
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان            
موسوي... مرکز آموزشی درمانی آیت ا

١
واحد آموزش دفتر پرستاري

به بیماران مبتال به درد پشت و کمرنکات آموزشی 

جهت بهبود هر چه سریعتر به نکات زیر بیمار ارجمند توصیه می شود 

:فرماییدتوجه
.از ایستادن یا راه رفتن و نشستن به مدت طوالنی خودداري کنید-1
.هنگام ایستادن به مدت طوالنی یک پاي خود را روي چهارپایه اي کوتاه قرار دهیددر -2
توجه داشته باشید که استرس روي پشت و کمر در حالت نشسته نسبت به حالت ایستاده بیشتر -3

. است
.از صندلی هاي داراي پشتی راست براي نشستن استفاده کنید-4
عقب صندلی بگذارید تا فضاي خالی بین نواحی پشت در هنگام نشستن باسن خود را  کامالض در -5

.و کمر و پشتی صندلی وجود نداشته باشد
.از کارکردن در وضعیت خم شده به جلو خودداري کنید-6
.در هنگام رانندگی براي راحتی بیشتر صندلی اتومبیل را تا حد امکان جلو ببرید-7
.به طور مرتب راه بروید و بنشینید-8
.حت کنید زیرا خستگی باعث گرفتگی عضالت پشت می شودبه طور متناوب استرا-9

.تخته محکمی روي تشک بگذارید-10
در حالت خوابیده به پهلو مفاصل زانو و ران را خم کنید و بالشی زیر سر و بالشی بین زانوها قرار -11

.دهید
.در حالت طاق باز بالشی زیر زانوها بگذارید تا گودي کمر کمتر شود-12
براي . اشیاء پشت خود را راست کنید و شیء را هرچه نزدیکتر به بدن نگهداریدبراي بلند کردن -13

.بلند کردن شیء بیشتر از عضالت ران و هر چه کمتر از عضالت پشت استفاده کنید
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و کشیدن شیء براي هر مدت جداً پرهیز از چرخاندن تنه، بلند کردن شیء باالتر از سطح کمر-14
.کنید

ورزش روزانه در جلوگیري از گرفتاري هاي نواحی پشت و کمر داراي توجه داشته باشید که -15
.اهمیت زیادي می باشد

.توصیه می شود مقدار و سرعت راه رفتن در خارج از منزل را به تدریج افزایش دهید-16
.بار انجام دهید و به تدریج میزان آن را افزایش دهید2ورزش هاي مخصوص پشت را روزي -17
زیرا چاقی با وارد کردن استرس به عضالت نسبتاً ضعیف . زن خود باشیدمواظب وزن افزایش و-18

در این حالت ورزش نیز تاثیر کمتري دارد و . پشت باعث کشیدگی نواحی پشت و کمر می شود
.انجام آن نیز مشکل است

برنامه کاهش وزن خود را به طور وسیع و با تغییر عادات غذا خوردن جهت رسیدن به وزن مطلوب -19
.ه دهیدادام


