تاثیر ورزش بر سالمت انسان:

تاثیر ورزش در پیشگیري از بیماري ها و ناتواني ها:

بیماري هاي ناشي از کم تحرکي را بشناسیم:

فعالیت جسماني منظم و آمادگي جسماني خوب مي تواند

امروزه از هر  4مرگي که در افراد 71سال به باال اتفاق مي

اين بیماريها عبارتند از :

به پیشگیري از بیماري ها کمک نمايد يا بخشي از درمان

افتد 3مرگ مربوط به بیماري هاي مزمن است .بیماري هاي

 -1بیماري هاي قلبي ،عروقي و سکته هاي قلبي و مغزي:

بیماري هاباشد .فعالیت جسماني منظم و آمادگي جسماني

مزمن،بیماري هايي هستند که نمي توان آن ها را به يک

اين دسته از بیماري ها اولین علت مرگ در تمام کشورهاي

خوب نه تنها به پیشگیري از بیماري ها کمک مي کند بلکه

میکروب يا ويروس خاصي نسبت داد و مرتبط با عوامل

جهان هستند و کم تحرکي و بي تحرکي از عوامل خطر

کیفیت زندگي وسالمت را نیز باال مي برد .داشتن آمادگي

محیطي و روش زندگي فرد مي باشند

اصلي براي آن ها محسوب مي شوند.

جسماني مرتبط با سالمت به شما کمک مي کند که هم

 .تقريباً تمامي بیماري هاي مزمن ،بیماري هاي ناشي از کم

 -2افزايش فشارخون.

احساس خوبي داشته باشیدو هم خوب تر به نظر برسید و

تحرکي در نظر گرفته مي شوند .متخصصان بر اين باورند

 -3افزايش چربي خون.

از زندگي بیشتر لذت ببريد.

که فعالیت جسماني خطر بسیاري از اين بیماري ها را

 -4بیماري قند(ديابت).

کاهش مي دهد.

 -5اضافه وزن و چاقي و بیماري هاي ناشي از آن
 -6کمردردها ،دردهاي زانو و گردن دردها.
 -7انواع آرتروزها.
 -8پیري زودرس.
 -9برخي از انواع سرطان ها.

فردي که بدني متناسب و ورزيده دارد ،کمر درد و فشار
خون باالندارد .سر زنده و با نشاط است .بیشتر وبهتر مي
تواند در فعالیت هاي اوقات فراغت(نظیر کوهنوردي ـ سیر
و سیاحت در طبیعت و )..شرکت نمايد .آمادگي جسماني
مناسب مي تواند به فرد کمک نمايد که کارهاي موثرتر و با
کیفیت تر انجام دهد .فردي که مقاومت بااليي در مقابل
خستگي ،دردعضالني و مشکالت کمر دارد ،توان بیشتري
براي فعالیت دارد .آمادگي جسماني خوب براي زندگي
موثر ضروري است و مي تواندشما را در عملکرد ايمن و
برخورد با موارد اضطراري و غیر منتظره ياري کند .آمادگي
جسماني پايه اي براي فعالیت هاي ذهني خالق و پويا
است.

فعالیت جسماني ،تغییرات مثبتي در ساير عوامل خطر اين
بیماري ها نیز به وجود مي آورد و از اين راه نیز به
پیشگیري از اين بیماري ها کمک مي نمايد .بديهي است
که حتي با بهترين روش هاي پیشگیري ،به هر حال عده
اي بیمار مي شوند .فعالیت جسماني منظم و آمادگي
جسماني خوب در تخفیف عالئم و کمک به بازتواني پس از
بیماري براي وضعیت هايي مثل ديابت ،حمله قلبي و
کمردرد بسیار موثر است .ورزش ،دوره بیماريها را کوتاه و
استعداد ابتال به آن ها را کاهش مي دهد .افراد فعال و با
تحرک،کمتر بیمار شده و زودتر بهبود مي يابند و سالهاي
مفید و با کیفیت عمرشان افزايش مي يابد ،همچنین
روزهاي بیشتري از سال رانیز خالق ،پربار و با کیفیت مي
گذرانند.

با عوامل خطر بیماري هاي ناشي از کم تحرکي آشنا
شويم:
عواملي مانند :سن ،جنس و وراثت که قابل تغییر نیستند و
عواملي مانند :چاقي ،رژيم غذايي ،ساير بیماري ها ،فعالیت
جسماني،مصرف سیگار و استرس ها که قابل کنترل و
تغییر مي باشند.
مطالعات نشان مي دهد که عالئم بیماري هاي ناشي از کم
تحرکي در جواني آغاز مي شود .آمادگي جسماني مناسب

باعث کاهش خطر بیماري هاي مزمن مي شود .بعضي ها

مراحلي که براي انجام يک ورزش مناسب الزم است

تاثیر ورزش را در پیشگیري از اين بیماري هاي مزمن نظیر

را بدانیم:

تاثیر واکسن ها درپیشگیري از بیماريهاي عفوني و

 -7انجام حرکات سبک براي گرم کردن مفاصل :حرکاتي

میکروبي مي دانند .همچنین فعالیت جسماني مي تواند

مانند راه رفتن ساده و حرکت دادن دستها به نرمي.

نقش مهمي در کنترل و درمان بیماري هاداشته باشند .در

 -2حرکات کششي استاتیک(ايستا) :اين گونه تمرينات

بیماري هاي مثل ديابت ،حمله قلبي و کمردردها و زانو

کمک مي کنند تا عضالت به میزان بیشتري در يک جهت

دردها ،اين نقش بارزتر است.

کشیده شوند.

فرصت هايي که براي داشتن تحرک در طول روز

مرکزآموزشي درماني نمازي

تمرين کششي مانع از بروز پیچ خوردگي ،گرفتگي و

داريم را شناسايي کنیم:

واحد آموزش ضمن خدمت

جراحت مي گردد و گستره حرکتي افراد را افزايش مي



در ساعات کار

دهد.



در زمان جابجا شدن (پیاده يا با دوچرخه به

 -3حرکات جنبشي :حرکاتي که باعث هوشیاري عضالت و

سرکار يا خريد رفتن)

آمادگي قلب و عروق مي گردند.



در طول انجام کارهاي خانه

 -1سرد کردن :صرف کمي زمان براي سرد کردن بدن به



در زمان فراغت(ورزش و فعالیتهاي تفريحي)

منظور بازگشت به وضعیت تنفس و ضربان معمولي حائز

ورزش و سالمت جسمي و روحي

توصیه سازمان جهاني بهداشت در زمینه تحرک بدني31 :

اهمیت است .عمل سرد کردن بدن که عکس عمل گرم

دقیقه ورزش با شدت متوسط به مدت  5روز داشته باشید.

کردن است ،آرام آرام بدن را به وضعیت استراحت باز مي

مطالعات پژوهشي نشان داده است با حداقل 31دقیقه

گرداند .اگر بدن خود راسرد نکنید ،فشارخون به سرعت

فعالیت هوازي با شدت متوسط ،به مدت  5روز در هفته يا

پايین مي آيد و باعث سرگیجه مي گردد .همچنین مي

 21دقیقه فعالیت شديد به مدت  3روز در هفته خطر

تواند باعث ناهماهنگي در ضربان قلب گردد که بسیار

بیماريهاي قلبي_عروقي را به میزان  %1کاهش مي دهد و

خطرناک است .با کم کردن سرعت تمرين ،بدن خود را

مرداني که فعالیت بدني بیشتري داشته اند  %21کمتر در

سرد کنید اما آن را کامال" متوقف نکنید و آرام آرام هر

مقايسه با مرداني که فعالیت بدني کمتري داشته اند در

يک تا دو دقیقه سرعت خود را کاهش دهید تا اينکه

معرض خطر مرگ و میر بودند.

کامال"براي توقف تمرين آماده شويد.
تهیه کننده :اشرف معماريزاده
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