1
ّوِ ها حذالل یه تاس دسد ووش سا دس طَل صًذگی تدشتِ
وشدُ این وِ ػاهل تالمَُ ٍخَد ایي ضشایط تِ طَس ػوذُ
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عًامل تريز کمردرد:
 ووشدسدّای هىاًیىی:

ًىاتی وِ تیطتش تِ ًفغ ػلل طثی ووشدسد ّستٌذ ػثاستٌذ
اص:

هىاى ّای واسی هی تاضذ .ػَاسض استخَاًی ٍهفصلی

ضاهل آى دستِ اص تیواسی ّایی ّستٌذ وِ دس اثش ٍ تا

-1سي تاالی  54سال ,تخصَظ دس تیواسیْای غیش التْاتی

ًاضی اص واس ٍ تغییش ضىل ٍضؼیت طثیؼی تذى اص صهاى ّای

تَاسطِ یه ػاهل هىاًیىی هاًٌذ ضشتِ ,حشوات فیضیىی

ٍ تیواساًی وِ ساتمِ ای اص ػَاهل هىاًیىی سا روش ًوی

لذین ضٌاختِ ضذُ اًذ.ضغل ٍ واس ضوي ایي وِ صًذگی

ًاهٌاسة ,ون تَدى لَام ػضالت ٍ یا فطاس تیص اص حذ تِ

وٌٌذ.

افشاد سا تاهیي هی وٌذ تشای سالهت اٍ ًیض خطشاتی ساهوىي

ًاحیِ ستَى فمشات ووشی ٍ دس اثش تذ لشاس گشفتي ٍضغ

-2ووشدسدّای ضثاًِ وِ تا استشاحت ًیض تْثَد هی یاتٌذ.

تِ تاس آٍسد .تىشاس هذاٍم حشوات یىٌَاخت تاػث هی ضَد

تذى دس حالت ًطستِ ٍ ایستادُ ایداد هی گشدًذ .ایي دستِ

ٍ-3خَد ػالئن ٍ ًطاًِ ّای ووشدسد هاًٌذ :تة ,تؼشیك ,

وِ تذى حالتی سا وِ دس هَلغ اًدام دادى ایي حشوات تِ

اص تیواسی ّا  %90اص ػلل ووشدسد سا تطىیل هی دٌّذ ٍ

واّص ٍصى ,ضؼف ٍ خستگی هضهي وِ تا وٌتشل دسد ًیض

خَد هی گیشد حفظ ًوایذ ،دس ًتیدِ اص حالت طثیؼی خَد

ًىتِ خالة ایٌىِ تِ ساحتی لاتل پیطگیشی ّستٌذ وِ ػَاهل

تیواس احساس سالهتی ًوی وٌذ .دس تسیاسی اص هَاسد تِ

خاسج ضذُ ٍ ٍضغ غیشػادی تِ خَد تگیشد وِ هوىي است

تشٍص آى ّا دس صیش آهذُ است.

سغن هؼایٌِ فیضیىی دلیك ٍ اًدام آصهایطات هختلف ,ػلت

تاػث دسد ػضال ت هشتَطِ گشدد.

-1لشاس گشفتي دس ٍضؼیت ّای ًا هٌاسة

هطخصی تشای ووشدسد پیذا ًوی ضَد .دس چٌیي هَاسدی تا

-2واّص تحشن

دس ًظش گشفتي ػَاهل سٍاًی وِ تاػث پیذایص ٍ یا تطذیذ

-3ػذم تْثَد واهل تؼذ اص یه حولِ ووش دسد ًاضی اص

ووشدسد هی ضًَذ تایذ تا یه سٍاًپضضه ٍ یا سٍاًطٌاس

اسپاسن ػضالًی

هطَست وشد.

 -4استشس ًاضی اص واس

پیشگیری:

-5چالی

پیطگیشی اص صذهات ًاحیِ ووش تِ هشاتة آساًتش اص هؼالدِ

کمر جسئی از سیستم پیچیدٌ ستًن مُرٌ َا است ي
اجسای آن عثارتىد از:
 .1ستَى هْشُ ّا33:استخَاى (هْشُ) داسد24 .
استخَاى تاالیی تَسیلِ دیسه ّایی وِ ًمص
رتينولداسًذ ,اص ّن خذا هی ضَد .ایي استخَاى
تالطته
ّا تَسط  118هفصل تْن هتصل هی گشدًذ.
ً .2خاعً :خاع دس ٍالغ طٌاتی اص اػصاب است وِ 45

 ػلل غیشهىاًیىی:
-1تیواسیْای التْاتی:آستشیت سٍهاتَئیذ

ساًتیوتش طَل ٍ  5/2ساًتیوتش ضخاهت داسد .توام

 -2تیواسیْای ػفًَی

فؼالیت ّایی وِ پاییي تش اص سطح گشدى اتفاق

-3تَهَسّا

هی افتذ ,تحت ّذایت ًخاع است.

 -4تیواسیْای هتاتَلیىی :پَوی استخَاى

 .3اػصاب 31 :خفت ػصة اص ًخاع خاسج هی ضَد.
ایي اػصاب اطالػات سا اص هغض تِ سایش لسوت
ّای تذى هٌتمل هی وٌذ.
 .4دس ایي هٌطمِ  400هاّیچِ ٍخَد داسد وِ تاػث
حشوت دس تواهی خْات هی گشدًذ.

آًْاست.
اهشٍصُ اوثش هتخصصاى هؼتمذًذ ٍسصش ّایی هثل پیادُ سٍی ,
ضٌا ٍ دٍچشخِ سَاسی هوىي است دس تْثَد ووشدسد هفیذ تاضذ
صیشا ایي سٍش ّا تاػث تمَیت ػضالت اطشاف ستَى فمشات ٍ
هفاصل ٍ تاػث تؼادل ٍ تٌاسة تذى هی ضًَذ .اهشٍصُ ها تِ
خای پیادُ سٍی یا دٍچشخِ سَاسی اص اتَهثیل استفادُ هی وٌین.

کار سىگیه ي مدايم در یک يضعیت ثاتت ترای ستًن فقرات تسیار

تٌاتشایي هوىي است ػضالت پاّایواى ضؼیف ضذُ ٍ ػولىشد

مضر است .تٍ خصًص در مشاغل صىعتی کٍ ویريی زیادی ترای

للة ٍ سیِ ًیض تِ طَس هَثش واّص هی یاتذ .تا ٍسصش هی تَاى

اوجام کار صرف می گردد ,تُتر است زماوی َر چىد کًتاٌ تٍ

ػضالت سا تمَیت وشد ٍ فطاس ٍاسد تش ستَى فمشات سا واّص

استراحت جُت تجدید قًا اختصاص دادٌ شًد ,تا از آسیة َای

داد ٍ هفاصل سا هتحشن ًگِ داضت .ػالٍُ تش ایي تا ٍسصش

واشی از کار سىگیه تر ستًن فقرات کاستٍ شًد

ػولىشد للة ٍ سیِ ًیض تْثَد هی یاتذ.
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نشریه شماره 121

تمریه َای تدوی ترای پیشگیری از کمردرد:
توشیي ّای تذًی وِ تِ ضشح آى ّا هی پشداصین تشای
حفظ لَای ػضالًی ٍ ووه تِ ّشچِ فؼال تشتَدى ضوا
طشاحی ضذُ اًذ .اگش تِ ٍسصش وشدى ػادت ًذاسیذ ,اٍل

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

تشًاهِ سا تِ آساهی ضشٍع وٌیذ .تؼذاد ایي توشیي ّا سا
ٌّگاهی وِ تذًتاى آهادگی الصم سا پیذا وشد اضافِ وٌیذ.
دس ضشٍعّ ,ش توشیٌی سا پٌح تاس تىشاس ٍ تؼذ پٌح تا پٌح
تا اضافِ وٌیذ .اگش دس اًدام توشیي خاصی ,دسد ٍ ًاسحتی
احساس هی وٌیذ ,آى سا اًدام ًذّیذ ٍ توشیي ّای
پیطٌْاد ضذُ دیگش سا اًدام ًذّیذ .اص ٍصًِ استفادُ
ًىٌیذ .توشیي ّا سا هٌظن اًدام دّیذ .توشیي ّای سثه
ٍ هٌظن تسیاس تا اسصش تش اص توشیي ّای سٌگیٌی است
وِ تؼذ اص یه ّفتِ واهال وٌاس گزاضتِ ضَد.
)1هاًٌذ ضىل تِ پطت تخَاتیذ .صاًَّا سا خن وٌیذ ٍ وٌاس
یىذیگش لشاس دّیذ .حال آى ّا سا تِ سوت ساست ٍ چپ
حشوت دّیذ)2.دس ّواى حالت لثل ,تاسي سا تاال ٍ پاییي
تثشیذ)3.تِ پطت تخَاتیذ ٍ صاًَّا سا تِ آساهی تِ سوت لفسِ
سیٌِ تىطیذ )4.تِ پطت تخَاتیذ ٍ صاًَ ّا سا خن وٌیذ .تا
سفت وشدى ػضالت ضىن ,پطت خَد سا صاف وٌیذ .تؼذ سش
ٍضاًِ ّا سا اص صهیي تلٌذ وٌیذ ٍ دست ّا سا تِ صاًَ تشساًیذ.
تِ آساهی سش خای اٍل تشگشدیذ ٍ هاّیچِ ّا سا ضل وٌیذ.
)5تِ ضىن تخَاتیذ .تا صاًَی صاف ول اًذام تحتاًی سا تِ
ًَتت تلٌذ وٌیذ)6.تِ ضىن تخَاتیذ .ساػذ سا سٍی صهیي لشاس
دّیذ ٍ سش ٍ ضاًِ ّا سا تاال تثشیذ)7.تِ پطت تخَاتیذ .سٍصاًِ
تِ هذت دُ دلیمِ صاف تخَاتیذ تا تذًتاى واهال وطیذُ ضَد.
در افراد چاق ،کاَش يزن ،ايلیه ي مُم تریه اقدام در
درمان کمردرد می تاشد.

تمریه َای پر خطری کٍ تاید از آن َا اجتىاب کرد:
 )1لوس اًگطتاى پا دس حالت خن ضذُ ایي ٍسصش تِ هٌظَس وطص
ػضالت ّوستشیٌگ (ػضالت پطت ساى) طشاحی ضذُ است .ایي
حالت تاػث فطاس آهذى تِ هْشُ ّا ٍ صاًَّا هی ضَد  )2.تشخاستي
اص حالت خَاتیذُ تِ حالت ًطستِ دس حالی وِ تا دست ّا سٍی
گشدى یا سش فطاس هی آیذ .ایي حالت تاػث فطاس آهذى تش سٍی
گشدى ٍ لسوت تاالیی ستَى فمشات هی ضَد )3.چشخص گشدى تِ
صَست دایشُ واهل ایي ٍسصش تاػث فطاس آهذى گشدى تِ (لسوت
تاالیی ستَى فمشات) هی ضَد (هی تَاى چشخاًذى گشدى تِ صَست
ًین دایشُ سا خایگضیي وشد).

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
مرداد ماه 5931

