راهنمای آموزشی بیماران
رتوما هب

ستون فقرات

ضربٍ يضکستگی کمر اگر درست درموان

آسیب َای جذی دیگر کٍ بٍ درمان فوًری

وطًد ممکه است مىجر بٍ آسیب بٍ وخا

ویاز دارد.،بستٍ بٍ ضذت ضکستگی ،وخوا

يفلج ضًد .بر حسب وً ضکستگی ريش

ممکه است آسیب ببیىذ

َای جراحی مختلفی بکار می ريد.

صرف وظر از ایىکٍ درمان جراحی یوا ییور

علت:

جراحی باضذ ،یک ديرٌ تًان بخطی پس از

-تصادف با اتًمبیل یا مًتًر سیکلت-

ضکستگی مًرد ویاز است.

سقًط از ارتفا آسیب َوای يرزضوی
اعمال خطًوت آمیس ماوىذ زخم گلًلٍ

در بسیاری از موًارد ،بیمواران بوا
آسیب َای جذی دیگر

اَذاف تًان بخطی عبارت اوذ از :


کاَص درد



باز گرداوذن تحرک



بازگطت بیمار تا حذ امکان بٍ حالت
پیص از آسیب

پسضک ضما ممکه اسوت فیسیوًترابیبستری يسرپایی را برای دسوتیابی بوٍ
ایه اَذاف بٍ ضما تًصیٍ کىذ



پىج فعالیت ريزاوٍ کٍ بٍ ستًن

بدانند که کمر

بذاوىذ کٍ کمرآوُا در ایه زمان متحمل چٍ فطوار

فقرات ضوما آسویب يارد موی کىوذ-1

سىگیىی موی ضوًد ایسوتادن در َىگوا

مسووًاک زدن:بووذن اوسووان در حالووت

ضسته ظريف در طوًنوی موذت میتًاووذ

ایستادٌ فطار بسیار زیادی را بر سوتًن

باعث عارضوٍ ای دیسوک کمور ضوًد -3

فقوورات يارد میکىووذ.ایه فطووار بسوویار

تعًیض چور خوًدري :درَىگوا کوار بوا

زیادی بیطتر از یک پیادٌ ريی طوًنوی

تایرَای ماضیه بٍ َیچ عىًان بص از حوذ

است.اگر جسي افرادی َستیذ کٍ ريزاووٍ
مقذار زیادی را سر پا َستىذ بایذ بٍ فکر

خم وطًیذ تا مطکلی برای کمرتان پویص

-4حمل بستٍ َا يپالسوتیک َوا َ :ىگوا
بلىذ کردن اجسا يپالستیک َای سىگیه

حتما از زاوً َایتان استفادٌ کىیذ  -5تمیس
کردن زمیه :خم ضذن يضسوته زمویه بوا
دست بذين خم ضذن زاوًَا ی خم َ ،ماوىذ
یک يزوٍ  100کیلًیی بر ريی استخًان َای

ویایذ.
پطت عمل میکىذ،بٍ َیچ عىًان از دسوت

راٌ حلی باضیذ تا ویري را از ريی سوتًن
فقرات بٍ دیگر ماَیچٍ َای بذن مىتقل

يحًلٍ برای ضطتطًیی کف خاوٍ اسوتفادٌ

کىیذ -2ضسته ظريف :بسیار دیذٌ ضذٌ

وکىیذ .حتما برای ایه کار از یک تی دسوتٍ

کٍ خاوم َای خاوٍ دار ساعت َا ایستادٌ

بلىذ استفادٌ کىیذ.

يمطغًل ضسته ظريف باضىذبذين آوکٍ

