ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻳﻚ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻦ!
اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮع اﺷﺘﻐﺎلﺷﺎن ﺳﺎﻋﺖهﺎﯼ زﯾﺎد را ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻣﯽﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻋﺎدﯼ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺁرﺗﺮوزو ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮس و هﻴﺠﺎﻧﺎت روﺣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
ﻣﻌﻨﻮﯼ اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ...

ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﮏ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻦ!
ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ادارﯼ را در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز را ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﮐﺎرﯼاش
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﯾﻢ .او از ﺻﺒﺤﺪم ،ﺁﻏﺎز وﻗﺖ ادارﯼ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را در ادارﻩ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎرﯼ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮاﻓﻴﮏ ،اﺳﺘﻨﺸﺎق هﻮاﯼ
ﺁﻟﻮدﻩ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯼ ﺷﻬﺮ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺸﺎهﺪﻩ رﻓﺘﺎرهﺎﯼ ﻧﺎهﻨﺠﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺼﺒﻴﺖ راهﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل را هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎ ﺁرام و ﺑﺎز ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺗﮑﺮار هﻤﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮا؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻓﺎرغ از ﻟﺬاﯾﺬ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽهﺎﯼ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮﮔﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.

در ﮐﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯼ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁرﺗﺮوز،
ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و  ...ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ هﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻨﯽ و ﺁرﺗﺮوز
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم اﻧﺪام هﻨﮕﺎم ﮐﺎر اهﻤﻴﺖ زﯾﺎدﯼ دارد .دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ در ﮐﺘﺎب "ورزش ،درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎ"
ﺿﻤﻦ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات هﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدن و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺴﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

وﯼ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺁوردﻩ اﺳﺖ :ﺑﺪن اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاﯼ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯼ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁرﺗﺮوز
ﮔﺮدن ،ﮐﻤﺮ ،زاﻧﻮ ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻤﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻃﻮل ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻤﻴﺪﻩ در ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰهﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻀﻼت ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺮط ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر
واردﻩ ﺑﻪ ﻃﺮف زاﻧﻮهﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﺎﯾﻌﺎت زاﻧﻮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮﯼﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺪن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﮕﻦ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دردهﺎﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺎﻧﻪ ،ﮔﺮدن و دﺳﺖهﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دهﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪم زدن در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن از ﺷﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺪنﺷﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺁرﺗﺮوز زاﻧﻮ ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﻧﯽ در اﺳﺘﺨﻮان زﯾﺮ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﺛﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ
زاﻧﻮهﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻦ در ﻃﻮل روزهﺎﯼ ﮐﺎرﯼ ﺑﻪ دردهﺎﯼ زاﻧﻮ ،ﻋﻀﻼت ﺳﺎق
و ران ﺑﻪﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﻃﺮز ﻧﺸﺴﺘﻦ روﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﻴﻤﻦﮔﺎﻩ ﺳﻔﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻩ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ،ﭘﺎهﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻄﺢ در روﯼ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻟﮕﻦ و ﺷﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﯽ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽهﺎﯼ ﭼﺮﺧﺪار ،دوار و ﮐﻮﺗﺎﻩ ﯾﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺮم ﭘﺮهﻴﺰ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ در
ﺁرﺗﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات دژﻧﺮاﺗﻴﻮ و ﻣﺨﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎﺟﻮر ﺑﺪن در ﻧﺸﺴﺘﻦ
روﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ،از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺸﺎر واردﻩ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدﯼ در
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻩهﺎﯼ ﮐﻤﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ وزن ﺑﺪن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﻴﻨﻪاﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼ
ﻣﺰﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺁرﺗﺮوز اﺳﺖ.

ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
در ﮐﺘﺎب "ورزش ،درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﯾهﺎ" ،ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ﺁوردﻩ اﺳﺖ :از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﺁرﺗﺮوز و ﭼﺎﻗﯽ در زﻧﺎن ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻼش ﺧﻮد را در ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ وزن ﺑﺪن ﺧﻮد و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎﯼ
ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ادارﯼ ﺑﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻴﮑﯽ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﮐﻪ در اﺛﺮ دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺁﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺖهﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ادارﯼ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮ هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﯼ و ﻧﻮع
ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺨﻔﻴﻒ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺰون ﺑﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﮐﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺁرﺗﺮوز ﻧﺒﺎﯾﺪ هﺮﮔﺰ در وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﺎرﯼ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ هﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ زاﻧﻮ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ از ﻣﻔﺼﻞ ران ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﯼ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ زﯾﺮ ﭘﺎهﺎ ﻗﺮار داد و ﮔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ زاﻧﻮ روﯼ زاﻧﻮﯼ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﻮس ﮐﻤﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ ﺷﻮد.

ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻧﺸﻴﻨﯽ و ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯼ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ
از ﻋﻮارض ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﯽ روز و ﺑﺮاﯼ ﺳﺎلهﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎدﯼ  -در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ورزش و ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد  -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻨﺪهﺎ ،ﭼﺮﺑﯽهﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦهﺎ و وﯾﺘﺎﻣﻴﻦهﺎ وارد
ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻧﻈﺮ هﻀﻢ و ﺟﺬب دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻨﺪهﺎﯼ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺎﻓﺖهﺎﯼ ﺑﺪن از
ﺟﻤﻠﻪ در داﺧﻞ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ،اﻃﺮاف ﻣﻌﺪﻩ ،ﺳﻄﺢ رودﻩهﺎ و زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ رﺳﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺮﺧﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰﯼ
در اﯾﻦ ﻣﻴﺎن وﺧﻴﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ رﺳﻮب ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮوق ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ذرات ﭼﺮﺑﯽ در ﺁﻏﺎز،
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻼﮎهﺎﯼ ﺑﺰرگ ﭼﺮﺑﯽ در ﻋﺮوق ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰ رﺳﻮب ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﮑﻠﺮوز
و ﺳﻔﺘﯽ ﻋﺮوق و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدﯾﺎد ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺁﯾﻨﺪﻩاﯼ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﻋﺮوق
ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎرﯼ ،داراﯼ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ،
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻗﻨﺪ و در ﮐﻞ ﻣﺮدان ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰﯼ در
اﻓﺮاد ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﺪ و ﭼﺎق و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاب و ﭘﺮﮐﺸﻤﮑﺶ دارﻧﺪ هﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ورزش ،ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻩ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﯼ از هﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎ و ﻋﻮارض ﺁﻧﻬﺎ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدت
روزاﻧﻪ اﺳﺖ .از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮهﺎﯾﯽ از ﻣﻨﺰل ﺗﺎ ادارﻩ را ﮐﻪ در
ﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ ﯾﺎ ﺁهﺴﺘﻪ دوﯾﺪن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﺮﻣﺶ و ورزش ﺳﺒﮏ ،ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎزدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ رﯾﻮﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ادارﻩ ﺑﺎ ﻗﺪم زدنهﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ روزاﻧﻪ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ هﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮﯼ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﯾﺪهﺎﯼ ﺟﺎرﯼ در ﺧﻮن ﮐﻪ در ﺟﺪار ﻋﺮوق رﺳﻮب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺷﻮد و هﻢ از ﺑﺮوز دردهﺎﯼ ﮔﻮارﺷﯽ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺤﺮﮎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزش ﯾﺎ ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ ﭼﻮن ...
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ورزشهﺎﯼ ﻣﻼﯾﻢ ﯾﺎ هﻤﺎن ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ ﺳﺒﺐ ازدﯾﺎد ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪرﯼهﺎﯼ ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺒﯽ و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﯾﻤﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮدﻩ و ﺳﺒﺐ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ و ﻗﻨﺪ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻟﺮﯼ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
هﻤﭽﻨﻴﻦ ورزش ﺳﺒﺐ درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺳﺒﺐ ﮐﺎهﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮون دﻩ ﻗﻠﺒﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ورزش ﻧﻴﺎز اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﮐﺎهﺶ دادﻩ و ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺧﺼﻮﻣﺖهﺎﯼ ﻧﻬﻔﺘﻪ از ﺑﺪن ،از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن ﭘﻨﺪارهﺎ و ﮔﺮاﯾﺶهﺎﯼ ﺧﺸﻢ ﺁﻟﻮد ،ﺑﺮوز ﺁراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺷﺢ هﻮرﻣﻮنهﺎﯼ
ﻧﺸﺎط ﺁور و ﺿﺪ دردﯼ ﭼﻮن ﺁﻧﺪورﻓﻴﻦ و ﺁﻧﮑﻔﺎﻟﻴﻦ را ﻣﯽﺷﻮد.

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪﯼ و ﺁﺛﺎر روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺁن
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻔﻌﻠﯽ ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب "ورزش ،درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎ" ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮس و هﻴﺠﺎﻧﺎت
روﺣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ و دﻟﺴﻮزﯼ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺧﻄﻴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺣﺴﺎس وﻇﻴﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺁن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ
و ﺑﻪ دور از هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﯾﺪادهﺎﯼ اﺳﺘﺮس زاﯼ روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﯾﮏ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﯾﺎ رﺋﻴﺲ و ﻣﺴﺌﻮول ادارﻩ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﺁﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدﯼ ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد.

ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺁﺳﻴﺐهﺎﯼ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرهﺎﯼ روﺣﯽ از دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﯽ و ﻏﺪﻩ هﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ،ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ هﻮرﻣﻮن  ACTHﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ هﻮرﻣﻮن از راﻩ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻏﺪﻩ ﻓﻮق ﮐﻠﻴﻪ رﺳﻴﺪﻩ و ﺁن را وادار ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ هﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرﺗﻴﺰول
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ هﻮرﻣﻮن اﻓﺰون ﺑﺮ ﺁﺛﺎر ﻣﻔﻴﺪ ،اﻧﺴﺎن را از هﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ﻣﯽرهﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎب اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮد ،ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﻴﺪهﺎﯼ ﭼﺮب و دﯾﮕﺮ ﭼﺮﺑﯽهﺎﯼ
ﺧﻮن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ازدﯾﺎد ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس هﻮرﻣﻮنهﺎﯼ اﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﻮراﭘﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ )ﻧﻮرﺁدرﻧﺎﻟﻴﻦ( ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﺪﻩ و رﯾﺘﻢ ﻧﺮﻣﺎل ﻗﻠﺐ را هﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ هﻮرﻣﻮنهﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﻣﻘﺎوم و ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻮﯾﻢ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺳﺘﺮس
ﻋﺎﻃﻔﯽ را در ﺧﻮد ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻴﻢ در ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎرﯼهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﯼ هﺎﯼ
ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﻒ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ.

در دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش ﻧﻴﺰ ،اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻮع و دردهﺎﯼ ﺷﮑﻤﯽ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
اﺷﺘﻬﺎ ،ﺳﻮء هﺎﺿﻤﻪ ،ﺳﻮزش ﺳﺮدل ،ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ و ﺣﺘﯽ زﺧﻢهﺎﯼ ﻣﻌﺪﻩ و اﺛﻨﯽﻋﺸﺮ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺮس
ﺣﺘﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺎزاﯾﯽ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ هﻢ ﻧﻘﺶ دارد.

 ....و ﺑﺎزهﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﻮارض ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد .ﺁﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ،ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻋﺪم ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در روز
ﮔﺎهﮕﺎهﯽ ﺳﺮدردهﺎﯼ ﺧﻔﻴﻒ ،ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ و ﺣﻤﻼت ﻣﻴﮕﺮﻧﯽ را هﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دارد .در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﭘﺸﺖﻣﻴﺰﻧﺸﻴﻦهﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪﯼ ﭼﻪ ﮐﻨﻴﻢ؟
"ورزشهﺎﯼ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺒﮏ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ" اوﻟﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺁن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮﯼ هﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ روﺣﻴﻪ ﺷﺎداب و
ﺑﺸﺎش و دورﯼ از ﯾﺄس و ﻧﻮﻣﻴﺪﯼ ،ﺣﻔﻆ اﺣﺴﺎس ﺁراﻣﺶ و ﺑﺎزهﻢ اﻧﺠﺎم ورزشهﺎﯼ ﺳﺒﮏ و ﻣﺴﺘﻤﺮ روزاﻧﻪ ،دوﯾﺪن
در هﻮاﯼ ﺁزاد ﺑﻪﻃﻮر ﺁهﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﻴﺎدﻩ روﯼ در ﻣﺴﻴﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﭘﺎرﮎهﺎ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ

