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مراقبت از كمر

يكي از مشكالت رايج در جوامع كنوني مشكل كمر درد است .دردي كه از علل متعددي ناشي مي شود ،از جمله عواملي كه باعث
افزايش كمر درد مي شود عبارتند از:
 -1بلند كردن اشياء سنگين به روش غلط
 -2ايستادن دراز مدت روي پا
 -3بد نشستن
 -4داشتن اضافه وزن
توصيه هاي الزم جهت پيشگيري از كمر درد
هرگز براي طوالني مدت در يك وضعيت ثابت قرار نگيريد در صورت اجبار يكي از پاهاي خود را روي يك پله يا سطحي
بلندتر از زمين بگذاريد.
بلند كردن اشياء سنگين و حمل آن فشار زيادي را به قسمت هاي پايين كمر وارد مي كند ،در موقع بلند كردن هرگز نبايد با پاهاي
صاف به سمت شيء مورد نظر قوز كرده و خم شويد بلكه با توجه به تصوير اقدام به بلند كردن شيء نماييد.

در صورتيكه فقط در هنگام خوابيدن دچار كمر درد مي شويد و هر روز صبح با درد كمر و خشكي از خواب بيدار مي شويد
ممكن است از نوع تشك و يا طرز خوابيدن شما باشد كه در اين صورت بايد شيوه خوابيدن و يا تشك خود را تغيير دهيد.
خوابيدن روي شكم هرگز توصيه نمي شود زيرا باعث افزايش قوس كمر و خود علتي براي كمر درد خواهد بود .اگر به پشت
مي خوابيد بهتر است بالشي زير زانوهايتان قرار دهيد تا زانوها كمي خميده گردند.
بهترين وضعيت براي خوابيدن در هر صورت به همراه خم كردن يك زانوست.
موقع رانندگي صندلي را به اندازه اي به جلو بكشيد كه موقع نشستن ،زانوها در حد باالتري نسبت به ران قرار بگيرد .اين كار از
فشار وارده به كمر مي كاهد.
سعي كنيد طوري روي صندلي بنشينيد تا از افزايش قوس كمر جلوگيري شود براي اين منظور بهتر است يك زانوي خود را روي
زانوي ديگر بيندازيد.
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