
 هل يؤثر منط حياتك عىل صحتك؟
هل أنت معرض للمعاناة من حالة صحية 

بسبب ذلك؟  

مارس النشاط البدين
مامرسة النشاط البدين رضورية للعيش حياة صحية ولتأثريها 

اإليجايب عىل عافيتك البدنية والنفسية واالجتامعية. ولقد ثبت 

أن النشاط البدين ولو استغرق مجرد 30 دقيقة يف اليوم له فوائد 

صحية وميكن أن يزيد من متعتك الحياتية.  

وميكن أن تساعدك مامرسة النشاط البدين عىل تخفيض وزنك، 

وتعزيز تقديرك لذاتك وتحسني وظائفك العقلية، وميكن لهذا أن 

يساهم يف خفض مخاطر التعرض ملرض يف القلب والسكري ويف 

خفض ضغط الدم لديك. 

وقد تبنّي أن زيادة النشاط البدين الذي متارسه خالل يومك بنسبة 

قليلة أو معتدلة قد يخفض كثرياً من احتامل وفاتك صغرياً يف 

السن - خاصة بعد سّن الستني. ويتعاظم احتامل وفاة األشخاص 

كثريي الجلوس قبل بلوغ سن 65 بنسبة الضعفني. 

ما ميكنك أن تفعله؟ 

اعترب أن الحركة فرصة للنشاط وليست أمراً مزعجاً. ♦

مارس النشاط كل يوم يف شتّى الوسائل املمكنة. ♦

النشاط املثايل هو 30 دقيقة من النشاط البدين معتدل ♦

الحدة يف معظم أيام األسبوع. 
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بعض النصائح والوسائل للنشاط...

العب مع أطفالك ألعاباً بدنية بدالً من اللعب أمام شاشة ♦

الكمبيوتر أو غريه.

ترّجل من الباص قبل مكان وصولك مبوقف وامش املسافة ♦

الباقية. أو استخدم السالمل عوضاً عن املصعد.

تابع محاولة اإلقالع عن التدخني.♦

شارك يف مجموعة متارس امليش أو يف صف لياقة بدنية مرة ♦

يف األسبوع.

شارك القيام بالنشاط مع اآلخرين. مع عائلتك أو أصدقائك ♦

أو رشيك حياتك، أو اصطحب كلبك يف نزهة يومية.

مارس النشاط مع اآلخرين؛ مع عائلتك أو أصدقائك أو ♦

رشيك حياتك، أو اصطحب كلبك يف نزهة يومية.

يختلف كل فرد عن اآلخر وكل شخص لديه عوائق خاصة ♦

بالنسبة للتامرين - لذا مارس النشاط املناسب لك. اخرت 

النشاطات التي تحبها والتي ميكنك أن تقوم بها لفرتة 10 

دقائق يف كل مرة عىل األقل.

إذا بدا لك أن كل يشء بالغ الصعوبة، 
حاول مجرد الحركة أكرث بقليل عام قمت 

به البارحة. 

أفضل دواء أحياناً هو اتباع نظام غذايئ 
صحي ومنط حياة صحي. 
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ل من املسؤولية القانونية: هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط. يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من  تنصُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

كيف يفيد تخفيض الوزن...
عملية تخفيض الوزن غري معقدة. إذا كان عدد السعرات 

الحرارية التي تأخذها مام تأكله أقل من السعرات الحرارية )أو 

الطاقة( التي يستهلكها )أو يحرقها( جسمك فعندها ستفقد وزناً. 

تناول كمية أقل من الطعام ومارس مزيداً من النشاط.

توجد 3500 سعرة حرارية يف كل نصف كيلوغرام من دهن 

الجسم. لذا فإنك إذا خّفضت 500 سعرة حرارية من مأكولك من 

الطعام كل يوم، فإنك ستفقد نصف كليوغراماً يف كل أسبوع.  

يُنصح بعدم فقدان أكرث من كيلوغرام واحد كل أسبوع. 

ضع لنفسك أهدافاً صغرية لتبدأ بها مثل خسارة 4 كيلوغرامات 

خالل 4 إىل 6 أسابيع. يالحظ معظم الناس الفوائد الصحية 

الكبرية بعد فقدان 4 إىل 10 كيلوغرامات من وزنهم. 

املوارد املتوافرة

♦Myfitnesspal  - للهواتف )App( تطبيق

♦www.healthyactive.gov.au/ املوقع اإللكرتوين

♦www.cdc.gov/healthyweight/ املوقع اإللكرتوين

♦    www.gethealthynsw.com.au/ املوقع اإللكرتوين

للمزيد من الدعم واإلرشاد يرجى مراجعة طبيبك العام و/أو 

احصل عىل مشورة من أخصايئ تغذية )Dietician( أو مدرّب 

  .)Personal Trainer( شخيص عىل النشاط البدين

ماذا ينبغي أن تأكل؟ 

فّكر بنوع املأكوالت التي تضعها يف صحنك.♦

ينبغي أن تشّكل الخرضوات نصف ما يتضمنه صحنك.♦

 حاول أن يكون نصف ما تتناوله من السرييال والخبز ♦

والبسكويت الرقيق والباستا مصنوعاً من الحبوب الكاملة.  

ارشب حليباً خايل الدسم أو قليل الدسم.♦

تناول قطعاً صغرية وخالية من الدهن من اللحم والدجاج ♦

وتناول املأكوالت البحرية مرتني يف األسبوع.

تناول مأكوالت أو مرشوبات تحتوي عىل قليل من السكر ♦

أو بدون سكر مضاف - وارشب املاء!!!

ارشب املاء عوضاً عن املرشوبات الغازية وما شابهها. ♦

اخرت الفواكه للتحلية بعد وجبة الطعام وتناول الحلويات ♦

مرات أقل. 

تبّل املأكوالت بالتوابل واألعشاب - وليس  امللح.♦

تناول كميات أقل من املأكوالت الغنية بالدهون الصلبة ♦

واطبخ بالزيت وليس بدهون صلبة. 

تناول كميات أصغر من املأكوالت واستخدم صحناً أو طبقاً ♦

أصغر حجامً. 

خّفض من استهالك الكحول.♦

احصل عىل دعم من أفراد عائلتك وأصدقائك. وال ترتاجع - من 

أجل صحتك ومن أجل عائلتك وأصدقائك. ثم الحظ الفرق الكبري 

يف صحتك البدنية والنفسية!
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