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بررسي دردهای ناحیه کمر ،گردن و ستون فقرات

نخستین کنگره ملی ستون فقرات و ورزش
برگزار شد
بـــه منظـــور ارتقـــای کیفیـــت ســـامت و پیشـــگیری از

طرف ــی آس ــیبهای س ــتون فق ــرات در ورزش ــکاران از ه ــر

آســـیبها و درمـــان دردهـــای ناحیـــه کمـــر و گـــردن و

دو نـــوع حـــاد و مزمـــن بســـیار شـــایعاند.

ســـتون فقـــرات نخســـتین کنگـــره ملـــی ســـتون فقـــرات و

وی ادام ــه داد :در مطالعــهای ک ــه انجم ــن علم ــی پزش ــکی

ورزش برگـــزار شـــد.

ورزشـــی بـــه کمـــک شـــهرداری تهـــران انجـــام داده 37

در ای ــن کنگ ــره ک ــه روز پنجش ــنبه  3اس ــفند  96در ت ــاالر

درصــد مــردم تهــران دچــار کمــردرد هســتند و در مطالعــه

ام ــام بیمارس ــتان ام ــام خمین ــی(ره) برگ ــزار ش ــد ،دکت ــر

دیگـــری کـــه بـــا همـــکاری وزارت بهداشـــت و بـــا ارائـــه

کـــردی ،رئیـــس انجمـــن علمـــی پزشـــکی ورزشـــی ایـــران

طرح ــی ک ــه ب ــا کم ــک س ــازمان بهداش ــت جهان ــی انج ــام

و دبیـــر علمـــی کنگـــره گفـــت :ورزش نقشـــی اساســـی در

ش ــد ،مش ــخص ش ــد  27درص ــد م ــردم کش ــور از کم ــر درد

پیشـــگیری و مدیریـــت مشـــکالت ســـتون فقـــرات دارد .از

مزمـــن رنـــج میبرنـــد.
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دکتـــر کـــردی تصریـــح کـــرد :بـــار بیمـــاری ناشـــی از

بیماریهـــای ســـتون فقـــرات اســـت.

کمـــردرد در زنـــان پـــس از افســـردگی و در مـــردان پـــس

دکتـــر کـــردی ادامـــه داد :در ورزشـــکاران حرفـــه ای بـــه

از تصادفـــات جـــادهای از بیماریهایـــی قلبـــی عروقـــی و

دلیـــل فشـــار بـــه ســـتون فقـــرات ،کمـــردرد نســـبت بـــه

ســـرطانها ،بـــه دلیـــل اینکـــه افـــراد در طوالنیمـــدت

اف ــراد ع ــادی بیش ــتر اس ــت .در فوتبالیســتها  1.5براب ــر،

درگیـــر آن هستند،بیشـــترین بـــار بیمـــاری در کشـــور بـــه

در شـــناگران  2.5برابـــر و والیبالیســـتها  4برابـــر اســـت.

شـــمار میآیـــد.

طبـــق بررســـی مـــا در لیـــگ برتـــر فوتبـــال کشـــور ،یـــک

رئیـــس انجمـــن پزشـــکی ورزشـــی ایـــران ادامـــه داد :در

پنج ــم بازیکن ــان س ــاالنه ب ــه ط ــور متوس ــط  ۱۳مس ــابقه و

تم ــام دنی ــا نی ــز اولی ــن ی ــا دومی ــن عل ــت مراجع ــه اف ــراد

جلس ــه تمرین ــی را ب ــه عل ــت کم ــردرد از دس ــت میدهن ــد.

بـــه پزشـــک کمـــردرد اســـت همچنیـــن بیشـــترین علـــت

رئی ــس کنگ ــره اف ــزود :در مقالــهای ک ــه در مجل ــه س ــتون

غیبـــت از کار و ناتوانـــی جســـمی افـــراد نیـــز کمـــر درد

فقـــرات اروپـــا بـــه چـــاپ رســـاندیم حاصـــل مطالعـــه مـــا

گـــزارش شـــده اســـت.

نش ــان مــیداد زن ــان ورزش ــکار کش ــور نی ــز بی ــن  40ت ــا

وی از شـــیوع گـــردن درد در کشـــور در ســـالهای اخیـــر

 50درصـــد دچـــار کمـــردرد هســـتند و در والیبـــال ايـــن

خبـــر داد و گفـــت :بـــه دنبـــال کمـــر درد ،گـــردن درد

عـــد د  55درصـــد و فوتســـال 45درصـــد اســـت .بنابرايـــن

نی ــز در کش ــور ش ــیوع باالی ــی دارد ول ــی  5ت ــا  10درص ــد

ایـــن مهـــم میطلبـــد کـــه بـــرای راهکارهـــای علمـــی از

از کمـــردرد کمتـــر اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه زندگـــی

تمام ــی تخصصه ــای مرتب ــط از جمل ــه ،جراح ــی اعص ــاب،

ماشـــینی و اســـتفاده بیـــش از حـــد از گوشـــیهای همـــراه

جراحـــی ســـتون فقـــرات ،طـــب فیزیکـــی ،انجمـــن درد و..

بـــه خصـــوص در کـــودکان و نوجوانـــان ،در نســـل آینـــده

کمـــک گرفتـــه شـــود.

اپیدمـــی گـــردن درد در کشـــور بـــه وجـــود خواهـــد آمـــد.

دکتـــر کـــردی بـــا بیـــان اینکـــه ،مطالعـــات مـــا نشـــان

وی ورزش و آم ــوزش را دو راهکار مه ــم پیش ــگیری از کم ــر

میدهـــد کـــه تنهـــا در ورزش کشـــتی در کشـــور ســـالی

درد عنـــوان کـــرد و گفـــت :بـــه دلیـــل ارتبـــاط مســـتقیم

بیـــش از یـــک ضایعـــه نخاعـــی کاتاســـتروفیک بـــه علـــت

کمـــردرد بـــا ســـتون فقـــرات ،بـــه نظـــر میرســـد ورزش

آســـیب ورزشـــی ایجـــاد مـــی شـــود ،گفـــت :در همیـــن

کـــردن یکـــی از راههـــای پیشـــگیری و همچنیـــن کاهـــش

ورزش شـــیوع بیمـــاری اســـپوندیلولیز  30درصـــد اســـت.
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آس ــیبهای مزم ــن س ــتون فق ــرات مث ــل کم ــردرد نی ــز در

و درمـــان و کاهـــش عـــود در افـــرادی کـــه مبتـــا بـــه

ورزش ــکاران بس ــیار ش ــایع اس ــت ،ب ــه نح ــوی ک ــه ش ــیوع

طیـــف بیماریهـــای ســـتون فقـــرات هســـتند دوم اینکـــه

س ــاالنه آن  30درص ــد گ ــزارش ش ــده اس ــت.

ورزشـــکارانی کـــه بـــا فشـــار تمرینـــی باالیـــی مواجهـــه

وی وارد آم ــدن ضرب ــه را یک ــی دیگ ــر از عوام ــل ابت ــا ب ــه

هســـتند و همچنیـــن آســـیبهایی کـــه در حـــال ورزش

کمــردرد خوانــد و افــزود :ضربــه موجــب ایجــاد مشــکل در

کـــردن میبیننـــد موجـــب مشـــکلت متعـــدد در ســـتون

س ــتون فق ــرات و همچنی ــن ایج ــاد بیماريه ــای بس ــیاری

فقـــرات آنهـــا مـــی شـــود.

میش ــود ک ــه در کش ــور م ــا افزای ــش قاب ــل توجه ــی دارد.

وی نحـــوه درمـــان ورزشـــکاران آســـیب دیـــده بـــه دلیـــل

دکتـــر کـــردی تصریـــح کـــرد :ورزش از دو جنبـــه بـــا

بازگش ــت ب ــه ورزش را ب ــا اف ــراد ع ــادی متف ــاوت دانس ــت

ســـتون فقـــرات در ارتبـــاط اســـت یکـــی در پیشـــگیری

و گفـــت :زمـــان بـــرای درمـــان ورزشـــکاران از اهمیـــت
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باالیی برخوردار است.

س ــاعت ورزش ک ــردن در هفت ــه ابت ــا ب ــه کم ــرددرد را ت ــا

دکتــر کــردی اظهــار کــرد :متاســفانه در بحــث تشــخیصی،

 50درص ــد کاه ــش میده ــد.

درمانــی و توانبخشــی رشــته تخصصــی ســتون فقــرات ،اتفاق

دکت ــر ک ــردی همچنی ــن نح ــوه نشس ــتن اف ــرادی ک ــه ب ــا

نظ ــر زی ــادی وج ــود ن ــدارد و ب ــرای ح ــل اي ــن مش ــکل ب ــه

رایان ــه س ــروکار دارن ــد را اینچنی ــن توصی ــف ک ــرد :زمان ــی

همگرایـــی تخصصهـــای مختلـــف نیـــاز اســـت تـــا عمـــده

کـــه ســـر بـــه طـــرف پاییـــن خـــم میشـــود برابـــر 60

مشــکالت ناتوانــی ناشــی از کمــر درد در کشــور بــه صــورت

کیلــو فشــار بــه ســتون فقــرات و در قســمت پاییــن اهــرم

علم ــی ح ــل ش ــود.

س ــتون فق ــرات گ ــردن وارد میش ــود .پ ــس کس ــانی ک ــه

دبی ــر علم ــی کنگ ــره در ادام ــه س ــیگار ،قلی ــان ،کمتحرک ــی

فعالیـــت آنهـــا بیشـــتر در پشـــت میـــز انجـــام میشـــود

و چاقـــی را از عوامـــل مهـــم ابتـــا بـــه کمـــر درد عنـــوان

بای ــد گ ــوش در راس ــتای ش ــانه و ش ــانه در راس ــتای لگ ــن

کــرد و گفــت :بــر اســاس مطالعاتــی کــه انجــام شــده یــک

ق ــرار بگی ــرد .همچنی ــن س ــر ص ــاف باش ــد و اب ــرو باالت ــر

از صفحــه مانتیور قرار بگیرد.

ای ــن کنگ ــره ب ــا توانمن ــدی س ــخنرانان در بی ــان راهکاره ــای

رئیـــس انجمـــن علمـــی پزشـــکی ورزشـــی ایـــران تصریـــح

پیش ــگیری از بیماریه ــای س ــتون فق ــرات در کاه ــش ه ــر

ک ــرد :ش ــواهد بالین ــی رو ب ــه رش ــد نش ــانگر موث ــر ب ــودن

چـــه بیشـــتر طیـــف بیماریهـــای ســـتون فقـــرات کمـــک

ورزش در پیشــگیری ،درمــان و بازتوانــی دردهــا و مشــکالت

کنن ــده ب ــوده باش ــد.

س ــتون فق ــرات اس ــت ک ــه ش ــامل روشه ــای متن ــوع ورزش

وی ا دامـــه دا د :ایجـــا د رشـــتههای تخصصـــی و

درمانـــی فـــردی و گروهـــی و برنامههايـــی اســـت کـــه از

فو قتخصصـــی ،پیشـــرفت تکنولـــوژی و فوایـــد آنهـــا

جنبـــه هـــای جســـمی ،روانـــی و اجتماعـــی بـــه مدیریـــت

موجـــب پیشـــرفت علـــم پزشـــکی شـــده ولـــی گاهـــی

بیمـــاران میپردازنـــد.

بـــه نظـــر میرســـد کـــه شـــکاف بیـــن تخصـــص و فـــوق

وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :ایــن کنگــره قدمــی در جهت

تخصصهـــای مختلـــف مـــا را از موضـــوع مهممـــان

همفک ــری و تب ــادل نظ ــر از اس ــاتید و محقق ــان رش ــتههای

کـــه همـــان بیمـــار اســـت دور نگـــه داشـــته بنابرایـــن

مختلــف و بــا هــدف پیشــگیری از مشــکالت ســتون فقــرات

همـــه برنامههایـــی کـــه بـــا مشـــارکت تخصصهـــای

و ارتق ــا س ــطح مراقب ــت از آس ــیبهای آن در ورزش ــکاران و

مختلـــف برگـــزار میشـــود گام بلنـــدی بـــرای حـــل

جمعی ــت عموم ــی کش ــور اس ــت ک ــه در جه ــت اس ــتفاده از

مشـــکالت موجـــود خواهـــد بـــود.

تج ــارب دیگ ــر نق ــاط جه ــان و کاربردیت ــر ک ــردن دان ــش

توضی ــح اینک ــه ،ای ــن کنگ ــره ب ــه هم ــت انجم ــن علم ــی

روز برگ ــزار ش ــده اس ــت.

پزشــکی ورزشــی ایــران ،مرکــز تحقیقــات پزشــکی ورزشــی

در ادام ــه مهن ــدس هاش ــمی طب ــا ،دبی ــر اجرای ــی کنگ ــره،

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران و فدراســـیون پزشـــکی

گفـــت :بیتردیـــد تمامـــی سیســـتمهای بـــدن و همچنیـــن

ورزشـــی و بـــا همـــکاری متخصصـــان پزشـــکی ورزشـــی،

عناصــر و اجــزاي موجــود در بــدن انســان از اهمیــت فــراوان

جراح ــی مغ ــز و اعص ــاب ،ارتوپ ــدی ،س ــتون فق ــرات ،ط ــب

و در حقیقـــت یکســـانی برخوردارنـــد و نمیتـــوان یکـــی

فیزیکــی و توانبخشــی و فیزیوتراپــی بــه همــراه نمایشــگاهی

را مهـــم و دیگـــری را مهمتـــر خوانـــد .در ایـــن میـــان

ش ــامل ،تجهی ــزات پزش ــکی ورزش ــی ،توانبخش ــی و درمان ــی

سیس ــتم س ــتون فق ــرات ک ــه سلس ــله عصبه ــای حرکت ــی

مرتب ــط ب ــا کنگ ــره ،ابزاره ــا و وس ــائل ارزیاب ــی ی ــا س ــنجش

انســـان را کنتـــرل میکنـــد بایـــد بســـیار مـــورد توجـــه و

پزشـــکی ورزشـــی و آنالیـــز بدنـــی و داروهـــا و مکملهـــای

دق ــت ق ــرار گی ــرد.

پزش ــکی ورزش ــی و درمان ــی و همچنی ــن کارگاهه ــای وی ــژه

وی ادامــه داد :متاســفانه در کشــور مــا ضمنآنکــه بســیاری

مربوط ــه ب ــرای پزش ــکان و متخصص ــان عل ــوم ورزش ــی در

دچ ــار معای ــب س ــتون فق ــرات هس ــتند از آن غاف ــل ب ــوده و

مرکـــز همایشهـــای بیمارســـتان امـــام خمینـــی ســـوم تـــا

تنه ــا در هن ــگام ابت ــا ب ــه عالئ ــم هش ــداردهنده و س ــخت

پنج ــم اس ــفند  96برگ ــزار ش ــد.

بـــه آن توجـــه میکننـــد.

در ایــن کنگــره ،ســخنرانان در موضوعــات مختلــف بــه ارائــه

دبیـــر اجرایـــی کنگـــره ،افـــزود :سیســـتم ســـتون فقـــرات

دس ــتاوردهای پزش ــکی ورزش ــی در پیش ــگیری مش ــکالت و

ب ــه خص ــوص در هن ــگام ورزش تح ــت فش ــارهای س ــنگین

درم ــان س ــتون فق ــرات پرداختن ــد و ب ــه س ــواالت حاض ــران

قـــرار میگیـــرد و بدیـــن لحـــاظ توجـــه بـــه آن بـــرای

پاســـخ دادنـــد .ســـخنرانان از اســـتادان متخصـــص ســـتون

پزشـــکان مربیـــان ،ورزشـــکاران و آمـــوزش هرچـــه بیشـــتر

فقــرات ،پزشــکی ورزشــی و صاحبــان حــرف وابســته بــرای

بـــرای حفـــظ و نگهـــداری و احیانـــا بازتوانـــی و معالجـــه از

معرف ــی دس ــتاوردهای خ ــود بودن ــد.

اهمیـــت بســـزایی برخـــوردار اســـت.

همچنیـــن درپایـــان کنگـــره ،بـــه شـــرکتکنندگان در

دکتـــر فرزیـــن حلـــب چـــی ،معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه

کنگ ــره ،کارگاهه ــا و نمایش ــگاه گواه ــی متناس ــب عرض ــه و

ک ــه ب ــه نیاب ــت از ط ــرف دکت ــر کریم ــی ،رئي ــس دانش ــگاه

از بهتریـــن ســـخنران ،غرفـــهداران و مدرســـان کارگاههـــا و

در ایـــن کنگـــره حضـــور داشـــت ،ابـــراز امیـــدواری کـــرد

همچنیـــن فعالتریـــن شـــرکتکنندگان تقدیـــر شـــد.
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