
 

گردن  مهره های آیا تعریف شکستگی  

 را می دانید ؟
مهره های گردنی شامل هفت مهههره مهی نهاشه ه   ه  

درصورتی    هریک ازاین مهره ها دچار شهسهگه ه هی 

شون ،عارض  شسگ  ی گردن رخ می ده .شسگه ه هی 

گردن عموما دراثر وارد ش ن ضرنات س  ین ههمهنهون 

،تصادفات ران  گی ،سقوط از ارتفاع ،نروی گردن اتفاق 

می اف  .خطرناک ترین عارض  ای    ن  دنبال شسگ  ی 

گردن عارض می شهود،سسهیهخ نه هاعهی مهی نهاشه  

ودرصورتی    ضرن  وارد ش ه خهیه هی شه یه  نهاشه  

شسگ  ی مهره ها ممسن است سبخ سسیهخ نه  نه هاع 

 گردنی خواه  ش .

آیا دالیل بروز شکستگی مهههره ههای 

 گردن را می دانید ؟

ترین ع ل    سبخ شسگ ه هی گهردن مهی شهود  شایع

 ان  از: عبارت

  صادفات و سوانح رانندگی با خودرو یا موتورسیکلتت 

  سقوط از ارتفاع 

  .ههایهی در  آسهیه  شیرجه رفتن در آب عمیق

 های برخوردى ورزش

   هایی در اسکیت سواری آسی 

 
 آیا عالئم شکستگی مهره های  گردن را می دانید؟

 

  درد، تیر  شی ن، ورم یا اسپاسم عضالت در گردن

 نیمار

  مشسل در حر ت دادن گردن 

  مشسل در ن ع 

  از دست دادن حس یا سوزن سوزن ش ن در دست  

 و پا

  حگی، درد، یا گزگز  ردن در قگمت پایین سر نی 

  دونی ی یا از دست دادن هوشیاری 

 

 

 

 

گردن  مهره هایآیا راه های تشخیص شکستگی  

 را می دانید ؟

جهت تش یص این شسگ  ی ها م  هصهص سهتا تهی را 

ی چ ون ی وقوع حادث  و وارد ش ن سسیخ، عالئهم  درناره

ههای مه ه ه ه   های نیمار و احگاس درد در ناحیه  و نشان 

 گردن نیمار خواه  پرسی . 

او همن ین نیمار را نرای نررسی مشسالتی در عضالت، 

ها معای   خواه   رد. همن ین ممسن  ها و حس رف سس

های زیر نرای نیمار انجام  است نیاز ناش     سزمایش

 شون .   این سزمایشات عبارت  از:

 ام سرسی گردن .1

 سی تی اسسن .2

 عسس رادیولوژی ازس ون فقرات .3

آیا .درمان شکستگی مهره های گردن را می 

 دانید ؟

درمان، نگ   ن  این    شسگ  ی در   ام یک از مهههره  

های گردنی ایجاد ش ه و شسل و شه ت شهسهگه ه هی 

چ ون  است م فاوت می ناش .از جم   مهم تریهن رو  

 های درمانی شسگ  ی گردن عبارت  از:



 

آیا می دانید وقتی دارو مصرف می کنید چه 

 نکاتی را رعایت نمایید؟

جهت  اهش درد نیمار عموما داروهای ض درد تجویز می 

شود.اما . اگر نیمار م ت زیادی نرای مصرف این داروها م  ظر 

توان   درد او را    رل  خونی نمی  ناش ، این داروها دی ر ن 

سلود      . داروهای مگسن ممسن است نیمار را گیج و خواب

    . نرای ج وگیری از اف ادن نیمار، ه  ام نرخاس ن از ت ت 

خواب یا در صورت نیاز ن   مک، مراقخ او ناش  و ن  او 

  مک   ی .

یا می دانید وقتی بریس استفاده می کنید چهه آ

 نکاتی را رعایت نمایید؟

شکستگی های خفیف را میتوان با پوشیدن بریس گهردنهی 

هفته درمان کرد.بریس ها سب  تثبیت وثابت 8تا6به مدت 

نگه داشتن مهره های گردن شده و به همین جهت سبه  

 درمان این عارضه می شوند.

آیا می دانید چه موقع  درمان جراحی می 

 شوید ؟

درصورتیس  ضایع  ایجادش ه نگیار ش ی  ناش . ممسهن اسهت 

نرای ترمیم شسگ  ی گردنی در نیمار ن  انجام رو  جهراحهی 

  نیاز ناش . همن ین ممسن است نع  از یک دوره ثهانهت نه ه 

داش ن گردن، در صورت ع م نهبودی شسگ  هی نهیهمهار نه  

جراحی نیاز داش   ناش . در طی جراحهی، پهزشهک جهرا  از 

طریق یک نرشی    در قگمت ج و یا پشت گردن او ایهجهاد 

می دانید درمان شکستگی مهره های گردن  آیا

 چیست ؟
  
اگر نیمار فقط دچار ضرن  ن  مهره های گردن ش ه ناش ، و  .1

تحت عمل جراحی قرار ن رف   ناش  شروع راه رف ن و انجام 

فعالیت های روزمره زن گی نگ  ی ن  نظر پزشک معالج دارد 

و نرای هر نیمار م  اسخ نا میزان ص م  م غییر است. در غیر 

ساعت نع  از عمل نا  84این صورت شروع ن  راه رف ن 

 اس فاده از گردنب   فیالدلفیا طبق نظر پزشک معالج می ناش . 

محل عمل اگر ترشح خونان  ای یا چر ی از محل ن ی  ن اش    .2

ناش  نه ر است ن ون پانگمان ناش  ) الب   ن  شرط رعایت 

 موارد نه اش ی (

اگر محل عمل ترشح داش   ناش  انجام پانگمان روزان  الزامی  .3

 است و نای  ن  پزشک معالج مراجع     .

  شی ن ن ی  ها روز چهاردهم پس از عمل جراحی می ناش .  .8

 گرف ن نگ   دارویی جهت اس فاده در م زل فرامو  نشود.  .5

 اس راحت نگبی در م زل نرای یک تا دو هف   داش   ناش  .6

دقیق  ای( نا وجود ن ی  ها مشسل  11الی   5اس حمام )رو   .7

 ن ارد.

مااه  3از انجام فعالیت های ناگهانی و س  ین ن  م ت   .4

 پرهیزنمایی 

هف   پس از عمل جراحی می  2زمان مراجع  ن  پزشک معالج  .9

ناش  و سپس زخم خشک گردد نرگ خالص  پرون ه را ن  

 همراه داش   ناش .
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