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تكميلي«  »عــالج  تعبري  ا�ضتخدام  اليوم 

لــلــرتكــيــز عـــلـــى كـــــون هـــــذه الـــعـــالجـــات 

املـــ�ـــضـــمـــاة »طـــبـــيـــعـــيـــة« تـــــاأتـــــي لــتــكــمــلــة 

تختفي  التقليدية.  الطبية  العالجات 

تلقاء  مـــن  عــــادة  الــظــهــر  اآلم  مــ�ــضــاكــل 

نف�ضها خالل ب�ضعة اأيام.

اأمل  يـــخـــتـــِف  حـــــال مل  تـــيـــاأ�ـــضـــوا يف  ل 

ظهركم اأو عاد للظهور بعد ا�ضت�ضارتكم 

الطبيب، فقد ي�ضتطيع العالج بتقومي 

العمود الفقري حّل عدد من م�ضاكلكم 

احلـــركـــيـــة. يـــاأخـــذ املـــعـــاجلـــون بــتــقــومي 

العمود الفقري الوقت الكايف لفح�ض 

ليتمكنوا من  مـــدربـــون  وهـــم  املــريــ�ــض، 

تـــخـــّطـــي  املــنــهــج »الـــعـــلـــمـــي« الــبــ�ــضــيــط 

ــز عــلــى الأ�ــضــبــاب والــنــتــائــج،  الــــذي يــرّك

اأكرث �ضمولية،  عرب الرتكيز على منهج 

اإطار  اأعرا�ضكم يف  �ضيدر�ضون  اأنهم  اأي 

اأكرث �ضمولية اآخذين بالعتبار بيئتكم 

و�ضخ�ضّيتكم.

ويــنــبــغــي الـــبـــدء بــحــمــايــة ظــهــر الأولد 

ب�ضكل  اأي جتنيبهم  جــًدا،  مبكر  ب�ضكل 

قــاطــع حــمــل حقيبة مــدر�ــضــيــة  ثقيلة 

يف  لتلميذ  كيلوغرامات   10 مــن  )اأكـــرث 

الــ�ــضــف الــ�ــضــاد�ــض!(. حلــمــايــة طفلكم، 

ـــا حـــــني يــــكــــون يف املـــرحـــلـــة  خـــ�ـــضـــو�ـــضً

مدر�ضية  حقيبة  له  قّدموا  البتدائية، 

ذات عجالت، فهي خيار جذاب وعملي. 

جــّنــبــوه قــطــع املــ�ــضــافــات الــطــويــلــة من 

اأو جــعــلــه  بـــالـــ�ـــضـــيـــارة  اإيـــ�ـــضـــالـــه  خـــــالل 

الأمــر  هــذا  ناق�ضوا  احلافلة.  ي�ضتخدم 

خالل اجتماع اأولياء اأمور الطلبة لكي 

ل يتخّطى العبء الذي يحمله الأولد 

3 اىل 4 كيلوغرامات. عّلموه اأن يتنّقل 

وهو يحمل ما هو �ضروري فح�ضب.

العادات ال�ضيئة وتقو�ض 

العمود الفقري

هـــي مــ�ــضــكــلــة كــال�ــضــيــكــيــة. ميــ�ــضــي كرث 

نــهــارهــم وهـــم يــقــومــون بــحــركــات ت�ضّر 

اأمثلة كثرية  ظهرهم ب�ضكل كبري. ثمة 

على ذلك:

-  حمل اأ�ضياء ثقيلة.

-  رفـــع اأ�ــضــيــاء عــن الأر�ـــــض مــن دون ثني 

الركبتني.

اىل  وك�ضره  ثني اجل�ضم  النحناء عرب    -

ــا عـــن ثــنــي الــركــبــتــني  قــ�ــضــمــني، عــو�ــضً

بلطف.

ويـــّتـــخـــذ الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري تــقــو�ــضــات 

متوازًنا  الإنــ�ــضــان  ليكون  عــدة  اأ�ضا�ضية 

اأثناء وقوفه على قدميه: انحناء العمود 

اأ�ضفل  يف  )جتــويــف  القطني  الــفــقــري 

)نـــتـــوء يف منت�ضف  الــظــهــر(، احلــــدب 

الـــظـــهـــر(، وانـــحـــنـــاء الـــعـــمـــود الــفــقــري 

الــعــنــقــي )جتــويــف الــعــنــق والأكـــتـــاف(. 

حــني نــعــاين مــن ظــهــرنــا، يــكــون م�ضدر 

اأملنا عادة اأحد هذه التقّو�ضات.

ذو  الــ�ــضــهــمــي  املـــ�ـــضـــتـــوى  تـــقـــّو�ـــٌض يف   <
تــقــّعــر اأمــــامــــي، يـــكـــون فــيــزيــولــوجــًيــا 

الظهر،  م�ضتوى  على  يتواجد  حــني 

على  يتواجد  حــني  مر�ضًيا  وي�ضبح 

على  بــــارًزا  كـــان  اإذا  اأو  اآخـــر  م�ضتوى 

م�ضتوى الظهر.

> تقّو�ٌض يف امل�ضتوى ال�ضهمي ذو تقّعر 
خـــلـــفـــي، يـــكـــون فـــيـــزيـــولـــوجـــًيـــا حــني 

واأ�ضفل  العنق  م�ضتوى  على  يتواجد 

الظهر، وي�ضبح مر�ضًيا حني يتواجد 

بـــارًزا.  كــان  اإذا  اأو  اآخـــر  م�ضتوى  على 

جند انحناء يف العمود الفقري على 

املر�ضى  لــدى  الظهر  اأ�ضفل  م�ضتوى 

الـــذيـــن يــعــانــون مـــن تــ�ــضــّوه النــثــنــاء 

املر�ضى  لــدى  كذلك  لــلــورك،  الثابت 

الذين يعانون من انزلق فقاري زائد 

اأو من ع�ضالت بطن �ضعيفة كما يف 

حالة احلثل الع�ضلي.

اأوجاع الظهر الأ�ضا�ضية

-  اعوجاج العمود الفقري.

-  اأمل الن�ضا.

-  الفتق القر�ضي.

-  اأمل يف خرزات الظهر.

-  التهاب املفا�ضل.

القيادة ال�ضليمة

الــ�ــضــبــب يف اأكــــرث مـــن ربـــع حــــالت اآلم 

الـــظـــهـــر هــــو ا�ـــضـــتـــخـــدام فــــرا�ــــض �ــضــيــئ، 

انتبهوا  جـــًدا.  لينًا  كــان  اإذا  خ�ضو�ضًا 

ا من الو�ضادات التي ت�ضتخدمونها  اأي�ضً

ومن الأو�ضاع ال�ضيئة التي تتخذونها

 

اأ�ضباب متعددة لآلم الظهر

العنق حتى  ميــتــّد الظهر مــن مــوؤّخــرة 

الظهر غالًبا  اآلم  الأرداف، لكن ت�ضمل 

اأمل اأ�ضفل الظهر، اأو اآلمًا على م�ضتوى 

الأ�ـــضـــالع، اأو اآلمـــــًا يف اجلــــزء الأدنــــى 

من الظهر، وتنتج من معاناة يتعّر�ض 

القطني قد تكون  الفقري  العمود  لها 

م�ضابة  كافة  الفقري  العمود  عنا�ضر 

مــثــل )الـــفـــقـــرات، الــديــ�ــضــك، املــفــا�ــضــل، 

تــطــاول  وقــــد  الع�ضالت…  الأربــــطــــة، 

اأعــ�ــضــاًبــا تــنــ�ــضــاأ يف  ـــا  اأيـــ�ـــضً هــــذه الآلم 

احلبل ال�ضوكي، وهذا ما ن�ضّميه الأمل 

الع�ضبي(.


