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صذهات ًاحیِ پطتی ضاهل ضکستگی ّا ٍ دررفتگی ّای

عالین

رٍش هعایٌِ آسیب ّای ًخاعی

استخَاًْای ستَى فقزات ،جاتجا ضذگی دیسک ّای تیي هْزُ

الف) سهاًی کِ فقػ استخَاًْای ستَى هْزُ ّا آسیة دیذُ

در هَقغ لوس تذى هصذٍم ًگذاریذ کِ ٍی هتَجِ ضَد ضوا

ای ٍ ّوچٌیي پیچ خَردگی ّای رتاغ ّا ٍ ػعالت هی ضَد.

تاضٌذ:

هْن تزیي خؽز ٍ ػارظِ ایي دستِ آسیثْا هخصَصاً در

درد در ًاحیِ گزدى ٍ یا پطت در قسوت آسیة دیذُ کِ

الف)درمان مصذيمیه ًَشیار (دچار آسیة دیذگی وخاعی(

ضکستگی ٍ دررفتگی ّا ٍ صذهات دیسک ّا ،آسیة دیذى

هوکي است تَسػ جزاحات دیگز ٍ دردًاک تز اس ًظز دٍر

اهداف درمانی:

ستَى فقرات:

تواًذ.

هواًؼت اس ایجاد صذهِ تیطتز ٍ ارجاع تِ تیوارستاى

ٍجَد تی ًظوی ،چزخص ٍ یا فاصلِ (پلِ هاًٌذ) در اًحٌای

تذکزّ:زگش در صَرت ضک تِ ٍجَد صذهات گزدًی ٍ یا

ستَى فقزات سز ٍ تٌِ را ًگِ داضتِ ٍ ًخاع را احاؼِ کزدُ ٍ

ؼثیؼی فقزات

ًخاػی هصذٍم را حزکت ًذّیذ هگز آًکِ در هؼزض خؽزی

هحافظت هی ًوایذ.ستَى فقزات تَسػ تؼذاد سیادی رتاغ ّای

حساسیت تیص اس اًذاسُ فقزات در هَقغ لوس هالین آى

جذی تاضذ ٍ یا آًکِ راّْای َّایی ٍی هسذٍد ضذُ تاضذ.

قَی ٍ ّوچٌیي ػعالت تٌِ تثثیت هی گزدد.

ب) سهاًی کِ ؼٌاب ًخاػی ًیش صذهِ دیذُ تاضذ:

اقدامات درمانی:

در ّز گًَِ آسیة ٍارد ضذُ تِ ستَى فقزات ،خؽز تزٍس ظایؼِ

اس دست رفتي کٌتزل (حزکتی) در اًذاهْا (یک یا ّز دٍ ؼزف

.1تِ هصذٍم اؼویٌاى خاؼز دادُ ٍ تگَییذ کِ تی حزکت تواًذ.

در ؼٌاب ًخاػی ٍجَد داردً.خاع تسیار ظزیف،تزد ٍ آسیة پذیز

تذى) ،حزکات هوکي است ظؼیف ضذُ ٍ یا غیز قاتل اًجام

.2سز هصذٍم را در ٍظؼیت خٌثی تا قزار دادى دستْایتاى رٍی

است ٍ در صَرت آسیة دیذگی آى اهکاى اس دست رفتي حس

تاضٌذ.

گَضْای ٍی ًگِ داریذ ٍ هزاقة تاضیذ کِ ًاحیِ گزدًی تحت

ٍ یا قذرت حزکت در آى ًَاحی اس تذى کِ ػصة گیزیطاى اس

اس دست رفتي حس

فطار قزار ًگیزد.

سیز قسوت صذهِ دیذُ صَرت هی گیزد ٍجَد خَاّذ داضت.

حسْای غیز ؼثیؼی هثل احساس سَسش ٍ خارش

.3اگز تِ آسیة دیذگی در گزدى ضک کزدیذ اس یک ًفز دیگز

اگز ًخاع ٍ یا ریطِ ّای ػصثی در اثز ػَاهلی چَى دررفتگی ٍ

هصذٍم هوکي است اتزاس کٌذ کِ اًذاهْایص احساس خطکی،

تخَاّیذ تا پتَ ّای لَلِ کزدُ (ٍ یا سایز اقالم پارچِ ای

رتينول ّا ٍ یا قؽؼات استخَاًی تحت فطار قزار
یا جاتجایی دیسک

سٌگیٌی ٍ یا کزختی پیذا کزدُ است.

هٌاسة) را در ّز دٍ ؼزف گزدى ٍ ضاًِ ّای هصذٍم

گیزًذ ،هوکي است آسیة حاصلِ هَقتی تاضذ.در صَرت قؽغ

هطکالت تٌفسی

تگذارد.تا اٍرصاًس تواس تگیزیذ ٍ تا سهاى رسیذى آهثَالًس تا

کاهل ٍ یا ًاکاهل ًخاع  ،صذهِ حاصلِ هی تَاًذ دائوی تاضذ.

برخی از عَاهل ایجاد آسیب ًخاعی

دستْای خَد سز ٍ گزدى هصذٍم را دائواً ًگْذاریذ.

ؼٌاب ًخاػی ٍ یا ظایؼات ػصثی هی تاضذ.

سقَغ اس یک تلٌذی
اصاتت تِ کف استخز هتؼاقة ضیزجِ تِ درٍى استخز
پزتاب ضذى اس اسة ٍ یا هَتَر سیکلت
ظایؼات حاصلِ اس تزخَرد ّای ضذیذ تذًی ٌّگام ٍرسش
پزت ضذى تِ دًثال کاّص ًاگْاًی سزػت در یک ٍسیلِ
ًقلیِ ٍ در ًتیجِ حزکت ًاگْاًی سز
 سقَغ یک جسن سٌگیي تِ پطت تذى هاًٌذ ریشش هؼادى

رٍش ّای صحیح حول هصذٍم را فرا بگیریذ.

قصذ ارسیاتی ٍظؼیت حسی ٍی را داریذ.

.4هصذٍم را حتی الوقذٍر تا رسیذى آهثَالًس حزکت
ًذّیذ.پزسٌل اٍرصاًس تِ ؼَر حزفِ ای دٍرُ دیذُ اًذ ٍ
تجْیشات السم جْت رسیذگی تِ هصذٍهیي ًخاػی را ّوزاُ
دارًذ.آًْا هوکي است اس تختِ ّای پطتی ٍ تزاًکارد ّای
هخصَظ ّوزاُ تا تسوِ ّا ،تٌذ ّا ٍ ٍسایل تی حزکت کٌٌذُ
ستَى فقزات ٍ سز  ،گزدى تٌذّای (کَالر) هخصَظ کِ اهکاى
حول ایوي هصذٍهیي ًخاػی را فزاّن هی کٌذ استفادُ ًوایٌذ.

ًکتِ کلیذی در برخَرد با هصذٍهیي
حفظ آراهص است.
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ب) درمان مصذيمیه تیًُش (دچار آسیة دیذگی وخاع(

نشریه شماره 321

تکٌیک الگ رٍل:

اهداف درمانی:



در صَرت ًیاس ،احیای هصذٍم ،تاس ًگِ داضتي راُ َّایی،

پیطگیزی اس آسیة دیذگی تیطتز ستَى فقزات ٍ ًخاع ،ارجاع

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

فَری هصذٍم تِ تیوارستاى

تذکز :هصذٍم را حزکت ًذّیذ هگز آًکِ تزای
احیای تیوار ٍ یا حوایت اس تاس تَدى راّْای َّایی
ٍی ظزٍری تاضذ،سیزا حزکت دادى هصذٍم تا
احتوال تذتز کزدى ظایؼات ًخاػی ّوزاُ است.
تٌفس ٍ ًثط هصذٍم را چک کٌیذ.
اقدامات درمانی:
اگز هصذٍم (ػالٍُ تز تیَْش تَدى) ًثط ٍ یا تٌفس ّن
ًذاضتِ تاضذ:
.1تا اٍرصاًس تواس تگیزیذ.راّْای َّایی را تاس کزدُ ٍ در
صَرت لشٍم پاک کٌیذ.چاًِ را تاال تثزیذ ٍلی سز ٍ گزدى را
در ٍظؼیت خٌثی ًگِ داریذ.
.2تٌفس ٍ ًثط هصذٍم را دٍتارُ چک کٌیذ اگز ًثط ٍ تٌفس
ٌَّس تزًگطتِ تاضٌذ هاساص قلثی ٍ تٌفس هصٌَػی را آغاس
کٌیذ ٍ تا سهاى رسیذى کوک اداهِ دّیذ.اگز جاتجا کزدى
هصذٍم ظزٍری هی تاضذ اس تکٌیک الگ رٍل استفادُ کٌیذ.

در هَارد غیر فَری بْیچ عٌَاى
هصذٍهی را کِ احتوال ٍجَد
ضکستگی ســتَى هْرُ ّا را دارد از

تهيه كننده :

ياحذ تُذاشت حرفٍ اي

جای خَد بلٌذ ًکٌیذ .
مىثع :مثاوی كمك َاي ايلیٍ  ،ترجمٍ:دكتر وادر سیذ رضًي
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