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حول أنماط
 

 الحياة



 النشاط البدني 
ضرورة ألجسامنا 

 لقد ُخلقنا نحن البرش ليك نكون يف 
حالة من النشاط البدين. تؤدي األنشطة 
البدنية إىل العديد من اآلثار اإليجابية، 
كام أنها متنع اإلصابة باألمراض. بغض 

النظر عن العمر، فإنه مل يفت أوان 
 التخلص من الجمود وقلة الحركة 

وزيادة النشاط البدين.

زد من األنشطة البدنية 
في حياتك اليومية

توفر الحياة اليومية العديد من الفرص 
 لتعزيز النشاط البدين. أعامل املنزليه 
مثل التنظيف، واللعب مع األطفال 
 واألحفاد، والذهاب إىل املتجر سريًا 

عىل األقدام واستخدام الدرج بدالً من 
املصعد. ويفضل استخدام عداد 

الخطوات الذي ميكنك تنزيله عىل 
هاتفك املحمول وزيادة عدد الخطوات 

 أسبوعيًا. القليل من النشاط البدين 
أفضل من ال يشء عىل اإلطالق! 

التمرينات البدنية
احرص عىل مامرسة التامرين بانتظام!

تجنب الجلوس الدائم
احرص عىل الوقوف والحركة من الحني لآلخر!

زيادة األنشطة اليومية 
ل عن الحافلة مبكرًا! استعمل الدرج، وترجَّ

تجنب كثرة الجلوس
تجنب الجلوس لفرتات طويلة. واحرص 
عىل الوقوف والحركة من الحني لآلخر. 

كام يُفضل التبديل دامئًا بني وضعية 
الجلوس والوقوف.
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 أثناء التمرين، فإنك تؤدي بعض 
األنشطة التي تزيد من النبض وتجعلك 

 تشعر بالحرارة والقليل من اللهث.
 عليك مبامرسة املزيد من األنشطة 

 البدنية كل أسبوع، مثل امليش الرسيع 
أو التدريبات األخرى، ملدة ساعتني 

ونصف عىل األقل يف األسبوع. 
كام تتسم مترينات تقوية العضالت 

باألهمية أيًضا. ميكنك مامرسة التامرين 
يف املنزل أو الذهاب إىل صالة األلعاب 

الرياضية. ويرتك التَْمِرين مرتني يف 
األسبوع تأثريات صحية جيدة.



التركيز والتعلم

اللياقة البدنية

الرئتين

ضغط الدم

الضغط العصبي

الصحة العقلية

األلم

قوة العضالت

التوازن والتنسيق

المفاصل واألوتار

الدماغ

النوم

الثقة بالنفس  

المعدةواالمعاء
 واألوعية
الدموية

 سكر الدم 
والدهون

 التهابات المعدة
 واألمعاء

جهاز المناعة

التئام الجروح

الهيكل العظمي

البدنية األنشطة 
لها تأثيرات إيجابية على...
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ميكن للعديد من األشخاص زيادة نشاطهم 
البدين من تلقاء أنفسهم عن طريق تغيري 

بعض العادات يف حياتهم اليومية. إذا كنت 
تواجه مشكلة يف البدء بنفسك، عليك 
باالتصال بأخصايئ العالج الطبيعي من 

خالل الرعاية األولية. ميكن ألخصايئ العالج 
الطبيعي تقديم املشورة املناسبة لوضعك 

ولحالتك الصحية. ميكنك أيًضا الحصول 
 .)FaR( عىل وصفة طبية للنشاط البدين

لن تحتاج إىل خطاب إحالة.

يمكنك الحصول على 
مساعدة من أخصائي 

العالج الطبيعي

Box 3196, 103 63 Stockholm | Vasagatan 48
www.fysioterapeuterna.se | kansli @ fysioterapeuterna.se | 08-567 061 00
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