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قسم العالج الطبيعي

ارشادات لمريض آالم الرقبة
رجْت االعزَشاس فٗ ٜظغ اىجي٘ط ىفزشح غ٘ٝيخ خبصخ
اىجي٘ط اىز ٛرنُ٘ فٍ ٔٞعطشا ىزثجٞذ ٗظغ اىشقجخ فٜ
ارجبٓ ٗادذ ٍثو اىقشاءح أٗ اىنزبثخ أٗ ٍشبٕذح اىزيٞفض.ُ٘ٝ
ٗإرا مبُ رىل ظشٗسٝب ً فبػزذه ٗاعزشح مو خَغخ ػشش
دقٞقخ ػي ٜاألقو ٗ رَش ٚقيٞال ٗقٌ ثؼَو ثؼط اىزَشْٝبد
اىخفٞفخ اىَ٘ص٘فخ ٍِ األخصبئ. ٜ
دبفع ػيٗ ٜظغ سأعل ٍغزقَٞب أثْبء اىجي٘ط ٗٝجت أُ
ٝنُ٘ غ٘ه اىَنزت أٗ اىَْعذح اىز ٜرؼَو ػيٖٞب ٍْبعجب ً
ثذٞث رَْغ اّذْبء سقجزل ػيٖٞب ٗٝجت أُ ٝنُ٘ اىَنزت
قشٝجب ً ٍْل .
اى٘ظغ األٍثو ىيؼَو ػي ٚاىنَج٘ٞرش ٝنُ٘ ث٘ظغ اىشبشخ ثذٞث ٝنُ٘ ٍشمضٕب فٍ ٜغز٘ ٙأّف
اىشخص اىجبىظ أٍبٍٖب ٗث٘ظغ ى٘دخ اىَفبرٞخ ثذٞث ٝنُ٘ األمزبف فٗ ٜظغ ٍؼزذه (غٞش
ٍشف٘ػ ِٞألػيٝٗ )ٚنُ٘ اىن٘ع ٍثْ ٜرغؼ ِٞدسجخ ٗ ٝنُ٘ اىَؼصٌ ٍغزشخٞب ً فٗ ٜظغ ثالثُ٘
دسجخ .
رجْت ٗظغ شبشخ اىنَج٘ٞرش
ػي ٚأدذ جبّج ٜاىَنزت دٞث
ٝجت أُ ٝنُ٘ أٍبٍل ٍجبششح ٗ
مزىل اىذبه ثبىْغجخ ىشبشخ
اىزيفض ُ٘ٝدٞث ال ٝجت أُ
رنُ٘ فٗ ٜظغ ٝجؼيل ريزفذ
إى ٚأدذ اىجبّج ِٞى٘قذ غ٘ٝو
ثو إى ٚاألٍبً .
رجْت ٗظغ عَبػخ اىزيٞفُ٘ أٗ
اىَذَ٘ه ث ِٞاىنزف ٗ اىشأط ألُ رىل ٝؤد ٛإى ٚرذَٞو صائذ ػي ٚفقشاد ٗ أّغجخ اىشقجخ.
ٗرجْت اىًْ٘ أثْبء اىجي٘ط أٗ أثْبء سم٘ة األر٘ثٞظ أٗ اىغٞبسح .
رجْت رؼشٝط سقجزل ىزٞبساد اىٖ٘اء ٗدبٗه رجْت اىزغٞشاد اىَفبجئخ ىيج٘ مبالّزقبه ٍِ ج٘
عبخِ إى ٚاىزنٞٞف .

َٝنِ اعزخذاً ٗعبدح رذذ اىزساػ ِٞثذٞث ٝغزْذ اىزساػ ِٞػيٖٞب ٍِ اإلثط ِٞإى ٚاىن٘ػ ِٞأثْبء
اىقشاءح ىعَبُ ٗظغ اىنزبة فٍ ٜغز٘ ٙاىْظش ثذُٗ اّذْبء اىشقجخ ٗىزقيٞو اىزذَٞو اىضائذ ػيٚ
فقشاد ٗأّغجخ اىشقجخ ٗػي ٚاألمزبف دٞث عزذَو اى٘عبدح ػْل ٗصُ اىزساػٗ ِٞاىنزبة َٗٝنِ
اعزخذاً ٕزٓ اىطشٝقخ أثْبء أػَبه اىزشٝن٘ أٗ اىذٞبمخ .
رجْت اىقشاءح أٗ ٍشبٕذح اىزيٞفضٗ ُ٘ٝأّذ ٍغزيقٞب ً ػي ٜاىغشٝش دٞث أّٔ ف ٜأغيت األٗظبع
عزنُ٘ سقجزل فٗ ٜظغ عٞئ .
ٝجت أُ ٝزجْت ٍشٝط آالً اىشقجخ دَو األشٞبء اىثقٞيخ أٗ دفغ أٗ جزة األشٞبء ( خبصخ اىثقٞيخ )
ثق٘ح ٗٝجت أُ ٝزجْت األٗظبع اىزٝ ٜعطش فٖٞب إى ٚسفغ سأعٔ ألػي ٚىفزشح غ٘ٝيخ ٍثو دٕبُ
اىغقف أٗ رأٍو اىغَبء .
ػْذٍب رؼبّّ٘ ٍِ ٜثخ رقيص ٗأىٌ ثؼعالد اىشقجخ ٗاألمزبف َٝنِ ٗظغ قشثخ اىَٞبٓ اىغبخْخ
ٗرذزٖب ف٘غخ خفٞفخ ػي ٚػعالد اىشقجخ ٗاألمزبف ىَذح ػشش ِٝدقٞقخ أٗ رؼشٝط ػعالد
اىشقجخ ٗاألمزبف ىزٞبس اىَٞبٓ اىغبخْخ ٍِ اىذػ ٗىنِ رجْت اىزؼشض ىيزٞبساد اىٖ٘ائٞخ ثؼذ رىل
ٍجبششح.
دبٗه اىًْ٘ ٍغ االدزفبظ ثشأعل ٗسقجزل فٜ
ٗظغ ٍغزق ٌٞثذٞث ال رنُ٘ اى٘عبدح ػبىٞخ
جذاً أٗ ٍْخفعخ جذاً ع٘اء مبُ رىل ٗأّذ
ّبئٌ ػي ٜجبّجل أٗ ػي ٜظٖشك  .رجْت
اعزخذاً ٗعبدح صغٞشح جذًا أٗ صيجخ جذًا أٗ
ٍِ اىْ٘ع اىزْٝ ٛعغػ ثغٖ٘ىخ ثذٞث رصجخ
ػذَٝخ اىفبئذح ٗٝجت أٝعًب أُ رنُ٘ اى٘عبدح
غٞش صيجخ ثذٞث رأخز شنو سأعل ٗىنِ فٜ
ّفظ اى٘قذ ٍب رضاه رَأل اىفشاؽ ٍب ثِٞ
اىغشٝش ٗث ِٞسقجزل ٗػْذ اىًْ٘ ػي ٚجْجل
إرا مبُ مزفٞل ػشٝع ِٞاعزخذاً ٍخذح ػبىٞخ ثذٞث رَأل ٕزا اىفشاؽ ٗإرا مبُ مزفٞل غٞش
ػشٝع ِٞاعزخذً ٍخذح أصغش فَب ٝذنٌ دجٌ اى٘عبدح ٕ٘ أُ رجؼو ٕزٓ اى٘عبدح اىؼَ٘د اىفقشٛ
ىيشقجخ ٍغزقًَ ٞب ٍغ ثبق ٜاىؼَ٘د اىفقشٝٗ ٛجت ٍالدظخ أُ اىَخذح ال ر٘ظغ رذذ مزفٞل ثو ٍب ثِٞ
سقجزل ٗمزفٞل.
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