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كلمة معالي وزير الصحة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

عن  العالمية  المستويات  بأعلى  والشاملة  المتكاملة  الصحية  الرعاية  تحقيق  إلى  الصحة  وزارة  تسعى 

طريق اتخاذ اإلجراءات الصحية والتدابير الوقائية المناسبة للوصول إلى الهدف وتحقيق رؤية المملكة 

وضمان  الوقائي  النهج  وتبني  الصحية  الرعاية  في  والمساواة  العدالة  ولتحقيق  واستراتيجيتها   2030

الفاعلية التي تمكن النظام الصحي من تقليل تكاليف العالج والرعاية الصحية وتعزيز الصحة الوقائية.

الصحي  الوعي  مستوى  رفع  من  تمّكنها  بمدى  مرتبط  الصحية  المهنية  الجمعيات  نجاح  أن  شك  وال 

هذا  وتعزيز  الصحية  والثقافة  الوعي  نشر  في  محوري  دور  ولها  للفرد  الحياة  نمط  وتحسين  للمجتمع 

رسالة  لها  التي  المتخصصة  الجمعيات  هذه  إحدى  الفقري  للعمود  السعودية  والجمعية  المفهوم، 

وجندت طاقتها وأخذت على عاتقها مسؤولية المساهمة بما لديها من مخزون معرفي لتعزيز التثقيف 

الصحي للوقاية من األضرار التي قد تصيب العمود الفقري، وفي هذا السياق نبارك للجمعية عزمها على 

إصدار العدد األول من المجلة التثقيفية )فقرات( التي تخاطب المجتمع باللغة العربية وتتناول الجوانب 

الصحية المتعلقة بسالمة العمود الفقري.

إن هذه اإلنجازات لم تكن لُتحقق لوال فضل اهلل عز وجل ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي المتواصل 

مجتمع  إلى  للوصول  المقدمة  الصحية  الخدمات  تطوير  سبيل  في  اهلل-  -حفظها  قيادتنا  توليه  الذي 

صحي سليم.

والعاملين  اإلدارة  ورئيس مجلس  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  أشكر  أن  لي  يطيب  الختام  وفي 

على ما يبذلونه من جهود ملحوظة ومميزة في هذا المجال.

سائًلا المولى العلي القدير أن ُيديم على الجميع الصحة والسالمة.

 

وزير الصحة
د.توفيق بن فوزان الربيعة
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االفتتاحية

األعزاء القّراء

السالم عليكم رحمة اهلل وبركاته وبعد

تمرُّ  الناس  غالبية  إن  حيث  شيوًعا،  األمراض  أكثر  من  المختلفة  بأنواعها  الفقري  العمود  أمراض  ُتعد 

بمعاناة آالم الظهر في مرحلة ما من حياتهم؛ مما يجعلها أحد األسباب الرئيسة في التأثير السلبي على 

حياة اإلنسان، ونمط حياته، وحيث إن التثقيف الصحي ُيعدُّ من المهام التي أخذت الجمعية على عاتقها 

والتثقيفية-  منها  -البحثية  المختلفة  لجانها  طريق  عن  حثيًثا  جهًدا  بذلت  فقد  نشره؛  على  العمل 

على نشر المعلومة الصحيحة من خالل قنوات متعددة، ُتقدم فيها مواد علمية تثقيفية مبنية على 

والنشرات  التوعوية،  واأليام  اإللكتروني،  والموقع  االجتماعي،  التواصل  القنوات  تلك  شملت  البراهين، 

وطرق  المختلفة،  الفقري  العمود  أمراض  في  نشرة  والعشرين  األربع  تفوق  التي  لة  المفصَّ التثقيفية 

الوقاية منها.

أذرعها  في  التثقيفية  العملية  شمولية  من  ويعزز  الفقري،  للعمود  السعودية  الجمعية  يميز  ومما 

الصحيين  الممارسين  جميع  عضويتها  في  تشمل  التخصصات  متعددة  مهنية  جمعية  أنها  المختلفة 

العظام،  جراحة  واألعصاب،  المخ  جراحة  تخصصات  ذلك  يشمل  الفقري،  العمود  مرضى  يعالجون  الذين 

طب  التأهيل،  ــادة  وإع الطبيعي  الطب  اآلالم،  وعــالج  التخدير  طب  والتداخلية،  التشخيصية  األشعة 

األعصاب، الفسيولوجيا العصبية، العالج الطبيعي، التمريض، الطب البديل، والكايروبراكتك.

الهئية  مظلة  تحت  الصحية  الجمعيات  إحدى  بأنها  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية  تتميز  كما 

المذكورة  التخصصات  في  الصحيين  الممارسين  جميع  بذلك  وتمثل  الصحية،  للتخصصات  السعودية 

من جميع القطاعات الصحية، سواء حكومية أو خاصة.

للعمود  السعودية  للجمعية  التثقيفية  المجلة  من  األول  العدد  م  نقدِّ أن  سرورنا  دواعي  من  نجد  لذا 

الفقري، متمنًيا من اهلل أن تحوز رضاكم، وأن تكون مصدًرا قيًما وموثوًقا لكل ما يخص أمراض العمود 

الفقري، وطرق العناية منه.

وتقبلوا خالص تحياتي

 

الدكتور سامي بن إبراهيم العيسى
استشاري جراحة العظام  والعمود الفقري

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعمود الفقري
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لماذا “فقرات”؟
العمود الفقري هو العماد الذي ال يستقيم الجسد إال به، وفقراته تحتضن في جنباتها أعصابنا التي بدونها 
لن نتحرك. خلقه اهلل تعالى قويا صلبا يتحمل جهد السنين، إال أنه عندما يمرض ويعيا، يصبح المسبب 
المختصين  من  المتناسق  واالهتمام  التكاملية  الرعاية  الجسم  عماد  يستحق  واإلعاقة.  للعجز  األكبر 
السعودية  الجمعية  مسيرة  انطلقت  هنا  ومن  والمجتمع.  الفرد  صحة  محورها  التي  الصحية  بالرعاية 
للعمود الفقري منذ عامين لتؤصل الرعاية الصحية التكاملية لمشاكل العمود الفقري ولتكون المالذ 
الخدمات،  وتحسين  الخبرات،  لتبادل  الفقري،  بالعمود  المختصة  المتعددة  الطبية  للتخصصات  اآلمن 
عامين  بمرور  نحتفل  نحن  وها  ومشاكله.  الفقري  بالعمود  يختص  ما  بكل  المجتمع  لدى  الوعي  ورفع 
من عمر الجمعية الفتي بإصدار العدد األول من مجلة “فقرات”، لتكون وسيلة من الوسائل العديدة التي 
انتهجتها الجمعية لتوعية المجتمع وتثقيفه بكل ما فيه صحة وسالمة لعماد الجسم. نتعرف في هذا 
العدد على الجمعية وأهدافها وأنشطتها، وننهل من أعضائها العلم والمعرفة من خالل مقاالت عديدة 
لبعض مشاكل العمود الفقري المنتشرة في مجتمعنا. ونتعرف على قصص نجاح لمرضى يعانون من 

مشاكل العمود الفقري .

نسعد بمشاركة الجميع وبآرائهم واقتراحاتهم
واهلل ولي التوفيق.

الدكتورة هناء بنت إبراهيم السبيل
 استشاري العالج الطبيعي

رئيس التحرير

7



8

اإلعتماد الصحي في المملكة
بقلم الدكتور سالم الوهابي 

مدير عام المركز السعودي إلعتماد المنشآت 
الصحية

المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول 
بتحسين  يتعلق  فيما  وحيوية  نشاًطا  المنطقة 
جودة الرعاية الصحية المقدمة لما يزيد على ٣٣ 
كثيرة،  هذا  على  واألدلة  ومقيم،  مواطن  مليون 
وضع  عن  مسؤولة  تكون  هئية  تأسيس  ولعلَّ 
جودتها  ومستوى  الصحية،  الرعاية  حول  معايير 
ومنح  الصحية،  المنشآت  أداء  وتقييم  وأمانها، 
على  األدلَّة  أقوى  من  هو  منها  للمتميِّز  االعتماد 

هذا التوجه.

المنشآت  العــتــمــاد  الــســعــودي  الــمــركــز  يــقــوم 
آالف   10 على  يزيد  ما  بتقييم   )CBAHI( الصحية 
في  المملكة  أنــحــاء  كــافــة  فــي  صحية  منشأة 
القطاعين العام والخاص، ويقوم المركز بعمله 
مكونة  متخصصة  تقييم  فــرق  ــداد  إع عبر  هــذا 
من  الصحية  الرعاية  مجاالت  كافة  في  خبراء  من 
عدوى،  مكافحة  وأخصائيي  وممرضين،  أطباء، 
وصيادلة، ومهندسي سالمة تجاوز عددهم حتى 
اآلن 400 مقّيم ومقّيمة، معظمهم من أبناء هذا 

الوطن المعطاء.

المعايير  دليل  بصياغة  سباهي  في  العمل  يبدأ 
)Standards( حسب نوع المنشأة الصحية المراد 
تقييمها، وتعتبر عملية وضع المعايير من أعقد 
وأصعبها،   )CBAHI( بها  يقوم  التي  العمليات 
من  كاملة  سنة  عن  يقل  ال  ما  عــادًة  وتستمر 
يتم  التي  العمل  لفرق   المتواصلة  االجتماعات 
الجهات من  العديد  مع  بالتعاون  تشكيلها 

أهمها  ــن  ومـ والـــدولـــيـــة،  الــمــحــلــيــة  الــعــلــمــيــة 
الجمعيات العلمية السعودية التي تعتبر شريكة 
مقدمتها  ــي  وِفـ الــمــجــال،  هـــذا  فــي   )CBAHI(ـــ ــ ــ ل

الجمعية السعودية للعمود الفقري.
المنشآت  العتماد  السعودي  المركز  رؤية  تقوم 
هئية  المركز  يصبح  أن  على   )CBAHI( الصحية 
المنطقة  مستوى  على  ــى  األول الصحي  االعتماد 
والعالم العربي، وتقوم رسالته على تقديم الدعم 
للمنشآت الصحية؛ لتحقيق مستويات عالية من 
المستمر  االلتزام  خالل  من  والسالمة  الجودة 

بتطبيق المعايير.
 )CBAHI( بها  يقوم  التي  االعتماد  عملية  تختلف 
عن عملية الترخيص التي تقوم بها وزارة الصحة، 
تفتيش  عملية  هــو   )Licencing( فالترخيص 
للتأكد  الصحة؛  وزارة  في  مختصون  بها  يقوم 
 Minimal( من وجود المعايير واالشتراطات الدنيا
الرعاية  وســالمــة  جــودة  لضمان   )Standards
قبل  الطبية  المنشأة  ستقدمها  التي  الطبية 
استقبال  في  للبدء  النهائي؛  الترخيص  إعطائها 

المرضى ومرافقيهم.

وأصعب  أكــثــر  معايير  فيتضمن  االعــتــمــاد  ــا  أم
أن  على  تحقيقها  ويــدل  الترخيص،  معايير  من 
المنشأة الطبية تعمل وفق مستويات أداء عالية 
عمليتي  بين  الثاني  الرئيس  والفارق  ومتميزة، 
بينما  إجباري،  األول  أن  هو  واالعتماد  الترخيص 
عدا  ما  العالم،  دول  معظم  في  اختياري  الثاني 
بعض الدول كفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية 
هذه  في  الصحي  االعتماد  يعتبر  إذ  السعودية؛ 

ا من قبل الحكومة. الدول إلزامّيً
أقوى وأكثر  بناء عالقات  إلى   )CBAHI( نتطلع في 
ديمومة مع المؤسسات الصحية المختلفة -وِفي 
مقدمتها الجمعيات العلمية السعودية- ونتمنى 
أن تثمر هذه العالقة عن تحقيق مستويات رضى 
في  الصحية  الخدمات  من  للمستفيدين  أعلى 
م لهم من خدمات، وأن تتحول  المملكة عما يقدَّ
المملكة وفق رؤية 2030 إلى وجهة طبية سياحية 

عالمية بمشئية اهلل.

“أن تتحول المملكة وفق رؤية 2030 إلى وجهة 
طبية سياحية عالمية”
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“رؤيتنا في هذه الحملة هي الوصول إلى مجتمع خاٍل 
-بإذن اهلل- من أمراض العمود الفقري”

للعمود  السعودية  الجمعية  أهـــداف  أهــم  أحــد 

المجتمع فيما يخص مشاكل  الفقري هي توعية 

الجمعيُة  شّكلت  فقد  ولهذا،  الفقري.  العمود 

بتوجيه  ُتعَنى  الصحي  بالتثقيف  مختصًة  لجنًة 

ما  كل  في  للمجتمع  توعوية  تثقيفية  رسائل 

يختص بصحة العمود الفقري؛ وتهدف كذلك إلى 

التعاون مع كافة الهئيات والمؤسسات الوطنية 

والعالمية، التي يمكن أن تخدَم رسالتها وهدفها 

الذي قامت من أجله. 

عملت اللجنة على عدد من المشاريع المجتمعية، 

من  ــزوار  ال وبإعجاب  كبير،  بحضور  حظيت  التي 

قامت  حيث  المختلفة؛  المجتمعية  الــفــٔيــات 

والمتطوعات  المتطوعين  من  كبيرة  مجموعة 

من  عدد  بتنفيذ  السعودية  المدن  من  عدد  في 

الحدائق،  الناس، مثل:  أماكن تجمع  األنشطة في 

واألسواق العامة. 

التي  المشاريع  بعَض  -باختصار-  هنا  ونستعرض 

قامت بها الجمعية. 

فيديو تثقيفي توعوي عن العالمات الخطرة آلالم  

الظهر:

الجمعيُة فيديو  قصيًرا  لمدة دقيقتين؛  أنتجت 

الخطرة  ــراض  ــاألع ب المجتمع  لتثقيف  يــهــدف 

ــارة  زي تستدعي  التي  الظهر،  آلالم  المصاِحبة 

للحصول  الفقري؛  بالعمود  المختص  الطبيب 

القى  وقد  المناسبْيِن،  والعالج  التشخيص  على 

الفيديو َقبوًلا رائًعا في وسائل التواصل االجتماعي، 

وانتشاًرا طيًبا.

الجمعية والمجتمع
الدكتور إبراهيم النعمي

استشاري جراحة المخ واألعصاب والقسطرة العصبية
رئيس لجنة التثقيف الصحي

رابط الفيديو
www.youtube.com/watch?v=okIFIf4Zkes&vl=ar.
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إلى  الــوصــول  هــي  الحملة  هــذه  فــي  رؤيتنا  كانت 
العمود  أمـــراض  مــن  اهلل-  ــإذن  -بـ خــاٍل  مجتمع 

الفقري.
كما أن الجمعية شاركت في حملتي التوعية جنف 
الحملة  في  الماضيين  العامْين  في   7 وجنف   6
مع  الفقري،  العمود  بانحرافات  للتوعية  الوطنية 
بجامعة  الفقري  العمود  انحرافات  أبحاث  كرسي 
بالحملة  الجمعية  قامت  وأيًضا  سعود.  الملك 
والثاني  األول  للمؤتمر  المصاحبة  التوعوية 
والتي  الفقري،  للعمود  السعودية   للجمعية 
السنوي  المؤتمر  نحو  األنظار  لفت  إلى  هدفت 
اليوم  في  الفقري  للعمود  السعودية  للجمعية 
من  االستفادة  وكذلك  المؤتمر،  النطالق  السابق 
وصول أعداد كبيرة من المختصين برعاية مرضى 
المملكة،  داخل  من  للمؤتمر  الفقري  العمود 
المجتمع  ألفراد  مشاركتهم  ى  ليتسنَّ وخارجها؛ 
كانت  مجانية   استشارية  عيادات  خالل  من 
من  متعددة  مواقع  في  الحملة  محتوى  من  جزًءا 

المملكة.

حمالت تثقيفية: 
للعمود  العالمي  اليوم  بحملة  الجمعية  قامت 
الجمعية.  عمر  وهي  سنتين؛  مدى  على  الفقري 
عن  المجتمع  تثقيف  ــى  إل تهدف  الحملة  تلك 
طریق التعريف بأمراض العمود الفقري، والتنبيه 
هي  والجمعية  تجنبها.  وكيفية  مخاطرها،  على 

الُكثر  من  واحــدة 
ــن الــجــمــعــيــات  مـ
عـــلـــى مــســتــوى 
العالم التي تحتفل 
وقد  الــيــوم،  بهذا 
ــم  اس إدراج  ــم  تـ
ضمن  لجمعية  ا
ت  ــا ــ ــي ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ل ا

في  كة  ر لمشا ا
 World Spine Day
اليوم   مع منظمة 
للعمود  العالمي 

الفقري الداعمة لهذه الحملة في المنطقة. 

٢017 
 6 مدن 

ومتطوعًة  متطوًعا   ٣50 
٣500 زائر  أكثر من 

#سالمة_ظهرك الحملة   شعار 

٢018 
 8 مدن 

ومتطوعًة  متطوًعا   ٣7٢ 
4000 زائر  أكثر 

#اعتن_بظهرك    الحملة  ت شعار 
ئيا

صا
اح
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إصدارات تثقيفية: 

إلى  األول-  عامها  ــي  -ف الجمعية  سعت 
التي  المتميزة،  العالقات  من  االستفادة 
أقامتها مع جمعيات عالمية لها باٌع طويل 
إصداراتها  خالل  من  المجتمع  خدمة  في 
الجمعيات  ــرز  أبـ ــن  م ــان  وكـ التثقيفية، 
الفقري،  الشمالية للعمود  أميركا  جمعية 
وبعد الحصول على إذن الجمعية المذكورة 

بترجمة إصداراتها التوعوية.
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سالمة ظهرك في حركتك
تمارين مفيدة لصحة العمود الفقري

أثناء الوقوف
التمرين 1:

واسنْد  جيدة،  باستقامة  1-ِقــف 
كتفيك للخلف قليًلا.

ومتجًها  معتدًلا  رأسك  2-اجعل 
إلى األمام.

عن  مبتعدتين  قدميك  3-اجعل 
بعضهما بعرض كتفيك

مشط  عــلــى  وزنـــــك  ــل  ــ ــمِّ ــ 4-ح
قدميك، وال تعتمد على كعبيك، 

وال أصابع قدميك.
ْق بين ركبتيك قليًلا. 5-فرِّ

بالتساوي  موّزًعا  وزنــك  6-اجعل 
على وركيك

ْس بعمق من بطنك 7-تنفَّ

التمرين ٢: 

1- من وْضِع الوقوف باِعْد بين 
ذراعيك وقدميك على شكل 

نجمة.
الــذراَع  وارفــع  لألمام،  2-انظر 
الـــرأِس، والـــذراع األخــرى  أعلى 

على الجانب
3-تنفس بعمق من البطن.

التمرين ٣: 

بين  باعد  الوقوف  وْضع  1-من 

شكل  على  وقدميك  ذراعيك 

نجمة

2- خذ َنَفًسا عميًقا من بطنك، 

اليمين  إلى  جذعك  بلفِّ  وُقــْم 

المحافظة  مع  ببطء،  واليسار 

ــك مــرفــوعــتــيــن  ــيـ عــلــى ذراعـ

ــرج  بــمــســتــوى الــكــتــفــيــن. أَخـ

َفَس أثناء االلتفاف النَّ

14
 المصدر

www.worldspineday.org  
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التمرين 4

بين  باعد  الوقوف  وضع  1-من 
شكل  على  وقدميك  ذراعيك 

نجمة
2-اثِن الكوعْين؛ لتأخَذ وضعية 
االستسالم، وخذ نفًسا عميًقا 

من البطن
3- ارفع ركبتك، وحرك كوعك 
الجهة  فـــي  ــة  ــب ــرك ال ــاه  ــج ــات ب

المقابلة.
الحركة،  بداية  مع  4-الشهيق 

والزفير أثناءها

الجلوس

التمرين 1:
ا بمسند َظهر، واجلس جاعًلا ظهرك  1-استعمل كرسّيً

باستقامة جيدة مع الكرسي.
2-ال تحدب في الجلوس، وحافظ على وركيك مستندتين 
معتدًلا،  رأســك  اجعل  ظهرك.  مع  باستقامة  للوراء 

وكتفيك مشدودتين للوراء قليًلا.
ِمرفقيك  يجعل  مستًوى  في  طاولتك  سطح  اجعل   -3

يجلسان عليه بزاوية 75-90 درجة.
4-تأكد من أن قدميك تصالن لألرض بشكل مريح.

مثنيتين  ركبتيك  واجــعــل  ساقيك،  عقد  5-تجنب 
بـ90درجة.

ْد  6-ال تجلس لمدة طويلة، فإذا اضطررت فِقْف، وتمدَّ
بين الساعِة واألخرى

7-تنفس بعمق من البطن

التمرين ٢:
1-قم بعمل تمارين االستطالة مع التنفس العميق كلَّ 

نصِف ساعة أثناء الجلوس.
من  والتمارين  الوقوف،  وْضِع  من  التمارين  بين  2-راِوْح 
وضع الجلوس، والمشي في المكان، أو المشي قليًلا في 

الممر.

المشي
وال  ظهرك،  مع  جيدة  باستقامة  معتدًلا  رأسك  1-اجعل 

تحدب في المشي.
2- تأكد أن كتَفْيك مسنودتان للخلف واألعلى قليًلا.

القراءة واستخدام الهاتف
في  عينك  أمــام  تقرأه  ما  اجعل  تنحِن.  وال  تحدب  1-ال 

مستوى جيد.
ْب جعَل الشاشة أو ما تقرأ في مستوى مرتفع أو  2-تجنَّ

منخفض
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مقال

ِعرق الّنسا » لدى الرياضيين» 

إعداد
األخصائي عثمان بن يوسف القصبي

والمفاصل للعظام  طبيعي  عالج  أول   أخصائي 
والعضالت

يطلق  الذي  العامُّ  المصطلُح  هو  الّنسا»:  »ِعرق 

الفقرات  بين  مــن  الــخــارج  العصب  إصــابــة  على 

من  اإلصــابــة  هــذه  ُتصنف  والعجزية.  القطنية 

على  ضغط  يصاحبه  الذي  الظهر،  أسفل  مشاكل 

األعصاب الطرفية السفلية. ألم الظهر -بشكل 

الرياضيين،  لدى  الشائعة  المشاكل  إحدى  عام- 

خاصة في الرياضات الخشنة، وتتراوح النسبة بين 

شيوًعا  أكثر  وهي  الرياضة؛  نوع  حسب   ٪40 إلى   1

لدى الرياضيين الصغار، حيث تتراوح نسبتها بين 

10 إلى 15٪. هذه اإلصابة لدى الرياضيين تكون عادًة 

الحركات  مع  األعصاب  على  الضغط  تكرار  بسبب 

في  تتسّبب  للظهر  مباشرة  إصابة  أو  الرياضية، 

الضغط على العصب.

تشريح العصب: 
العصب الوركي هو تجّمع من األعصاب الطرفية 
من  ابــتــداًء  القطنية،  الفقرات  من  تخرج  التي 
بالفقرة  انتهاًء  العجزية،  الفقرات  وحتى  الرابعة 

الثالثة.
الجسم  الطرفية في  ُيعتبر من أطول األعصاب 
يمتد من أسفل الظهر مروًرا بالورك من الخلف 
-خلف الفخذ والساق- إلى القدم واإلصبع الكبير 

من القدم.

ما أسباب اإلصابة بعرق النسا؟
عدة  من  العصب  على  الضغط  يحصل  أن  يمكن 

أسباب:
• االنزالق الغضروفي

مصطلح االنزالق الغضروفي غير دقيق في وصف 
هو  واألدق  به،  المصابين  المرضى  لدى  َيجري  ما 
وصف »فتق القرص»، الذي يحصل في القرص بين 
االنزالق  هذا  يحصل  أن  شيوًعا  واألكثر  الفقرات، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  المرضى،  في  الغضروفي 
في  يحدث  أن  يمكن  ولكنه  عاًما؛   50 إلى   20 بين 
السن،  كبار  المرضى  إصابة  حــال  وفــي  عمر.  أي 
مفاصل  في  مصاحبة  خشونة  هناك  تكون  قد 
الفقرات، وانضغاط لجذر العصب. يحصل االنزالق 

الغضروفي في الغالب في الرقبة، وأسفل الظهر.

•تآكل مفاصل العمود الفقري
الذين  األشــخــاص  أن  ــات  ــدراس ال بعض  أظــهــرت 
لتآكل  أكثر ُعرضًة  االحترافية  الرياضة  يمارسون 
باألشخاص  مقارنًة  الفقري،  العمود  مفاصل 
العاديين )دراسة لألشعة المغناطيسية للعمود 
الفقري بينت أن 58٪ من الرياضيين المحترفين 
العمود  يتعرض  المفاصل(.  في  تآكل  لديهم 
ــررة لــدى  ــك ــت ــري لــضــغــوط مــســتــمــرة وم ــق ــف ال
التآكل  يفّسر  قد  ــذي  ال الرياضيين،  األشــخــاص 
غير  مــن  أصغر  ســن  فــي  المفاصل  فــي  الحاصل 
الرياضيين؛ ولكن الرياضة المتوسطة والخفيفة 
ولكن  المفصل،  تآكل  من  وقــايــٍة  عامَل  تعتبر 
على  عالية  أحماًلا  تسّبب  التي  الثقيلة  الرياضات 
تآكل  عملية  فــي  تسرع  قــد  التي  هــي  المفصل 
أن  يمكن  األثقال.  حمل  رياضة  مثل:  المفاصل، 
المكونة  المفاصل  من  أي  في  التآكل  هذا  يحصل 
هي  ُعرضة  األماكن  أكثر  أن  إال  الفقري،  للعمود 
مع  يحصل  قد  والرقبة.  الظهر،  أسفل  فقرات 
قناة  في  العظم  تكوين  في  زيادة  المفصل  تآكل 
الحبل الشوكي؛ مما يسبب ِضيًقا في القناة يؤدي 

إلى الضغط على األعصاب.

“عرق الّنسا.. إحدى المشاكل الشائعة لدى 
الرياضيين، خاصة في الرياضات الخشنة”
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•الكسور اإلجهادية
الرياضيين  بين  شيوًعا  األكثر  اإلصابات  من  هذه 
فــرط  بسبب  الــكــســور  تحصل  حــيــث  الــصــغــار؛ 
التي  الــريــاضــات  الفقري.  العمود  على  األحــمــال 

تتضمن ثني الجذع بقوة، سواء لألمام أو الخلف، 
إحدى أهم أسباب هذا النوع من الكسور. 

ا•الشد العضلي، والتمزق العضلي، وتمزق األربطة،  
أو األوتار

وهذه من أكثر أسباب آالم الظهر لدى الرياضيين.

:)Pirfiormis( الضغط بسبب عضالت الورك•
عضلة الورك التي تعمل على لّف الورك للخارج قد 
وتؤدي  الوركي،  العصب  على  الضغط  في  تتسّبب 

إلى األلم.

ما األعراض المصاحبة لِعرق النسا؟
أسباب  كانت  مهما  المشترك  العرض  هو  األلم 
في  الحركي  المدى  في  قصور  وكذلك  اإلصــابــة، 
ضعف  أو  بفقدان  عــادًة  المصاب  يحس  الظهر. 
العصب  يغذيها  الــتــي  ــزاء،  ــ األجـ ــي  ف ــاس  ــس اإلح
مع  العضالت  في  ضعف  يصاحبه  وقــد  المصاب، 
الرجل  في  األلــم  يكون  قد  بالتنميل.  اإلحساس 
مع  األلــم  يزيد  وقد  الظهر،  أسفل  في  منه  أكثر 

الكحة أو العطاس.

كيف يتم تشخيص اإلصابة؟
في  المرضي  التاريخ  معرفة  خالل  من  ذلك  يتم 
التعرف على عالمات الخطر  البداية، ومن المهم 
تحريك  ويشمل  السريري:  الفحص   .red  flags
الــحــركــي، وبعض االخــتــبــارات  الــمــدى  الــجــذع فــي 
الخاصة باألوتار، واألربطة، والعضالت، واألعصاب، 
لتأكيد  لإلصابة.  المبدئي  التشخيص  في  تساعد 
اإلشعاعي؛  التصوير  استخداُم  يتم  التشخيص، 
في  إال  طبيعيًة  السينية  األشــعــة  تظهر  حيث 

الحاالت التي يصاحبها تكلس في األنسجة اللينة
 )األوتار، األربطة، والعضالت(، أو الخلع، والكسور. 
فوق  واألشــعــة  المغناطيسي  الرنين  أشعة  أمــا 
إْن  اإلصــابــَة  وُتظِهر  ــة،  دق أكثر  فهي  الصوتية؛ 

ُوجدت.

 يمكن تقسيم عرق النسا إلى أربعة أنواع:
• ألم في العصب فقط.

ضعف  مثل:  خفيفة،  عالمات  مع  العصب  في  ألم   •
مع  االنعكاسي،  فعل  رد  ضعف  التنميل،  اإلحساس، 

المحافظة على قوة العضالت.
ضعف  من  شديدة  عالمات  مع  العصب  في  ألــم   •
االنعكاسي،  الفعل  رد  وضعف  والتنميل،  اإلحساس، 

وضعف في قوة العضالت.
• ألم في العصب مع كل ما سبق، إضافة إلى تأثٍر في 

التحكِم باإلخراج.
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ما العالج؟
يهدف العالج إلى تخفيف األلم، واستعادة الوظيفة 
ويعتمد  المستقبل،  في  اإلصابة  ومنع  الطبيعية، 
ومستوى  المصاب،  عمر  على:  المناسب  العالج 

النشاط البدني، والصحة العامة، وسبب اإلصابة. 
العالج التحفظي )غير الجراحي( يتضمن:

• الراحة، وتجنب الحركات التي ُتسبب األلم.
• األدوية المضادة لاللتهاب.

• استخدام الكّمادات الباردة.
• العالج الطبيعي، ويشتمل على: 

• العالج اليدوي.
• تصحيح القوام.

• تمارين اإلطالة، والتقوية.
لتخفيف  العالجية  الوسائل  استخدام   •
الصوتية،  فــوق  األشــعــة  مــثــل:  األلـــم، 

والذبذبات الكهربائية.
•  استخدام األشرطة الالصقة؛ لتحقيق 
المحيطة  للعضالت  والتثبيت  التوازن، 

بالجزء المصاب.
• تمارين تحريك العصب.

حاالت  في  إال  به  ُينَصح  فال  الجراحي  التدخل  أمــا 
إلى  محددة، وتكون األعراض فيها حادًة، ويهدف 

تخفيف الضغط على العصب.

هل يمكن الوقايُة من اإلصابة؟
بشكل  الصحي  الحياة  نمط  باتباع  الوقاية  تكون 

عام، مع التركيز على اتباع التعليمات التالية:
• المحافظة على القوام السليم في الحركة 

والسكون.
للعمود  الطبيعي  الوضع  على  المحافظة   •
على  الضغط  لتجّنب  التمارين؛  أثناء  الفقري 

األعصاب.
• اإلحماء والتقوية بشكل كاٍف.

باللعب  الشديدة  اإلصــابــات  مــن  الوقاية   •
الوقاية  أدوات  وباستخدام  سليم،  بشكل 

المناسبة.

الخالصة

لدى  الشائعة  المشاكل  من  الظهر  ألم    •
الرياضيين في جميع األعمار.

•  عرق النسا هو األلم الذي يسببه التهاُب 
العصب الوركي.

• االنزالق الغضروفي، تآكل مفاصل العمود 
ألم  أسباب  من  العضلي؛  والشد  الفقري، 

العصب الوركي.
الــدقــيــق مــهــمٌّ في  الــمــرضــي  ــخ  ــاري ــت ال   •
لدى  الخطر  عوامل  ومعرفة  التشخيص، 

المصاب.
• العالج التحفظي في الغالب هو األفضل.

• المحافظة على العمود الفقري في الوضع 
لمنع  ضـــروري  التمارين  أثــنــاء  الطبيعي 

اإلصابة.
• من طرق الوقاية: المحافظة على الَقوام 

السليم، وأداء تمارين التقوية، واللياقة.
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مقال

العمود الفقري وإصابات العمل

الدكتورة زلفى الريس
استشاري طب األسرة والمجتمع

أظهرت الدراسات واألبحاث الحديثة ارتفاع نسبة 
إصابات العمل بين موظفي المكاتب ومستخدمي 
الحاسوب لساعات تصل من 4-8 ساعات بصورة 
الجهاز  إصابات  أن  تبين  حيث  متواصلة؛  يومية 
بين  الشائعة  ــات  ــاب اإلص هــي  الهيكلي  العضلي 
أوتار  إصابات  مثل:  الموظفين،  من  الفٔية  هذه 
بالحركات  الرسغ  أعصاب  وتأثر  والمرفق،  الكتف، 
ــات أســفــل الــظــهــر، والــُعــنــق،  ــاب الــمــتــكــررة، وإص
العلوي،  الطرف  إصابات  إلــى  باإلضافة  والرقبة، 

والعمود الفقري.
مخاطر  أبرزها:  عديدة؛  ألسباب  اإلصابة  وترجع 
مناسبة،  عمل  بئية  تواجد  فعدم  العمل،  بئية 
إلى  إضافة  صحيح،  بشكل  استغاللها  عــدم  أو 
بشرية  خسائر  من  عنها  ينتج  الخاطٔية؛  العادات 
ومادية، كقلة اإلنتاج الوظيفي، وفْقد القدرة على 
اإلبداع، باإلضافة إلى كثرة اإلصابة بأمراض الجهاز 

الحركي.
خالل  المناسبة  الرياضية  التمارين  ــإن  ف لـــذا، 
لالهتمام  الموظفين  وتهئية  الــدوام،  ساعات 
المتكررة،  الحركات  وتفادي  الجسم،  بوضعية 
البئية  مع  تعاملهم  في  الخاطٔية  العادات  وتغيير 
التي  الوسائل  أهم  من  هي  المحيطة،  المكتبية 

يمكن أن تجنب الموظف آالم الظهر. 
 ومن أهم العادات التي ينبغي االهتمام بها:

1( الجلوس السليم:
على  السليم  بالجلوس  تهتم  أن  المهم  مــن 
مدار اليوم؛ ألن كل حركة وموقف له تأثير كبير 
حول  دائًما  نفكر  أن  علينا  يتعين  صحتك.  على 
الوقوف،  في  حركاتنا  مع  جسمنا  مواءمة  كيفية 
المشكلة  الــنــوم.  وحتى  والمشي،  والــجــلــوس، 
الجلوس  طريقة  إلى  ترجع  الظهر  آلالم  الشائعة 
مما  ســاعــات؛  لبعض  تستمر  قد  التي  الخاطئ، 
الجلوس  عند  مختلفة  صحية  مشاكل  إلى  يؤدي 

لفترة طويلة.

2( القيام بتمارين منتظمة:
فإنهم  منتظم  بشكل  يتدربون  الذين  الناس 
آالم  من  للحماية  عضالتهم؛  على  يحافظون 
التمارين  في  انتظمت  وكلما  والرقبة،  الظهر، 
والــســعــادة،  بالصحة  شــعــرَت  كلما  الــيــومــيــة، 
أن  يجب  التي  األساسية،  القواعد  إحدى  باعتبارها 
من  االختيار  يمكنك  حياتك.  في  بها  تتمّسك 
األنشطة  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  بين 
ممتعة  تــكــون  أن  شأنها  مــن  الــتــي  الــريــاضــيــة، 
الــمــثــال:  سبيل  عــلــى  لــك،  بالنسبة  ومــفــيــدة 
الــمــشــي، والــركــض، والــيــوغــا، وكـــرة الــطــائــرة، 
القيام  يمكنك  التي  األشياء  أفضل  من  وغيرها 
من  قليلة  دقائق  وبعد  العضالت،  لتقوية  بها؛ 
جسمك،  بتمديد  تشعر  سوف  اليومية  التمارين 

واسترخاء العضالت.

3(  تجنب ما فيه ضرر على العمود الفقري:
ا أن كل امرأة تجتهد لتبدو أكثر جماًلا،  ليس سّرً
وحتى  مظهرها،  عن  راضيًة  لتكون  أناقة؛  وأكثر 
النساء  بعض  يدعو  مما  الثقة؛  من  بمزيد  تشعر 
من  الرغم  على  العالي،  الكعب  بارتداء  تقوَم  ِلَأْن 
الذي  الفقري  العمود  على  بالتحميل  يعمل  أنه 
بعض  لدى  اليد  حقيبة  وهناك  االنحناء،  يسبب 
التي  الثقيلة  الحقائب  بحمل  تقوم  حيث  النساء؛ 
وقد  ويديها،  أكتافها،  على  يؤثر  ِحمل  ذات  تكون 
في  وصعوبات  الظهر،  على  جانبي  تأثير  لها  يكون 

األوتار، واألربطة، والمفاصل.

“كل حركة وموقف له تأثير كبير على 
صحتك”
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ومؤسسات طبية مختلفة،  ومن أمثال ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر:

لألطباء  الفقري  للعمود  السنوية  الـــدورة   -1
المقيمين والممارسين الصحيين المبتدئين

Spine made easy course
مستجدات  فــي  السنوي  المحلي  المؤتمر   -٢

العمود الفقري 
Spine update

٣- مؤتمر سالمة المرضى 
Patient safety symposium

تطلق  أن   2019 عام  مطلع  من  اللجنة  تعزم  كما 
اإللكتروني،  المهني  والتدريب  التعليم  برامج 
طريق  عــن  ودورات  مــحــاضــرات  فــي  والمتمثل 
من  طبي  تعليم  بساعات  والممنوحة  اإلنترنت، 
مما  الصحية؛  للتخصصات  السعودية  الهئية 
يسمح لشريحة كبيرة من الممارسين الصحيين 
في  والمشاركة  باالنخراط  األماكن  مختلف  من 

مثل تلك النشاطات.

مقال

الجمعية والتطوير المهني

الدكتور خالد العسيري
استشاري جراحة العظام والعمود الفقري

والتعليم  المهني  التطوير  لجنة  رئــيــس 
المستمر

الفقري على  الجمعية السعودية للعمود  تحرص 
وتأهيلهم  الصحيين،  الممارسين  كفاءة  رفع 
للممارسة  العالمية  المعايير  بأعلى  للعمل 
ينعكس  مــا  ــو  وه تخصصاتهم؛  فــي  المهنية 
بصفة  الطبي  الــكــادر  مستوى  ــع  رف فــي  ا  إيجابّيً
مجاالت  في  مميزة  طبية  خدمة  لتقديم  عامة، 
الفقري،  العمود  لمرضى  والــعــالج  التشخيص 
وذلك من خالل ما تقوم به لجنة التطوير المهني 
المستمر من نشاطات علمية مستمرة سنويًّا، 
بمعدل ال يقل عن 150 ساعة تعليم معتمدة من 

الهئية السعودية للتخصصات الصحية. 
للعمود  نــواٍد  أربعة  بإقامة  اللجنة  قامت  حيث 
تعقد  المملكة  من  مختلفة  مناطق  في  الفقري 
فيها اجتماعات بصفة دورية لجميع الممارسين 
المهتمة  التخصصات  مختلف  مــن  الصحيين 
ما  مناقشة  فيها  وتتم  الفقري،  العمود  بعالج 
العمود  مشاكل  ــالج  وع تشخيص  فــي  يستجّد 
على  فائدتها  َتعم  بتوصيات  والــخــروج  الفقري، 
قامت  كما  للمرضى،  مة  المقدَّ الصحية  الخدمة 
اللجنُة بعمل نشاطاٍت علميٍة أخرى كثيرة تتمثل 
عمل  وورش  وتدريبية،  تعليمية،  دورات  فــي 
مختلفة، وندوات، ومحاضرات في مختلف مناطق 
المملكة، سواء بإشراف مباشر من الجمعية، أو 

بالتعاون مع جمعيات محلية، أو مستشفيات، 
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مقال

عند  السبب  المجهول  الجنف 
المراهقين

الدكتور أنور بورغلي
استشاري جراحة العظام والعمود الفقري

الفقري  العمود  يــكــون  مــا  ــادًة  عـ اإلنــســان  عند 
مستقيًما إذا نظرنا إليه من األمام، أو من الخلف؛ 
 ولكن إن نظرنا إليه من الجنب  فيتضح لنا وجود 
أسفل  إلــى  الرقبة  مــن  مختلفة  تقوسات  ــّدة  ع
الظهر، وهذه التقوسات طبيعية  وضرورية؛ من 
أجل الوقوف، والتوازن السليم على األقدام، ُبغيَة 

المشي الطبيعي.
الجنف: هي الكلمة الطبية  المستخَدمة من أجل 
وصف اعوجاٍج غير طبيعي في العمود الفقري عند 
يظهر  الخلف،  وقد  من  أو  األمام،  من  إليه  النظر 
سنوات  خــالل  أو  المبكرة،  الطفولة  في  الجنف 
التقدم  مــع  البالغ  اإلنــســان  عند  الــمــراهــقــة،  أو 

التدريجي في العمر.
شيوًعا؛  األكثر  الجنف  عن  سنتحدث  يلي   وفيما 
ُيسمى  ولذلك  المراهقة،  سن  في  يأتي  الذي  وهو 

“جنف المراهقين”.
سن  بــدايــة  فــي  عـــادًة  المراهقين  جنف   يظهر 
المراهقة؛ أي: تقريًبا بعد سن العاشرة، وهو شائع 
بشكل أكبر عند اإلناث بنسبة 9 إناث لَذكر واحد، 
داخل  شخص  من  أكثر  عند  موجوًدا  يكون  وقد 

عائلة واحدة.
األهل؛  ِقبِل  من  االعوجاج  اكتشاُف  يتم  ما   غالًبا 
الظهر،  أسفل  أو  وسط  في  تحّدٌب  ُيالَحظ  حيث 
بين  تناظر  عدم  أو  الكتف،  لوح  في  بروز  أو  يظهر 
ُيكتَشف  ن  أ يًضا  أ يمكن   . لكتفين ا ع  تفا ر ا

سنوية  فحوصاٌت  هناك  كانت  إن  المدرسة  في   
إطار  في  أو  سنوات،  العشر  عمر  بعد  من  هر  للظَّ

حمالت توعوية عن الجنف. 
من  واضح  بشكل  التحدب  رؤيُة  يمكن  سريريًّا، 
في  األمــام  باتجاه  الشخص  ينحني  أن  بعد  الخلف 

وضعية الركوع.
السبب،  مجهول  هــو  المراهقين  عند  الجنف 
عند  السبب  المجهول  “الجنف  يسمى  ولذلك 
ظهوره؛  في  دوًرا  الوراثة  تلعب  و قد  المراهقين”، 
إلــى  الــعــشــر  خـــالل  العالمية  ــات  ــدراسـ الـ ولــكــن 
وجوِد  إثباَت  تستطع  لم  الماضية  سنة  العشرين 

أسباب دقيقة لظهور االعوجاج.
وال  مؤلم،  غير  عادًة  يكون  الجنف  من  النوع   هذا 
الحبل  أو  األعــصــاب،  على  ضغط  أي  معه  يترافق 

الشوكي.
السريري،  الفحص  على  التحدب  يكتشف  حين 
يتم التأكد من تشخيص الجنف عن طريق صورة 
أشعة بسيطة للعمود الفقري كامًلا،  وقد يظهر 
الشكل  عــن  عــوًضــا   S أو   C شكل  على  العمود 
في  االعوجاج  يتواجد  وقد  الطبيعي،  المستقيم 
الصدرية(،  أو  الظهرية،  )المنطقة  الظهر  أعلى 
أو  القطنية(،  الظهر  )المنطقة  أســفــل  فــي  أو 
االعوجاج  نسبة  قياُس  ويتم  مًعا.  كليهما  في 
بالدرجات؛ حيث إن النسبة هي التي تحدد طريقة 

العالج.

عدة  إلى  يخضع  قد  الوقت  مرور  مع  الجنف  ازدياد 
الشخص؛  عمر  هــو:  العوامل  هــذه  أحــد  عوامل، 
العمر  في  صغيًرا  الشخُص  كــان  كلما  إنــه  حيث 
الجنف.  ازدياد  فرصة  زادت  كلما  االكتشاف،   عند 
النمو  وفــتــرة  البلوغ،  بــدايــة  هــو  اآلخـــر:   العامل 
ــدورة  ال بداية  مع  الفتيات  عند  خاصة  السريع، 
عالية  تكون  ــاد  االزدي فرصة  إّن  الشهرية؛  حيث 
خالل ثالث سنوات بعد بداية الدورة. مكان تواجد 
أسفل  جنف  إن  حيث  آخر؛  عامل  هو  االعوجاج 

“الجنف: اعوجاٍج غير طبيعي في العمود 
الفقري”
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أعلى  جنف  من  أكبر  بشكل  يــزداد  الظهر 
درجــات  نسبة  هــو:  األخير  الظهر.  العامل 
كلما  أعلى  النسبة  كانت  فكلما  الجنف، 

كانت فرصُة االزدياد أكبَر.
ــب عند  ــب ــس ال ــول  ــه ــج ــم ال ــف  ــن ــج ال ــالج  ــ ع
نسبة  عاملين:  على  يعتمد  المراهقين 
االعـــوجـــاج بـــالـــدرجـــات،  ومــنــطــقــة تــواجــد 
االعوجاج، فلو كانت النسبة تحت العشرين 
درجة، فالعالج يعتمد على تمارين الرياضة؛ 
بصور  والمراقبة  الظهر،  عضالت  لتقوية 
النسبة  كانت  لو  شهور.  ستة  كل  األشعة 
بلبس  ُينَصح  درجــة،  وأربعين  عشرين  بين 
بإيقاف  المساعدة  بهدف  الُمدّعم؛  الحزام 
ازدياد الجنف. ولكي يكون فّعاًلا، يجب ارتداء 
الحزام قرابة ٢٢ أو 23 ساعًة في اليوم، وعلى 
أجل  من  التمارين؛  ممارسة  أيًضا  الشخص 
النسبة  صــارت  لو  الظهر.  عضالت  تقوية 
فوق األربعين درجة، عادًة ما تصبح الجراحة 
الجدوى،  عديَم  يصبح  الحزاَم  ألنَّ  ضروريًة؛ 
خاصًة في حال كان الجنُف في أسفل الظهر؛ 
األعصاب  تتواجد  المنطقة  هذه  في  إن  حيث 
التي ُتعطي الحركَة لألطراِف السفلية، ولهذا 
قد تتأثر األطراف في المستقبل في حال ُتِرك 

االعوجاُج، وازداد بشكل كبير.
طريق  عن  فتكون  للجراحة،  بالنسبة  أمــا 
الخلف بعد التأكد من نضج الهيكل العظمي 
العمود  تــقــويــم  يــتــم  حــيــث  الــصــور؛  عــلــى 
المعدنية.  األدوات  بــاســتــخــدام  الــفــقــري 
من  والمشَي  الــوقــوَف  المريض  يستطيع 
دون الحزام في اليوم التالي للجراحة، ويبقى 
عن  ويتوقف  األســبــوع،  قرابَة  المشفى  في 
تطورت  الشهر.  قرابة  للمدرسة  الذهاب 
الماضية  العشر  السنوات  في  الجنف  جراحة 
بشكل كبير مع تطور األدوات المستخدمة 
مراقبة  أجــهــزة  ووجـــود  الظهر،  لتصحيح 
الجراحة؛  أثناء  الشوكي  والحبل  األعصاب، 
الروتينية  الجراحات  من  تصبح  جعلها  مما 
ا،  جـــّدً قليلة  خــطــورة  نسبة  مــع  الشائعة 

ونسبة تصحيح عالية.
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األشعة التدخلية والعمود 
الفقري

الدكتور مأمون جستنيه
استشاري األشعة التداخلية

من  الكثير  بعالج  التدخلية  األشعة  طب  يهتم 
ويتم  جراحة،  بال  عمليات  طريق  عن  األمــراض 
الطبي  التصوير  تقنيات  أحــدث  باستخدام  ذلــك 
لرؤيِة  صوتية  فوق  موجات  أو  سينية،  أشعة  من 
وعالجه  إليه،  الوصول  ثم  ومن  الهدف،  وتحديِد 
بإبرة، أو قسطرة صغيرة، ال يتعدى ُقطُرها بضعة 

ملليمترات. 
الفقري  العمود  التدخلية  األشعة  طب  ويخدم 
الحصر:  ال  المثال  سبيل  فعلى  عدة،  أمــراض  في 
وَكي  الفقري  العمود  مفاصل  في  المهدئات  حقن 
عرق  الخشونة،  آالم  من  يعانون  لمن  األعصاب 
الصديدية،  والتجمعات  السوائل  سحب  النساء، 
النخاعي،  والــســائــل  الــفــقــرات  مــن  العينات  ــذ  أخ
تصريف السائل النخاعي بالقسطرة، ترميم بعض 
أنواع كسور الفقرات الضاغطة، كي بعض األورام 
بعض  شرايين  ــالق  إغ الــفــقــرات،  فــي  المتفشية 
للتقليل  االستٔيصال؛  قبل  الفقري  العمود  أورام 
كيس  عالج  العملية،  أثناء  النزيف  كميات  من 

العظم المتمدد... وغيرها من األمراض. 
العملية،  وقت  بِقصر  التدخلية  األشعة  وتتميز 
وعدم وجود شقوق أو جروح؛ مما يقلل اإلحساس 
المخدرة،  للعقاقير  الحاجة  قلة  وبالتالي  باأللم، 
وبالتالي سرعة التماثل للشفاء، والخروج للمنزل، 

وقلة المضاعفات، وغياب الندبات الجراحية. 
وأخيًرا، توجد عيادات األشعة التدخلية وخدماتها 
فــي مــعــظــم الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
إلى  إضافة  الحبيب،  الوطن  أرجاء  في  المتخصصة 
برعاية  ُتعَنى  التي  المرخصة،  األخرى  التخصصات 
العمود الفقري. لذا، توصيكم الجمعية السعودية 
لتنعموا  االختصاص؛  أهل  بزيارة  الفقري  للعمود 

بعمود فقري سليم -بإذن اهلل-.
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   عن الجمعية

جمعيٌة  هي  الفقري  للعمود  السعودية  الجمعية 
في  أُنِشٔيت  التخصصات  متعددة  صحية  علمية 
السعودية  الهئية  مظلة  تحت  م   2015 سبتمبر 
للتخصصات الصحية؛ لتساهم في دعِم وتطويِر 
في  الفقري  العمود  ألمــراض  الصحية  الرعاية 
عضويتها  وتضم  السعودية،  العربية  المملكة 
المباشرة  الــعــالقــة  ذات  التخصصات  جــمــيــَع 

بأمراِض ومشاكِل العمود الفقري.
 

الجمعية  لعضوية  تنضم  التي  التخصصات 
السعودية للعمود الفقري:

  
الفقري )تخصص دقيق في  العمود  • جراحة 
واألعصاب(  المخ  وجراحة  العظام،  جراحة 
طب  في  دقيق  )تخصص  اآلالم  عالج  طب   •

التخدير( 
• طب إعادة التأهيل ألمراض العمود الفقري 

• طب األشعة ألمراض العمود الفقري 
عالج  فــي  المتخصص  الطبيعي  الــعــالج   •

أمراض العمود الفقري 
العمود  أمراض  في  المتخصص  التمريض   •

الفقري.
عالج  فــي  المتخصص  التكميلي  الــطــب   •

أمراض العمود الفقري 

أٔهداف الجمعية:
1. تنمية الفكر العلمي المهني في مجال تخصص 
والمهني  العلمي  األداء  وتطوير  الفقري،  العمود 

ألعضاء الجمعية. 
تخصص  مجاالت  في  للعاملين  الفرصة  إتاحة   .2
واهتمامات الجمعية؛ لإلسهام في حركة التقدم 

العلمي والمهني في هذه المجاالت.
العلمية  واألفكار  العلمي  اإلنتاج  تبادل  تيسير   .3
بين  الجمعية  اهــتــمــامــات  مــجــال  فــي  المهنية 
ــارج  وخ داخـــل  المعنية  والهئيات  المؤسسات 

المملكة.
الالزمة؛  بالدراسات  والقيام  المشورة،  تقديم   .4
الجمعية  اهتمام  مجاالت  في  األداء  مستوى  لرفع 

في المؤسسات والهئيات المختلفة.
المهنة  ممارسة  معايير  وضع  في  المساهمة   .5
في  والمشاركة  الفقري،  العمود  تخصصات  في 

مراقبة أدائها، والمحافظة عليها.
6. المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى 

الجمهور.

نشاطات الجمعية:
لخدمة  الجمعية  بها  تقوم  التي  األنشطة  تتنوع 
المجال  ففي  أجلها؛  مــن  أُنشٔيت  التي  ــداف  األهـ
السنوي  مؤتمرها  بعقد  الجمعية  تقوم  العلمي 
مجال  في  المتخصصين  من  كبير  عــدد  بحضور 
المملكة،  وخارج  داخل  من  الفقري  العمود  رعاية 
العلمية،  الجلسات  مــن  العديد  تعقد  وخــاللــه 
في  المستجّدات  آخر  الستعراض  العمل؛  وورش 
ويصاحبه  الفقري،  للعمود  الصحية  الرعاية  مجال 
المجال،  في  التجهيزات  أحــدِث  لعرض  مــعــِرٌض 
-وبشكل  َتعقد  الجمعية  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافة 

العمل، وورش  الدورات،  من  العديَد  دوري- 

“تهدف الجمعية إلى المساهمة في رفع 
مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور”
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التي تساهم في التطوير المهني لألعضاء. أما في مجال البحث العلمي، فالجمعية تقوم بدعم األبحاث 
الباحثين  ودعم  السنوي،  المؤتمر  في  بحثية  ومسابقات  سنوية،  بحثية  منح  طرح  خالل  من  العلمية، 
م  من أعضاء الجمعية. أما في مجال خدمة المجتمع، فالجمعية تعقد بشكل دوري حمالت توعوية ُتقدِّ
من خاللها استشاراٍت ألفراد المجتمع، وتنشر الوعي في مجال صحة العمود الفقري. والجمعية تعمل 
في  ستساهم  التي  الفقري،  العمود  أمراض  مجاالت  في  السريرية  واألدلــة  القواعد  إصدار  على  ا-  -حالّيً

تحسين جودة الرعاية الصحية للعمود الفقري. 

لجان الجمعية    
  

• لجنة التطوير المهني   
• لجنة المؤتمر السنوي 

للجمعية السعودية للعمود الفقري 
• لجنة األبحاث العلمية 

• لجنة التثقيف الصحي
• لجنة التسويق والهوية

• لجنة اإلرشادات السريرية
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الجمعية والبحث العلمي

الدكتورة هناء السبيل
استشاري العالج الطبيعي

رئيس لجنة البحوث

لجنة  وشّكلت  الفقري،  العمود  رعاية  مجال  في  العلمي  البحث  دعم  في  كبيًرا  اهتماًما  الجمعيُة  ُتولي 
على  للعمل  الجمعية؛  أعضاء  من  والباحثين  العلمي  البحث  دعم  إلى  تهدف  العلمي،  بالبحث  مختصة 

تحسين وتطوير الرعاية الصحية للعمود الفقري في المملكة من خالل:
1. نشر ثقافة البحث العلمي.

2. بناء القدرات البحثية لدى أعضاء الجمعية.
3. توفير التوجيه والدعم للباحثين.

4. المساهمة في نشر البحث العلمي في مجال رعاية العمود الفقري.
البحثية  المنح  مشروع  األهداف:  هذه  تحقيق  سبيل  في  اللجنة  عليها  عملت  التي  المشاريع  أبرز  ومن 
مة من  الصغيرة )Research Mini-granst(؛ لدعم المشاريع البحثية المختصة بالعمود الفقري، والمقدَّ
األعضاء. أما المشروع الثاني فهو: مشروع الجوائز البحثية )Research Awards(، وهي مسابقة تجريها 
مة في المؤتمر لتشجيع الباحثين،  الجمعية كلَّ عاٍم أثناء المؤتمر السنوي؛ الختيار أفضل البحوث المقدَّ

وتحفيزهم في مجال البحث العلمي؛ 
سعت  فقد  الصحية،  الرعاية  وتحسين  لتطوير   المهمة  الوسائل  إحدى  هو  العلمي  البحث  إن  وحيث 
مشروع  وهما:  رئيسيين؛  بمشروعين  للقيام  الجمعية؛  أعضاء  من  عمٍل  ِفرِق  لتشكيل  اللجنة 
 Spine  Clinical  Practice  Guidelines( الفقري  للعمود  اإلكلينيكية  الممارسة  ــادات  إرش

.)Saudi  Spine Registry( الفقري  للعمود  السعودي  السجل  ومشروع   ،)Saudi

 

2019
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“تهدف الجمعية إلى دعم البحث العلمي والباحثين 
من أعضاء الجمعية”
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مهندَس  أعمل  سنة،   25 وعمري   حماد،  اسمي 

من  الظهر  ألــم  مــع  معاناتي  ــدأت  ب برمجياٍت. 

ديسمبر 2017، وكانت ذروة األلم وأقصى مراحله 

ا في منطقة  في فبراير 2018. كان األلم شديًدا جّدً

الطرف  في  عضلي  وشّد  تنميٍل  وجود  مع  الظهر 

انزالق  بأنها  حالتي  تشخيص  تم  األيسر.  السفلي 

غضروفي أسفل الظهر. وبعدها بدأت رحلتي مع 

العالج الطبيعي. كانت البداية مع العالج التقويمي 

اليدوي،والمعروف بـ”االستيوباث”، والذي ارتكز

على تحفيز  بعض النقاط في الجسم، مثل: الرأس 

التحّسن  كــان  جلسات   8-6 بعد  أنــه  إال  والرقبة، 

عن  أبحث  جعلني  مما  مستمر؛  وغير  طفيًفا، 

مع  الثانية  المرحلة  بدأت  هنا  ومن  أخــرى،  وسيلة 

بـ”الكيروبراكتك”،  المعروف  التقويمي  الــعــالج 

تخفيف  منها  الهدف  كان  جلسات،   4 واستمرت 

الضغط على الفقرات. وأيًضا كانت النتيجة التحسن 

عن  البحث  في  واستمريت  األعــراض.  في  الطفيف 

طرق أخرى، وانتهى بي المطاف بالعالج الطبيعي 

“استمريت في استخدام الحبل للتمارين، وتوقف ألم 
الظهر والتنميل”

قصة مريض

حماد يقوم بتمارين باستخدام حبال الشّد في أمريكا
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اليدوي للعمود الفقري  التقويم  على  المرتكز 

الفقري،  العمود  عضالت  وتقوية  جلسات(،   3(

واألقدام )24 جلسة(. كان الهدف من التقويم 

بعد  األعــصــاب.  على  الضغط  تخفيف  الــيــدوي 

التقوية.  اكتمال الجلسات األربع بدأُت تماريَن 

ــى اختفت  ــ الــجــلــســات األول بــعــد اكــتــمــال ربـــع 

األعــصــاب  عــلــى  الــضــغــط  ــن  ع الــنــاتــجــة  اآلالم 

كامًلا،  البرنامج  اكتمال  وبعد  التنميل،  مثل 

الوقوف  في  للجسم  التحّملية  القدرة  زادت 

عندما  أطول.  لمسافات  المشي  أو  المستمر، 

الرابعة،  المرحلة  في  بــدأت  التحسن،  وجــدت 

والتي تركزت على عالج الشّد العضلي في أسفل 

الظهر منطقة الحزام، والورك األيسر، والفخذ 

اآلن؛  حتى  مستمرة  اآلالم  ــت  زال مــا  األيــســر. 

خالل  من  مختلفة.  وبحدة  متقطعة،  هَا  لكنَّ

من  عدة  أنواع  بتجِربِة  قمُت  العالجية،  رحلتي 

جلسة(؛   15  ( االوستيوباث  أولها  العالج؛  طرق 

حيث كان األلم يختفي غالًبا بعد نهاية الجلسة 

الطريقة  أما  بسيًطا.  التحسن  وكان  يوم،  لمدة 

األخرى، فكانت العالج باألجهزة، مثل: الكهرباء، 

خسارة  كانت  وقد  جلسات(،   8( والليزر  والشد، 

سلبية  النتائج  أن  وأعتقد  وقت،  وخسارة  مادية، 

وكانت  العضلي،  للشّد  الليزر  جهاز  عــدا  فيما 

كما  فــقــط.  واحـــد  ــوم  ي لــمــدة  تستمر  الــفــائــدة 

قمت كذلك بتجربة العالج باألكواب، أو الحجامة 

جلسات(،   4( اللينة  األنسجة  عــالج  مع  الجافة 

العضلي،  الشد  لتخفيف  ممتازة؛  الفائدة  وكانت 

تجربة  وهــي  أليـــام؛  الجلسة  نتائج  وتستمر 

ممتازة؛ لتخفيف الشد العضلي. أما آخر التجارب 

لي فكانت عمل التمارين المرتكزة على التوازن، 

كثيًرا  تحسنُت  ــد  وق الــشــد،  حبال  واســتــخــدام 

إجازتي  في  إني  حتى  التمارين،  من  النوع  هذا  على 

سافرُت ألمريكا، واستمريت في استخدام الحبل 

ولم  والتنميل،  الظهر  ألــم  وتوقف  للتمارين، 

يتبقَّ غيُر الشدِّ في الورك والفخذ.
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