٌظَر حفظ ستَى فمزات در یه راستا، تا یه هاُ اس 

 .وٌیذتطه سفت استفادُ 

  در غَرتی وِ اس پاًسواى ضذ آب استفادُ هی وٌیذ اس رٍس

. تؼذ اس ػول هی تَاًیذ استحوام وٌیذ

 هؼوَل ضىل تِ اس رٍس چْارم تؼذ اس ػول هی تَاًیذ 

اها . ضستطَی هحل جزاحی تالهاًغ است وٌیذ استحوام

 ٍسپس ًوَدُ ػول راخطه هحل پس اس استحوام واهالً

 ػول اسٍسایل هحل تزای خطه وزدى. پاًسواى وٌیذ

 .هاًٌذسطَار استفادُ ًىٌیذ گزم وٌٌذُ

 تپزّیشیذ هذت اسًطستي طَالًی .

 ًواستایذدر حالت ًطستِ تاضذ غذا خَردى ٍ خَاًذى . 

 ِی پطت اسغٌذلی ّایی و 

 . استفادُ وٌیذ،دارًذ هستمین

 استفادُ وٌیذاس وفطْای تخت ٍ سفت ٌّگام گزدش . 

 دیاس تَالت فزًگی استفادُ وي. 

  فعالیت 

در سهاى اتتال تِ ایي تیواری جْت اًجام فؼالیت السم است 

 :هَارد سیز را هذًظز لزار دّیذ

 اس سهاى تزخیع تا ). وٌیذّفتِ در هٌشل استزاحت ن ی

سهاًی وِ تزای ٍیشیت ضوا تؼییي ضذُ تایذ استزاحت 

 (.داضتِ تاضیذ

 ى،چزخاًذى یا تغییز ًاگْاًی اس خن ضذى، جاتجا وزد

 پزّیش ّفتِ تؼذاسػول جزاحی 6 ٍضؼیت تذى تْوذت

 .وٌیذ

 تِ تذریج ضزٍع تِ راُ رفتي ًواییذ. 

 اس تلٌذ وزدى اجسام سٌگیي خَدداری ًواییذ .

  اًجام وارّای خاًِ ٍ تیزٍى تا اٍلیي هاللات تا پشضه اس

 .خَدداری ًواییذ

 فؼالیت جٌسی ٍ سًاضَیی را تا اٍلیي هاللات تا پشضه 

.  تِ تاخیز تیٌذاسیذخَد

 ّای رٍسهزُ ًیاس تِ  هوىي است تا چٌذیي رٍس تزای فؼالیت

 .ووه داضتِ تاضیذ

 4-2پشضه راًٌذگی  ضذُ تَسط سهاى تَغیِ تا ّفتِ یا 

. ًىٌیذ

 ّا تالهاًغ است ِ  اها سؼی ،تاال رفتي ٍ پاییي آهذى اس پل

وٌیذ یه پلِ یه پلِ تاال یا پاییي تزٍیذ ٍ اس ًزدُ ووه 

 .تگیزیذ

 
 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟ 

 14-10 ِّا  رٍس تؼذ اس ػول جْت تزداضتي تخی 

  در غَرت هطاّذُ لزهشی ٍ تزضحات غیزطثیؼی ٍ درد

 تیص اسحذ 

 

 


