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کار را انجام دهید تا دیگر نگرانی بابت بروز عفونت در ناحیه            

 زخم ها نداشته باشید. 

            پس از استحمام کاماًل محل عمل را خشك نموده و سپسس

پانسمان کنید. براي خشك کردن محل عمل از وسایل گرم           

 کننده مانند سشوار استفاده نكنید.

              حدامكان از خم و راست شدن دوري کرده و نماز خود را

پشت میز و به حالت نشسته بر روي صندلی بخوانید؛ بهتسر        

 است براي سجده، مهر را به پیشانی خود بچسبانید.

 هایی که پشتی مستقیم دارند، استفاده کنید. از صندلی 

 .از توالت فرنگی استفاده کنید 

 .از کفش هاي تخت و سفت هنگام گردش استفاده نمایید 

 .از استعمال سیگار و دخانیات،   خودداري نمایید 

 فعالیت :

          استراحت مطلق بعد از جراحی ستون فقرات به هیچ وجه

توصیه نمی شود همچنین انجام فعالیت هاي سنگین که به          

عضالت فشار می آورند نیز جایز نمی باشد و هر دو بسراي              

 بیمار مضر هستند. 

            از خم شدن، جابجا کردن، چرخاندن یا تغییر ناگسهسانسی

هفته بعد از عمل جراحی پسرهسیسز       6وضعیت بدن به مدت     

 کنید. 

 .از بلند کردن اجسام سنگین خودداري نمایید 

      هاي روزمره نیاز به      ممكن است تا چندین روز براي فعالیت

 کمك داشته باشید.

     ها بالمانع است، اما سعی کنیسد   باال رفتن و پایین آمدن از پله

 یك پله یك پله باال یا پایین بروید و از نرده کمك بگیرید.

             ،فعالیت جنسی و زناشویی را تا  اولین مالقات با پزشك خود

 به تاخیر بیندازید.

           رانندگی کردن براي فردي که عمل ستون فقرات انجام داده

است باید با دستور جراح معالج باشد اما به طور معمول پس از             

    گذشت یك ماه و کسب بهبودي نسبی ، این امر بالمانع است.

 تغذیه و رژیم غذایی :

             مصرف غذاهاي  پروتئینی و ویتامین ها  بخصوص دریسافست

 کلسیم و ویتامین دي بسیار توصیه می شود. 

  لیوان آب در روز نیز می تواند مفید واقع شود.  8میل نمودن 

 در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟ 

 ها   روز بعد از عمل جهت برداشتن بخیه 41-41*

* در صورت مشاهده قرمزي و ترشحات غیرطبیعی و درد بیش         

 از حد 
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 :  شرح بیماری

ستون فقرات از روي هم قرار گرفتن حدود سی مهره               

هاي   ها در چهار دسته مهره        شود. این مهره     درست می 

 گیرند.   اي، کمري و خاجی قرار می گردنی، سینه

هاي کم ارتفاعی به نام دیسك قرار         ها استوانه   در بین مهره  

اند که مانند الستیك و یا فنر حالت ارتجاعی داشته و             گرفته

 کنند.  ها را جذب می ضربات شدید وارده به مهره

نخاع در درون ستون مهره قرار گرفته و از درون تك تك             

کند که به آن کانال نخاعی نیز گفته             ها عبور می     مهره

 شود.  می

یك روش جراحی براي درمان تنگی کانال             المینكتومی

باشد. در این روش قوس       اي می   نخاعی و دیسك بین مهره    

شود برداشته شده و      ) المینا ( نامیده می     پشتی مهره که    

 شود.  کانال نخاعی وسیع و گشاد می

 علل انجام المینکتومی :

 شود:  در موارد زیر انجام می المینكتومی

      ها در ناحیه کمري و       فتق یا بیرون زدگی دیسك بین مهره

مانند: ضعف عضالت پا، کمر درد تیز و مداوم،              با عالئمی 

فقدان حس در پاها و ساق و دشواري در باال آوردن پا اگر              

 در حالت راست و قائم باشید .

              فتق یا بیرون زدگی دیسك بین مهرها در ناحیه گردن که با

 شود. حسی در بازوها مشخص می مانند ایجاد بی عالئمی 

تنگی کانال نخاعی 

 عوارض احتمالی : 

تواند با    مانند هر جراحی دیگر می       عمل جراحی المینكتومی  

 عوارض احتمالی همراه باشد.

 مهمترین این عوارض عبارتند از:

 عوارض ناشی از بیهوشی 

لخته شدن خون در وریدهاي عمقی اندام تحتانی 

عفونت محل عمل 

تواند در حین جراحی  آسیب به عصب : ) آسیب به عصب می

و به علت کشیده شدن یا قطع عصب و یا بعد از جراحی و به 

علت تورم ناحیه جراحی  یا  ایجاد بافت اضافه در محل و فشار 

آن به عصب باشد. در صورت بروز این مشكالت اختالل حسی 

و حرکتی براي بیمار ایجاد شده و یا اختالالت قبل از عمل 

 شوند.( شدیدتر می

 بدتر شدن درد 

 نشت مایع مغزي نخاعی 

 آسیب به طناب نخاعی 

 مراقبت بعد از جراحی :

          به هنگام استراحت کردن راستاي بدن را درجهت صحیح

حفظ نمایید و از فشار آوردن به مهره ها ، خمیده شدن یسا            

پیچیده شدن در زمان خواب جدا خودداري کنید ؛ همچین    

نباید بر روي شكم بخوابید و خوابیدن بیش از حد بر روي             

پشت نیز گردش خون در محل زخم را کم کرده و رونسد               

   بهبودي آن را کاهش می دهد.

     هاي پشت پس از عسمسل،            به علت سست بودن ماهیچه

جهت  حفظ ستون فقرات در یك راستا،  به مدت یك مساه              

 از تشك سفت استفاده کنید.

               در مدت استراحت و در همان حالت درازکش پساهسا را

ورزش دهید. براي این کار باید پاها را از مچ، زانو و لسگسن                

خم و راست کنید.براي جلوگیري از لخته شدن خسون در             

توانید از ماساژ  نیز استفاده  کنید ،           پاها عالوه بر ورزش می    

 به خصوص براي بانوان و کسانی که وزن باالیی دارند.

             بریس یا همان کمربند طبی ، موجب صاف و ثابت مانسدن

ستون فقرات در دوران نقاهت می شود؛ لذا باید آن را بسه             

طور مداوم در حالت بسته برروي کمر خود حفظ کسنسیسدو      

تنها در مواقعی که جراح  اجازه داده است می توانید آن را             

 باز کنید.  

   روز اول اتفاق می افتسد و     3تا  2ترمیم نسبی زخم،  طی

استحمام کردن پس از آن البته در شرایطی که زخم با آب            

تماسی پیدا نكند، موردي ندارد ) می توانید از پانسسمسان             

هاي ضد آب موجود در بازار استفاده کنید (؛ اما بهتسریسن              

 حالت آن است که پس از گذشت یك هفته تا ده روز ، این    


