


 ووشدسد

دسدّا یىی اص ؿایغ تشیي   





 
  
 
 

 اًتمال ٍصى ػش، گشدى، اًذام فَلاًی ٍ تٌِ تِ لگي
 

 ایداد واًالی خْت حفاظت اص ًخاع 
 

ایداد لفؼِ ای هحىن ٍ اػتخَاًی تِ ووه دًذُ ّا ٍ  
 اػتخَاى خٌاؽ خْت حفاظت اص للة ٍ سیِ ّا

تىیِ گاّی خْت ػضالت تٌِ ٍ تؼذادی اص ػضالت اًذام  
 فَلاًی ٍ تحتاًی

 
 ایداد ّواٌّگی تیي اػضاء ٍ اًذام ّای تذى

 
 
 
 

 

 

 

















 

 ووش دسد
ووش دسد یىی اص ؿایؼتشیي ػلل هشاخؼِ تیواساى تِ هشاوض 
دسهاًی هی تاؿذ تطَسیىِ تؼذ اص ػشهاخَسدگی ٍ ضشتِ  

ووش دسد . ّای وَچه، ؿایؼتشیي تیواسی دس اًؼاى اػت
ًخؼتیي ػلت هشاخؼِ تیواساى تِ هتخللیي استَپذی ٍ 
خشاحی هغض ٍ اػلاب ٍ تطَس ولی ػَهیي ػلت هشاخؼِ 

 .تیواساى تِ پضؿه هی تاؿذ
 



 
ؿَدووش دسد اص ًظش هاّیت دسد تِ ػِ دػتِ تمؼین هی   

 
: ووش دسد گزسا    

ًاگِاًی ّ شدید در ًاحیَ کوز ّ ًاشی اس اًجام حزکات  دردی 

ُز . ًاهٌاسب ّ یا کشیدگی بیش اس حد ستْى فقزات است

چٌد کَ ایي درد گذرا است اها ُیچگاٍ ًباید کن اُویت  

شوزدٍ شْد، چزا کَ هیتْاًد اخطاری بزای عْد هجدد آى 

شْدباید جِت جلْگیزی اس تکزار آى اقدام ” باشد ّ سزیعا  

 



 

 

 
درد حاد در هاحیي کمر اصت کي در اثر لرار گرفتن در وضػیتٌای غلط، خم ظدهٌای مکرر و بي مدت ظٍالهی و یک 

ن می گذرد را حاد می . یا ضربي بي صتٍن فكرات کمری ایجاد می ظٍد
 
کمر دردی کي کمتر از یکماى از ظروع ا

صیب بافتی بٍدى و بدرجات مختلفی در فرد ایجاد هاتٍاهی می کود. هامود
 
ٍع ا هطاهي ول صیب  .

 
ًر چود کي ا

ٍگیری کرد ن جل
 
برای این موظٍر در وًلي اول باید درمان غالمتی . کٍچک باظد ولی باید مرالب بٍد و از تکرار ا

جٌت کوترل درد اهجام ظدى و صپس در مٍرد بٌبٍدی کامل الدام و تمامی فػالیتٌای ظبیػی صتٍن فكرات را بي 
ٍع حملي حاد کمر درد، هیازی بي هگراهی هدارد و لیکن باید پیامدًای  .ظکل اولیي خٍد بازگرداهد البتي اولین ول
ن الدام همٍد در غیر ایوصٍرت صدمي و جراحت ظدت پیدا کردى 

 
ن را در هظر گرفت و ًر چي زودتر برای رفع ا

 
ا

هٌا . و دورى هاتٍاهی ادامي خٍاًد یافت 
 
مار، ظاهس بازتٍاهی مٍفق در بیماراهیکي کمر درد ا

 
بي ظٍریکي ظبق ا

ماى مكاومت می کود کاًض یافتي و حتی پس از صي ماى مكاومت درد، وضػیت روحی و رواهی بیمار  ۶بیض از 
پس بي ظٍر جدی با تکرار یک حملي ظدید کمر درد مكابلي کوید. تغییر خٍاًد کرد . 



 
ووش . ووش دسدی وِ تیؾ اص یىواُ اص تشٍص آى هی گزسد سا هضهي هی ًاهٌذ

دسد هضهي دس ٍالغ دس اثش ػذم دسهاى ٍ یا هماٍهت تِ دسهاى ووش دسد حاد  
تذیْی اػت وِ دسهاى تِ هَلغ ٍ هٌاػة دسد حاد، ّوَاسُ  . ایداد هی گشدد

دسد هضهي سا تِ حذالل هی سػاًذ، دسد هضهي ووش تایذ تِ ػٌَاى یه  
ػالهت خذی تلمی ؿذُ ٍ ولیِ هؼایٌات تالیٌی ٍ آصهایـات پاساولیٌیىی  

تِ ّش كَست دسد ووش هؼتلضم یه  . خْت تیواسیْای ػیؼتوتیه اًدام گشدد
تشسػی دلیك ٍ دسهاى هٌاػة تَػط گشٍّی دسهاًگش، هتـىل اص پضؿه، 

هیثاؿذ. …هتخلق فیضیَتشاپی ، هتخلق سٍاًپضؿىی ٍ . 
 



 اًَاع دسد ووش
 
 

صیب واردى بي هاحیي کمر ایجاد ظدى و در ًمان موعكي احشاس می : درد مٍضػی  
 
.گردد درد مٍضػی، دردی اصت کي در اثر ا  

ن اصت
 
 .فرد لادر بي درک محل دلیق ا

 
بي دلیل هاًوجاری صتٍن ” ًمي کمر دردًا لزوما. غبارتشت از دردی کي از یک هاحیي بي هاحیي دیگر صرایت می کود: درد راجػي 

هٌا بي هاحیي کمر ارجاع می ظٍد
 
در هتیجي، بررصی و . فكرات هیشتود، بلکي می تٍاهود بدلیل ضایػات احطای  ی باظود کي درد ا

 مػایوي بالیوی دلیق این مواظق تٍصط پزظک ضرورت دارد

 
غیر از درد اهتطاری غصب صیاتیک، ممکن اصت درد، موطاء غصب صیاتیک هداظتي باظد و از هكاط دیگر بي : درد اهتطاری 

مفاصل بین مٌرى ای، رباظٌای مربٍظي، رباظٌای : مٌمترین موطاء دردًای اهتطاری غبارتود از . مشیر این غصب اهتطار یابد
هٌا و غضالت 

 
 ثبات دًودى لگن.خلفی کي مٌرى ًای کمری را بي یکدیگر متصل می کوود و باالخرى غضالت اظراف ا

 



 
 ػلل ووش دسد

 

بطْر کلی کوز درد را هی تْاى بز 

حسب علت بَ دّ دستَ عودٍ تقسین 

: بٌدی ًوْد  
 ػلل هىاًیىی ٍ ػلل غیشُ هىاًیىی

 
 
 
 
 

 



هی تَاًٌذ ػثة آػیة پزیشی ػتَى فمشات ووشی  ػَاهلی
 ٍ ٍلَع ووش دسدّای هىاًیىی گشدًذ

 
: ػَاهل پیؾ صهیٌِ ای یا هؼتؼذ وٌٌذُ ؿاهل( الف    

 لشاس گشفتي دس ٍضؼیت ّای ًاهٌاػة
 واّؾ تحشن دس ًتیدِ ػذم اػتفادُ ٍ تْثَد ًاوافی

 اػتشع ًاؿی اص واس
 

: ػَاهل آؿىاسػاص ؿاهل( ب    
 ( New Use ) اػتفادُ خذیذ
 ( Misuse ) اػتفادُ ًادسػت

 ( Over Use ) اػتفادُ تیؾ اص حذ
 ( Trauma,Abuse ) ضشتِ



 
ػلل غیش هىاًیىی ؿاهل آى دػتِ اص ػلل طثی ٍ یا تیواسیْای ػیؼتوی ّؼتٌذ وِ دس ػیش تیواسی 

تِ ػْذُ ” تِ طشق هختلف هوىي اػت تاػث ووشدسد ؿًَذ ٍ تـخیق ٍ دسهاى ایي تیواسیْا تواها
 .پضؿه هؼالح ؿوا هی تاؿذ

 
-  

. 



  

 علل کمر درد
  

ػاختواًْای هتؼذدی دس ایي ًاحیِ ٍخَد داسًذ وِ هی تَاًٌذ  
 :ػثة ووش دسد ؿًَذ؛ تشخی اص ایي ػاختواى ّا ػثاستٌذ اص

  
 دیؼه تیي هْشُ ای. 1

  
 ػضالت، لیگاهاًْا ٍ تاًذًٍْای اطشاف ػتَى هْشُ ّا. 2

  
 تافت اػتخَاًی هْشُ ّای ػتَى هْشُ ّا. 3



 
 ؿشح حال 

هىاًیؼن دلیك آػیة دیذگی وِ چگًَِ ٍ طی اًدام چِ حشوتی  •
 .ٍ دس چِ ٍضؼیتی اص تذى سخ دادُ اػت
 .پشػیذى هحل دلیك دسد ٍ هذت آى •

 .آیا دسد تِ خایی ّن تیش هی وـذ یا خیش •
چِ حشواتی دسد سا تـذیذ ٍ چِ حشواتی آى سا تؼىیي هی  •

 .دٌّذ
ستاطی ػوذتاً دسدی  _دسد حاكل اص وـیذگی ّای تاًذًٍی  •

ّوشاُ تا اػپاػن ػضالت ػتَى هْشُ ای اػت ٍ دس اهتذاد ػتَى 
 .هْشُ حغ هی ؿَد

حشوات ػتَى هْشُ تِ خلَف دس خن ؿذى تِ خلَ دسدًان ٍ  •
 .واّؾ یافتِ اػت

هثل دسد تیش  )ّیچ گًَِ ػالئوی دال تش آػیة ػلثی ّوشاُ  •
هثل لَص پـت ) یا آػیة ّای ػاختواًی ػتَى هْشُ ( وـٌذُ تِ پا 

ًثایذ ٍخَد داؿتِ تاؿذ(   . 
 





 
ایي توشیٌات تشای وؼاًی اػت وِ تش اػاع تدَیض 

پضؿه استَپذ تایذ توشیٌات دسهاًی ووشدسد سا اًدام  
 دٌّذ 

، % 50دسد ّای هضهي ووش ، دیؼه ووش صیش : وِ ؿاهل
دسد ػیاتیه دس هشاحل اٍلیِ ، دسدّای هىاًیىال ووش 
دس اثش اًدام واسّای ػٌگیي ، دسدّای اًتـاسی ووش 

ًاؿی اص واسّای ون تحشن ٍ واسّای ٍ 
هی تاؿذ...یىٌَاخت،خـىی ووش دس افشاد هؼي ٍ  

 20تَخِ داؿتِ تاؿیذ صهاى ول اخشای ایي تشًاهِ تیي .
.دلیمِ خَاّذ تَد 30تا   

تْتشیي صهاى تشای اخشای ایي توشیٌات لثل اص كشف 
 .كثحاًِ ٍیا لثل اص خَاب ؿثاًِ هی تاؿذ



http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/treatment-sciatic1-shallow.html


http://www.beytoote.com/health/malady-remedy/lumbar1-disc.html


 ػلت ػیاتیه چیؼت

http://bijanfr.blogfa.com/post-1128.aspx










 کشش زانو تا سینه



 کشش چرخشی کمر



 تمرین انعطاف پذیری کمر



 تمریه کشش گربه ای



 تمریه ُپل



 کشش چرخش کمر وشسته



 فشردن کتف



خیلی ّا ٍلتی دچاس ووشدسد هی ؿًَذ، فىش هی وٌٌذ وِ تایذ 
. تا ٍسصؽ ٍداع وٌٌذ  

ؿایذ تشای تاى خالة تاؿذ وِ تذاًیذ ٍسصؽ  اص آًدا وِ ػثة 
واّؾ ؿذت دسد هی ؿَد ٍ احتوال ػَد دسد سا واّؾ 

هی دّذ، تشای تیواساى هثتال تِ ووشدسد، ًمؾ دسهاًی تؼیاس 
.هْوی داسد  

 

تشای ایٌىِ ٍسصؽ ؿوا هَثشتشتاؿذ،یه ولیذ هْن ٍخَد    
: داسد  

 تشًاهِ ٍسصؿی هٌظن
   



















 

  كحیح ًـؼتي  سٍؽ

دسخِ  90ؿذ وِ تْتشیي حالت ًـؼتي حالتی اػت وِ فشد واهال كاف ٍ تا صاٍیِ  پیـتش تلَس هی
دس حالی وِ تشسػی ّای اخیش ًـاى دادُ اػت وِ ساػت ًـؼتي تْتشیي حالت ًـؼتي . تٌـیٌذ

هحمماى اػىاتلٌذی ٍ واًادایی تا اػتفادُ اص ؿىل خذیذی اص تلَیش تشداسی  .ًیؼت
ایي .ًـاى دادًذ وِ ساػت ًـؼتي فـاس غیشضشٍسی دس ًاحیِ ووش ایداد هی وٌذ« آی.آس.ام»

تْتشیي ٍضؼیت ًـؼتي دس پـت هیض سا « اًدوي سادیَلَطی آهشیىای ؿوالی»پظٍّـگشاى دس 
ّوچٌیي ایي .حالتی اػالم وشدًذ وِ دس آى تذى اًذوی تِ ػوت ػمة هتوایل هی ؿَد

.پظٍّـگشاى اػالم وشدًذ وِ ًـؼتي كحیح تِ واّؾ دسدّای ًاحیِ ووش ووه هی وٌذ  
ٍضؼیت  .دس ایي هطالؼِ تیواساى سا دس ػِ ٍضؼیت هتؼذد ًـؼتي هَسد تشسػی لشاس دادًذ

خویذُ وِ دس آى تذى تِ ػوت خلَ خن هی ؿَد تِ طَسی وِ گَیی سٍی هیض خن ؿذُ 
ِ ای ٍ ٍضؼیت  90 اػت،ٍضؼیت ًـؼتي ػوَدی وِ دس آى دسحالی وِ پاّا سٍی « ساحت»دسخ

ِ ای  ِ ای هی ػاصد135صهیي لشاس داسًذ،تذى تِ ػمة خن هی ؿَد ٍ تا ساى ّا صاٍی ػپغ .دسخ
ُ ّا سا دس  ُ ّای صٍایای ػتَى فمشات،استفاع دیؼه ٍ حشوت ًا تدای دیؼه ػتَى هْش اًذاص
ُ ّا صهاًی  ایي ػِ ٍضؼیت تشسػی وشدًذ ٍ هتَخِ ؿذًذ وِ حشوت ًا تدای دیؼه ػتَى هْش
ُ ّا لشاس هی گیشد ٍ هَخة هی ؿَد وِ  ایداد هی ؿَد وِ فـاس ًاؿی اص ٍصى سٍی ػتَى هْش

 .دیؼه اص خای خَد خاسج ؿَد

 
 





تدای دیؼه دس ٍضؼیت ًا تیـتشیي هیضاى حشوت 
ِ ای دیذُ ؿذ 90 ػوَدی ًـؼتي ّوچٌیي ووتشیي .دسخ

هیضاى حشوت ًا تدای دیؼه دس ٍضؼیت ًـؼتي 
ِ ای دیذُ ؿذ وِ ًـاى هی دّذ ًـؼتي دس 135 دسخ

ٍضؼیت ساحت تش فـاس ووتشی تش دیؼه ّای ػتَى 
ِ ّا ٍ تاًذٍى ّای هشتَطِ ٍاسد  ُ ّا ٍ هاّیچ هْش

دس حالت خویذُ ًیض واّـی دس استفاع دیؼه .هی وٌذ
ُ ّا دیذُ ؿذ هحمماى تا تشسػی تواهی  ًتایح  .ػتَى هْش

ِ ای  135 آصهایؾ اػالم وشدًذ وِ حالت ًـؼتي دسخ
تْتشیي ٍضؼیت تشای ووش اػت ٍ تَكیِ هی وٌٌذ افشاد 

 ایي گًَِ تٌـیٌٌذ





 
 

 كٌذلی اػتاًذاسد

ؿَد ٍ افشاد  اهشٍصُ تیـتش واسّا تِ كَست ًـؼتِ اًدام هی
تخؾ صیادی اص ػاػات واسی  ؿاى سا سٍی كٌذلی ٍ تِ  

تِ ّویي دلیل اػتفادُ اص .كَست ًـؼتِ اًدام هی دٌّذ
كٌذلی اػتاًذاسد ًمؾ صیادی دس واّؾ آػیة تِ ػتَى 

ُ ّا داسد هتخللاى ػلن اسگًََهی  تشای یه كٌذلی  .هْش
ُ اًذ  وِ الصم اػت ٌّگام  اػتاًذاسد ٍیظگی ّایی سا اػالم وشد

. خشیذ كٌذلی ایي ًىات سا هَسد تَخِ لشاس داد  





  ساّْای خلَگیشی اص ووشدسد

ػَاهلی چَى، تلادفات یا فؼالیتْای خؼوی ؿذیذ 
تا ًحَُ ی غلط  ... دس خَاًی، حول ٍػایل ػٌگیي

خَاتیذى، ایؼتادى، ًـؼتي، تشًاهِ غلط غزایی، 
تیـتشیي تأثیش سا دس ٍلَع ... اػتشػْای سٍصهشُ ٍ 

 ووش دسد داسًذ

http://www.maloolin.com/مقالات/پزشکی-سلامت/69-راههای-جلوگیری-از-کمردرد-
http://www.maloolin.com/مقالات/پزشکی-سلامت/69-راههای-جلوگیری-از-کمردرد-


تیذاس ؿذى اص خَابًحَُ خَاتیذى ٍ   
وفـْای ساحت   

 ساًٌذگی
 فؼالیتْای هحیط واس

 ٌّگام ٍسصؽ
 ًحَُ لشاسگیشی ػتَى فمشات

 حول ٍػائل
 َّل دادى یا وـیذى ٍػایل

 تشًاهِ غزایی
 اػتشع



















ؿاًِحشواتی تشای تْثَد دسد   



 دسد گشدى یىی اص ؿىایات ؿایغ اػت
تحمیمات ًـاى هی دّذ ٍسصؽ ّای وــی  

 گشدى هوىي اػت دس
تؼىیي دسدّای گشدًی یا پیـگیشی اص آًْا هَثش  

 تاؿذ

 ایي اتفالات هوىي اػت تشای ؿاًِ ّن سخ دّذ
اًدام ٍسصؽ ّای وــی تشای ؿاًِ ّا ًِ تٌْا اص  

 ػفتی ٍ دسد ؿاًِ ّا خلَگیشی هی وٌذ، 
 حتی هی تَاًذ اص هفاكل ّن هحافظت وٌذ





چٌذ ًىتِ تشای پیـگیشی اص 
 دسد گشدى 

 
ّشگاُ ٌّگام واس احؼاع دسد دس گشدى داؿتیذ، پیـاًی خَد  

 سا تا وف دػت ووی فـاس دّیذ
 تاال تٌِ تاى سا تمَیت وٌیذ

 ٌّگام تواؿای تلَیضیَى ؿاًِ ّای خَد سا تاال ٍ پائیي وٌیذ
تشای چٌذ دلیمِ “ دلیمِ حتوا 45دس كَست تی حشوتی حذٍد 

 ٍسصؽ وٌیذ
 تالؾ هٌاػة تؼیاس هْن اػت



 ػضالت ؿاًِ ٍ گشدى تاى سا تمَیت وٌیذ
 



 یه ػوش ؿٌیذُ تَدین 

 تچِ ساػت تـیي ، كاف تـیي، آًمذس لَص ًىي



 هزاحل اصالح ّضعیت ًشستي

كٌذلی: گام اٍل   
هیض ٍ كفحِ ولیذ واهپیَتش: گام دٍم   
كفحِ ًوا یؾ ٍ ٍػایل سٍی هیض: گام ػَم   

تَلف ٍ اػتشاحت: گام چْاسم   



 ػِ ًىتِ طال ئی

تا هی تَاًیذ ٌّگام واس اص خایتاى تلٌذ ؿَیذ ٍ حشوت داؿتِ  -1
 تاؿیذ

تا خایی وِ هوىي اػت ٍػایل سٍی هیض سا دس دػتشع خَد  -2
لشاس دّیذ تا تشای اػتفادُ اص آًْا الصم ًثاؿذ هشتة سٍی هیض خن 

 ؿَیذ
وٌیذ تا هتحول فـاس  ٌّگام واس ػضالت خَد سا ؿل ٍ سیلىغ-3

 اًمثام ػضالًی اضافی سٍی تذى خَد ًـَیذ



:خستگي ناشي از کار   
خؼتگی ًاؿی اص واسػثاستؼت اص 

ضؼف ٍ ًاتَاًی دس تواهی حشوات 
تذى تطَسیىِ ایي ًَع خؼتگی دس 

كٌؼت تلَست خؼتگی ػضالًی 
ٍ خؼتگی سٍحی ( خؼوی )

ظاّش هیـَد ( سٍاًی )  



 
:انواع خستگي   

خؼتگی چـوی -1  
خؼتگی ول تذى -2  

خؼتگی فىشی -3  
خؼتگی ػلثی -4  
خؼتگی هضهي -5  

خؼتگی ًاؿی اص تْن خَسدى سیتن  -6
  سٍص ٍ ؿة



 
:عوارض خستگي   

واّؾ تَخِ  -1  
واّؾ دسیافت -2  
واّؾ ػشػت ػولىشد فیضیىی ٍ رٌّی -3  
واّؾ دلت ٍ افضایؾ اؿتثاُ -4  
هلشف اًشطی تاال خْت ثاتت ًگْذاؿتي  -5

 ساًذهاى 
احؼاع خؼتگی ، گیدی ، ٍ تحشیه پزیش -6  

 




