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SIEDZIMY, 
NIC SIĘ NIE DZIEJE… 
Czy aby na pewno?
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Wyobraźmy sobie, że przez 11 godzin 
mielibyśmy wykonywać jedną czynność. 
W dodatku codziennie. Jeszcze nie wiemy 
o co chodzi, a już na samą myśl o takiej 
ilości czasu wydaje nam się to męczące 
i wręcz nierealne. A jednak około 70% społe-
czeństwa to robi. SIEDZI. NADMIERNIE DŁU-
GO. W PRACY, SZKOLE, W SAMOCHODZIE, 
AUTOBUSIE, PRZED TELEWIZOREM, W KINIE, 
W KAWIARNI… i tak można wymieniać 
w nieskończoność…

Jesteśmy wręcz skazani na długotrwałe 
siedzenie, czyli takie które przekracza 9 go-
dzin dziennie. Tak jest skonstruowany nasz 
dzisiejszy świat. Około 60-80% ludzi ma 
pracę biurową, bądź wymagającą kilku-
godzinnego siedzenia. Do tego dochodzą 
dojazdy i wreszcie zasłużony odpoczynek, 

który najczęściej zaczyna się i kończy w fo-
telu przed telewizorem. Z TAKIM TRYBEM 
ŻYCIA ZWIĄZANE SĄ WSZYSTKIE CHRO-
NICZNE CHOROBY, KTÓRE ROZWIJAJĄ 
SIĘ LATAMI, w międzyczasie dając coraz to 
wyraźniejsze sygnały. Podczas gdy nam się 
wydaje, że w pozycji siedzącej nie przecią-
żamy zbytnio naszego organizmu, to on 
tak naprawdę cały czas ciężko pracuje.

GDY SZWANKUJE 
RUSZTOWANIE
Ból kręgosłupa jest chyba pierwszą do-
legliwością jaka przychodzi nam na myśl 
w związku z codziennym „zastyganiem” na 
krześle. Prawdopodobnie też, to on najw-
cześniej daje o sobie znać. Nasz kręgosłup 
jest w stanie wytrzymać olbrzymie obcią-
żenie. STANDARDOWO PODCZAS CHO-

DZENIA WYNOSI ONO OKOŁO 100 KG. 
PODCZAS DŁUGOTRWAŁEGO SIEDZENIA, 
DODATKOWO JESZCZE W ZGARBIONEJ 
POZYCJI OTRZYMUJEMY WYNIK PRAWIE 
TRZY RAZY WIĘKSZY! Nic dziwnego, że po 
całym dniu odczuwamy bóle w lędźwiach 
(są najbardziej narażone), czy karku. Na 
przestrzeni lat skutkuje to mikrouszkodze-
niami i zwyrodnieniem stawów. Dodatko-
wo ból kręgosłupa może promieniować 
do głowy, rąk czy nóg.

EFEKT DOMINA
Śmiało można stwierdzić, że choroby wy-
wołane długotrwałym siedzeniem napę-
dzają się wzajemnie. Szereg z nich to dole-
gliwości sercowo-naczyniowe, wynikające 
ze złego krążenia, często też zwiększonej 
masy ciała będącej wynikiem braku ak-
tywności. Gdy zastygamy w jednej pozycji, 
automatycznie nasze zapotrzebowanie 
kaloryczne się zmniejsza, metabolizm 
spowalnia, a nie ma co ukrywać, że 
praca przy biurku lub seanse telewizyj-
ne sprzyjają podjadaniu. Efektem jest 
nadwaga. Zbyt duża waga oraz brak 
aktywności to połączenie piorunujące 
i niestety istnieje wręcz cała lista zwią-
zanych z nim chorób. Nadmiar tkanki 
tłuszczowej druzgocąco wpływa na 
układ krążenia, a stawom, które już 
i tak nie mają lekko, dorzuca dodatko-
we obciążenie. Nadwaga dokłada też 
swoją „cegiełkę” do rozwoju cellulitu, 
który nie powinien być jedynie trakto-
wany jak defekt kosmetyczny, ale syg-
nał, iż w organizmie występują niepra-
widłowości w krążeniu krwi i limfy. Te 
z kolei w połączeniu z brakiem aktyw-
ności mogą spowodować żylaki, które 
nieleczone prowadzą do powstania 
zakrzepów i związanych z nimi, groź-
nych dla życia zatorów.

Brak ruchu to również problem dla na-
szych jelit. MIĘŚNIE BRZUCHA ULEGAJĄ 
OSŁABIENIU, A DODATKOWY NACISK 
SPOWODOWANY POZYCJĄ SIEDZĄCĄ, 
PRZYCZYNIA SIĘ DO POWSTANIA ZAPARĆ, 
które zbagatelizowane mogą prowadzić 
do krępujących i bolesnych hemoroi-
dów.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku z powo-
du niedostatecznej aktywności umierają ponad 3 miliony ludzi. 
Mała aktywność jest czwartym w kolejności czynnikiem prowadzą-
cym do przedwczesnej śmierci. Jako długotrwałe siedzenie definiuje 
się przebywanie w tej pozycji od 8 do 12  godzin dziennie lub dłużej. 
Zwiększa ono ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 aż o 90%! Odnotowu-
je się także zwiększoną zachorowalność na nowotwór piersi, macicy 
i jajników. Wykazano także, że siedzenie mniej niż 8 godzin dziennie 
związane jest z niższym ryzykiem hospitalizacji o 14%. 

Źródło: https://medicalxpress.com
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RUCH, RUCH 
I JESZCZE RAZ RUCH 
Nie bez powodu z każdej strony jeste-
śmy atakowani sloganami o zdrowym 
jedzeniu i większej aktywności. To tak 
naprawdę jest klucz do zwycięstwa 
z kłopotami jakie może nam przynieść 
długotrwałe siedzenie. OSOBY, KTÓRE 
REGULARNIE TRENUJĄ SĄ W STANIE 
OBNIŻYĆ RYZYKO ZACHOROWAŃ. Jed-
nocześnie badania wykazują, że nawet 
godzina ćwiczeń dziennie nie zdoła 
całkowicie zniwelować negatywnych 
skutków. Obecnie w klubach fitness 
bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia typu pilates, streching, 
zdrowy kręgosłup, body ball (ćwi-
czenia z wykorzystaniem dużej piłki). 
Są one nastawione na wzmocnienie 
i rozciągnięcie mięśni, które poprzez 
zasiedzenie są przez nas zaniedbane, 
bądź obolałe. O aktywności jednak na-
leży pamiętać przez cały czas, a do tre-
ningu dołączyć spacer, rower, basen, 
przejście się po schodach. WAŻNE JEST, 
ABY NIE SIEDZIEĆ NIEPRZERWANIE GO-
DZINAMI. W PRACY RÓBMY CHOCIAŻBY 
KRÓTKIE PRZERWY. W miarę możliwości 
można się rozciągnąć, przejść do są-
siedniego pokoju. Ruszajmy chociażby 
samymi stopami, żeby poprawić krąże-
nie. Dieta natomiast powinna obfitować 
w błonnik rozpuszczalny (przyspiesza 
metabolizm, niezbędny w walce z zapar-
ciami). Osoby lubiące podjadać między 
głównymi posiłkami powinny zaintere-
sować się zdrowymi przekąskami, takimi 
jak chociażby orzechy. Słodycze zamień-
my na owoce. Równie istotne jest odpo-
wiednie nawodnienie organizmu, więc 
pamiętajmy o tym, żeby wypijać około 
dwóch litrów wody dziennie. 

Przede wszystkim najważniejsze jest 
jednak to, żeby odpowiednio wcześ-
nie wdrożyć te rozwiązania w życie, 
aby móc jeszcze zapobiegać, a nie 
leczyć. 

AnnA BednArczyk
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IBUPROM SPORT – Ibuprofen 50 mg/g, żel.  Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów  
w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian 
zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych); 
leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem 
sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).  Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne  
(NLPZ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu  
acetylosalicylowego lub innych NLPZ.  Podmiot odpowiedzialny:  US Pharmacia Sp. z o.o. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące   
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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REKLAMA

Przeciętna osoba pracująca od 
25 do 70 roku życia przez osiem 

godzin dziennie, spędza w pozycji 
siedzącej, aż 15 lat swojego życia! 

Czas ten uwzględnia jedynie 
pracę zawodową, a siedzimy 
także w szkole, na studiach, 

przed telewizorem, komputerem, 
na szkoleniach, w restauracji. 

Nieustannie siedzimy. To co, czas 
na spacer?

Źródło: http://zdrowy-kregoslup.blog.pl
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