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 اجزای ستون فقرات

  

 

 

 ستون فقراتهای تعداد مهره

 مهره 5 مهره و ستون فقرات كمری دارای 21ای مهره ، ستون فقرات سينه 7 ستون فقرات گردنی دارای

 .باشدمی

مهره كه به هم جوش خورده اند استخوان خاجی را می سازند و  5 ستون فقرات خاجی باهای مهره در بالغين

به اين ترتيب ستون فقرات بالغين  . سازندمی خورند استخوان دنبالچه رامی آخركه به هم جوش چهارمهره

 .باشدمی مهره 12 مركب از

 :باشدمی ستون فقرات در بالغین دارای دو نوع برجستگی

 .به عقب )برجستگی(  تحدب

 .به جلو  (برجستگی) تحدب

 . به عقب است به جلو و برجستگی همچنين ستون فقرات گردنی و كمری دارای قوس به صورت برجستگی

است و تغيير در اين فرم طبيعی برای فرد ايجاد مشکالتی   sبنابراين ستون فقرات دارای شکلی همچون حرف 

 .نمايدمی ..همچون كمر درد و
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 وظایف ستون فقرات:

 یعصبهای محافظت نخاع و ريشه( 2

 یدر فرم ايستاده يا عمودها حفظ ساختمان و تنظيم تعادل اندام( 1

 .و حركت یاف پذيرطانع (3

 

 :باشندمی از اجزای مهم تشکیل دهنده ستون فقرات هستند و دارای اجزای زیرها مهره

 

 

 

 

 .دشونمی از يکديگر جداای بوسيله صفحات انعطاف پذيری به نام ديسك بين مهره  ستون فقراتهای مهره

طريق جذب انرژی وفشار وارد شده باشد لذا از می جاذب فشار وارد شده به ستون فقراتای ديسك بين مهره

 .دهدمی به ستون فقرات وظيفه محافظتی خود را به خوبی انجام

  :باشدمی دارای اجزای زیرای دیسک بین مهره

  هسته-2

 قسمت محيطی -1 
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 فتق دیسک بین مهره ای 

نخاع  بيرون زده رویاگر بنا به داليلی ديسك از قسمت عقبی خود دچار بيرون زدگی يا فتق شود، اين قسمت 

نخاع فشار وارد می كند و سبب بروز درد در ناحيه كمر با انتشار به پاها می شود. به اين بيماری های يا رشته

 .گويندای میفتق ديسك بين مهره

 

شود كه اجتناب می دچار تغييراتیای سالگی به بعد ديسك بين مهره 33از حدود : عوامل ایجاد کننده

شود. می اين تغييرات به كاهش ميزان آب موجود در ديسك و كاهش انعطاف پذيری آن منجرناپذير است. 

شود یم در صورت وارد آمدن فشار نامناسب به ديسك فرسوده، قسمت پشتی ديسك دچار فتق يا بيرون زدگی

 كند.می آن فشار واردهای و اين بيرون زدگی روی نخاع يا رشته

 عوامل افزایش دهنده خطر: 

 ( پيچش ناگهانی و شديد بدن با پرش از ارتفاع زياد.      2

 ( افزايش سن.1

 ( وزن باالی بدن.3

 نا مناسب بدن در زمان نشستن ، ايستادن و خوابيدنهای ( وضعيت4

 عالیم

 احساس درد در ناحيه كمر و باسن و پشت يا جلوی ران. •

 احساس عاليمی نظير درد، بی حسی، گزگز و مورمور، احساس سردی يا گرمی از ناحيه زانو به پايين .  •

تشديد درد بر اثر كشيدگی و فشار )حركت، سرفه، عطسه، بلندكردن اشياء، يا زور زدن و دفع مدفوع ، دوال  •

 شدن و باال آوردن مستقيم پا(. 

 گرفتگی مکرر عضالنی  •

 ضعف يا الغر شدن. •

 ج اندامهای تحتانی و بی اختياری در دفع ادرار يا مدفوع فل •

كند كه رگی می بيماری كه دچار ديسك كمری است نمی تواند براحتی خم شود و هنگام خم شدن احساس •

 كند.می در پشت زانويش كشيدگی پيدا
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 درمان 

زدگی ديسك بزرگ است و گزگز و كند. در موارد شديد كه بيرون می درمان براساس شدت بيماری فرق

ود، شمی مورمور، احساس سردی يا گرمی سبب فلج اندامهای تحتانی و يا بی اختياری در دفع ادرار يا مدفوع

 جراحی بايد به سرعت انجام شود.

شود.طی اين می روز استراحت نسبی يا مطلق توصيه 25در ساير موارد معموالً به بيمار به مدت يك هفته تا  

بيمار بايد از نشستن حتی االمکان پرهيز كند و از خم و راست شدن و برداشتن اشيای سنگين يا رانندگی  مدت

 نيز دوری نمايد. 

 

  تسکین درد

 درمان دارویی:

 )مثل استامينوفن(ها مسکن

 ضد التهاب غير استروئيدی ) مثل ايبوپروفن(

 وباكلوفن(عضالنی )مثل ديازپام يا متوكاربامول های شل كننده

 درمان غیر دارویی:

 ليزر درمانی -ماساژ -كاهش استرس -سرما يا گرما درمانی -ريلکس كردن  -انحراف حواس
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روزه، بهبودی  25شود. اغلب بيماران طی اين مدت می معموالً طی اين مدت به بيمار داروهای مسکن تجويز

ن شروع بيماری، برای بيمار ورزشهای مخصوصی را روز از زما 25كنند. می توان بعد از  می قابل توجهی پيدا

تجويز نمود كه آب درمانی و راه رفتن در آب در قسمت كم عمق استخر و نيز نرمشهای كششی برای عضالت 

 شود.می كمر و شکم توصيه

هفته از درمان اوبگذرد و بيمار همچنان درد  2تا  4 كمری اگرای در بيمار مبتال به فتق ديسك بين مهره

وجود داشته باشد به  یدر اندام تحتان یبخصوص در پاها احساس كند يا حس فلج خفيف، اما پايدار یشديد

 .شودمی توصيه یانجام دهد، انجام جراح یروزمره خود را بخوب یكه بيمار نتواند فعاليتها یطور

 عوارض عمل جراحی

 : عوارض عبارتند ازبه طور كلی هيچ عمل جراحی بدون عارضه نمی باشد بعضی از اين 

 عفونت در ناحيه عمل •

 اطراف رشته های نخاع یچسبندگ •

 نخاع در حين عملهای قطع رشته •

 نخاع حين عمل های ناقص رشته یآزاد ساز •

•  

 توصیه هایی برای پیشگیری از فتق دیسک بین مهره ای:

 .وزنی متناسب با قدتان داشته باشيد •

  .يا هل دهيد اجسام سنگين را به شيوه درست بلند كرده و •

 .بی تحرک نباشيد و با نظر پزشك هر روز ورزش ماليم داشته باشيد •

 .غذايی جای داشته باشندهای رژيم غذايی مناسب داشته باشيد كه در آن تمام گروه •

 .رابه شيوه درست با ايجاد كمترين فشار بر ستون فقرات انجام دهيد  روزمرههای فعاليت •

 . نگام مطالعه استفاده كنيداز ميز و صندلی استاندارد ه •

 .در زمان تماشای تلويزيون لم ندهيد يا كج نشويد •

 .در تخت خواب و به حالت نيم خيز مطالعه نکنيد •

 پزشك مراجعه كنيد.  احتمال پوكی استخوان به  اگر در سنين يائسگی قرار داريد حتما برای بررسی •
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اهمیت حفظ حالت طبیعی ستون فقرات

 

 باشد:وضعـيت بدن شما در حالت مناسب میهنگاميـکه 

 .باشدمی استخوانها و مـفاصـل در وضـعـيت صـحيـح خـود قـرار دارنـد و كـارايـی عضـالت حداكثر •

 .آيدتحليل و سـايش نـابـهنـجار مـفاصل كاهش يـافته و از التهاب مفاصل جلوگيری بعمل می •

 .كندمی طبيعی جلوگيریاز ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت غير  •

 .از مشکالت كمردرد و دردهای عضالنی جلوگيری ميکند •

 .دهدمی كند زيرا استـفـاده بهينه از عضالت بدن انرژی مصرفی بدن را كاهشمی از خستگی جلوگيری •

 در بهبود ظاهر شما موثر است. •

 

 گردند:وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد می

 .مصدوميتهاسوانح و (2

 .اضافه وزن و چاقی(1

 .تکيه گاه نامناسب تشك در هنگام خواب(3

 .شکالت بينايی(م4

 .كفش نامناسب و پاشنه بلند(5

عادت به داشتن وضعيت نا مناسب هنگام فعاليت هايی مثل نشـستن، ايـستـادن و خـوابـيـدن در اثر (2

 .زمان

 .اعتماد به نفس پايين(7

 .ناپذيرعضالت ضعيف و انعطاف (8

 .طراحی نامناسب محل كار(9
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 شرایط الزم برای داشتن وضعیت صحیح بدن

 عضالت قوی و انعطاف پذير

 .حركات طبيعی مفاصل

 .توازن قدرت عضالنی در دو سوی ستون فقرات

 .آگاهی از وضعيت بدن در حاالت مختلف

 

  تست وضعیت صحیح بدن

 :تست قادر خواهید بود از وضعیت صحیـح و طبیعی بدن خود آگاه گردید ۲شـما بـا این 

سانتيمتر  25از پشت به ديوار تکيه داده در حاليـکه پشـت سـر و باسن شما با ديوار تماس داشته و پاشنه پا 

اگر ايــن فاصله در  .اكنون فاصله بين گودی گردن و كمر خود را اندازه بگيريد .از ديـوار فاصله داشته باشد

سـانـت بــاشــد وضعيت بدن شما ايده آل است و گرنه  1/5 تا1  سانتيمتر و در كمر بين 5نــاحيه گـردن 

 .بـايـد بـه يك پزشك متخصص مراجعه كنيد

 

 

 (تست آینه2

 :  روبـروی يـك آيـنه تمام قد بايستيد و موارد زير را چك كنيد نمای روبرو:

 .باشندهای شما بايد همسطح و تراز شانه 

 سر شما بايد مستقيم وصاف باشد 

 هایدو سوی باسن شما همسطح و تراز و كشـکـك

 .مستقيم رو به جلو باشند دو پا بايد 

 .فاصله ميان بازوها و دو طرف بدن يکسان ميباشد 

 باشد.های دو پای شما بايد مستقيم و صاف قوزک
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 درمانی درمورد نحوه صحیح نشستنهای توصیه

بـاسـن نيز بـايد با پشت صندلی در تماس .به سمت عقب قرار گيردها كمر راست و شانه .صاف و قائم بنشينيد •

استفاده از يك تکيه گاه مانند حوله .سـه قـوس طبـيـعی بـدن بـايـد حـين نـشسـتن حـفـظ گـردنـد .باشد

 .نـاحـيه كمر سودمند می باشدلـوله شـده در 

زانوها بايد همسطح باسن و يا بـاالتـر  .وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزيع كنـيـد •

 .يکديگر قرار گيرند یپاها نبايد رو .چهارپايه استفاده كنيد كتـوانيد از يمی از آن قرار گيرد برای اين كار

هنحوه درست نشستن هنگام مطالع  

 

 

 رانندگی در درست نشستن نحوه

 

 نحوه صحیح نشستن جلوی تلوزیون
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 :هنگام نشستن پشت میز كامپیوتر به نكات زیر نیز توجه كنید

 مچ دستها بايد مستقيم باشد و به سمت باال و پايين و يا طرفين خم نشده باشد. •

 .درجه گشوده تر باشد 93 اندكی ازآرنج بايد  •

 .سانتيمتر بـايد از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد 3 الی 1 زانـوها •

 سانتی متر از پيشانی فاصـله داشته باشد.  55الی  45صفحه نمايش كامپيوتر بايد    •

 در يـك راسـتـا باشد. ها صفحه نمايش با سـطح چشم

 سانتی متر باالتـر از ساعد قرار گرفته و كمی نيز خم گردد .  1صفحه كليد بهتر است 

 

 



 

11 
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 روش درست نشستن هنگام مطالعه

 

 روش درست نشستن هنگام رانندگی
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 نحوه صحیح خم شدن و بلند کردن اشیا

هيچ گـاه از نـاحـيـه كـمر  .كه كمر خـود را صــاف نگاه داشته ايد خم شويد یهمواره از ناحيه زانوها در حال •

 .نشويد خـــم

 .هـيـچ گاه جسم سنگينی را باالتر از سطح كمر نياوريد . كيلوگرم را بلند نکنيد 23 اجسام سنگـين تر از •

ت شکم را سفت و منقب  عضال . پـاهـا را انـدكی از يکديگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـيــريد •

 .سپـس زانوها را به آرامی صاف كنيد. كـنـيـد و بـااستفاده از عضالت پا جسم را از زمين بلند كنيد

 ازهم فاصله داشته باشند و جسم بين آنها نزديك بدن نگه داشته شود. ها در حين بلند كردن جسم زانو •

اه داشته و بازوها را خم نگاه داريد. عـضالت شـکم هنگام حمل يك بسته آن را تا حد ممکن نزديك بـدن نگ •

 .را سفت و به آهستگی گام برداريد

 .هنـگام روی زميـن قرار دادن اجسام نيز همان مراحل بلند كردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهيد •

حفظ  نتانهنگام حمل كيف و چمدان آنها را بطور متناوب با دسـت ديگر حمل كنيد تا توازن بين دو سمت بد •

 .گردد

 هميشه بين هل دادن اجسام سنگين و يا كشيدن آنها،  گـزيـنـه هـل دادن را انتخاب كنيد. •
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  نحوه صحیح راه رفتن و ایستادن

و به پهلو  چانه را به عقب سـر را بـه جلو وچانه را بداخل بدهيد.  سر راقائم و راست به سمت باال نگاه داريد. 

زانـوها را صـاف نـگاه داشته و  قفسه سينه را جلو نگاه داشته و استخوان كتـف را عقب نگاه داريد.. كج نکنيد

 .باسن را بـه عقب و يا جلو كج نکنيد شکم را بداخل دهيد.  .فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشيد

 

  

كنـيد  یامـا هــرگاه مجبور به اين كار شديد، سع.در يك وضعيت نايستــيـد یكنيد به مدت طوالن یسع

بـاال  یپـا یيـك جعـبه و يا چهار پايه باال نگاه داريد و پس از مدت یخـود را با قـرار دادن رو یيـك پـا

 .ديگـر عوض كنيد یآمـده را بـا پـا

 

 .استفاده كنیدهمواره به یاد داشته باشید از كفش مناسب  :نكته مهم
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 ها و آقایانكفش مناسب برای خانم

 

 

 

 

 روش درست بستن بند كفش
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 نحوه صحیح خوابیدن

 .ستون فقراتتان حفظ گردند یطبيع یبخوابيد كه قوسها یكنيد در وضعيت یسع-2

اگر  .داشته و به اصطــالح شکم داده استفاده نکنيد یكه فرو رفتگ یتشک .سفت استفاده كنيد از تشك -1

 .الزم بود زير تشك يك تخته قرار دهيد

 .گردن نيز بايد تکيه گاه فراهم آوردی سر شما می باشد بـرا یبالش همانطور كه تکيه گاهی برا-3

  .آن را تغيير دهيدها ماهو ها هميشه در يك حالت نخوابيد در طول هفته-4

كی خوابـيد، اندمی هنـگام خـوابـيدن به پشت، يك بالش زير زانوها قرار دهيد و در صورتی كـه بـه پـهـلـو-5

هـنگام خواب بـه پهلو هيچگاه زانوهايتان را تا  .زانوهايتان را خم كنيد و يك بالش بين زانوهايتان قرار دهيد

 .قفسه سينه جمع نکنيد

 

 

هرگاه خواستید این كار  .هیچ گـاه به روی شكم نخوابید چون به كمر و گردنتان فشار وارد می آید

 .را بكنید حتما یك بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید
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 نحوه صحیح قرار گرفتن سر بر روی بالش

 

 توجه

می خوابيد عضالتتان سست می باشند و به همين علت بايد روی تختخوابی محکم و راحت دراز  وقتی كه شما •

  .بکشيد كه كار ستون فقرات شما را در طول روز انجام دهد

 .هنگام برخاستن از روی رختخواب با كمك دستها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـيه كمر خم نشويد •

 راهکار هایی برای کنترل کمر درد

  .اولين و مهمترين رهنمود آن است كه خودتان را فعال نگاه بداريد •

پشت و شکم كه حمايت كننده ستون فقرات هستند را تقويت های اين كار ماهيچه .به طور منظم نرمش كنيد •

  .كندمی نموده و از كمر درد جلوگيری

  .آوردمی ا فشارقوز كردن به كمر شم .هميشه سعی كنيد كه قامت خود را راست نگاه داريد •

به مدت طوالنی در يك حالت نشستن، دليل  .خود را در يك وضعيت ثابت به طور طوالنی مدت قرار ندهيد •

دقيقه يك بار از سر جايتان بلند شويد،  33 يا 13 اگر ممکن است در هر .عمومی برای ايجاد درد كمر است

  .نرمشی به بدنتان بدهيد و دوباره بنشينيد

  .نشينيد،  طوری هست كه كمر شما را حمايت بکندمی كه روی آنای كنيد كه آيا صندلیكسب اطمينان  •

 كفشی را انتخاب كنيد كه قوس مناسبی داشته باشد.

اگر به تماشای تلويزيون می نشينيد حداكثر هر يك ساعت تغيير وضعيت دهيد و در وضعيت مناسبی قرار  •

نشسته روی مبل راحتی يا خوابيده در وضعيت يك )وارد شودها گيريد طوری كه حداقل فشار به ستون مهره

 (.پهلو

 . هرگز به شکم نخوابيد •

 .بار در هفته در برنامه داشته باشيد 3 حداقل(  شنا و پياده روی)ورزش •

 . و بدون فشار زياد انجام دهيد  نحركات ورزشی را آهسته و بدون ضربه زد •
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دقيقه توقف و استراحت كنيد و هرگز از چرخش سريع  23 مدتدر زمان رانندگی طوالنی هر دو ساعت به  •

بهترين كار راه رفتن  .برای راحتی و رفع خستگی كمر استفاده نکنيد "كمر وقتی از ماشين پياده ميشويد مثال

 .است

وزن كمك خوبی برای رفع فشار از مهره های كمری  % 25 تا 23 اگر افزايش وزن داريد آگاه باشيد كه كاهش •

 بنابر اين يك رژيم متعادل داشته باشيد و دريافت كالری اضافه را كنترل نماييد..خواهد بودشما 

 .كاهدمی را كاسته و حتی و در موارد وجود كمر درد از شدت آن  تقويت عضالت شکم ميزان ابتال به كمر درد •

 .كنداصالح وضعيت نشستن ، ايستادن و خوابيدن به درمان دردهاى پشت كمك فراوانى مى •

توانند در كاهش می انجام ورزشهايی مثل شنا، پياده روی و دوچرخه سواری با افزايش ميزان تناسب و توان •

 .ابتال به كمر درد مفيد باشند

  .خودداری كنيد ”از بلند كردن يك جسم سنگين و چرخاندن كمرتان بطور همزمان جدا •

يه گاه يا ديوار تکيه كنيد تا از فشار بر روی كمر در هنگام ايستادن طوالنی مدت هر از گاهی به روی يك تک •

  كاسته شود.

 در زمان بروز کمردرد چگونه درد خود را کاهش دهید؟

بهترين كار برای تسکين كمر درد اين است كه به پشت بر روی يك سطح صاف دراز بکشيد و بالشی را زير 

زانوهای خود را خم كرده و پاها را بر روی يك  توانيدمی همچنين .قرار دهيد (در قسمت زير زانو) پاهای خود

 .صندلی كوتاه بگذاريد
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 تاثیرات درمانی ورزش

 

                      .ورزش باعث بيشتر شدن انعطاف بدنی می شود •

          .گرددمی تقويت عضالت شکم و لگن و ستون فقراتموجب  •

 است  دستيابی به وزن متعادلموجب  •

 

 جهت تقویت عضالتتمرینات 

 تمرین اول

  .را روی شکم قرار دهيدها روی زمين دراز بکشيد و دست ( 2

  .قرار بگيردها كه وزن بدن روی پاشنه یرا خم كرده و كف پا را روی زمين بگذاريد بطورها زانو( 1

 .شماريدپنج ب سپس با يك حركت عضالنی باسن را منقب  كنيد بطوری كه از زمين باال آورده شود و تا ( 3

 .اين حركت را ده بار انجام دهيد .عضالت باسن را شل كرده و برای چند ثانيه استراحت كنيد (4
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 تمرین دوم

 .دستها به طرف جلو، پاها از زانو خميده .به پشت دراز بکشيد  ( 2

 .ثانيه نگاه داريد 5 به روی زانوبه مدتها دستو   به آرامی و با احتياط بدن را به طرف شکم باال كشيده (1

 بار انجام دهيد. 23 اين تمرين را به تعداد  (3

 

 

 
 

 تمرین سوم

 .دستها به طرف جلو، پاها از زانو خميده .به پشت دراز بکشيد •

 ثانيه نگاه داريد 23 به آرامی و با احتياط شکم را منقب  و كمر را به زمين بچسبانيد به مدت •

 .بار انجام دهيد 23 تمرين را به تعداداين  •
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 تمرین شل كردن عضالت

ثانيه نگاه  23 دستها را به زير زانو انداخته و پاها را به سمت شکم خم كنيد، به مدت .به پشت دراز بکشيد

 .داريد و به طرف پهلو چرخيده و بلند شويد

 
  

 

  نکات مهم در مورد تمرینات

تواند طبيعی باشد اما در صورتيکه دردهای بروز ناراحتی مختصر يا كمر درد خفيف در شروع حركات نرمشی می •

 .تيز يا شديدی بروز كرد نرمش را قطع كنيد

  ...( راه رفتن و)ها بدن را گرم كنيدقبل از شروع ورزش  •

 .نکنيد به محدوده دردناک برسانيد ها را به آرامی وارد كنيد و هرگز سعیكشش •
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 *کنترل وزن و داشتن وزن مناسب

 زيرهای است بنابراين توصيه همانطور كه بيان شد داشتن اضافه وزن با ايجاد و يا تشديد كمر درد درارتباط

 :تواند درزمينه داشتن وزن مناسب كمك كننده باشدمی

 :( داشتن رژیم غذایی مناسب1

خصوصاً ها كه ارزش غذايی ناچيزی دارند مثل شکر و قند ،انواع و اقسام شيرينی مضرهای مصرف خوراكی •

گازدار و حاوی قند ،سوسيس و كالباس های شيرينی خامه ای، غذاهای سرخ كرده ، نوشابه و ساير نوشيدنی

 .وخيار شور و غذاهای حاوی نمك زياد را محدود كنيد

 .آهسته غذا بخوريد •

از ميوه و سبزيجات  ( مثل چيپس و پفك )تی كه دارای چربی و نمك فراوان استبه جای استفاده از تنقال •

 .خود استفاده كنيدهای تازه در ميان وعده

 .ليوان آب بنوشيد 8روزانه  •

 به جای استفاده از لبنيات پر چربی از لبنيات كم چربی استفاده كنيد.با اين كار هم چربی كمتری به بدن شما •

 . يابدمی كلسيم كه برای سالمتی استخوان ضروری است افزايشرسد و هم جذب می

شود بنابراين سعی كنيد به جای می نوشابه موجب جذب كمتر كلسيم به بدن و هم موجب افزايش وزن  •

  .استفاده از نوشابه از دوغ بدون گاز و كم نمك استفاده كنيد

 .استفاده كنيدسعی كنيد از سبزی و ميوه تازه بيشتری در رژيم غذايی خود  •

 د ورسانمی در مصرف آجيل افراط نکنيد زيرا آجيل عالوه بر داشتن نمك زياد ،كالری )انرژی( زيادی به بدن •

 تواند موجب افزايش وزن شود.می

 

 ورزش و فعالیت مداوم و مناسب داشته باشید )پس از مشورت با پزشک و تایید نوع ورزش (.-۲

پياده روی برای يك بار در هفته تاثير چندانی در كاهش وزن ندارد وزمانی در ورزشی مثل های انجام فعاليت

بسته به توانايی ) دقيقه تا يك ساعت 33 كاهش وزن موثر است كه مداوم باشد به طور مثال پياده روی برای

 .تبديل شودسعی كنيد كه نرمش و پياده روی به عادات روزمره شما .بار در هفته باشد 4 تا 3 برای (بيمار
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 نکات مهمی که باید برای کاهش وزن به آن توجه کنید:

 از دست دهی وزن بايد ثابت و تدريجی باشد •

 كيلو گرم در يك ماه برای شما زيان آور است و امکان برگشت به وزن قبلی بيشتر1/5  كاهش وزن بيشتر از. •

 .شودمی

 .ل كنيدتوانيد برای كاهش اشتها قبل از غذا يك ليوان آب ميمی  •

 .ليوان يا بيشتر آب بنوشيد 8 در طول روز •

 .به هنگام تماشای تلوزيون چيزی نخوريد •

  .بسيار كم كالری بسيار زيان آور استهای پيروی از رژيم •

دقيقه متوقف كنيد و اگر احساس  5زمانی كه بيش از نيمی از غذايتان تمام شد بهتر است خوردن را برای  •

 .ادامه دهيدكرديد ميل خوردن داريد 

 .آهسته غذا بخوريد و كامال  آن را بجويد •

ری شود و ضمن آنکه كالمی استفاده از ميوه و سبزيجات كه دارای فيبر زياد هستند باعث ايجاد احساس سيری •

  رساندمی مواد غذايی را نيز آهسته می كند.و انرژی كمتری به بدنای رژيم غذايی را كم ، جذب روده

 .چرب مثل ماست كم چربی در روز می تواند در كاهش وزن شما  موثر باشدمصرف لبنيات كم  •

دير به رخت خواب نرويد زيرا دير به خواب رفتن ممکن است ها سعی كنيد خواب منظم داشته باشيد و شب •

 موجب ايجاد احساس گرسنگی در شما شود.

 عموما با  سبك نادرستای ين مهرهدر پايان بايد به اين نکته توجه كنيد كه از آن جايی كه فتق ديسك ب •

توان با تغيير نحوه زندگی و رعايت نکات بيان شده به يك وضعيت بهتر سالمتی می زندگی افراد در ارتباط است

 .رسيد
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