Hoạt động thể chất và sức khỏe con người
Càng ngày, để tìm thời gian cho hoạt động thể chất có hệ thống, chúng ta phải linh hoạt một cách linh
hoạt. Rất khó để tìm ra những giờ cần thiết để duy trì lối sống lành mạnh trong lịch trình. Tuy nhiên, hóa
ra đôi khi bằng cách sửa đổi một chút thói quen của mình, chúng ta có thể tìm ra cách rèn luyện sức
khỏe trong các hoạt động thể thao tưởng chừng như rất ít.
Chúng ta ngày càng thường xuyên nghe thấy những thông tin rất đáng lo ngại từ các phương tiện truyền
thông về tình trạng sức khỏe kém của người Ba Lan, một phần là do ít tập thể dục và vận động. Nói
chung, vấn đề này không chỉ liên quan đến đất nước chúng ta, mà hầu hết các xã hội phát triển. Tuy
nhiên, đây không phải là một điều an ủi đối với chúng tôi, bởi vì tình hình ở đất nước chúng tôi không
được cải thiện chút nào.

Nguyên nhân nào gây ra tình trạng thiếu hoạt động thể chất?
60 phần trăm Người Ba Lan không tham gia vào bất kỳ hoạt động thể chất nào. Mặt khác, số người dành
ba giờ hoặc hơn trước TV mỗi ngày tăng lên hàng năm. Năm 1996, tỷ lệ này là 19%, và năm 2013 là hơn
32%. Tình trạng này làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh như:
•
•

tăng huyết áp,
Bệnh tiểu đường.

Năm 2010, 9 triệu người Ba Lan bị tăng huyết áp và
1,5 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Nếu chúng ta
không đảo ngược xu hướng, dự báo rõ ràng là bi
quan. Năm 2035, những con số này sẽ lần lượt là 15
triệu và 3,2 triệu.
Thiếu một lối sống năng động dẫn đến:
•
•

thừa cân,
béo phì.

Ở Ba Lan, chúng tôi hiện có gần 15% người béo phì. Kết quả này tốt hơn nhiều so với ở Mỹ (35%) hoặc
Anh (26%), nhưng người Pháp (12,9%) và người Ý (10%) tốt hơn và khỏe mạnh hơn chúng ta, chưa kể
đến người Nhật (chỉ 3,5%) .

Hoạt động thể chất và lối sống
Trong kế hoạch được phát triển vào những năm 1970 bởi Bộ trưởng Bộ Y tế Canada, Marc Lalonde, lối
sống là yếu tố quan trọng nhất (50%) trong số các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Các yếu
tố như chất lượng chăm sóc sức khỏe (10%) hoặc yếu tố di truyền (20%) chắc chắn ít quan trọng hơn.
Hoạt động thể chất là một phần của lối sống.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác định hoạt động thể chất không đủ là yếu tố nguy cơ thứ tư gây tử
vong sớm và tử vong trên toàn thế giới. Các chuyên gia từ Ủy ban Châu Âu đã chuẩn bị một tài liệu cách
đây vài năm, trong đó họ khuyến khích mọi người tập thể dục.

