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 اهداف موسسه قانون یار
 )داوطلبان آزمون های حقوقی حتما بخوانند(

 
مک با عنایت به اینکه موسسه قانون یار به اولین هدف خویش در خصوص تالیف کتب آموزشی و ک

و مورد توجه تمامی داوطلبان رسید  دی وی دی صوتی تدریس به همراهآموزشی  به صورت کتاب نموداری 
آزمون های حقوقی)مخصوصا آزمون وکالت(قرار گرفت و از طرفی مورد انتقاد دیگر موسسات قرار گرفتیم ، 
نشان از پیشرفت و موفقیت در این رسته آموزشی می باشد .اما اهداف اصلی موسسه قانون یار به اینجا ختم 

وص اهداف بعدی این موسسه باید گفت،از آنجایی که هیات علمی موسسه ما بدین سبک در خصنمی گردد.
توانست نیاز تمامی دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی را از مراجعه به کلسهای حضوری دیگر 
موسسات و پرداخت هزینه های گزاف و غیر وجدانی معاف نماید در همین راستا هدف دیگر موسسه قانون 

با هزینه شهریه  ر اخذ مجوز لزم از وزارت علوم و فناوری و تحقیقات جهت برگزاری کلسهای حضورییا
می باشد که ان شا ال در آینده بتوانیم به همین روال با دریافت هزینه  ناچیزی از  عادلنه و منصفانه

داوطلب ))بر خلف شهریه سنگین و غیر اخلقی دیگر موسسات((در راستای برگزاری کلسهای حضوری گام 
 برداریم.

 ه نمود:از دیگر اهداف موسسه قانون یار و اعضای هیات علمی آن می توان به موارد ذیل اشار
 

برای خریداران کتب و سی دی های صوتی تدریس موسسه قانون  به صورت رایگان. برنامه ریزی هدفمند و مفید 1
 یار

 تمامی دروس و کتب رشته حقوق در قالب کتب نموداری و صوتی در آینده نزدیک  تدریس صوتی و نموداری. 2
 و تمام نموداری رفع تمامی مشکلت حقوقی وکل ، قضات و اساتید  دانشگاه ها کتب صوتی. تالیف 3
 در تمامی مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری کلسهای تدریس تصویری. برگزاری 4
 در آینده ای نه چندان دور آزمون های  آزمایشی حضوری  و اینترنتی. برگزاری  5
 ادوار  گذشته  در آزمون های حقوقی کتب صوتی تست های معتبر.تالیف  6
 )کامل ضروری و مهم(.تالیف کتاب صوتی ترمینولوژی حقوق  7
 ر ایرانموجود و حاکم  د تمامی قوانین  قانون خوانی.8
 تمام دروس  مهم آزمون  تدریس صوتی رایگان.9

 در آینده تحصیلی رایگانمشاوره .ارایه 11
 

))توجه:دی وی دی صوتی تدریس اساتید با کیفیت فوق العاده بال و به صورت کامل رایگان عرضه می گردد تا 
 تمامی حقوقدانان بتوانند از امتیازات و بار علمی اساتید موسسه بدون پرداخت هزینه ای اضافی استفاده نمایند.((

 آینده از آن ماست
عضو خبرنامه پیامکی موسسه قانون یار  0222022022022به سامانه پیامکی موسسه به شماره  02دد ))با ارسال ع

 شوید((

  .               

ماییدکتب موسسه قانون یار را اول مقایسه،سپس خرید ن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطالب فهرست

 00 ................................................ درد کمر درمان در یدرمان آب واصول یخچه،تئوریتار

 LBP: ......................................................................................... 00 درمان یروشها

 00 ........................................................................................................ آموزش

 00 ....................................................................................................... استراحت

 00 .................................................................................................... یدرمان دارو
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 02 ........................................................................................................... ورزش
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 02 .......................................................................................................... قیتزر

 02 ........................................................................................................ یجراح

 02 ........................................................................ یکیزیف یدرمان آب واصول یتئور

 22 ................................................................................. تمرین و آب فیزیکی اصول

 22 ............................................................................ ( مخصوص وزن)  نسبی چگالی

 23 ........................................................................................................شناوری

 20 ........................................................................................هیدرواستاتیك فشار

 20 ..................................................................... : وزن تحمل بر شناوری نیروی اثرات

 20 ........................................................................................... آب ی ویژه گرمای

 32 ........................................................... فیزیولوژیکی اثرات ـ گرم آب در تمرین فواید

 30 .................................................................................. عضلنی شدن شل پیشبرد
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 30 ..................................................................................... عضلنی اسپاسم کاهش

 32 ............................................................................ مفصل حرکت ی نهدام افزایش

 32 .................................................. ضعیف عضلت در عضلنی استقامت و قدرت افزایش

 32 ....................................................................................... تنفسی عضلت بهبود

 33 .................................................................. تنه ثبات و تعادل ، بدن از آگاهی بهبود

 33 ..................................................................... بیمار نفس به اعتماد ی روحیه بهبود
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 34 ......................................................................................... لستیکی های تیوپ

 34 .................................................................................... عمیق آب شنای کمربند

 34 .................................................................................. آب در تمرینی های دمبل

 30 ........................................................................................... شناوری های تخته
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 30 ............................................................................................... مقاومتی پاروی
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 02 ...............................................................................................شنا های جلیقه

 02 ............................................................................... کمری فقرات ستون آناتومی

 02 ....................................................................................... فقرات ستون عملکرد
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 00 ................................................................................ فقرات ستون عملکرد واحد
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 00 ......................................................................................... ای مهره بین سوراخ
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 02 ................................................................................ فقرات ستون های لیگامنت
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 03 ...................................................................................... کمری ی ناحیه اعصاب

 00 ........................................................... کمری فقرات ستون ناحیه در حرکت ی دامنه

 04 ...................................................................................... ها مهره ستون انحراف
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 00 .............................................................. ( گود و گرد پشت)  پشت تیك و کیفولورد
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 40 ............................................................................. عملکرد اختلل با کمردرد علل
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 40 ........................................... : ها مهره ستون مشکلت با بیماران برای درمانی آب فواید

 42 ................................................................................ درمانی آب ی برنامه مراحل

 42 ...................................................................................... توانبخشی ی اولیه فاز

 40 ............................................. کمردرد و فقرات ستون برای درمانی آب ی برنامه مراحل
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 40 .................................................................. درمانی آب تمرین ی جلسه یك مراحل
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 40 ..................................................................... آب در ورزش یبرا دیمف یها هیتوص
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 44 ........................................................................................... آب؟ در ورزش چرا

 40 ................................................................................. یرونیب روش به یدرمان آب

 40 ...................................................................................................... پاشى آب
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 02 ............................................................................................... جفتى دو حمام

 02 ............................................................................................ اپسوم نمك حمام

 02 ................................................................................................... روشها ریسا

 02 ................................................................................ یدرمان آب ژهیو یکاربردها

 00 .................................................................................... !دارد یهمدل یدرمان آب

 02 ................................................................................ دارد؟ یدرمان اثرات چه آب
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 00 ........................................................................................... یدروتراپیه اثرات
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 04 .................................................................................................. ملیم جریان
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13 / اصول آب درمانی در درمان کمردرد   
 

 024 ............................................................................... درمانی آب ی برنامه مراحل

 020 ..................................................................................... توانبخشی ی اولیه زفا

 020 ..................................................................................................... میانی فاز

 020 ......................................................................................نتمری ی پیشرفته فاز

 020 .............................................................................................. نهایی ی مرحله

 020 ............................................ کمردرد و فقرات ستون برای درمانی آب ی برنامه مراحل

 020 ..................................................................................... ( مدت کوتاه)  حاد فاز

 002 ........................................ : درمانی آب های برنامه در حرکت به نسبت زدایی حساسیت

 002 .......................................................................... عمیق آب در تمرین مفید خواص

 000 ................................................................. درمانی آب تمرین ی جلسه یك مراحل

 000 ............................................................................................... : مآخذ و منابع

 004 ................................................................................................. : لتین منابع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

جمعيت  %01در جامعه استراليا ناراحتی کمر یک درد عمومی است و بعضی اوقات بيش از 

دنيا از کمر درد در زندگيشان رنج می برند .شيوع گسترده سوء عملکرد کمر و درد یک 

دهد نيمی از دستمزد کارگران در آمریکا و استراليا را از بين  بحران سلمت عمومی تشکيل می

می برد و این امر تنها عامل مهم از دست دادن وقت کاري در هر یک از این کشورهاست 

ميليون دلر در آمریکا هزینه می شود . علوه بر هزینه اقتصادي ، همچنين هزینه  0111وسالنه 

و محدودیتهاي شيوه زندگی و همينطور هزینه هاي هاي شخصی مثل درد شدید ، افسردگی 

اجتماعی نيز صرف این امر می شود و این در حالی است که کمر درد ، بارزترین دليل براي 

 سال است.  55نبود فعاليت بدنی در ميان افراد زیر 

یکی از را یج ترین علئم بيماري است که در ویزیت پزشکان اتفاق  (LBP)بویژه کمر درد 

رنج می برند ، بوسيله  LBPافتد . تخمين زده شده که بين یک ثلث و نيمی از بيماران که از می 

درمانهاي فيزیکی ، مراقبتهاي شدید بيمارستانی ، مطب خصوصی و دیگر بيماران سرپایی که 

مصون نيست و زنان و  LBPدر کلينيکهاي درمانی فيزیکی درمان می شوند.هيچ کس از خطر 

نه تنها بوسيله بيماران مبتل  LBPیکسانی دچار این مشکل می شوند . مشکل حاد مردان به طور 

، بلکه بوسيله دیگر افراد جامعه که با مبتلیان این بيماري رابطه دارند مثل پزشکان ، 

 LBPفيزیوتراپيست ها و متخصصان ستون فقرات تحمل می شود . علی رقم شيوع گسترده 

تنها تعيين علت دقيق بيماري ، بلکه درمان آن نيز به نوبه خود مشکل براي این دسته از افراد نه 

است .به خاطر دانش محدود و شرایط ویژه ، که بيشتر علئم بيماري را در بر می گيرد ، جهت 

محدودیتهایی نيز وجود دار.در واقع بيشتر روش ها در زمينه هاي  LBPپيشرفت درمان کلی 

اد پذیرفته شده است ، اما اینکه کدام روش موثرترین آنهاست جهت درمان کمر درد بوسيله افر

هنوز بحث وجدلهایی وجود دارد.بنابراین فهميدن مشکل و تردیدي که در تشخيص درمان 

LBP وجود دارد 
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LBP  . در ستون مهره ها که سيستم کاملی از تکه هاي متصل به همی است رخ می دهد

ها را می سازند بوسيله صفحاتی از هم جدا هستند و استخوانها یا مهره هایی که ستون مهره 

 توسط رباطها و ماهيچه ها نگاه دارنده به یکدیگر نگه داشته می شوند . 

مهره و یک دیسک است . دیسک به عنوان جذب کننده  9واحد اساسی ستون فقرات شامل 

ي شوک عمل می کند و وزن بدن را توزیع می کند . دو مفصل کوچک که به مفصلها

 آپوفيزي معروف هستند و حرکات پشت را هدایت می کنند . 

رباطها مهره را به یکدیگر متصل کرده و توانایی بيشتري به دیسکها و مفصلهاي پشت می 

دهند . ماهيچه ها حرکات ستون فقرات را توليد و کنترل می کنند و منبع انرژي و حامی مهمی 

ت داراي یک چنين ساختار پيچيده اي است ، براي پشت هستند. به خاطر اینکه ستون فقرا

ممکن است اشتباهات زیادي صورت گيرد و شاید براي دیسکها ، مفصلها و رباطها در اثر 

ضربه تند آسيب هایی اتفاق بيفتد . اینگونه پيشنهاد شده که چندین فاکتور می تواند افراد را 

مل است . در نتيجه این حقيقت مستعد نماید . سيگار کشيدن یکی از عوا LBPبراي پيشرفت 

که ، سيگار کشيدن می تواند به سرفه منتج شود و فشار دیسکها را افزایش می دهد ، بعلوه 

باعث کاهشی هم در جریان خون بدنه مهره ها می شود و این امر یک اثر منفی روي مواد 

،بویژه براي افراد  LBPغذایی دیسکها دارد.شغل افراد نيز می تواند فاکتور خطرناکی در توسعه 

یکه در موقعيتهاي داراي حرکات ارتعاشی زیاد کار می کنند باشد )براي مثال کارگران 

جرثقال ( ، یا موقعيتهایی که داراي تحرکات کمتري هستند )مثل شغلهاي نشستنی (. خطر 

LBP  در دسته دوم این طبقه بندي )شغلهاي نشستنی ( ممکن است در اثر افزایش فشاردرون

مهره اي در حالی نشسته در مقایسه با حالت ایستاده باشد ، یا به خاطر این حقيقت که در 

شغلهاي نشستنی خطر بيشتري براي تحليل ماهيچه ها وجود دارد زیرا این گونه شغلها عاري از 

ستند . همچنين هر شغل دیگري که شامل بلند شدن ، خميده شدن و پيچ هر گونه حرکت ه

به شمار می آِند . دیگر عوامل  LBPخوردن است ، آنها نيز گزینه هاي خطرناک دیگري براي 

خطرناک نيز شامل تنومندي ، استعمال دارو و کهولت سن است و اینگونه پيشنهاد شده که 
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از بيمارانی که  %05مستعد نماید .همچنين  LBPراي ممکن است علم وراثت نيز افراد را ب

را توسعه می دهند.اگر  LBPداراي عارضه گردن شلقی هستند ، در ظرف یک سال جراحی 

چه تشخيص عوامل اصلی کمردرد مشکل است ، اما معمولً با مشکلتی در ستون مهره ها 

 ه بندي کرد : گروه اصلی طبق 5مرتبط است . این سري مشکلت را می توان به 

می تواند یک مشکل مکانيکی ناگهانی مثل در رفتگی دیسک بين  –تغييرات ساختاري  -9

مهره اي باشد . )اغلب به عنوان لغزش دیسک به آن اشاره می شود ( ، یا اینکه می تواند در 

نتيجه یک فرسودگی وپارگی کلی، یا عدم توازن داخل بدن باشد احياناً افراد ممکن است با 

 حالتهاي غير عادي مکانيکی ستون فقرات متولد شوند .

در ستون فقرات التهاب رخ می دهد و ممکن است به همان روش  –بيماریهاي التهابی  -9

ممکن است ناشی از یک مشابه با آرتریت روماتوئيد مفصلها را تحت تأثير قرار دهد . التهاب 

 عفونت باشد.

 ضعيف می شود و منتج به کمردرد می شود . ساختار استخوان –بيماري استخوان  -3

رشد انواع مختلف غده در ستون فقرات به علت درد و آسيب ستون فقرات  –غده  -5

 صورت می گيرد .

از موارد با بيماریهاي پزشکی جدي مرتبط هستند طبقه  % 3اینگونه گفته شده که کمتر از 

( هستند. در یک 9( و اینکه تقریبًا همه موارد کمر درد کم ، اهرمی در طبقه )ردیف 3،9،5)

می  LBPمطالعه یافته شد که درمانگرها مشکلت دیسک را به عنوان مهمترین علت اساسی 

بوسيله کششهاي ماهيچه اي دنبال شد . مطالعه دیگر نشان داد که )بار( سنگينی  دانند و به دقت

غير متقربه ناحيه کمري ستون فقرات ، نسبت به وضع بدن افراد در آن لحظه ، احتماًل باعث 

نيروي کار  LBPبيشتر موارد کمر درد می شود.به خاطر پيچيدگی در تشخيص علل مکانيکی 

رات ، طرح طبقه بندي شده اي را براي اختلف کمر درد پيشنهاد سبک در اختلل ستون فق
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داد . این طرح بر  اساس توزیع تشریحی و طول درد می باشد . سيستم طبقه بندي شده اجازه 

می دهد که درمانگر ها در درمان کمر درد به آسانی علت را تعيين کرده و سپس یک طرح 

، این سري  LBPاز رفتن به جزئيات بيشتر عوامل منطقی را براي درمان توسعه دهند .. قبل 

در نتيجه تغييرات مکانيکی در ستون فقرات می باشد و به همين  LBPنوشتجات درباره درمان 

، بيش از توجه به مشکلت عليت  LBPخاطر روشهاي درمانی را مطابق با مشکلت  مکانيکی 

 تحليل می کند. 

LBP

وجود دارد ، تشخيص اثر نسبی درمانهاي  LBPدي که در تشخيص به خاطر عدم اعتما

مختلف مشکل است . با این وجود ، هر یک از روشهاي درمانی که در زیر ارائه شده ، خلصه 

بعضی مطالعات مستقلی در مرور این نوشتجات است که ممکن است اطلعات بيشتري را در 

 رابطه با این مقاله تهيه کند .

 LBPه آموزشهاي مراقبت کمر نمی تواند به خودي خود به عنوان یک درمان براي اگر چ

طبقه بندي شود ، ولی می توان آن را به عنوان یک معيارپيشگيري کننده در نظر گرفت . یک 

تحقيق نشان داد که آموزش در رابطه با مکانيکهاي مناسب بدنی براي فعاليتهاي زندگی 

یج ترین درمانهایی است که در ميان درمانگرها ترجيح داده می شود . روزمره ، واقعاً یکی از را

مطالعه دیگر یک سيستم آموزشی و عملی را براي سلمتی یا کمر توسعه داده ، که کاملً بر 

اساس اصول بيومکانيک ، آناتوميک و حرکت شناسی است . هدف از یک چنين سيستمی 

اشد و باید دانست که فهميدن مکانيک و تشریح آمادگی لزم جهت پيشگيري از کمردرد می ب

 .می کند   ستون فقرات به امر بهبود کمک
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سالهاي زیادي استراحت در رختخواب عمده ترین روش درمانی در بيمارانی بود که از 

کمردرد شدید رنج می بردند ، اما این روش نيز به طور واضحی در قبول عامه مردم کاهش 

یافت و حال فعاليتهاي اوليه و تمرین ترویج می شوند .در ميان درمانگران این واقعيتی شناخته 

ر دراز کشيدن فشار درون مهره اي را کاهش می دهد ، با این وجود ، شاید شده است که دَمَ

اینکه با یک طرف دراز کشيدن فشار درون مهرهاي افزایش می یابد ، کاملً مشهور نباشد و 

این حالت تقریباً همان ميزان فشاري است که در حالت ایستاده پيش می آید بنابراین اگر قرار 

موثر بيفتد ، بيمار مبتل باید به صورت مسطح در یک حالت  LBPمان است که استراحت در در

 طاقباز دراز بکشد .

شدید  LBPدوره مطلوب استراحت هنوز مشخص نيست . یک مطالعه نشان داد که بيماران 

سریعتر از بيمارانی که دوره هاي طولنی تري در  % 55روز استراحت داشتند  9که فقط 

برگشتند . علوه بر این عامل ، ضررهاي دیگري نيز به استراحت  استراحت بودند ، به کار

طولنی مدت نسبت داده می شود از جمله تحليل سریع ماهيچه ها و افزایش خطر بيماري 

استخوانی رنج می برند ،  –ترمبوفلبيت.بعلوه ممکن است افرادي که از مشکلت عضلنی 

 LBPشد و نياز به یک روش پویاتري در درمان حرکت و فعاليت سریع براي آنها سودمند تر با

 داشته باشند.

ناشی از بی کفایتی هاي مکانيکی است ، داروها در کاهش درد  LBPبه خاطر اینکه بيشتر 

موثر هستند ، اما به ندرت مشکل اساسی را رفع می کنند. همچنين داروهاي اصلی که جهت 

رفع گرفتگی عضلت و  –ي ضد التهاب غير استروئيدي کمردرد استفاده می شوند ، داروها

ضد افسردگی ، ضررهاي دیگري نيز دارند . داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي کمردرد را 

به طور موثري تسکين می دهند ، اما استفاده طولنی مدت آنها نيز منجر به التهاب معده و دیگر 
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ا یک تأثير آرام بخشی بيش از شل شدن ماهيچه ناراحتيها می شود . عمومًا شل شدن ماهيچه ه

ها در ناحيه داراي مشکل ایجاد می کند و معالجه اي کوتاه مدت هستند و می توانند فقط براي 

مزمن مقداري  LBPیک هفته تجویز شوند . داروهاي ضدافسردگی ممکن است بویژه براي 

و این داروها براي اینکه بيمار به  تسکين ایجاد نماید . اما دوباره راه حلی کوتاه مدت هستند

 مصرف آنها وابسته نشود ، باید فقط حداکثر یک هفته استفاده شوند .

استفاده شده ولی  LBPاگر چه درمان فيزیکی براي سالها به عنوان راه حلی جهت درمان 

تئوري  تحقيق بيشتر چنين روشهاي استفاده شده اي را حمایت نکرده. هيچ مدرکی که

تکنيکهاي شل کننده از فبيل تکنيکهاي اولتراسوند و گرماي عميق که یک بهبود طولنی 

مدت ایجاد می کند ، حمایت نمی کند ، اگر چه ممکن است آرامش مختصري براي درد 

ایجاد نمایند . همچنين مدارک جهت حمایت نيروي کششی در دست است . نيروي کششی 

دیسک است و به کاربرد وزن سنگين نياز دارد که ممکن است  شامل ایجاد یک فشارمنفی در

به خوبی توسط یک بيمار مبتل به کمردرد دریافت نشود . همچنين از محکم بستن کمر براي 

 کمردرد استفاده می شود اما باز هم هيچگونه حمایتی براي کارایی آن در دست نيست .

وجود داشت . با  LBPفيزیکی درمان براي مدارک کمی دال بر استفاده از یخ به عنوان روش 

این وجود یک مطالعه نشان داد که یخ درمانی اغلب براي کمردرد هایی که با عصب سياتيک 

 LBPمرتبط است ، مطالعات دیگر بيان داشت که کمپرس سرد / گرم تأثير مهمی در ميزان 

 ایجاد نکرده است. 

ر فيزیکی تناسب کمتري دارند ، اتفاق می افتد شيوع زیاد صدمات کمر در افرادي که از نظ

و بنابراین افزایش قدرت و انعطاف در ناحيه پشت به حمایت عليه صدمات پایين پشت کمک 

می کند. بر اساس یک مطالعه ورزشهاي کششی و تقویتی همزمان با ورزشهاي تنفسی رایج 
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فاده می شوند. ابتدا ورزشهاي ترین و برترین روشهاي درمانی هستند که بوسيله درمانگرها است

خم شدن تنه براي کاهش درد استفاده می شد ، اما تحقيقات بعدي نشان داد که ورزشهاي 

متمرکزي که شامل حرکات کششی تنه و خم شدن تنه هستند نسبت به ورزشهاي خم شدنی ، 

 بهبود بيشتري ایجاد می نمایند . 

ري تنه را مقایسه کرده و به این نتيجه در مقابل بعضی تحقيقات  تأثير ورزشهاي فلکسو

مفيد هستند . بویژه  LBPرسيده که آنها نيز اساساً به عنوان یک عامل جلوگيري کننده از 

تحقيقی هم به فعاليت ميوالکتریک در ماهيچه هاي پایين پشت نگاه کرد بعلوه در ماهيچه هاي 

طول انواع مختلف درازو نشست  بطنی مورد نظر و ماهيچه هاي خم شده قسمت بالیی ران در

این موضوع را بررسی کرد . این مطالعه نظریه اي را اثبات کرد که چنين ورزشهایی ممکن 

است احتمال فراگيري افراد به کمردرد را کاهش دهد ، اما اگر به شکل صحيحی اجرا نشود ، 

واع مختلف درازو نشست را فراهم می نماید . بنابراین هنگام اجراي ان LBPزمينه مبتل شدن به 

 ها، مهم این است که تکنيکهاي صحيح و دقيقی صورت گرفته باشد . 

مطالعه دیگر به تأثير استفاده از یک برنامه اي که از نظر سيستمی برنامه اي کاربردي ، 

پرخاشگرانه و استفاده از حرکات کششی بود به عنوان یک درمانی که به برنامه شرطی فيزیکی 

بيماران مزمن نگاه کرد . براساس نتایج این مطالعه مشخص  LBPاضافه می شود ، در درمان 

کشش ماهيچه اي فواید سریعی ایجاد می کند ، بعلوه باعث ایجاد فوائد فزاینده  شده بود که

الکتریک نيروي ماهيچه اي و کاهشی هم در ميزان درد شد . این دسته از  -اي در فعاليتهاي ميو

فواید براي بيماران توانائيهاي فيزیکی و همانطور که گفته شد افزایش مهمی در نيرو  در ناحيه 

ت ایجاد کرد . بنابراین به این نتيجه رسيدند که ورزشهاي کششی ویژه یک نمونه پایين پش

بوده است . گمان می رود یک نوع مخصوص از  LBPخوبی از درمان براي احياء مبتلیان 

موثر باشند . گفته   LBP، نسبتاً در درمان  Mckenzieروشهاي ورزشی معروف به ورزشهاي 

ترین روشی است که بوسيله درمانگرها براي درمان عامل شده که این روش درمان مشهور
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مرحله است و از سري تستهاي مستقيم مکرر ميزان  3بيماري استفاده می شد. این ورزشها شامل 

تغييرات پشت براي تعيين محل پيش آمدگی دیسک فرضی بوسيله تأثير این حرکات در پا و 

نشان می داد ،  LBPورزشی را در درمان  کمر استفاده می کند .در یک مطالعه که تأثيرات 

برنامه تناسب ویژه به کاهش درد و ناتوانی کمک کرد و اعتماد بيماران را در انجام فعاليتهاي 

است  .  LBPمعمول روزانه شان را بهتر کرد ) که اغلب یک وظيفه سنگينی براي مبتلیان 

مقایسه با دیگر روشها نسبتًا هزینه همچنين همان مطالعه اشاره داشت که چنين روش درمانی در 

بردار است ، مشکل دیگر در رابطه با این روش که در حين تحقيق  روشن شد انگيزه و 

 .تحت کنترل و نظارت نبودند ، بود پذیرفتن بيماران براي اجراي ورزشهاي مختلف هنگامی که

ستون فقرات با روش دستکاري  درمان دستکاري ستون مهره اي ، ابتدا بوسيله متخصصان

ستون مهره اي جهت کمک به بهبود حداکثر حرکات بدون درد سيستم عضلنی و اسکلتی در 

حالت تعادلی بدن اجرا شد .  به عبارت دیگر هدف از درمان مانيپولسيون اصلح سوء 

ر چرخشی می باشد . این روش درمانی به خاط axesعملکرد مفاصل ، در نواحی مشکل دار 

اینکه داراي اقدامات غير فعال است ، مورد انتقاد قرار گرفته . حداقل یک تحقيق نشان داده که 

اگر درمان دستی در مراحل اوليه درمان استفاده شود  مدیریت بيمار ميتواند سرعت یابد . علی 

رغم اینکه دوره درمان متخصصان ستون فقرات نسبت به درمانهاي طبی سنتی طولنی تر است 

مزمن بهتر است و طول آنها نيز  LBP، فوائد درمان متخصصان ستون فقرات براي بيمارانی با 

نسبت به روشهاي سنتی درمان طولنی تر است .یک مطالعه ویژه که اثرات نسبی برنامه هاي 

بررسی می کرد ،  LBPکششی و برنامه هاي دستی با تمرینهاي نرم و کششی در بيماران 

دستی )مانيپولسيون( را بعنوان یک کمک براي یک برنامه ورزشی ممتد را  استفاده از درمان

تجویز کرد . بهبود سریع فقط هنگامی که درمان شامل روشهاي دستی بود صورت گرفت و نه 

اینکه تنها بوسيله برنامه هاي کششی . علوه برفواید ظاهري کاهش درد درمان مانيپولسيون ، 

است که این روش درمان در مقایسه با دیگر روشها نسبتاً کم هزینه تر مطالعه دیگر اشاره داشته 
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است که به بعضی روشهاي درمان  LBPاست . بدون شک این یک فایده اصلی براي مبتلیان 

بوسيله افزایش هزینه هاي دیگر  LBPوابسته هستند  ،بویژه هنگامی که دیگر روشهاي ردمان 

 همراه می شود . 

نی به عنوان یک روش درمانی موثر حمایت نشده است و درمان تزریقی در نقطه تزریق درما

خطرناک به صورت کلی مطالعه نشده و هنوز به صورت موضوع بحث برانگيزي باقی مانده 

است . به عبارت دیگر تزریقهاي اپيدلدور )سري ( براي سالها موفق بوده و اگر چه برخی 

ر را مورد سئوال قرار داده اند ولی دیگر محققين بهبودیهاي  محققين تأثير تزریقهاي اپيدلدو

 گزارش داده اند.  LBPکوتاه مدتی را با استفاده از این متد درمانی براي مبتلیان 

جراحی با بعضی تضادها روبروست ، باور شده که فقط درصد کمی از  LBPبراي مبتلیان 

ش درمانی هستند . هنگام مواجه شدن با مشکلت مبتلیان کاندیداهاي واقعی براي این رو

مکانيکی کمر درد، عموماً جراحی باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود و اینکه باید سعی 

بر انتخاب روش درمانی محافظه کارانه اي و یا حتی یک مشاوره قبل از جراحی در نظر گرفته 

 شود .

ه برودي می گوید :اگر چه قرن ها از آب جهت درمان استفاده شده ،   ولی اخيراً همانطور ک

نيز به طور گسترده اي در بازتوانی اجتماعی از آن استفاده می شود. حال با این وجود 

درمانگرها فوائد آب درمانی راتشخيص داده اند. هم اینک آب درمانی یک روش مشهور 

 ز در سرویسهاي پيشنهادي خود ورزشهاي آبی را بکار می برند.درمان است و بيشتر تمرینها ني
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بسته به تمرین شخص ، دليل استفاده از آب درمانی ممکن است متفاوت باشد . یک دسته از 

تمرینها از استخرهاي کوچک جهت بهبود بيماران استفاده می کنند تا ورزشهاي خشکی نيز 

عامل اضافه اي به درمانهاي خشکی اضافه می مناسب تر فرض شود )آب درمانی را به عنوان 

کنند(دیگر تمرینها که در یک استخر بزرگتر صورت می گيرد ممکن است انحصاراً روي آب 

درمانی متمرکز باشند و هنگام ممنوعيت یا ناکارایی از ورزشهاي خشکی استفاده می شود. در 

بهاي مفصلی ، آب درمانی به عنوان هر حال  در افراد بزرگسال و بویژه آن دسته افراد با التها

روشی جهت افزایش علقه در ورزش در نظر گرفته می شود . امکانات زیادي می تواند توافق 

با باشگاههاي محلی سلمت وبازپروري را تشکيل می دهد ، به بيماران قبلی بقبولنند که از 

هایی با استخرهاي بزرگتر ، استخر باشگاه با هزیاه کمتري استفاده کنند. ممکن است در تمرین

مشابه با عضویت در باشگاه سلمت ، استخرهاي خودشان را به بيماران قبلی به عنوان یک منبع 

 اضافی درآمد ، عرضه کنند.

در بعضی حالت ، اگر بيمار یک زخم باز دارد و یا اگر از آب می ترسد و یا داراي بيماري 

قلبی و یا دیگر بيماریهاي جنبی عروق را  قلبی ، عروقی مشخصی است مثل ناراحتيهاي

 داراست، ممکن است آب درمانی ممنوع شود.

آب درمانی ویژگيهایی فيزیکی آب را که اولين آن شناوري است را بکار می برد . ویژگی 

می گوید که یک شیء غرق  اصل  شناوري بوسيله اصل ارشميدس توصيف می شود این

وقانی مساوي با وزن همان شی روي آن اثر می شده)در حالت استراحت(یک نيروي ف

 (9و9کند.)

همان طور که نيروي جاذبه حداقل به طور نسبی در مراجع محسوب می شود ، این  ویژگی 

ارزش زیادي به ورزشهاي آب درمانی می دهد ، نسبی بودن نيروي جاذبه به بيمارانی با 

ري را براي ورزش ایجاد می مشکلت و محدودیت هاي حمل وزنه ، یک محيط سالم و موث

روش از تمرینهاي آب درمانی راایجاد می کند :شناوري  3کند ، شناور بودن بدن در آب 


