ن
ضالنی گردن
ی
گی عض
ستگی و گرفتگ
فع خس
رای رف
ھائی بر
ورزشھا
و
حرکت طبيعی گردن و
ی از گردن درد ميباشند .اجررای روزانه آنھا به برگرداندن ح
می از درمان ناراحتيھای ناشی
شی بخش مھم
وررزشھای کشش
طرف کردن درد کمک ميکنند.
برط
ب تاثير
روی حوله مرطوب
سه آب گرم ی
بوسيله گذاشتن کيس
ه
کردن گردن
ن
ش آب گرم و ﯾا پپس از آن و ﯾا ببعد از گرم
جام دادن اﯾن وررزشھا زﯾر دوش
انج
ھا پوست بدن ررا گرم
درد ميگردد) .حرارت خشک تنھ
الت و بھبود د
شل شدن عضال
حرارت مرطوب بباعث خون رساانی بيشتر و ش
شتری دارد .ح
بيش
ميکند و خواص فييزﯾولوژﯾکی ندارد(.
درد آنھا را انجام ندھيد و
خستگی ﯾا د
شھا را انجام مييدھيد را زﯾاد کننيد اما بمجرد خ
ی که اﯾن نرمش
با شروع بھبودی و بتدرﯾج زمان و تعداد دفعاتی
جرا ھستند.
طول روز قابل اج
شورت کنيد .آﯾﯾن ورزشھا در ط
با پزشک خود مش
ﯾک تا دو بار انجاام دھيد.
د و نرمشھای ذﯾل را روزی ک
م بمدت  ۵تا  ١٠دقيقه باﯾستيد
زﯾر دوش آب گرم
ر
ت برده
ستھا را به پشت
صاف باﯾستيد دس
با ﯾﯾک دست مچ ددست ﯾا انگشتتان دست دﯾگرر
ھا را
را ببگيرﯾد و بطرف زمين بکشيد و ھمزمان کتفھ
ت
به ﯾکدﯾگر نزدﯾک کنيد .سپس در ھمين حالت
ی پنجه ھای پااھا باﯾستيد نفس
روی
فس عميقی
شيده و سر را ببه عقب بياورﯾد
کش
د بطورﯾکه بتوانييد
سقف نگاه کنيد ٢ .تا  ٣ثانيه ددر ھمين حالت
بس
يد و
بماانيد ،نفس را بييرون بدھيد و ببدن را شل کنيد
بحاالت اﯾستاده بررگردﯾد.
اﯾن
ن حرکت را  ١٠بار تکرار کنيد.

ک
ت خود برده با ﯾک
برووی شکم روی زمين بخوابيد ددستھا را پشت
دس
ست مچ دست دﯾگر را بگيرﯾد و بطرف پا ھا بکشيد و ھمزممان
س
مين حالت نفس
ﯾگر نزدﯾک کنيد .سپس در ھم
شانه ھا را بيکدﯾگ
ش
ب بياورﯾد  ٢تا  ٣ثانيه در ھميين
ميقی کشيده و سر را به عقب
عم
ل برگردﯾد.
س رابيرون بدھييد و بحالت اول
حالت بمانيد نفس
ن
اﯾن حرکت را  ۵باار تکرار کنيد.

د که کف پاھا رروی
طوری خم کنيد
شيد زانوھا را ط
به پشت دراز بکش
س
ی را زﯾر گردن قرار دھيد .نفس
زمين قرار بگيرند ..بالش کوچکی
ميقی بکشيد و بگذارﯾد که قففسه سينه کاممال باز گردد .نففس
عم
را آھسته بيرون دھيد.
ن
اﯾن حرکت را  ١٠بار تکرار کنيد.

ت
حد امکان براست
زﯾر دوش آب گرم باﯾستيد و سر را آھسته تا ح
چرخانيد  ۵تا ١
بچ
 ١٠ثانيه نگاه دارﯾد و به حالت اوليه )مرکزی( برگردﯾد.
بچپ بچرخانيد  ۵ا
سر را آھسته تا حد امکان پ
تا  ١٠ثانيه نگاهه دارﯾد
و ببه حالت اوليه ))مرکزی( برگردﯾد.

ت
حد امکان براست
سر را آھسته تا ح
زﯾر دوش آب گرم باﯾستيد و ر
حالت
گاه دارﯾد و به ح
ست( خم کنيد  ۵تا  ١٠ثانيه نگ
طرف شانه راس
)بط
ف لحظه
کان بچپ )بطرف
ھسته تا حد امک
اولييه )مرکز( برگرددانيد .سر را آھ
شانه چپ( خم ککنيد  ۵تا  ١٠ثاننيه نگاه دارﯾد و به حالت اوليه
ش
يه
برگگردانيد.

شانه ھا را بطرف گگوشھا باال آوردهه  ۵تا
ه
زﯾر ددوش آب گرم بااﯾستيد و
سپس شانه ھ
١٠ثانيه نگاه دارﯾد س
ھا را به عقب بررده  ۵تا  ١٠ثانييه
نگاه ددارﯾد.

زﯾر ددوش آب گرم بااﯾستيد و سر ررا پاﯾين
کنيد ۵ثانيه
سينه نزدﯾک د
آورده چانه را به س
ه
سر را بعقب بياوورﯾد و ۵
نگاه دارﯾدسپس س
ه
ثانيه نگاه دارﯾد.

كتور )ستون فقررات و مفاصل(
پور ،كايروپركت
دكتر سييروس ايرانى پو
٨٨٠٠۶
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دن
شھای گرد
دامه ورزش
اد
شينيد بطورﯾکه
جای راحتی بنش
روی صندلی ﯾا ج
ی
مين قرار بگيرند
ف و پا ھا روی زم
شت شما صاف
پش
د.
ت
پ خم کنيد و آآھسته به پشت
سر را بسمت چپ
س
و ببسمت شانه رراست بصورت ھ
ھاللی بچرخانييد.
سرگيجه
سته انجام دھييد كه باعث سر
اﯾن حرکت را آھس
ن
نگرردد) .اين حركت
ت را از شانه رااست و پشت ببسمت
شانه چپ ادامه دھيد( ) ١٠بار تکرار کنيد(.
ش

٢

شينيد بطورﯾکه
روی صندلی ﯾا جاای راحتی بنش
ی
شت شما صاف و پا ھا روی زم
پش
مين قرار بگيرند.
ﯾا تا نقطه درد
آرام سر خود را تا حد امکان و ا
م
خانيد .سر را  ٣ثانيه در اﯾن
بطررف راست بچرخ
ھمين حرکت را بسم
ن
حاللت نگاه دارﯾد و سپس
مت
چپ تکرار کنيد ۵) .بار تکرار کنييد(.
پ

شسته و ﯾا اﯾس
ت را ميتوانيد نش
اﯾن حرکت
ستاده انجام دھييد.
جام دھيد(.
دا اﯾن حرکت را جلوی آﯾنه انج
ی شود در ابتد
)توصيه می
چپ را کنار
شند .دست پ
ن باﯾد صاف باش
در اﯾن حرککت سر و گردن
ھيد و ھمينطوور که با سر بطررف چپ فشار می آورﯾد
سر قرار دھ
چپ مقاومت کننيد بطورﯾکه س
با دست چ
سر و گردن خم ننشوند.
مينطور با
سمت راست و ھم
ت
حرکت را با
ھدارﯾد .اﯾن ح
 ۵ثانيه نگھ
پيشانی نييز انجام دھيد.

ه
دست به آرامی به
ت
سر را با ﯾک
س
ﯾک سمت خم کننيد و  ١٠ثانيه
ک
دست دﯾگر تکرار
ھدارﯾد .با ست
نگھ
شود) .زﯾاد بسر فشار نياورﯾد(
ش

سته سر را به ﯾک سمت بچررخانيد
ه( گذاشته آھس
صورت )نه چانه
دست را روی ص
 ٣ثانيه نگھدارﯾﯾد .با سمت دﯾگر تکرار کنيد.

ھا روی
ھا را خم کرده ببطورﯾکه کف پاھ
رروی زمين دراز کشيده و زانوھ
د طورﯾکه
د .حوله ای را لوله کرده زﯾر گردن قرار دھيد
ززمين قرار بگيرند
 ١دقيقه
ن قرار بگيرد .ددر اﯾن حالت ١٠
پپشت سر به آررامی روی زمين
دراز بکشيد.
د

حد امکان بطرف گگوشھا باال آوردده  ٣ثانيه نگھد
شانه ھا را تا د
ش
دارﯾد.
ت ،پاﯾين و بجللو
شانه ھا را به پشت
نه
سپس در ھميين حالت،
گھدارﯾد ۵) .بار تکرار کنيد(.
بياورﯾد .در ھر حالت ٣ثانيه نگ

كتور )ستون فقررات و مفاصل(
پور ،كايروپركت
دكتر سييروس ايرانى پو
٨٨٠٠۶
تلفن  ٨ ٨٣٣٠٩١۵ -۶فكس ۶٠١۶
حد ۶
طبقه دوم ،واح
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