
 ف:التعري
عن طريق استئصال  قطنية )فقرات أسفل الظهر(يتم إجراؤها على الفقرات ال هي عملية جراحية
لتحل محله يتم تثبيتها  )قرص صناعي( مادة صناعية المصاب، ووضع قطنيالغضروف الفقري ال

 جذور األعصاب.النخاع الشوكي أو بواسطة براغي لتخفيف الضغط الواقع على 

 :دواعي العملية

 لم شديد خاصة أثناء الحركةبأ الشعورو حتكاكهاضيق المسافة بين الفقرات مما يؤدي ال. 

 كسور في فقرات العمود الفقري.  

 جانبي للعمود الفقري )جنف(.ال االنحناء حاالت مثل تشوهات العمود الفقري 

 ضيق القناة الفقرية. 

 حدوث االنزالق الفقري. 

 أورام في العمود الفقري تسبب تباعد أو خلل غير طبيعي في فقرات الظهر وجود. 

 .ضعف أو عدم استقرار العمود الفقري 

  لـإلصابة بالديسكنتيجة تثبيت العمود الفقري بعد إزالة قرص تالف.  

  :العناية قبل وبعد الجراحة

 :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 
  قارب ممن يستطيعون التبرع بالدماأل أحديفضل حضور. 
 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. 

 
 

 عملية تثبيت الفقرات القطنية بالمسامير
Lumbar Spinal Pedicle Screws 

 

 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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 عملية:الأثناء 
 عام.التخدير الحت المريض ت يوضع 
  ظهرالأو في البطن يقوم الجراح بإجراء شق 

على جانبي العمود الفقري أو أعاله 
 .مباشرة

  وقد يكون قطعة من  الغضروف البديلإعداد
 .عظم الحوض أو مادة صناعية

 أو براغي معدني لوحبواسطة  دمج الفقرات 
للحفاظ على استقرار الفقرات حتى يلتئم 

  العظم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملية:ال بعد
 للسيطرةاستخدام أدوية ومسكنات  يمكن 

  .على األلم
 :العناية بالجرح 

o لى أن تبقى الضمادة نظيفة الحرص ع
 بعد االستحمام.خاصة  وجافة

o  عدم غمر الجرح في الماء أو في حمام
 السباحة لمدة أسبوعين على األقل بعد الجراحة.

o المسامير  )إزالة يوًما بعد العملية 14-7بعة خالل ستتم إزالة الغرز في موعد المتا
بعد ، عندها يمكن إزالتها والقضبان ليست ضرورية إال إذا تسببت في إزعاج المريض

 (.اكتمال التئام الجرح
o .فحص الجرح يوميًا والتواصل مع الطبيب عند وجود أحد عالمات االلتهاب 

 
 :التغذية 

o .المحافظة على وزن صحي 
o  حسب توجيهات الطبيب وأخصائية التغذية. متوازنتناول غذاء صحي الحرص على 

 :التدخين 

o  يساعد اإلقالع عن التدخين على التعافي بشكل أسرع بعد العملية ويمكن االستعانة
 بالطبيب للحصول على المساعدة إذا لزم األمر.
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 :النشاط البدني 

o  مساعدته على العودة إلى تتم إحالة المريض إلى العالج الطبيعي ليتمكن المختص من
حيث أنها تساعد على إزالة األلم  ممارسة أنشطة الحياة اليومية بشكل تدريجي

 واستعادة القدرة على الحركة.
o  يستطيع المريض ممارسة األنشطة اليومية العادية مع تجنب األنشطة الشاقة حسب

 توجيهات الطبيب.
o  ًبشكل يومي.ا ينصح بالمشي لمسافات قصيرة مع زيادتها تدريجي 
o  وضع وسادة تحت الركبتين أثناء االستلقاء على الظهر أو على

 أحد الجانبين لتخفيف الضغط على العمود الفقري.
o  عند الحاجة إلى التقاط أو رفع شيء من األرض ينصح بثني

 الركبتين دون انحناء.
o الثقيلة  شياءاألرفع تجنب االستلقاء على البطن واالنحناء و

 .أشهر على األقل 3لمدة 
o ويلة.عدم الجلوس في وضع واحد لفترة ط 
o ة إلى قيادة السيارة بعد يجب استشارة الطبيب قبل العود

 .العملية
o دقيقة من أجل  45- 30لتوقف كل يسمح بالسفر لمسافات قصيرة بالسيارة مع ا

 االستلقاء.
 

 :دعامة الظهر 

o  يحتوي على أربع دعامات قابلة ، لظهرأسفل اهي عبارة عن حزام مطاطي مرن لمنطقة
 .والعضالت أثناء األنشطة اليوميةويستخدم للحفاظ على ثبات الفقرات للطي، 

o المستشفى للحفاظ على استقامة العمود الفقري.عند خروجه من  يتم صرفها للمريض 
o م الدعامة عند خروجه من سيعطى المريض تعليمات محددة بخصوص استخدا

 .المستشفى
o اعتماًدا على حالة المريض تم تحديد أوقات ارتداء الدعامةي. 
o دعامة وفق التعليمات المعطاة إلى حين أول موعد من المهم المحافظة على ارتداء ال

الطبيب المدة المطلوبة الرتداء الدعامة بعد الموعد حسب وسيقرر ، للمتابعة بعد العملية
 حاجة المريض.  

o طفح جلدي لتجنب اإلصابة بأي يومياً  لدعامةغسل البشرة المالمسة ل . 
o .تجنب دهن البشرة بأي نوع من المرطبات قبل ارتداء حزام الظهر 
o  دقيقة ويجب  30-15العالمات الحمراء التي يخلفها حزام الظهر خالل عادة تتالشى

 مراجعة الطبيب إذا استمرت ألكثر من ذلك.
o :طريقة االستخدام 

 وضع الحزام حول منطقة الوسط مع 
 يالتأكد من وجود األربع دعامات ف

العمود  يمنطقة الظهر على جانب
 .الفقري

  شد الحزام ليقوم بالضغط على
 الشريطوإغالق منطقة البطن 

 .األمام إلىصق الال
 ق غالإشد األشرطة المرنة اإلضافية و

 .الشريط الالصق الخاص بها
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https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A
https://www.webteb.com/dermatology/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%8A


 
 

o العناية بالدعامة: 

  ًالغساالت الكهربائيةفي وضع تال ا فقط وتغسل يدوي. 
  ا عن ضوء الشمس والحرارةبعيدً  الهواء فيتترك لتجف. 
  المنظفات الكيميائية.ض أو ياستخدام مواد التبي أو هاكييحظر 
 

 العملية:مضاعفات ومخاطر 

 عدوىال. 

 .تأخر التئام الجروح 

 فينز. 

 جلطات دموية. 

 إصابة األوعية الدموية أو األعصاب في العمود الفقري وحوله. 

  البديل منه. الموضع الذي تم أخذ الغضروفألم في 

 

  الحاالت التي تستدعي مراجعة الطبيب:

  في منطقة الظهر أو الساقين شديدةآالم. 
 ( انتفاخ أو احمرار أو خروج إفرازات من الجرحوجود عالمات االلتهاب). 
 وقيء بغثيان مصحوبة حمى. 
  .قشعريرة 
  رقبة.ال وألم فيصداع  
  .ضيق في التنفس 
  األمعاء أو المثانة حركات في التحكمعدم القدرة على. 

  صرععدم القدرة على التركيز أو اإلصابة بنوبة. 

 

 

 

 :جعاالمر
 https://spine-neurosurgery.com/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1/ 

  Spinal fusion - Mayo Clinic 

 https://www.webteb.com/articles/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1_20416 

 https://www.al-dawaa.com/arabic/oppo-sacro-lumbar-support-x-large-model-2264.html 
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https://spine-neurosurgery.com/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://spine-neurosurgery.com/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://spine-neurosurgery.com/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://spine-neurosurgery.com/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/spinal-fusion/about/pac-20384523
https://www.webteb.com/articles/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1_20416
https://www.webteb.com/articles/%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1_20416
https://www.al-dawaa.com/arabic/oppo-sacro-lumbar-support-x-large-model-2264.html

