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ترمیم شکم در 7 حرکت
افرادی که فعالیت بدنی انجام می دهند و به هر دلیلی مجبور به جراحی در ناحیه شکم می شوند، همیشه این سوال را می پرسند که آیا می توانیم ورزش را 
شروع کنیم؟ و چه ورزش هایی؟ قبل از هر چیز باید بگوییم، هر بافتی که به هر دلیلی گسیخته می شود باید ابتدا کامال ترمیم یابد و سپس به تمرین دادن 
آن ناحیه پرداخته شود، اما این بدان معنی نیست که فرد کال باید استراحت کند، بلکه باید استراحت فعال داشته باشد یعنی ناحیه ای که دچار جراحی شده 
را استراحت و سایر قسمت ها را تمرین بدهد. ما نیز در این شماره 7 تمرین را برای افرادی انتخاب کرده ایم که جراحی در ناحیه شکم شان انجام داده اند.

 حمید 
مهدوی محتشم

کارشناس ارشد 
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و حرکات اصالحی

زمان شروع ورزش
این موضوع به توانایی و شرایط فرد و نوع ورزشی که می خواهد انجام دهد، بستگی دارد. درنتیجه بهترین فردی که می تواند به این موضوع پاسخ دهد، پزشک شماست، 
اما در ادامه به چند نکته مهم اشاره خواهیم کرد. برای مثال هر زمان که احساس راحتی و آمادگی کردید می توانید تمرین های سبک کگل را انجام دهید. زمانی که حس 
کردید قدرتتان بازگشته می توانید پیاده روی را به نرمی آغاز و به آهستگی سرعت خود را زیاد کنید. البته باید برای ترمیم بافت ها صبر کنید و این زمان حدود 6 هفته طول 
می کشد. در این حالت متخصصان می گویند بهتر است بین 6 تا 8 هفته قبل از شروع هرگونه فعالیت ورزشی، پیاده روی کنید و تا زمانی که آزمایش های پس از جراحی را 
انجام نداده اید از شرکت در هرگونه ورزش آبی خودداری کنید. به عالوه، بهتر است ورزش های شکم مانند درازونشست و... انجام ندهید. این تمرینات را باید زمانی آغاز 
کنید که عضالت عمقی مرکزی بدن آماده شده باشند و کنار آن تمرینات ایروبیک و دوی نرم انجام دهید. مجددا الزم به ذکر است قبل از شروع هرگونه فعالیت بدنی با 

پزشک خود مشورت کنید.

تمرین چهارم
در وضعیت درازکش به پشت قرار گیرید و با 

خم کردن زانوها کف پا را روی زمین قرار دهید. سپس 
با انقباض همزمان عضالت شکم )شکم را داخل ببرید( و باسن، 

لگن و کمر را از زمین جدا کنید. این وضعیت را 30 ثانیه حفظ 
کنید. 15 ثانیه استراحت کرده و 4 مرتبه دیگر هم تمرین را تکرار کنید.

تمرین سوم
روی زمین بنشینید. یک پا را از روی پای دیگرتان 

عبور دهید. زانو را به سمت شانه مخالف بکشید و اندکی 
باالتنه را به همان جهت بچرخانید. 30 ثانیه وضعیت را حفظ 

کنید. تمرین را در سمت مخالف بدنتان هم تکرار کنید. 3 مرتبه 
دیگر نیز تمرین را انجام دهید.

تمرین پنجم
در وضعیت خوابیده به پشت قرار گیرید و یک 

چرخش خلفی در لگنتان ایجاد کنید. سعی کنید کمرتان 
را به زمین بچسبانید. تمرین را 2 تا 6 مرتبه در روز انجام دهید 

و هر مرتبه 6 تا 10 ثانیه در همان وضعیت بمانید. استراحت بین هر 
مرتبه تمرین باید 15 تا 20 ثانیه باشد.

تمرین دوم
فارسی  را در وضعیت 8  بدنتان  مانند تصویر، 

قرار دهید و 30 ثانیه صبر کنید. تمرین را 4 مرتبه دیگر 
نیز تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه باید 15 ثانیه باشد.

تمرین ششم
با زانوی خمیده به پشت بخوابید و یک پا را با 

زانوی خمیده باال آورید و نگه دارید. تمرین را برای سمت 
دیگر بدنتان نیز انجام دهید و آن را 5 بار و هر بار 10 مرتبه 

تکرار کنید. استراحت بین هر مرتبه تمرین باید 10 تا 20 ثانیه باشد.

تمرین اول
 مشابه تصویر روی زمین دراز بکشید و پاهایتان 

را باال آورید و روی دیوار بگذارید. یک دقیقه در این 
وضعیت قرار بگیرید، 30 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر 

تمرین را تکرار کنید.

تمرین هفتم
در وضعیت چهاردست و پا قرار گیرید و دست 

چپ و پای راستتان را همزمان باال بیاورید و وضعیت را 
حفظ کنید. توجه داشته باشید سر نباید از راستای خود خارج 

شود و پایین بیفتد. تمرین را برای هر سمت، 3 مرتبه انجام دهید و 
هر بار 10 تا 20 ثانیه در وضعیت بمانید.

یادتان باشد که...
تمرینات را زیرنظر متخصص علوم ورزشی انجام دهید. 	•

حداقل 3 روز در هفته به مدت 20 دقیقه تمرینات هوازی  	•
انجام دهید.

کافی  پروتئین  کنید.  تنظیم  برای خود  سالم  غذایی  رژیم  	•
دریافت کنید و تا می توانید میوه و سبزی رنگارنگ را در 

برنامه غذایی تان بگنجانید.
حجم وعده غذایی روزتان را افزایش و شب را کاهش دهید. 	•

صبحانه را به هیچ وجه فراموش نکنید. 	•
آب بیشتری بنوشید. 	•

خواب کافی و آرامی داشته باشید. 	•
استرس خود را کنترل کنید. 	•

ورزش کگل
ابتدا مثانه خود را خالی کنید. عضالت کف لگن را سفت کنید و   .1
تا شماره 10 بشمارید. سپس عضالت را تا 10 شماره شل کنید.
بایستید، بنشینید و دراز بکشید و در هر کدام از این حالت ها،   .2
10 بار عضالت کف لگن را سفت کنید تا در مجموع 30 بار 

شود.
این ورزش را 3 بار در روز انجام دهید تا تعداد انقباضات عضالت   .3

کف لگن به 90 بار برسد.


