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م�ضتوى الظهر.

تقّعر  ذو  ال�ضهمي  املــ�ــضــتــوى  يف  تــقــّو�ــٌض   <
خلفي، يكون فيزيولوجًيا حني يتواجد 

عــلــى مــ�ــضــتــوى الــعــنــق واأ�ـــضـــفـــل الــظــهــر، 

ويــ�ــضــبــح مــر�ــضــًيــا حـــني يـــتـــواجـــد على 

بــــــــارًزا. جند  كــــان  اإذا  اأو  اآخـــــر  مــ�ــضــتــوى 

انحناء يف العمود الفقري على م�ضتوى 

اأ�ضفل الظهر لدى املر�ضى الذين يعانون 

من ت�ضّوه النثناء الثابت للورك، كذلك 

انــزلق  يعانون من  الذين  املر�ضى  لــدى 

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

ال�ضبب يف اأكرث من ربع حالت اآلم الظهر 

هو ا�ضتخدام فرا�ض �ضيئ، خ�ضو�ضًا اإذا كان 

ا من الو�ضادات التي  لينًا جًدا. انتبهوا اأي�ضً

التي  ال�ضيئة  الأو�ضاع  ومن  ت�ضتخدمونها 

يبقى  اأن  ينبغي  الــنــوم.  اأثــنــاء  تتخذونها 

عمودكم الفقري دائًما م�ضتقيًما.

يف املقابل، قد يكون اجللو�ض على مقاعد 

�ــضــلــبــة جــــًدا اأثـــنـــاء الـــقـــيـــادة مــ�ــضــًرا جـــًدا 

لظهركم. اختاروا �ضيارتكم مع اأخذ حالة 

مــقــاعــد الــ�ــضــيــارة بــالعــتــبــار. ا�ــضــرتوا عند 

الـــ�ـــضـــرورة اأغــطــيــة مــقــاعــد مـــن نــــوع »ذات 

مقاعدكم  حتمي  الــتــي  ال�ضهرية  الــكــرات« 

وتدّلك ظهركم اأثناء القيادة.

�ضيء  الأمـــام حلمل  كذلك ل تنحنوا اىل 

عن الأر�ض، بل قفوا اىل جانب ما تريدون 

حمله، ثم اثنوا الركبتني مع اإبقاء الظهر 

م�ضتقيًما، وام�ضكوا بال�ضيء مع جعله على 

تــال�ــضــق مــع اجلــ�ــضــم، وقــفــوا مــع احلــفــاظ 

على ا�ضتقامة الظهر.

يف ال�ضيارة

اأميلوا و�ضادة ظهر مقعد ال�ضيارة اىل الوراء: 

كلما كانت و�ضادة الظهر عمودية، كلما زادت 

اأعلى الظهر بو�ضادة الظهر  األ�ضقوا  الآلم. 

اأثناء النعطافات، لكي ت�ضتند  ب�ضكل كامل 

عليها الذراعان، ما يريح الفقرات القطنية. 

لــلــخــروج مــن الــ�ــضــيــارة، حتــّركــوا اىل الأمـــام 

قب�ضة  عــلــى  م�ضتندين  املــقــعــد  طـــرف  نــحــو 

يدكم، ثم ا�ضتديروا م�ضتندين على الردفني 

لإخراج قدميكم، وقفوا على مهل.

م�ضاكل البدانة

م�ضاكل زيادة الوزن والبدانة م�ضوؤولة عن 

الظهر. هذا  اآلم  مــن حـــالت  عــدد كبري 

اأمــر طبيعي، لأن ظهركم يعاين �ضعوبة 

متزايدة يف حتّمل وزن ج�ضمكم. لتجّنب 

تــفــاقــم اآلم الــظــهــر الــنــاجتــة مـــن زيـــادة 

الب�ضيطة  القواعد  بع�ض  قوا  طِبّ الــوزن، 

الكتفاء  �ضحًيا:  حياة  اأ�ــضــلــوب  واتــبــعــوا 

بـــثـــالث وجـــبـــات مـــتـــوازنـــة يـــومـــًيـــا، �ــضــرب 

الكثري من املــاء لإزالــة املــواد ال�ضامة من 

التوّقف  منتظم،  بــدين  ن�ضاط  اجل�ضم، 

عن تناول املنّبهات وعن التدخني.

و�ضع اجللو�ض

يزداد يوًما بعد يوم عدد الذين يعملون 

اأمــــــام �ــضــا�ــضــة الــكــمــبــيــوتــر. واحلـــفـــاظ 

اأمــر  العمل  اأثــنــاء  جــيــدة  و�ضعية  على 

اأ�ضا�ضي حلماية عمودكم الفقري �ضواء 

اأو جال�ضني.  ثمة قواعد  كنتم واقفني 

ب�ضيطة عليكم اتباعها: اختاروا مقعًدا 

مريًحا مع م�ضند للظهر على األ يكون 

ل قــا�ــضــًيــا جــــًدا ول رخــــًوا جــــًدا، خــذوا 

ا�ــضــرتاحــة بــ�ــضــكــل مــنــتــظــم، ول حتــنــوا 

ظهركم بغري داٍع.

ال�ضباحة املفيدة

الــ�ــضــبــاحــة هـــي مــلــكــة الــريــا�ــضــات حني 

يــتــعــّلــق الأمـــــر بــحــمــايــة ظــهــرنــا! لكن 

يجب النتباه، اإذ قد ل تكون كل طرق 

كيف  تعّلموا  لــكــم.  منا�ضبة  ال�ضباحة 

تطفون على ظهوركم، وكيف متار�ضون 

�ـــضـــبـــاحـــة الـــظـــهـــر مبـــ�ـــضـــاعـــدة حـــار�ـــض 

اأيام   10 خالل  �ضتالحظون،  ال�ضباحة. 

كــبــرًيا عــلــى م�ضتويات  فــقــط، حتــ�ــضــًنــا 

عدة.

اللياقة البدنية

يـــــوؤدي اكــتــ�ــضــاب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة اىل 

وت�ضتفيد  الطويل،  املــدى  على  الوقاية 

منطقة البطن والظهر وحتى الأفخاذ 

ع�ضالت  وجــود  مــن  الفخذ(  )ع�ضالت 

قــــويــــة. كــــذلــــك، يــ�ــضــاعــد يف تــ�ــضــحــيــح 

انـــحـــنـــاء الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري الــقــطــنــي 

فوق  يقع  الفقري  العمود  يف  )تــقــّو�ــض 

الأرداف( الذي يوؤدي تفاقمه اىل عدم 

ا�ضتقرار دينامية العمود الفقري.

حــمــاًمــا �ــضــاخــًنــا اأو دافـــًئـــا  بــعــد القيام 

الــتــيــارات الهوائية  مبــجــهــود، وجتــّنــبــوا 

التي قد توؤذي ظهركم.


