
: کانی پشت ئشه یه ۆه  
Osteomalacia) خوراندنی    وه          (ی وه ك پووکانه وه:  کانی ئسك  شییهۆخ نه -1  

 ، Pagets خؤشی   نه، Hyperparathyroidism می   ره ،وه (Osteoarthritis   ( ئسك  
 .(Renal Osteodystrophy) خؤشی   نه  وه  

 
وی ، سکپی ،  ه ، قه) ماردا   ده تکه  په کی لهس ته( ك  وه: کان   میکانیکییه  گرفته-2

 .( Spondylolisthesis ) خۆشی نه  
 

(Ankylosis Spondylitis) خؤشی  ك نه وه) : وو هه ( ئاووسان   - 3  
(Fibromyalia ,Sprains , Strains 4-ك  وه: کان رمه  نه  گرفتی شانه )  

.کان روونییه  ده کارهۆه -5  
:انک  ترسناکه کارهۆ ه-6  

کانی پشت، سیل ی  یی نوان ببه بی ککاگهۆوکردنی میکر ك هه  وه:وکردن  هه- A     
.(Tuberculosis of vertebrae (کانی پشت ببه   

.مار ده تکه ، لووی په)  Tumour Metastases ( لوو  نه شه ك ته وه:   پیسه  لووه- B 
. ( Referred pain -زراوه   ئازارهکان   گو) C 

 

روونمان؟ ی ده وه هوورکردنه ۆین ب کهچی ب   
 

ئازارکی  ست به ی هه و کاته رکی باش له ر ڕاخه سه و درژکردن له وه خاوکردنهۆخ ¤
 کار بنیت  کك به توانی پشته وا ئه رم بوو ئه  نه که ره ر ڕاخه گه ئه.یت که توند ده  
      .  پاپشتکی زیاده  ك وه

. رم ك نه  بت نه ووشك که ره  ڕاخه پویسته  

ی ری نموونه ڕاخه  

Omar
KN



ری خراپ ڕاخه  
 

  ی که ونجاوهو گ رمانه و ده ی ئازار ، ئه وه ره رمانی همنکه دهکارهنانی داو  به¤
.کات  ستنیشان ده ت دهۆپزیشك ب  

رم یان  ك ئاوی گه یه ی کیسهۆه  به که  شونی ئازارهۆ ب وه ره رمکه گهکارهنانی   به¤  
.رماو گهرمی  کارهنانی ئاوی گه   به  

  . که ی ئازاره چه و شالندنی نا¤
  

:وه داته  ڕونه م ئازاره ی ئه وه  ئهۆ بڕنمایکردن  
  
 

ڕاستجموجوی   
  ه  ههجموجوی

  



موجوی ڕاستج      ه جموجوی هه
  وا پوسته یی زیاد بوو ئه  کشی نموونه هل% 10ر کشت  گه  ، ئه زنه کشت دابه ¤ 

  .   وه یته می که که
  بهستان   هه کی گشتی، وه یه شوه شکی سروشتی به  لهۆرج ب لومه ی هه وه  هشتنه¤ 

  توان هاوکاریت بکات له ت ئه که ها پزیشکه روه  هه وه. رزشی ڕاهنانی گشتی وه
.بؤ پشت پاپشتن  کان که هز کردنی ماسوولکه به  
.بت  رم نه  نه  پوسته مان که که ره خه ای ڕ شوه  دنیابین له¤   
رجی  لومه ڵ هه گه  ناگونجن له ی که وتانه سوکه و هه بت ئاگاداربین له  ئه¤

.یت  که ت ده سوکه  تیایدا هه ی که ره وروبه  ده  ئه تدا وه که کاره  
. ری سروشتییانه سه  پسپۆری چاره  ڕوکردنه¤   
 

  ه جموجوی هه

جموجوی ڕاست   



 
 

  کان  ڕاسته جموجوهکان وته  چه جموجوه

 

 
 

:ترسیدار  ی مه شهکانی پشت ئ نیشانه  
.بدات  ر هه  نوێ سه که  پشت ئشه-1  



.می بچت و که ره  کش به-2  
) . کهۆک( ك  ، وهوتنی گرفتی تر  رکه  ده-3  
.بت  ی پشدا ئازارکی دیاری کراوت هه  ببه  له-4  

(. ESR ( یی بۆ ی تاقیگه وه رزبوونه  به-5  
 

ك  کی تر بت وه خۆشییه ی نه  نیشانه یه وانه  له شت ئشهشدا پ مانه ڵ ئه گه له
  ی ریخۆه وه گپی ، سوتانهی زراو یان ز که ی توره وه  ، سوتانه خؤشی گورچیله نه

.هتد....نفلۆنزا  ، ئه کوره  
 

  راورد له به  به یا که و کشانه  زۆرترینی ئه وه ست پشت ئشه ده ڕاستیدا ناندن به له
  وه بته موومان ده ڕوی هه  ڕوبه ، چونکه یه شی مرۆڤدا هه ی له کانی دیکه دامهن ڵ ئه گه
.نکدا  مه ر ته  هه له  

 
و   بۆ ئه ره واوکه  ته  بۆ پشت ئشه رکردنی سروشتیانه سه کۆتاییدا چاره له

.کات   دیاری ده که  بۆ باری پشت ئشه وه ن نوژداره الیه له ی که رمانانه داوده  

 


