
Autóval megyünk dolgozni. Majd órákig ülünk a képernyő 

előtt. Aztán autóval hazamegyünk. Otthon leülünk a TV vagy 

számítógép elé. Aztán irány az ágy. Sok ember számára a 

mindennapi élet mindenekelőtt egy dolgot jelent: ülnek. És 

mikor mozgunk? A Harvard Egyetem egy tanulmánya szerint 

világszerte mintegy 5 millió ember hal meg évente, mert 

nem tartotta fontosnak a mozgást. Kutatások igazolták, hogy 

a koszorúér-betegségek 6 százalékát, a 2-es típusú cukorbe-

tegség 7 százalékát, valamint az emlő- és vastagbélrákos ese-

tek 10 százalékát a mozgáshiány okozza.

MIÉRT OLYAN FONTOS A MOZGÁS?

Egyszerűen fogalmazva: az izmok erősítéséhez és az anyagcsere serken-

téséhez. Mert ha gyenge az izomzat, akkor rosszabb a vérellátása is. Ha 

megnézzük például a hát izmait, a gyenge izomzat a szalagok túlterhe-

lését jelenti, amelyek nem bírják a nyomást és idővel egyre gyengébbek 

lesznek. Az eredmény az, hogy az izomzat egyes csigolyákat már nem tart 

a megfelelő “pályán” és gerincferdülés (szkoliózisz) alakulhat ki. Csak egy 

tápanyagokkal telített, jól fejlett izomzat képes továbbítani a “felesleges” 

tápanyagokat.

MENNYI MOZGÁS  

    SZÜKSÉGES?

Már napi negyed órányi mozgás is segít. Tudományosan bizonyított: Több mozgás elősegíti 

az egészséget és a mozgás nem egyenlő a versenysporttal.Már napi 15 perc könnyű fizikai 

aktivitás 14 százalékkal csökkenti a korai halál kockázatát. 

Ülni, ülni, ülni -  

akár az iskolában, a televízió előtt vagy a 

munkahelyen. A német emberek többsége 

kevesebb, mint 1 órát mozog naponta.

TÖBB MINT KÉTHARMADUK MÉG EGY ÓRÁT  

SEM MOZOG A MINDENNAPOK SORÁN

A mindennapokon kerékpárral vagy gyalog megtett  

utak becsült időtartama

33%

36%

27%
4%

kb. fél óra - max. egy óra
kb. egy óra vagy több

kevesebb, mint fél óra
nem tudom / nincs adat

HA TÚL SOKAT ÜLSZ, BEROZSDÁSODSZ

Testmozgás hiánya és 

egyoldalú tevékenység

Izommerevség és 

fájdalom védekező 

tartáshoz vezet

Az izmok elernyednek 

és rövidebbek lesznek

Rossz testtartás  

és erős ízületi  

terhelés

Kiegyensúlyozott erő-,  

mozgékonyság-, kitartás-  

és koordináció-gyakorlatok
Feszültség és  

fájdalom eltűnik

A gyenge izmok erősebbek 

és a lerövidült izmok  

rugalmasabbak lesznek

Jobb testtartás és  

kevésbé terhelt  

ízületek

Quellen: www.m.tk.de / www.rueckenzentrum-muenchen-west.de
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A FIZIKAI INAKTIVITÁS  
                       KÖVETKEZMÉNYEI

Izomleépülés
Nincs biztosítva a központi 
tápanyagellátás; az ízületek 
elvesztik stabilitásukat; nő a 
szívinfarktus kockázata;  
a hátfájás mindennapos  
állapottá válik.

Fejfájás
A mozgásszegény ülés gyak-
ran a váll és a nyaki területek 
merevségéhez vezet; az agy 
rosszabb oxigénellátást kap; 
csökken a koncentrálóképesség.

Magas vérnyomás
A szív- és érrendszer zavara 
esetén magas vérnyomás  
alakul ki; nő a szívroham és az 
agyvérzés kockázata.

Túlsúly
Az energia-bevitel és az  
energia-szükséglet viszonya 
már nincs összhangban; a belső 
szervek elzsírosodnak;  
jelentősen nő a 2-es típusú  
cukorbetegség kockázata; 
következménye gyógyszerektől 
való függés és diétás  
korlátozások.

ízületi porckopás
Az ízületek elhasználódnak.  
A porcok nem kapnak ellátást; 
ez kedvez a porcdegenerálódás-
nak és az ízületi porckopásnak 
(artrózis); nő a hajlam a csonttö-
résre; egyre több fiatal szenved 
ebben a betegségben.

Betegség / stressz
Az immunrendszerünk legyen-
gül; immunsejtjeinket, többek 
között, a fizikai aktivitás termeli; 
a stressz hormonok a szerveze-
tet riadókészültségbe helyezik 
és nem épülnek le; egy állandó 
stressz helyzet alakul ki;  
hiányzik a mozgás, mint ki-
egyenlítő szelep.

CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉG 

TESTMOZGÁS HIÁNYA | KÉNYELEM SZÁMOKBAN

Reggeli 
0,5 óra

Munkába m
enetel 

0,5 óra

Képernyő
előtti mun

ka 4 óra

Ebéd 
0,5 óra

Képernyő
előtti mun

ka 4 óra

Haza me
netel 

0,5 óra

Vacsora 
1 óra

Kanapé/T
V-nézés 

2 óra

Ülés napo
nta 

13 óra

Quelle: www.office-fitness.com
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