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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

درد گردن –راهنمای بیماران   

س از پ         پس از ضرتِ       تیوار گراهی خاًن / آقای ......................... شوا تِ علت درد حاد گردى تِ اٍرشاًس هراجعِ کردُ ایذ. درد گردى شوا 

تذٍى ٍارد شذى ضرتِ یا آسیة یا علت هشخظی ایجاد شذُ است.       ًاگْاًی ٍ شذیذ  حرکت  

تا تَجِ تِ عالئن فعلی ٍ تررسی ّا ٍ هعایٌات اًجام شذُ در اٍرشاًس، علت ّای هْن ٍ عَارع خطرًاک هاًٌذ شکستگی یا دررفتگی هْرُ ّای 

ٍ هی تستری در تیوارستاى یا اًجام عول جراحی ًذاشتِ  گردًی،آسیة عرٍقی ٍ درگیری اعظاب اطلی در حال حاضر رد شذُ است ٍ فعالً ًیازی تِ

  تَاًیذ تِ هٌسل تازگردیذ.

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنیذ:

ّفتِ زهاى ًیاز  6تِ رٍز تْثَد ًسثی هی یاتذ اها اغلة تا دٍ ّفتِ اداهِ پیذا هی کٌذ.در ترخی هَارد تْثَدی کاهل درد  3تا 2درد هعوَالً پس از -1

 خَاّذ داشت.

جْت کٌترل درد از دارٍّای تجَیسی تَسط پسشک )ترکیثات استاهیٌَفي، ترٍفي، شلَفي ٍ ًاپرٍکسي( استفادُ کٌیذ.-2  

پسشک  دستَر درطَرتیکِ ٌّگام ترخیض ترای شوا دارٍی شل کٌٌذُ عضالت) هاًٌذ هتَکارتاهَل یا تاکلَفي( تجَیس شذُ است دارٍ را فقط طثق-3

هظرف تیش از اًذازُ ٍ خَدسراًِ ایي دارٍ ّا تاعث ضعف ٍ تی حالی ٍ ّوچٌیي ترٍز ًاراحتی ّای گَارشی ٍ درد ٍ خًَریسی هعذُ  هظرف کٌیذ.

   خَاّذ شذ.

تِ ّیچ ٍجِ تذٍى دستَر پسشک اقذام تِ استفادُ از دارٍّای کَرتًَی تِ طَر خَدسراًِ ًکٌیذ.-4  

ترای سایر تیواری ّا تِ طَر خَدسراًِ اقذام تِ قطع آًْا ًکردُ، تا پسشک خَد هشَرت کٌیذ.در طَرت هظرف درهاى -5  

 15-20رٍز اٍل پس از ترخیض جْت تْثَد درد ٍ رفع گرفتگی عضالت از کوپرس سرد یا کیسِ یخ استفادُ کٌیذ. کیسِ یخ را تِ هذت  1-2در -6

دقت کٌیذ یخ در تواس هستقین تا پَست قرار ًگیرد.دّیذ. دقیقِ تررٍی عضالت پشت گردى ٍ تاالی شاًِ ّا قرار  

دقیقِ جْت کٌترل درد استفادُ کٌیذ 15-20ًَتت ّر ًَتت تِ هذت  4در رٍزّای تعذ از کوپرس گرم یا حَلِ گرم رٍزاًِ  -7  

تاعث تْثَد درد ٍ گرفتگی عضالًی هی شَد.هاساشگردى ٍ شاًِ ّا تِ خظَص تعذ از کوپرس سرد یا گرم -8  

ُ هی تَاًیذ ٌّگام هاساش از ترکیثات ضذ درد، ضذ التْاب یا شل کٌٌذُ ی عضالًی هَضعی شاهل اًَاع شل، کرم ، پواد، رٍغي ٍ لَسیَى استفاد-9

 کٌیذ.

استفادُ ّوسهاى از دارٍّای هَضعی ٍ خَراکی هشاتِ هاًٌذ دیکلَفٌاک تَطیِ ًوی شَد.-10  

ذ ٍ از خَاتیذى رٍی شکن خَدداری کٌیذ.تیاستفادُ کٌیذ.ٌّگام استراحت تِ پْلَ یا تِ پشت تخَاترای خَاتیذى از تشک ّای هحکن ٍ سفت -11  

ای تاال تاشذ کِ سرٍگردًتاى کاهالًهستقین در یک راستا ٍ در اهتذاد پشت قرار گیرد.زیر سر شوا تایذ تِ اًذازُ-12  

تی طٌذلی تاشذ.ٌّگام ًشستي تایذ شاًِ ّا،پشت ٍ لگي شوا در تواس کاهل تا پش-13  
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از حول کیف یا کَلِ پشتی ّای سٌگیي خَدداری کٌیذ ٍ تِ هذت طَالًی راًٌذگی ًکٌیذ.-14  

زاًَّای خَد را خن کٌیذ. ،ٌّگام تلٌذ کردى اجسام از رٍی زهیي سعی کٌیذ تِ جای خن کردى کاهل کور-15  

را تِ طَر دائن تستِ ًگِ داریذ.در طَرتی کِ ٌّگام ترخیض ترای شوا گردًثٌذ طثی تجَیس شذُ است آى -16  

 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک خود مراجعه کنیذ:

   شذیذ درد یا عذم پاسخ تِ هظرف هسکي ت       

رٍز هراقثت ٍهظرف دارٍّا 3عذم ّرگًَِ تْثَدی در عالین پس از          

هظرف هسکي تْثَد ًیاتذسردردی شذیذی کِ تا استراحت ٍ           

درد شذیذی کِ شة ّا هٌجر تِ تیذارشذى شوا ازخَاب شَد.         

درجِ 38ترٍز تة تاالی          

سفتی یا دردًاکی حرکات گردى         

تَْع ٍ استفراغ          

اختالل حس یا ضعف یا تی حسی دستْا          

گیجی ٍ هٌگی یا کاّش سطح َّشیاری             

     

 

    

 


