در هنگام خوابیدن از بالش کوتاا اتااداد کنیاد

روی کاف و شا ه باشد 6ثا یاه مکاث کنیاد و ایان

طوری که ترتان در امااداد بادن اارار دیارد اه

حرک را برای طرف دیگر  3بار تکرار کنید.

اینکه خم شود ( بالش ه زیاد بلند و ه زیاد تخا
 ،ه زیاد رم و ه زیاد تد باشد ) .
در حالیکه تر در وضعی معمولی اارار دارد اباادا
تر و دردن را به تم راتا حرکا دهیاد باه
دو ه ای که بدون حرک

شاا ه داور راتا باه

شا ه همین طرف زدیک شود  6ثا یه مکث کنیاد
تپس به آرامی تر را باه وضاعی اوب بردردا اد

یک دت
را به تم

خود را یک طرف ترتان بگذاریاد و تار
دت

فشار دهید روی ایان حالا

01

بار ا جام دهید .

توصیه هایي برای
دت خود را بر کنار ترتان بگذاریاد بواوری کاه

تر خود را به تم

جلو خام کنیاد باه طوریکاه

چا ااه شااما بااه تااینه تااان زدیااک شااود و دو

معاونت آموزشي بیمارستان 22بهمن

ثا یه تمرکز کنید  .این حرک را برای هر طارف 3

همین حرک را برای تم مقابل یز تکرار کنید.

در حالیکه رو به جلو گا می کنید ابادا به آرامای

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

باالی کاف و شا ه را ببینید تر را به طارف دتا
فشار دهید  01ثا یه مکث کنید و این کاار را بارای

آرتروز گردن

طرف دیگر یز تکرار کنید .

چشمهایاان به زمین گا کند  6ثا یه مکث کنیاد
تپس به آرامی تر را به عقب برد و تقف را گا
کنید .

کف یک دتااان راروی پیشا یاان ارار دهید و تار
را به جلو ( به طرف دت
تر و دت

در حالی که عضالت کاف تان مثل می باشد
ترتان را به یک طرف بچرخا ید تا احساس کشش
در دردن کنید به طوری که گاهاان به

حرک

) فشار دهید تعی کنید

کند  01 .ثا یه مکث کنید و 3

بار این کار را تکرار کنید .

گروه ارتوپدی

آرتروز گردن چیست ؟

 – 6هنگااام را نااددی پشااای صااندلی خااود را طااوری

 – 03هر روز باید ورزر تبک و رم کنید بادیهی

تاون فقرات هم مثل هر تاخامان دیگر باه طاور

تنظیم مایید که در وض ااءم ارار بگیریاد ایان عمال

ات در این موارد از پزشک دتاور بگیرید.

طبیعی در معرض تغییرات اشای از افازایش تان

برای را نددان کامیون و تاکسی حائز اهمی ات .

توان بخشي در بهبود دردهای گردن

ات  ،اما برخی مسائل مثل حرکات بیش از حد یا
اصااحی  ،تااوا را نااددی کااه باعااث خمیااددی
ادها ی تر باه جلاو و تاپس عقاب مای شاو د ،
کارهای تنگین  ،حمل وتایل و اشیا روی تر کاه

 – 7برای وشان بهار ات از میز تحریر شایب دار 05
–  21درجه اتاداد مایید و ادر بود زیار یاک طارف
دفار کااب ضخیمی بگذارد تا شیب دار شود.

وضعی

امناتب دردن

( دردن باید عقب تر از تو بدن باشد )

 – 8ادر در احیه دردن مشکلی دارید در ترع هاای
سبااً زیاد را نددی شیشه طرف خود را ببندید .

در جامعاه روتاااایی ماا شااای اتا ( اخاااالالت

 - 9توصیه می شود ا ادکی تغییار در میاز کاار خاود

مااادرزادی و  ...تاارع و شاادت پیاادایش ایاان

بدهید پایه های جلویی میز را بلند تر مایید تاا داردن

تغییرات را بیشار می کنند) .

خود را کمار خم مایید .

 - 0از ارار درفان در وضعی های غلط و خسااه

 – 01اتاداد از دردن بند رم ممکن اتا دااهی باا

کنند مثل خم شدن روی میز تحریر  ،کاامپیوتر ،

تجویز پزشک الزم باشد .

خیاطی به طور مداوم خودداری مایید .

 – 00بسان درد بند طبای و محادود کاردن حرکاات

 - 2توصیه می شود ابل از رفان به بسار و بعد از

دردن برای مدت کوتاهی می توا د از شدت درد بکاهاد

برخاتان دور آب درم بگیرید .

 .حرکات درما ی و فیزیوتراپی باعاث کااهش مشاکالت

همیشه دردن خود را در حال ایسااد  ،شساه یاا

بیمار می شاود .ا جاام یاک تاری حرکاات کششای و

را رفان  ،صاف و عمود بر بدن گه دارید به

تقویای می توا اد از پیادایش دردهاای داردن و شاا ه

طوریکه هیچ زاویه ای با بدن سازد .

جلودیری کرد و درصد زیادی از موارد را بهبود بخشاد

وضعی مناتب خوابیدن

 - 3از خوابیدن بر روی شکم خودداری مائید.
 - 4شسان ادرت

مقابل تلویزیون  ،خم کاردن

بیش از حاد تار هنگاام موالعاه  ،حمال کاردن
ادرت

اشیا تنگین روی تر  ،آشپزی و پخا و

پز و پاک کردن غالت که تر بیش از حد خم مای
شود از دالیل بروز آرتروز دردن ات .
 - 5هنگام شسان از صندلی یا مبل با پشای بلند
و صاف اتاداد مائید.

وضعی

امناتب دردن

( دردن باید جلوتر از تو بدن باشد )

.
 – 02به هنگام خواب از تشک طبی و ماکای ارم کاه
ارتداع آن از  05تا ای مار بیشار باشد اتاداد کنید.
وضعی

امناتب خوابیدن

