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Wearing a spinal brace after surgery: 
information for children and young people 

 العمود الفقري بعد الجراحة:  دّعامة اءتدإر
 معلومات لألطفال والشباب                                     

 

عمود الفقري ال دّعامةارتداء .  فترة تعافيهأثناء ه تحتاج اآلن إلى حمايتفإنك لذا  ،لقد أجريت عملية جراحية على عمودك الفقري

 دّعامةعن ال)جوش(  ن مستشفى جريت أورموند ستريتمالصادرة المعلومات هذه نشرة  تخبرك . حد الطرق للقيام بذلكأهو 

الفحص التي يتعين عليك القيام بها كل يوم عندما  إجراءاتأيًضا تشرح كما ا.  وكيفية العناية به خلعهاولبسها كيفية  وعن

 .دّعامةترتدي ال

 

                           معلومات خاصة بـ    تاريخ  بدء البرنامج                                 

 

              : بوسطون العمود الفقري دّعامةنوع      أمامي                   خلفي  )أمامي وخلفي(    بايفلف

 

 دّعامةقام بتزويد وتركيب ال

 

  موعد المراجعة القادم

 

البريد عبرو أ 5617  :؛ توصيلة 9200 7405 020 :العمود الفقري، يرجى االتصال بالرقم دّعامةأسئلة حول  ةإذا كان لديك أي

  orthoticsteam@gosh.nhs.ukاإللكتروني 

 

 العمود الفقري دّعامة لبس

 .بشكل صحيح تم تثبيتهاالعمود الفقري والتأكد من أنه قد  دّعامة ارتداءفي  لمن يساعدكقد تحتاج 

في  أكثر من الطبيعيوتغييره بشكل منتظم،  دّعامةتحت الشيء  لبسيجب عليك دائًما  -سترة أو قميًصا مالئًما  إلبس .1

 من غيرها من المالبس.  أكثر مريحة  قد تكونجانبية  درزاتدون  فانيلةسترة أو  .  إرتداءالطقس الحار
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 .االستلقاءوأنت في وضع  دّعامةسهل وضع المن األ .2

 .جانبك ف بلطف علىتلإ .3

 .تحتك دّعامةالخلفي من ال انبزلق الجبيقوم أن على من يساعدك يجب  .4

 .دّعامةعلى البحيث تستلقي ظهرك  إلتف إلى الوراء على .5

 )على صدرك(. فوقك دّعامةضع الجزء األمامي من ال .6

 .الوركين بعيدا عنحول خصرك  في المكان المالئمأي  –شاهدته في العرض عند المستوى الذي  دّعامةتأكد من أن ال .7

ألن  أكثر من المطلوب دّعامةالداعي لشد ال؛ مريحة من جميع الجهاتبحيث تكون بصورة مناسبة  وعّدلهات األشرطة ثب .8

 ي.الفقر عموداللحماية  ذلك يجعلها غير مريحة. المهم أن تكون مثبته جيدا

 

 العمود الفقري دّعامةخلع 

 ها. تحتاج إلى شخص يساعدك على خلع، قد دّعامةكما هو الحال عند لبس ال

 

 .االستلقاءوأنت في وضع  دّعامةال خلعسهل من األ .1

  .الحزام السفلي أوال ثم فّكه؛ بعد ذلك فكّ العلوي الحزام إرخ  .2

 .دّعامةاألمامي من ال انبرفع الجإ .3

 .بلطف على جانبكإلتف  .4

 .الخلفي من تحتك دّعامةال انبج سحببيقوم أن على من يساعدك يجب  .5

 

 ةبشرالص فحّ ت

نبغي ي ،للقيام بذلك.  مناطق الضغط للتحقق من عدم وجود  تقريبادقيقة  60إلى  30 كل بشرتك تفحصعليك  نبغيبداية، يفي ال

 في منطقة لبشرةللتحقق من اشخص آخر قد تحتاج إلى مساعدة  ولكن رؤية المنطقة األمامية )الصدر(سهولة .  من الدّعامةخلع ال

 . دّعامةالخلع  عند فحص بشرتك تت يكفي أن، دّعامةتعتاد أكثر على العندما  . ظهرك

  ن. حزام البنطلواستخدام  ندبالعالمة الناتجة ع شبيهةالعمود الفقري عالمات حمراء باهتة على جلدك،  دّعامةتترك قد 

 .دّعامةدقيقة من خلع ال 30إلى  20هذه العالمات خالل  تختفي

  فتأكد مرطبأي إذا كنت تستخدم نصحنا باستخدامها.  على بشرتك إال إذا أو بودرة مرهم  ،دهنيمرطب ال تضع أي ،

 الفانيال.السترة أو  ارتداءقبل تماما به تشرّ من أن الجلد قد 

  توقف عن ف، لكذمن ث أي حدإذا .  مؤلمةمناطق أو لجلد اتشققات في ر أو بثو ظهورذى أو أ أيلدعامة ا تسببال

 .  قت ممكنع وسرأب تقويم العظامبفريق تصل والدعامة ام استخدا

 
 دّعامةال صيانة

 ّية مثل ارحردر ية مصاأعن ا بعيدً -ها لتجف بشكل طبيعي كتراثم ، بالماء والصابونمبللة ش بقطعة قما دّعامةلاف نظ

 .لشمسا أشعةأو  التدفئة
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  ن ألر لفوابك على ص لخااالعظام تقويم أخصائي تصل ب، االحزام شرطةأ اهتراءأو  دّعامةلا انكسار )تلف(في حالة

 .سابيعأبعة أرمايقارب ق يستغرقد  جديدة دّعامةصناعة 
 

 دّعامةاليومية مع ال تكحيا

 ل تمامًا قب ةفجا بشرتكن أن مد تأکخلعه وقت االستحمام.   ن يجبلک، وهعالأضح ومهو کما  دّعامةلداء اتك ارعليب يج

 ارتدائه.  
 

  أكثر راحة وسهولة  المالبس الفضفاضة كونقد ت ولكن دّعامةالجزء العلوي من ال فوقارتداء مالبسك المعتادة  تستطيع

 اللبس والخلع. أثناء
 

 ينبغي عليك ممارسة هذه  –ية لمنزلا التمارينبرنامج قد شرحت لك  من المفروض أن تكون أخصائية العالج الطبيعي

 من حيث الكيفية والتوقيت. التي اُعطيت لك طبقا للتعليمات  التمارين

 

 


