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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

درد کمر –راهنمای بیماران   

ٍ  فؼلی ػالین ، تا تَجِتِ اٍرشاًس هراجؼِ وردُ ایذ درد حاد در ًاحیِ وور ٍ پطت خَد تیوار گراهی خاًن / آلای ................................ ضوا تِ ػلت 

ّای هْن ٍ ػَارؼ خطرًان درد ووردر حال حاضر رد ضذُ اًذ ٍ فؼالً ًیاز تِ تستری در تیوارستاى یا اًجام  ػلت ،اًجام ضذٍُ هؼایٌات  تررسی ّا

.ِ هٌسل تازگردیذػول جراحی ًذاضتِ ٍ هی تَاًیذ ت  

اها غرف ًظر از ػلت وور درد یىی از ضایغ تریي ضىایت ّای هراجؼِ وٌٌذگاى تِ اٍرشاًس ّا است. ػلت ّای تسیار هختلفی ترای آى ٍجَد دارد 

ط زیر تیطتر ایجاد درد در اغلة هَارد ایي دردّا تذٍى ًیاز تِ جراحی یا هذاخالت پیطرفتِ واهالً تْثَد هی یاتٌذ. ووردرد هؼوَالً در افراد ٍ ضرای

 دیذُ هی ضَد:

افراد هسي _  

خاًن ّا _  

افراد داری اضافِ ٍزى _  

فؼالیت فیسیىی ضذیذ ٍ سٌگیي _  

ًی هذت ٍهذاٍمایستادى طَال _  

ٍضؼیت تذًی ثاتت ترای هذت طَالًی تالی هاًذى در یه _  

ػػثی  _استرس، اضطراب ٍفطارّای رٍاًی  _  

پرش از ارتفاع زیاد _  

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

ّفتِ زهاى ًیاز  4-6وٌذ، ّرچٌذ در ترخی هَارد تْثَدی واهل درد تِ پیذا هیّفتِ اداهِ 2اها تا  یاتذرٍز تْثَد ًسثی هی 2-3درد هؼوَالً پس از -1

 خَاّذ داضت.

ی خَد تازگردیذ.ٍ تِ فؼالیت ّای رٍزهرُ رٍز پرّیس وٌیذ 1-2از استراحت هذاٍم تیص از  -2  

در غَرتی وِ ٌّگام ترخیع دارٍی  جْت وٌترل درد از دارٍّای ضذدرد هاًٌذ ترویثات استاهیٌَفي، پرٍفي، شلَفي ٍ ًاپرٍوسي استفادُ وٌیذ، -3

 خاغی ترای ضوا تجَیس ضذُ است تٌْا ّواى را هػرف وٌیذ.

ولَفي( تجَیس ضذُ است دارٍ را فمط طثك دستَر تجَیس ٍ ترخیع ترای ضوا دارٍّای ضل وٌٌذُ ی ػضالًی )هاًٌذ هتَوارتاهَل یا تا اگر ٌّگام -4

 در زهاى هؼیي هػرف وٌیذ.

ارٍی در غَرتی وِ تِ تیواری خاغی هاًٌذ دیاتت، پَوی استخَاى، آرترٍز، اًَاع تیواریْای ػفًَی، ولیَی ٍ.... هثتال ّستیذ ٍضؼیت تیواری ٍ د -5

اطالع دّیذ. هػرفی خَد را تِ پسضه  



 

2 
 

دلیمِ تررٍی ػضالت 15ی یخ استفادُ وٌیذ) تِ هذت از ترخیع جْت تْثَد درد ٍ رفغ گرفتگی ػضالت از ووپرس سرد یا ویسِ در رٍز اٍل پس-6

 پطت ٍ وور(

استفادُ وٌیذ، یا دٍش آب گرم تگیریذ.ی گرم در رٍزّای تؼذ از ووپرس گرم یا حَلِ-7  

رم ٍ لثل ٍتؼذ از خَاتیذى تاػث تْثَد درد ٍرفغ گرفتگی ػضالًی هی ضَد.هاساش ػضالت وور ٍضاًِ ّا تِ خػَظ تؼذ از ووپرس سرد یا گ-8  

تذى تغییر ضىل ًوی دٌّذ استفادُ وٌیذ، تسترّای ًرم هَجة تطذیذ درد وور هی ضَد. ٍ سخت وِ تا حروات ىْای هحىنطى از تذترای خَاتی -9  

از خَاتیذى تررٍی زهیي یا هثل خَدداری وٌیذ.-10  

ٌّگام تواضای تلَیسیَى، هطالؼِ یا استراحت از دراز وطیذى تررٍی هثل خَدداری وٌیذ. -11  

وٌیذ. استفادُ ٍ تا ارتفاع هٌاسة پطتی غافطستي از غٌذلی ّای واهالً هحىن، تا ً ٌّگام-12  

از حول ویف یا وَلِ پطتی سٌگیي خَدداری وٌیذ.-13  

دٍیذى یا حول ٍزًِ ّای سٌگیي دارًذ خَدداری وٌیذ. ٍرزش ّای سٌگیي وِ ًیاز تِ پرش یا از اًجام-14  

از اًجام دادى وارّایی وِ ًیاز تِ ایستادى طَالًی هذت دارد خَدداری وٌیذ.-15  

از پلِ ّا تا حذ اهىاى تاال ًرٍیذ ٍ در غَرت لسٍم ایي وار را تا آّستگی ٍ تا تىیِ تر ًردُ یا دیَار اًجام دّیذ.-16  

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

  تطذیذ درد یا ػذم پاسخ تِ هػرف هسىي       

رٍز هرالثت ٍهػرف دارٍّا 3ػذم ّرگًَِ تْثَدی در ػالین پس از          

اًتطار درد ضذیذ تیروطٌذُ تِ زیر زاًَّا ) ساق ٍ هچ پاّا(         

ّا هٌجر تِ تیذارضذى ضوا ازخَاب ضَد.درد ضذیذی وِ ضة          

درجِ 38تة تاالی ترٍز          

سفتی یا دردًاوی حروات گردى         

تَْع ٍ استفراؽ          

ػذم تؼادل ٌّگام راُ رفتي         

تی اختیاری ادرار یا هذفَع        

اختالل حس یا ضؼف یا تی حسی پاّا        

گیجی ٍ هٌگی یا واّص سطح َّضیاری              

ػرق وردى ضثاًِ         


