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 فعاليت بدني در پيشگيري از سرطان 

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 هايي به بيماران توصيه

  دقيقه فعاليت بدني داشته باشيد.  30روزانه حداقل 

 بدني فوائد فعاليت

ستند طوالنيعمر  ست كه فعاليتمردان و زناني كه از لحاظ بدني فعال ه ساني ا بدني ندارند. افراد فعال در معرض خطر تر از ك

 ها و شرايط نامساعد بدني مانند موارد ذيل قرار دارند:كمتر ابتال به بسياري از بيماري

  مقعد  –سرطان روده 

  سرطان پستان 

  اضافه وزن و چاقي 

 ي قلبي عروقي بيمار 

  سكته مغزي 

  مرض قند 

  فشار خون باال 

  پوكي استخوان 

 كند تا موارد ذيل را انجام دهند:بدني منظم به افراد كمك ميبه عالوه فعاليت

  كنترل وزن 

  افزايش سطح انرژي 

تر خواب عميق 

  بهبود روحيه و اتكا به نفس 

  مقابله با تنش 

 سالها از بعد حتي بدني فعاليت افزايش  دهد كهبراي بيماراني كه تحرك كافي ندارند خبرها خوب است. شواهد نشان ميحتي 

شد شديد نبايد لزوماً نيز فعاليت و. دهد كاهش را خطرمرگ تواندمي تحركيبي  حداقل مدت به سريع زدن قدم مثال، براي. با

ي دارد از جمله خطر مرگ زودرس، بيماري قلبي، سكتة مغزي، مرض قند و سرطان سالمت در بسياري فوائد روز در دقيقه 30

 دهد. روده را كاهش مي

 بدني در اياالت متحده زمينة فعاليت

درصيييد  60اند. بيش از تحركبدني، بزرگسييياالن و نوجوانان به طور قابل توجهي بيدر آمريكا عليرغم فوائد بسييييار فعاليت

ساالن در فعاليت شركت نميبرزگ شي  ص25كنند و هاي منظم ورز ست د تقريباً كامالً بيدر شده ا ستند. چين برآورد  تحرك ه

شوند كه نسبت به خطر دخانيات به عنوان مرگ در سال مي 000/300تحركي و رژيم غذايي نامناسب با همديگر باعث كه بي

 هاي قابل پيشگيري در درجة دوم قرار دارد. مسبب مرگ

 اران دربارة فعاليت بدني توصيه به بيم



شود. و هايي كه در اين رابطه ارائه ميهاي بدني اهميت بيشتري يافته است و راهنماييبه مرور زمان توصيه براي انجام فعاليت

توسط ادارة كل جراحي، كالج آمريكايي داروهاي ورزش و مؤسسه ملي سالمتي نيز صحه گذاشته شده است آنست كه حداقل 

 عاليت بدني سبك در بيشتر روزهاي هفته در سالمتي بسيار اهميت دارد. )به اطالعات درون كادر مراجعه شود(. دقيقه ف 30

 چه و بيمار چه افراد همة و است پذيرامكان دقيقه 5 از كمتر در تأييد مورد بدني هايفعاليت انجام  به بيماران توصيه كنيد كه

آميز مورد استفاده قرار گرفته است، دستورالعمل كه در ترك سيگار نيز به طور موفقيت 5. باشند داشته بدني فعاليت بايد سالم

 تواند با تغييراتي براي توصية فعاليت بدني نيز مورد استفاده قرار بگيرد: مي

 شان در حال حاضر سئوال كنيد. از همة بيماران دربارة ميزان فعاليت بدني

 ليت بدني از جمله فعاليتهاي بدني در محل كار، در خانه و زمان فراغت سئوال كنيد. دربارة نوع، تناوب و مدت زمان فعا 

  دقيقه در روز بوده يا خير.  30مشخص كنيد كه آيا فعاليت بدني كمتر و يا بيشتر از حداقل زمان توصيه شدة 

  .اين اطالعات را در نمودار مربوط به بيمار مستند كنيد 

 نيد كه از لحاظ بدني فعال باشند. به همة بيماران توصيه ك

  دقيقه در روز فعاليت بدني داشته باشند.  30با بيان واضح، محكم و كامالً شخصي به بيماران توصيه كنيد كه حداقل 

 نظر بيمار را نسبت به فعاليت بدني ارزيابي كنيد. 

 شك و خود بيمار براي تعيين اهداف كند. )به كادر بعدي در رابطه با منطقي كمك مي درك آمادگي بيمار براي تغيير، به پز

 مراحل تغيير مراجعه كنيد(. 

 ست، اشبدني فعاليت افزايش  اگر بيمار مايل به  تأكيد بدني فعاليت افزايش فوائد بر و دهيد قرار اختيارش در را اطالعات ني

 . كنيد

 ب ذكر شده در ذيل، وي را ياري كنيد. اگر بيمار مايل به افزايش فعاليت بدني باشد، مطالق رئوس مطال 

  بيماراني را كه در حال حاضر فعال هستند ترغيب و همياري كنيد و به آنها يادآوري نماييد كه افزايش زمان و شدت فعاليت

 بدني فوائد بيشتري براي سالمتي خواهد داشت. 

 همكاري كنيد. تر شوند،با بيماراني كه تمايل دارند تا فعال

 شدن بر موانع شناسايي كنند. ع بالقوه را شناسايي كنيد و به بيماران كمك كنيد تا روشهاي چيرهموان 

 اند توصييييه كنيد تا به آهسيييتگي فعاليت بدني را آغاز كنند و به تدريج فعاليت خود را به بيماراني كه مدتي غيرفعال بوده

 افزايش دهند. 

  كمك كنيد تا نوع، شييدت و زمان و تناوب فعاليت براي برطرف كردن نياز در مورد سييالمتي ورزش كردن صييحبت كنيد و

 ريزي شود. بيمار برنامه

 پيگيري كنيد: 

  پيگيري براي حمايت از تغيير رفتار موفق، تقويت توصيييه و نيز بررسييي موانع موجود و يا موانعي كه به وجود خواهند آمد

 ضروري است. 

 هاي عملي ارائه دهيد. فقيت بيماران را تبريك بگوييد. بازهم آنها را ترغيب كنيد و توصيهنتايج مثبت را ارائه دهيد و مو 

 دهد كه دفعات، نوع و اش مهم است. مطالعات نشان ميبدنيتقويت روحية بيمار براي كمك به بيمار در حفظ ميزان فعاليت

 مدت زمان تقويت روحيه اساس موفقيت در تعامل رفتاري است. 

  .به بيماران كمك كنيد تا اهداف خود و موانع را مجدداً ارزيابي كنند 

 فعاليت بدني سبک 

شدة تواند به بيماران كمك كند تا فعالهاي مختلفي وجود دارد كه ميورزش صيه  شوند و به زمان تو دقيقه  30تر 

ها براي افزايش فعاليت در افراد روي يكي از بهترين انتخابفعاليت بدني سيييبك در روز برسيييند. براي مثال پياده

تحرك است. پياده روي براي همه ميسر است و فعاليت متداول زمان فراغت حتي در بين افراد سالمند و گروههاي بي

باشد. به عالوه در پياده روي امكان مجروح شدن كمتر كم درآمدي كه به خصوص با مشكل كم تحركي مواجهند مي

 طول زمان امكان پذير است. روي در است و تنظيم پياده



 هاي سبك عبارتند از: مثالهايي از فعاليت

 ( ساعت در كيلومتر 5/14 تا 5/9  سواري دوچرخه      كيلومتر در ساعت( 8تا  55روي سريع )پياده

  تفريحي شناي                                     از پله باالرفتن

  وسايل حمل بدون گلف                                               باغباني

 رقص                                   برف پارو كردن

  وزن كنترل ورزشهاي                                     آوري برگجمع

  كردن بازي فريزبي                                  جاروبرقي كشيدن

 بسكتبال                     ها و كف زمينشستن پنجره

 بد ني هاي براي كمک به بيماران به منظور غلبه كردن بر موانع فعاليتتوصيه

سايي و  شنا شخص را  سر راه هر  موانع بالقوه زيادي براي فعاليت بدني وجود دارد و اين نكته اهميت دارد كه موانع موجود بر

 شدن براين موانع پيدا كنيد. هايي براي چيرهروش

 عالقه  عدم

 بريد هاي مختلف را امتحان كنيد تا آنهايي را كه از انجامشييان لذت ميورزشييهاي متعددي براي انتخاب وجود دارد. فعاليت

 بيابيد. 

 توانند به محض شروع از فوائد ورزش سود ببرند. حتي كساني كه هرگز ورزش نكرده اند مي 

 ليت شديد بدني ضرورتي ندارد. به خاطر داشته باشيد كه براي سالمتي بدن فعا 

 اند. فعاليت بدني فوائد بسياري دارد كه انرژي بيشتر، خواب بهتر و روحية بهتر از آن جمله 

  .به عضويت يك گروه ورزشي درآييد تا فعاليت بدني را به يك رويداد اجتماعي بدل كنيد 

 هاي جديد به كالس برويد. براي امتحان ورزش 

 ده و دوسيييتان را به ورزش كردن با خودتان ترغيب كنيد تا هم از شيييما حمايت كنند و هم به بهبود وضيييعيت افراد خانوا

 شان كمك شود. سالمتي

 مر احل تغيير 

فرآيندي است كه نياز به زمان بدني به همة بيماران بايد توصيه كرد كه فعاليت بدني داشته باشند. اما افزايش فعاليت

كند، درك اين نكته كه بيمار تا چه و تالش دارد. در حاليكه پزشييك نظر بيمار را نسييبت به ورزش كردن ارزيابي مي

حد براي تغيير آمادگي دارد براي وي مهم اسييت. يك تئوري آموزنده كه در بررسييي تغيير رفتار مورد اسييتفاده قرار 

اسييت كه بر مراحل تغييري كه اشييخاص به ميزان متفاوت پيشييرفت و يا  *غيير رفتار اسييتاي تگيرد، مدل فرانظريه

شك قادر كند. حتي اگر بيمار براي فعاليتكنند تمركز ميعقب گرد مي ست پز شد، ممكن ا شته با بدني آمادگي ندا

 اي به مرحلة ديگر كمك كند. باشد به بيمار براي گذار از مرحله

ماه آينده فعاليت خود را افزايش دهد. براهميت  6ر از لحاظ بدني فعال نيسيت و قصيد ندارد تا قبل از تأمل: بيما -1

 فعاليت بدني تأكيد كنيد و اطالعات ارائه دهيد. 

تر شييود. از لحاظ بدني فعالماه آينده فعاليت  6بدني ندارد اما قصييد دارد تا تأمل: بيمار در حال حاضيير فعاليت -2

 . شود بدني فعاليت افزايش به ملزم تا كنيد كمك او  بيمار را حمايت كنيد و به او انگيزه بدهيد و به

كند. براي شناسايي ريزي ميكند و يا در عرض يك ماه آينده برنامهتر شدن اقدام ميسازي: بيمار براي فعالآماده -3

 راي اجرا همكاري كنيد. ريزي باهداف شخصي و برنامه

 باشد. ماه است كه فعال مي 6اقدام: بيمار در حال حاضر فعال است اما كمتر از  -4

 اهداف و مشكالت بيمار را مجدداً بررسي كنيد. 

 بدني داشته است. ماه يا بيشتر به طور منظم فعاليت 6حفظ وضع موجود: بيمار به مدت  -5

 ر صورت نياز اهداف و مشكالت را مجدداً بررسي كنيد. همچنان از بيمار حمايت كنيد و د



اي: گذشييتن از مرزهاي سيينتي درمان. هوم وود، ايلينويز: * پروچاسييكاجي او و ديكلمنت سييي سييي. روش فرانظريه

 .1984داوجونز/ ايروين 

 كمبود وقت 

 شما لزوماً نبايد در يك مرحله ان شيد كه فعاليت بدني روزانة  شته با شود. حتي فعاليتبه خاطر دا اي در دقيقه 10هاي جام 

 اي در روز بدل شود. دقيقه 30تواند به فعاليت هر مرحله، خيلي سريع مي

  .به آهستگي شروع كنيد و به تدريج فعاليت بدني را افزايش دهيد 

 هاي اضافي را در برنامة روزانة خود بگنجانيد. فعاليت

 وزي كنيد. ردر زمان استراحت ميان روز، پياده 

  .به جاي استفاده از اتومبيل، پياده به فروشگاه يا ادارة پست نزديك محل زندگي خود برويد 

 روي كنيد. اتومبيل خود را دورتر از محل مورد نظر خود پارك كرده و تا ورودي آن محل پياده 

  .به جاي استفاده از آسانسور از پله استفاده كنيد 

 هاي كامپيوتري اختصاص دهيد. ماشاي تلويزيون يا بازيزمان كمتري را به ت 

  .هنگامي كه نزد خانواده يا دوستان هستيد زماني را به ورزش كردن اختصاص دهيد 

  ندمي انرژي ميزان افزايش و روحيه بهبود با كردن ورزش كه شيييويد يادآور خود به  بهترين تا كند كمك شيييما به توا

 نيد. بك وقت از را برداريبهره

 عدم حمايت 

 ايد و از آنها بخواهيد تا شما را ترغيب كنند. به دوستان و افراد خانوادة خود اطالع دهيد كه فعال تر شده 

  .از ديگران بخواهيد تا همراه شما ورزش كنند 

 هاي اجتماعي خود را با ورزش كردن همراه كنيد. فعاليت 

 هاي جديد را توسعه دهيد. با پيوستن به گروههاي پياده روي و تورهاي ورزشي محلي دوستي 

 فقدان انرژي 

 صبح زود طوري برنامه ضي ها از ورزش كردن در  ستيد انجام دهيد. بع ريزي كنيد تا فعاليت بدني را هنگامي كه پرانرژي ه

بدني داشييته باشييند. براي تنظيم سيياعت ورزش، برنامة كاري و اليتاي دوسييت دارند كه به هنگام غروب فعبرند و عدهلذت مي

 ميزان انرژي خود را در نظر بگيريد. 

  به آهستگي شروع كنيد و به تدريج فعاليت بدني خود را افزايش دهيد. زياده روي نكنيد چرا كه ممكن است شما را خسته

 كند. 

 تواند به شييما كمك كند تا راحت تر بخوابيد )اما در صييورت امكان مي به خاطر داشييته باشيييد كه انجام فعاليت بدني منظم

 درست قبل از خواب ورزش نكنيد چرا كه ممكن است خوابيدن را دشوارتر كند(. 

 شويد كه ورزش كردن به طور منظم مي شما را به خود يادآور  شما را بهتر كنند و در طول زمان ميزان انرژي  تواند روحية 

 افزايش دهد. 

 فقدان انگيزه 

 ريزي كنيد. فعاليت بدني را به عنوان قسييمتي از برنامة روزانه و هفتگي خود درآوريد و برنامة خود را يادداشييت ابتدا برنامه

 كنيد. 

  .يك مربي خصوصي بيابيد تا به شما انگيزة بيشتري دهد 

  به يك گروه ورزشييي بپيونديد، به كالس ورزش برويد يا يك همراه ورزشييي بيابيد. احتماالً اگر كسييي به عنوان همراه روي

 شما حساب كند بهتر ورزش خواهيد كرد. 

  اهداف قابل دسيييترس براي خود تعيين كنيد. براي مثال يك گام شيييما را تهيه كنيد و تعداد گام هايي را كه در طول روز

 داريد محاسبه كنيد. آنگاه اهداف جديدي براي خود در نظر بگيريد.  برمي



 سواري يا گلف را انتخاب كنيد. هايي كه از انجامشان لذت مي بريد مانند رقصيدن، باغباني، دوچرخهفعاليت 

 تر شود. به هنگام ورزش كردن به موسيقي گوش دهيد تا فعاليت بدني مفرح 

 ي را امتحان كنيد يا به برنامة روزانة خود تنوع دهيد. انواع جديد فعاليت بدن 

 ترس از مجروح شدن 

  .به آهستگي شروع كنيد و ميزان فعاليت بدني خود را افزايش دهيد 

 ديدگي، بدن خود را گرم كنيد و يكباره از حركت باز نايستيد. براي جلوگيري از آسيب 

 انتخاب كنيد.  اقل خطر را به همراه دارند،روي كه حدهايي مانند رقص و پيادهفعاليت 

 سواري و اسكي تفريحي را انتخاب كنيد. هاي سبك مانند شنا، دوچرخهاگر نگران فشار برروي مفاصل تان هستيد، ورزش 

 هاي راحت و حفاظ چشم استفاده كنيد. همواره از تجهيزات مناسب ورزش مانند كاله ايمني، زانوبند، كفش 

 ل ثابت مانند دوچرخة ثابت و يا دستگاه پاروزني ثابت استفاده كنيد. از وساي 

 خطر صحبت كنيد. هاي بدني بيبا پزشك معالج خود دربارة انواع فعاليت 

 عدم مهارت 

روي، باالرفتن از پله يا آهسته دويدن را كه نياز به مهارت خاصي ندارد انتخاب كنيد. هايي نظير پيادهفعاليت 

 س ورزش برويد تا هم تفريح كنيد و هم مهارت جديدي بياموزيد. به كال 

 فقدان منابع 

  .دوستان يا همسايگان را براي همراهي در پياده روي دعوت كنيد 

 سته دويدن، طناب بازي، ورزشهايي نظير پيادهفعاليت سيله را روي، آه سبك بدون و سايل هاي  سهيالت و و كه نياز به ت

 خاص ندارد انتخاب كنيد. 

 روي كنترل كنيد. هاي ورزشي نظير پياده روي در طبيعت يا تورهاي پيادههاي محلي را براي يافتن برنامهروزنامه 

 ان و بخش تدر محل زندگي خود به دنبال راههاي مناسب و ارزان ورزش كردن باشيد. براي مثال پارك نزديك محل زندگي

ها و گروههاي هاي ورزشي ارائه كنند. بعضي از مراكز خريد و مراكز اجتماعي نيز برنامهتفريحي محل كارتان ممكن است برنامه

 ها هستند. هاي ژيمناستيك، مدارس، كليساها و بيمارستاندهند و ساير منابع شامل سالنورشي نيكوكارانه ترتيب مي

 هاي بيشتري بگيريد. نترنت اطالعات و ايدهاز منابع قابل اتكا در اي 

شته كلديس سرطان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -منبع مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا

 88971700تلفن:  -1386حيان، 

  


