”اأعطاين التمرين توازن اأف�صل وقوة
اأكرب .ل يجب اأن يخ�صى املرء
الجهاد بل يجب اأن يخ�صى
اجللو�س هادئا“

اإن ال�صعود على ال�صالمل بدل من
ا�صتخدام امل�صعد يعني
زيادة حرق ال�صعرات
احلرارية � 25صعفا

ميكن احلول دون وقوع  % 80من
جميع اأمرا�س القلب وال�رشايني
و  % 30من اأمرا�س ال�رشطان عن
طريق تغيري عادات الطعام (منظمة
ال�صحة العاملية)

يف طريقي اإىل العمل
اجمع ما بني الفائدة
وال�صتمتاع

”بالن�صبة يل فاإن املفا�صل هي
التي ت�صبب املعاناة .لقد زادت
قوة الذراعني وال�صاقني لدي
ويف الوقت نف�صه انخف�صت حدة
الأوجاع“.

طريقة عمل �سمن اطار التعاون

�إن �لن�صاط �جل�صدي على �صكل و�صفة هو طريقة عمل متار�س
بالتعاون مع قطاع �لرعاية �ل�صحية و�لطبية ومع م�صتخدمي �ل�صحة
�ل�صعبية �ملحليني يف �لبلديات و�ملنظمات �لتطوعية.

اأدخل يف
حلقة جيدة

الأن�سطة اجل�سدية – تو�سيات للبالغني

يف�صل �أن يقوم كل �الأفر�د يوميا مبمار�صة �أن�صطة ج�صدية خالل فرتة ال تقل عن
 30دقيقة .يجب �أن تكون كثافة �ملمار�صة معتدلة مما يعني لهث خفيف و�رتفاع
�الح�صا�س بال�صخونة يف �جل�صد .ميكن �لتو�صل �إىل �آثار �أخرى مفيدة لل�صحة �إذ�
قام �ملرء باالإ�صافة �إىل ذلك بزيادة قدر �الجهاد �ليومي �أو كثافته� .قر�أ �ملزيد
على �ملوقع www.vgregion.se/far

اإن التمرين اجل�سدي املنتظم هو الذي يعطي النتائج املرجوة على املدى البعيد
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�ذ� ح�صلت على و�صفة ملمار�صة �الأن�صطة �جل�صدية فاإن �صبب ذلك يعود �ىل
�أنه للن�صاط �جل�صدي �ملو�صوف لك �الأهمية نف�صها للمعاجلة مثل �أ�صكال
�ملعاجلة �الأخرى .كم يتم �لتكر�ر وكم هو عدد �ملر�ت وباأي طريقة �صتتم
ممار�صة �لن�صاط �جل�صدي هي �أ�صياء تتفق عليها مع �ل�صخ�س �لذي كتب
�لو�صفة لك .يف حالة �ملعاناة من �إعاقة يف �حلركة �أو �أي عو�ر�س �أخرى
جتعل من �ل�صعب عليك �لبدء يف ممار�صة �لن�صاط ،ر�جع خبري �لعالج
�لطبيعي للح�صول على �مل�صاعدة وللعثور على �أن�صطة منا�صبة.

�ملرحلة 1

قلل من فرت�ت جلو�صك هادئا .حدد ذلك �إىل ما ال يزيد عن � 4صاعات/يوم وال
جتل�س �أكرث من  30دقيقة م�صتمرة.

جلو�صك هادئا

�ملرحلة 2

زد �لن�صاطات �ليومية� .إن �لتو�صية �ل�صحية تنطلق من �أن تخطو ما ال يقل عن
 7000خطوة كل يوم.

�لن�صاطات �ليومية
( 7000خطوة)

�ملرحلة 3

زد �لتمرين �جل�صدي بدرجة �جهاد �أعلى.
�خرت �صكل �لتمرين �لذي تف�صله وحاول تنفيذه باأكرب قدر ممكن من �النتظام.

�لتمرين �جل�صدي

�إن �لن�صاط �جل�صدي هو و�حد من �أهم �الجر�ء�ت للحول دون وقوع عدد
كبري من حاالت �الأمر��س �ملختلفة ومعاجلتها .للن�صاط �جل�صدي �أثر موؤكد
عند معاجلة �الأمر��س مثل �أمر��س �لقلب و�ل�رش�يني ،مر�س �ل�صكري عند
كبار �ل�صن� ،رتفاع �صغط �لدم� ،رشطان �مل�رش�ن �لغليظ� ،لفُ�صال �لعظمي
وحاالت �الكتئاب �لطفيفة.

Farfolder_Arabiska_2012.indd 4-6

