
 

 التعريف:

عن طريق استئصال الغضروف الفقري العنقي يتم إجراؤها على الفقرات العنقية  هي عملية جراحية

لتحل محله يتم تثبيتها بواسطة براغي لتخفيف الضغط الواقع  )قرص صناعي( مادة صناعية المصاب، ووضع

 جذور األعصاب.النخاع الشوكي أو على 

 

 :السبب
األلم الناتج عن ضغط أحد غضاريف الفقرات العنقية على 

 له عدة أسباب منها:و ،العصب أو النخاع الشوكي
 الشيخوخة. 
 أمراض العظام. 
 وماتويديالتهاب المفاصل الر.  

 إصابة أو ورم في العمود الفقري. 
 

 

  :قبل وبعد الجراحة العناية

 قبل العملية:
  زيارة عيادة التخدير قبل العملية بأسبوعين أو

 ثالثة أسابيع.  
  تنويم المريض في اليوم الذي يسبق موعد

 .الجراحة وإعطاؤه تعليمات مفصلة عن العملية
 المريض.دوية التي يتناولها حضار جميع األإ 
 االقارب ممن يستطيعون التبرع  يفضل حضور أحد

 .بالدم
 التأكد من إتمام جميع التحضيرات الالزمة قبل إجراء العملية ومنها: 

o تقييم طبي حسب العمر والحالة الطبية، ووضع عالمة على موضع الجراحة.  
o  الطول والوزن لحساب مؤشر كتلة الجسم.أخذ 
o  الدم والسكر فيمراقبة مستوى الضغط سيتم. 
o الفحوصات المخبرية واألشعة السينية.  
o التوقف عن تناول بعض األدوية حسب إرشادات الطبيب. 
o  ساعات قبل العملية 8الصيام عن األكل والشرب بما في ذلك الماء لمدة. 
o توقيع نموذج الموافقة على العملية قبل اإلجراء. 
o التوقف عن التدخين. 

 

 االستبدال الصناعي لغضاريف الفقرات العنقية التالفة
Anterior Cervical Discectomy & Fusion (ACDF) 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
 وكالة الوزارة لخدمات التميز

الصحية اإلدارة العامة للخدمات  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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  بعد الجراحة: تعليمات

  .استخدام األدوية حسب توجيهات الطبيب 
 :التغذية 

o  حسب توجيهات الطبيب وأخصائية التغذية. تناول غذاء صحي متوازنالحرص على 
o من  حيث أنه تناول األطعمة اللينة مثل الزبادي والحليب المخفوق والبطاطا المهروسةب ينصح

 لعدة أسابيع ابتالع األطعمة الصلبة والتهاب الحلق من صعوبة فيالطبيعي أن يعاني المريض 
 بعد العملية.

 
 :العناية بالجرح 

o  .الحرص على أن تبقى الضمادة نظيفة وجافة 
o .تجفيف الجرح بمنشفة نظيفة بعد االستحمام 
o .عدم غمر الجرح في الماء أو في حمام السباحة لمدة أسبوعين على األقل بعد الجراحة 
o يوًما بعد العملية. 14-7موعد المتابعة خالل  ستتم إزالة الغرز في 
o  .فحص الجرح يوميًا والتواصل مع الطبيب عند وجود أحد عالمات االلتهاب 
 

 :النشاط البدني 
o  يستطيع المريض ممارسة األنشطة اليومية العادية مع تجنب األنشطة الشاقة حسب توجيهات

 الطبيب.
o  ا بشكل تدريجيً ينصح بالمشي لمسافات قصيرة مع زيادتها

 يومي.
o  تتم إحالة المريض إلى العالج الطبيعي ليتمكن المختص من

مساعدته على العودة إلى ممارسة أنشطة الحياة اليومية 
حيث أنها تساعد على إزالة األلم واستعادة  بشكل تدريجي

 القدرة على الحركة.
o ة إلى قيادة السيارة بعد يجب استشارة الطبيب قبل العود

 .العملية
o  كيلوجرام. 2عدم ثني الرقبة أو رفع ما يزيد وزنه عن 
o .عند الحاجة إلى التقاط أو رفع شيء من األرض ينصح بثني الركبتين دون انحناء 
o ويلة.عدم الجلوس في وضع واحد لفترة ط 
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  طوق العنق: استخدام 
o تعمل على حماية الفقرات  ،عبارة عن دعامة لمنطقة الرقبة وه

وتحافظ على ثباتها أثناء األنشطة اليومية، يتم صرفها ، العنقية
  .حركة الرأس والرقبة للحد منالمستشفى عند خروجه من  للمريض

o م الدعامة عند سيعطى المريض تعليمات محددة بخصوص استخدا
 .خروجه من المستشفى

o نصح فقد ي   ،اعتماًدا على حالة المريض د أوقات ارتداء الدعامةيتم تحدي
طلب من وقد ي   ،ها في أوقات محددة وفق جدول زمنيباستخدام

من الممكن أن و ،ال اليوم بما في ذلك وقت النومالمريض ارتداؤها طو
 .فقطسمح له بخلعها أثناء االستحمام أو األكل ي  
o دعامة وفق التعليمات المعطاة إلى من المهم المحافظة على ارتداء ال

الطبيب المدة المطلوبة الرتداء الدعامة بعد الموعد وسيقرر ، ليةحين أول موعد للمتابعة بعد العم
 حسب حاجة المريض.  

o  بيب عند وجود أي استفساريتردد في سؤال الط أاليجب على المريض. 
o طريقة االستخدام: 

 وضع الدعامة حول الرقبة. 
  وضع مستقيم ومريح فيالتأكد من أن الرقبة. 
 .إغالق الشريط الالصق للدعامة 

o العناية بالدعامة: 
  ًلغساالت الكهربائيةفي اوضع تال ا فقط وتغسل يدوي. 
  ا عن ضوء الشمس والحرارةبعيدً  الهواء فيتترك لتجف. 
  ض أو المنظفات الكيميائية.ياستخدام مواد التبي أو هاكييحظر 

 
 :التدخين 

يساعد اإلقالع عن التدخين على التعافي بشكل أسرع بعد العملية ويمكن االستعانة بالطبيب 
 .المساعدة إذا لزم األمرللحصول على 

 
 :النوم 

o نوم خالل عدة أسابيع بعد العمليةمن الطبيعي أن يواجه المريض صعوبة في ال. 
o  متخًذا أي وضعية تريحه.يستطيع المريض أن ينام 
o بقى دعامة العنق في مكانها الصحيح أثناء النومالحرص على أن ت. 

 
  الحاالت التي تستدعي مراجعة الطبيب:

  شديدة.آالم 
 ( انتفاخ أو احمرار أو خروج إفرازات من الجرحوجود عالمات االلتهاب). 
  .قلة اإلحساس في الذراع أو القدم 
 حركةعدم القدرة على ال . 
  .خدر أو ضعف جسدي 
  .حمى 
  .قشعريرة 
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  في الصدرألم.  
  .ضيق في التنفس 
 .صداع شديد أو ارتباك 

 
 :مضاعفات العملية

 نزيف. 
 عدوى. 
 إصابة العصب. 
 تسرب في السائل الشوكي. 
 في الصوت تغير. 
 صعوبة في البلع. 
 حدوث كسر في القرص الصناعي. 
 

 :جعالمرا

 .موقع ويب طب 

 .موقع صيدلية الدواء 

 https://www.sydneyneurosurgeon.com.au 

 Fact Sheet for Patient and Families- Intermountain Health Care -Anterior Cervical Discectomy and Fusion (ACDF) 

 
 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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