
  

 

اگر به چاقی بعنوان یک عامل تهدید کننده سالمتیی  

نگاه کنیم، می توان نام بیماری را به آن نسبت داد و   

همانطور که در صورت بروز سرماخوردگی شما بدنبال 

راه های درمانی خواهید رفت، در صورت بروز پیدییده   

چاقی و اضافه وزن نیز شما نیاز به راه های درمانی و   

 بازگشت به حالت طبیعی خواهید داشت.

توجه به اینکه چاقی و اضافه وزن اثرات مینی یی بیر       

عروقی، احتمال بروز دیابت و مکشیالت  -سیستم قلبی

گوارشی و مشکالت م صلی دارد، لذا توجه بیه ایی        

 پدیده و درمان آن نیز امری ضروری است.
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اب مزهرااااااااا اقر اره بسیمرناهزارههادمناقر م ا م   

خوهدیدایمفتاکهابهاشمماتضمینا  اقدنداقراکما

ا   اااا تریناز م اوابماکماترینا یزه اتحرکاالغر

اب ماااااااا اد م شوید.اه مابمیدابدهنیدابیشتراهیناروش

 بمزگشتاسریعاواشدیدتراهزا بلادمرههاهست.

هیناتبلیغمتابدنبملابدستاآورق اپولابیش ت رااا

دستنداواقلشم ابرهناشممانسوختهاهست.اشک مااا

اف ط  ااااا بنداواشلوهرکادمناالغرنابماعرقاکرق 

اواااا  یزه اآبابمفتادمناشممارهاکمدشا  اقد د

 رب ادمادمچنم اسرجمناخوقشم ادستند،اکرما

ا   ااااا دمناالغرنانیزابمابمالابرق اق مادمیناک مر

کننداواقرانهمیتادیچاکدهماهثراوه ع ارهانخوهدندا

 قهشت.

بهایمقاقهشتهابمشیداهیمناتریناروشاکمدشاوز ا

هستفمقهاهزاروشادمناخوقابد ایعن ادمم ا

 فعملیتابدن ابرهناسوزهند ا رب ادمست.
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 روشاترکیب :

در ای  روش ابتدا فرد توسط متخصصی  پزشکی از لحاظ 

مشکالت متابولیکی مورد بررسیی قیرار میی گیییرد و              

فاکتورهایی مانند تیروئید، قند، مشیکیالت گیوارشیی و         

 هورمونی مورد بررسی قرار می گیرد.

در مرحله بعد با کمک متخصص تغذیه برنیامیه ایذاییی       

 شامل تمام مواد اذایی مورد نیاز بدن تهیه می گردد.

در مرحله سوم مربی ورزش بر اساس س ، جنیسیییت و      

وضعیت سالمت، شما را به سمت فعالیت ورزشی متناسب 

سوق می دهد و برنامه تمرینی را به شما پیشنیهیاد میی      

 دهد تا بتوانید بدن خود را به فرم مناسب برسانید.

در مرحله چهارم در صورتی که فرد با مشکالتی از قبیییل   

پرخوری عصبی همراه باشد یک متخصص مشاوره سالمت 

روان وارد عمل خواهد شد و به شما کمک می کند تا بیر    

 ای  مشکل البه کنید.
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چاقی به علل مختلف می تواند بر روحیه شما اثر من یی  

 بگذارد:

 کنایه های اطرافیان 

 سختی در تحرک و جابجایی و انجام امور روزمره 

 اثرات من ی بر سالمت عمومی 

 .لباس های مورد عالقه تان را نمی توانید بپوشید 

    با اندازه صندلی ها مخصوصا صندلی وسایل نقلیییه

 عمومی مشکل دارید.

 .خرید و تهیه لباس برایتان سخت تر خواهد بود 

   عوارض ناشی از چاقی بر بدن شما را درگیر فرآینید

 های درمانی خسته کننده می کند.

 و  اینگونه بر روح و روان شما اثر می گذارد.

اقر  من  ااااایکی از روش های دگیر درمان چاقی  روه 

 است.

ای  روش معموال با نظر متخصص ممک  است بصیورت    

تکنیک های تمرینی، جلسات گ تگو و گیاهیی اوقیات      

همراه با دارو درمانی صورت می پذیرد تا فرد بیتیوانید      

اعتماد به ن س خود را جهت ادامه مسیر کیاهیو وزن     

بدست آورد و همچنی  مشکالتی از قبیییل پیرخیوری       

 عصبی را بهبود دهد.

هنگاهی که شما با پدیده چاقی رو به رو هسیتییید      

ممک  است به سمت مشکالت روانی مانند افسردگی 

و استرس و اضطراب کشیده شوید. چرا که نه تنیهیا    

اطرافیان شما را چاق خطاب می کنند، خود شما نیز 

اعتماد به ن ستان را نسبت به اندامتان به مرور زمیان  

 از دست خواهید داد.

پیگیری یک برنامه منظم فعالیت بدنی که متناسیب  

با وضعیت جسمانی و عالقه شما باشد، با باال بیردن    

متابولیسم و میزان سوخت و ساز بدن و همچینییی     

افزایو قدرت عضالت و فرم دهی بدن و کیاهیو       

میزان چربی زیر پوستی موجب افزایو اعتمیاد بیه     

 ن س شما می گردد.

 هقه هارههادمناقر م ا م  :

 ورزشاوافعملیتابدن 

بدن برای اجرای کلیه اعمال روزانه و فعالییت هیای     

خود نیاز به صرف انرژی دارد که ای  انرژی از قینید     

موجود در خون و عضالت و ذخیره کبد،  سوخیت و    

ساز چربی های موجود در بدن تامیی  میی گیردد.        

هرگاه میزان کالری دریافتی از میزان سوخت و سیاز    

بدن از ذخیره موجود و مواد بدست آمده بیشتر باشد، 

بدن اقدام به ذخیره مازاد انرژی بصورت چربیی میی     

 نماید. 

با توجه به عصر ماشینی و کم تحرک امروز، معیمیوال   

میزان تغذیه و کالری دریافتی نسبت به میزان فعالیت 

و مصرف بدن کمتر است و در نتیجه ذخییره سیازی     

بدن منجر به بروز چاقی می گردد. حال اگر در ایی      

بی  فرد استعدادهای زمینه ای میانینید بیییمیاری           

ها،وراثت، تغذیه ناسالم را نیز داشته باشد، مزیید بیر     

 علت خواهد شد.

هنگامی که شما یک فعالیت ورزشیی و بیدنیی را            

بصورت سازماندهی شده و اصولی دنبال می کینییید      

میزان مصرف انرژی خود را نسبت به دریافت باال می 

برید و بدن ای  میزان از انرژی اضافی مورد نیاز را از   

طریق سوخت سهمی از چربی های ذخیره تامی  می 

 ک  د که موجب کاهو وزن می گردد.
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