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عزيزتي المريضة ،عزيزي المريض
إن كنت تعاني منذ فترة قصيرة من آالم أسفل الظھر و تريد أن
تعرف مصدر ھذه اآلالم ،و طريقة معالجتھا و ما يمكنك فعله،
نقِّدم لك فيما يلي معلومة أولية تھمك :أنت لست الوحيد .تعتبر
آالم أسفل الظھر من بين اآلالم األكثر إنتشارا ً على اإلطالق في
ألمانيا .حوالي ثالثة من بين أربعة ألمان يدلون بأنھم عانوا على
األقل مرة واحدة في حياتھم من مثل ھذه اآلالم.

◄ الظھر السليم
يتكون العمود الفقري لإلنسان من  33فقرة عظمية و من
األقراص الفقرية المطاطية المتواجدة بينھا التي تلعب دور
مخفف الصدمات .تقوم األقراص المكونة من نسيج ضام و
عضالت الظھر بتثبيت و دعم ھذا العمود .يتحمل ھذا العمود
أعباء كبيرة في الحياة اليومية :ال يمثل العمود الفقري المحور
المثين للجسم و الذي عليه تحمل الوزن من الرأس و الذراعين
إلى الجذع فقط .يجب أن يكون إلى جانب ذلك مرنًا حتى يمكن
الجسم من القيام بحركات مثل اإلنحناء ،التمدد أو الدوران .غير
أن من المحتمل أن تقوم أعباء متواصلة و دائمة مثل الجلوس
مقوس الظھر أو الوضعيات الغير السليمة ،نقص الحركية أو
السمنة بالتشويش على توازنك .حينئذ يؤدي ذلك إلى ظھور
آالم.

◄ المرض
ألم أسفل الظھر ھو ألم يظھر في المنطقة السفلية للظھر و ذلك
أسفل الفقرات الصدرية و فوق الحوض .منطقة الرقبة و الكتف
ليست جزءا ً من ذلك .ھذه المعلومات موجھة لألشخاص
المصابين بآالم أسفل الظھر الحادة و الغير المحددة .يقصد
بالحادة اآلالم التي تتواجد لمدة تقل عن ستة أسابيع .يقصد
بالغير المحددة أنه ليست ھناك تغييرات واضحة على الجسم أو
أمراض التي تدل على مصدر األلم ،مثل إلتھابات ،أورام أو
أضرارا ً بالقرص بين الفقري.

تعتبر اآلالم غير محددة عند  85من بين  100من األشخاص
المصابين بألم أسفل الظھر.
غالبًا ما تكون اآلالم مزعجة و أحيانًا حتى مثيرة للقلق و يقلل
من نشاط الحياة اليومية عند المصابين .لكنھا تبقى في غالب
األحيان غير مضرة و تتراجع في ظرف مدة زمنية قصيرة.

◄ الفحص
يعتبر الحوار الذي يجري بينك و بين طبيبك المعالج خطوة
مھمة ألنه يتعرف من خالله على المعلومات األساسية التي تھم
سيرتك المرضية .يعتبر الفحص الجسدي أيضًا مھم جدا ً.
كالھما معًا يكفيان غالبًا لحصر األسباب الجوھرية لآلالم.
يجرى الفحص الجسدي حسب النتائج التي أسفر عنھا الحوار
مع الطبيب .يقوم طبيبك المعالج مثالً بتفحص وضع و شكل
العمود الفقري و تحسس عضالت الظھر بحثًا عن نقطة مؤلمة.
يقوم بعد ذلك بفحص الحركية ،القوة العضلية ،الحساسية
واالستجابة في الساقين .في حالة ما إذا لم يتبين من خالل
الحوار بين الطبيب و المريض و الفحص الجسدي أي دليل
على وجود مسار خطير أو تغييرات مرضية جسيمة أخرى،
ينبغي قبل كل شيء تجنب القيام بفحوصات أخرى.

◄ العالج
عادة ما تتحسن اآلالم خالل مدة زمنية قصيرة لوحدھا في حالة
آالم الظھر الحادة الغير المحددة .يحتاج األشخاص الذين
يشتكون ألول مرة من آالم أسفل الظھر إلى مسكن األلم و إلى
إستشارة فقط.
إن الغاية من اإلستعمال القصير المدى لمسكنات األلم ھو
المحافظة قدر ما يمكن على نشاطات الحياة اليومية.الراحة
المطلقة في السرير و التقليل من الحركية تعرقل عادة الشفاء
بدالً من تسريعه.

Patienteninformation „Akuter Kreuzschmerz“ – Arabische Übersetzung

معلومات للمريض
◄ IOÉ◊G ô¡¶dG πØ°SGC Ω’GB

◄ العالج
إضافة إلى ذلك ھناك مجموعة من اإلجراءات الغير الدوائية،
تقوم بعضھا بالمساعدة على العالج بينما يجب تجنب إستعمال
البعض اآلخر ألن ليس ھناك حتى اآلن إثباتا علميًا على
منفعتھا .توجد المزيد من المعلومات في إرشادات المريض
)أنظر المربع(.

◄ ماذا بإمكانك القيام به بنفسك

■ ال ترھق ظھرك بواسطة الوضعيات الغير المتوازنة ،مثل
الجلوس أو الوقوف لوقت طويل .قم بتغيير الوضعية لمرات
متعددة .إذا كنت بحكم نوعية عملك مرغما على الجلوس
لوقت طويل ،أطلب من رب العمل أن يحضر لك مقاعد
مناسبة .إال أن من األفضل أن تحرص على الوقوف بإنتظام
من حين آلخر ،تمدد و تمشى قليال.
■ إذا كنت تعاني من السمنة ،فمن األفضل أن تفقد شيئًا من
الوزن حفاظا على العمود الفقري.

■ تحرك! حاول قدر اإلمكان الحفاظ على نشاطك البدني أو
إسترجاعه تدريجيا من جديد .يؤدي ھذا إلى تحسن سريع
آلالمك و يساعد على تفادي األمراض المزمنة.

■ إبحث عن معلومات تخص آالمك و أنواع العالج الممكنة.
كلما علمت أكثر بخصوص ذلك ،كلما أصبح بإمكانك التحكم
في عملية الشفاء بنفسك ،بذلك يتحسن نمط حياتك.

■ حافظ بنفسك على لياقتك و لياقة ظھرك .إختر نوعية
الحركة التي ُتمتعك و التي ال تضر بالظھر  -مثال السباحة،
التنزه أو ركوب الدراجة .يمكنك ذلك من تقوية عضالت
ظھرك و تحسين القوة ،قدرة التحمل و الحركية .بفضل ذلك
تصبح آالم أسفل الظھر نادرة أو تختفي تمامًا.

نادرا ما تكون أسباب آالم أسفل الظھر الحادة خطيرة .بالرغم
من ذلك إنتبه إلى ظھور إشارات أخرى  -في حالة صعوبات
أخرى ،إضافة إلى اآلالم ،مثل ظھور عالمات شلل العضالت،
اإلحساس بالتنميل أو صعوبات عند التبول أو التغُّوط  ،أسرع
إلى إستشارة الطبيب .من المحتمل أن تكون ھذه إشارات على
وجود إمراضية خاصة يتوجب معالجتھا فورا ً.

◄ المزيد من المعلومات
كز ھذه المعلومات الخاصة بالمريض على معارف و دراسات علمية حديثة وھي ُتلِخص أھم النقط المرتبطة بإرشادات المريض „آالم أسفل الظھر“.
روابط لمعلومات إضافية
إرشادات المريض „آالم أسفل الظھر“:
www.patienteninformation.de/patientenleitlinien
منظمات مساعدة الذات أو الشركاء المساھمون في إنجاز إرشادات المريض:
www.patienten-information.de/patientenbeteiligung/selbsthilfe, www.azq.de/pf
اإلتصال بمساعدة الذات
للتعرف على منظمة مساعدة الذات بالقرب منكم ،اإلتصال ب ) NAKOSالمصلحة الوطنية للمعلومات الخاصة بتشجيع و مساندة مجموعات مساعدة الذات(:
 ،www.nakos.deالھاتف03031018960 :
إرشادات المريض
تترجم إرشادات المريض توصيات األطباء للعالج بلغة من السھل أن يفھمھا أي شخص عادي.و تقدم معلومات أساسية تتعلق بأسباب وطرق الفحص
والعالج لمرض ما .يشرف على برنامج تحقيق و إنشاء إرشادات طبية )المسماة „بإرشادات الرعاية الوطنية“( و صياغات المرضى المعينة النقابة اإلتحادية
لألطباء) (BÄKو المجموعة اإلتحادية ألطباء التأمين الصحي ) (KBVو مؤسسة الجمعيات الطبية و العلمية الخاصة ).(AWMF

مسؤول عن المضمون.
مركز األطباء للجودة في الطب )(ÄZQ
مركز مشترك بين  BÄKو KBV
الھاتف 030 4005-2500 :اإليميل030 4005-2555 :
E-Mail/Ansprechpartner: mail@patinfo.org
www.patinfo.org
www.aezq.de
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