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வ� த�ப்�க்கான உடல் ெசயல்பா� 

Physical Activity for Pain Prevention 

 

வ�, ��ப்பாக நாள்பட்ட வ�, ��வய� �தல் ��யவரக்ள் வைர மக்கைள 
பா�க்�ம் ஒ� �க்�யமான ம�த்�வ மற்�ம் ச�க ெபா�ளாதார �க்கலாக 
உள்ள� மற்�ம் உலகள�ல் [9,15,16,19] �காதார வள பயன்பாட்�ன் கணிசமான 
��தத்�ற்� இ� காரணமா�ம். ���ய கால ��� மற்�ம் க�த்� வ� 
ேபான்ற நாள்பட்ட எ�ம்� தைசக்�ட்� வ� நிைலைமகள் �னசரி மற்�ம் 
ேவைல ெதாடரப்ான இயலாைம [4,15] ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் �க�ம் 
பரவலாக�ம், �க�ம் அ�க ெசல�னதை்த  த�வதாக�ம் உள்ளன. 

ெபா� மக்களில், உடல் ெசயல்பா� மற்�ம் உடல் ப�ற்�கள் எ�ம்� தைச 
மண்டலம், இ�தய மற்�ம் மத்�ய நரம்� மண்டலத�்ல் [7,22] தாக்கத்ைத 
ஏற்ப�த்�வதால் அ�க  ெபா�ளாதார மற்�ம் �காதார நன்ைமகைளக் 
ெகாண்�ள்ளன என்பதற்� ஆய்�கள் வ�வான சான்�கைள வழங்��ற� .. 
மாறாக, ேபா�ய உடல் ெசயல்பா� �ங்� �ைள�க்�ம் உடல்நலம் மற்�ம் 
ேநாய்தெ்தாற்�, ேநாய்க�க்கான ஆபத�் காரணி (நாள்பட்ட வ� உட்பட) [20] 
மற்�ம் உலகளா�ய இறப்�க்கான நான்காவ� �ன்னணி ஆபத்� காரணி 
[8,14] என அைடயாளம் காணப்பட்�ள்ள�. உடல் ெசயலற்ற தன்ைம 
ஆரம்பத்�ல் வய� வந்த ��யவரக்�க்�  மக்கள்ெதாைக�ன் �றப்�யல்� 
என்� க�தப்பட்டா�ம், இ� எல்லா வய�ன�க்�ம் ெபா�வான� [10]. 

உடல் ெசயல்பா� -  உலக �காதார அைமப்� (WHO) "எரிசக்� ெசல� 
ேதைவப்ப�ம் எ�ம்� தைசகளால் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் எந்தெவா� உடல் 
இயக்க�ம்" என வைரய�க்கப்பட்�ள்ள� [26]. உடற்ப�ற்� என்ப� 
"�ட்ட�டப்பட்ட, கட்டைமக்கப்பட்ட மற்�ம் ��ம்ப ��ம்ப வ�ம் உடல் 
இயக்கங்கள் என வைரய�க்கப்ப��ற�, அைவ உடல் ஆேராக்�யத்�ன் 
ஒன்� அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட ��கைள ேமம்ப�தத்ேவா அல்ல� 
பராமரிக்கேவா ெசய்யப்ப��ன்றன" [26]. பல வ�காட்�தல்கள் உடல் 
ெசயல்பா� மற்�ம் உடற்ப�ற்�ைய வ� மற்�ம் ேசார�் �ைறக்க பய�ள்ள 
��சை்ச தைல��களாக பரிந்�ைரக்�ன்றன, ேம�ம் நாள்பட்ட க�த்� வ�, 
�ல்வாதம், தைலவ�, ஃைபப்ேரா�யால்�யா மற்�ம் நாள்பட்ட அ�க  
���வ� [13] உள்ளிட்ட பல்ேவ� வைகயான நாள்பட்ட வ� நிைலகளில் 
ேநாயாளிகளின் ெசயல்பாட்ைட ேமம்ப�த�்�ன்றன. வழக்கமான உடல் 
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ெசயல்பா� மற்�ம் உடற்ப�ற்� வ�ையத ்த�க்க உத�ம். க�த்� வ��ன் 
��ய அத்�யாயத்�ன் அபாயத்ைதக் �ைறப்பதற்கான ஒ� உடற்ப�ற்� 
�ட்டத்�ன் ெசயல்�றைன ஆதரிக்�ம் �தமான-தரமான சான்�கைள ஒ� 
ச�பத்�ய �ைறயான ம�ப்பாய்� கண்ட�ந்த� [5]. உடற்ப�ற்� (கல்��டன் 
இைணந்�) ���ய கால ���வ��ன் ஒ� அத்�யாயத்�ன் அபாயத்ைத 
�ைறக்�ற� என்பதற்கான ஆதாரங்க�ம் உள்ளன [25]. உண்ைம�ல், 
க�ைமயான அல்ல� �த க�ைமயான வ� உள்ள ேநாயாளிகள் 
வ�மானத்ைத தனிநபர ்மற்�ம் ெபா�ளாதார தாக்கத்ைதத் த�க்�ம் 
ேநாக்�ல் தைல��வதற்கான �க்�யமான இலக்�க்  இ�க்கலாம். 

�காதார வழங்�நரக்ைளப் ெபா�தத்வைர, உடல் ெசயல்பா�கைள 
பரிந்�ைரப்ப� வ� ��ரம் மற்�ம் இயலாைமையக் �ைறப்பேதா� வ�ைம, 
ெந�ழ்�தத்ன்ைம மற்�ம் ச�ப்�த்தன்ைம�ன் ேமம்பா�கள், இ�தய மற்�ம் 
வளர�்ைத மாற்ற ேநாய்க்�� ஆபத்� �ைறதல், எ�ம்� ஆேராக்�யம் மற்�ம் 
ேமம்பட்ட அ�வாற்றல் உள்ளிட்ட பல நன்ைமகைள�ம் வழங்��ற�. மற்�ம் 
மனநிைல [18]. உடல் ெசயல்பா�கள் மற்�ம் ப�ற்�கள் மனநல 
�ைறபா�கைள வளரப்்பதற்கான ஆபத்ைத �ைறப்ப�ல் ஒ� ம�ப்��க்க 
மனநல ேமம்பாட்� உத்� என்� க�தப்படலாம், அைவ அ�க்க� நாள்பட்ட 
வ��டன் ெதாடர�்ைடயைவ [2,6,21]. 

எனேவ, உடல் ெசயல்பா�கைள பரிந்�ைரக்�ம்ேபா� �காதார வழங்�நரக்ள் 
[3,7,24]: 

உ�ரியல் ம�த்�வ அம்சங்கைள மட்�மல்ல, உள�யல் மற்�ம் ச�க 
அம்சங்கைள�ம் கவனி�ங்கள். 

 தனிப்பயனாக்க�ம், �வாரஸ்யமாக�ம், ேநாயாளி�ன் ��க்ேகாள்க�டன் 
ெதாடர�்ைடயதாக�ம் மாற்ற�ம். 

உடல் ெசயல்பா� / உடற்ப�ற்�ைய கைட��ப்பைத ேமம்ப�த்த ��ப்�ட்ட 
ேதைவக�க்� ஏற்ப ேமற்பாரை்வ வழங்�தல். 

 உடல் ெசயல்பா� / உடற்ப�ற்��ன் தாக்கம், உடல் ெசயல்பா� / உடற்ப�ற்� 
மற்�ம் வ� ��த்த தவறான க�த்�க்கைள நிவரத்்� ெசய்வ�- உள்ளிட்ட 
நன்ைமகள் பற்�ய தகவல்கைளச ்ேசரக்்க -  ேநாயாளி�ன் �றந்த �ரிதைல 
கல்��ன் �லம் தனிப்பயனாக்�ங்கள். 

தனிப்பட்ட தைடகள் (வ� ��ரம், இயக்கம் ெதாடரப்ான பயம் மற்�ம் த�ரப்்�, 
�ைறந்த அள�லான �காதார எ�த்த��, மனசே்சார�்) அத்�டன் 
�ற்�ச�்ழல் தைடகள் (உடற்ப�ற்� ெசய்ய ஒ� இடத்�ற்� அ�கல் 
இல்லாைம, உடற்ப�ற்� ெசய்ய ேநர�ன்ைம, மற்�ம் உடற்ப�ற்�க்கான 
ஆதர� இல்லாைம. 



 
©Copyright 2020 International Association for the Study of Pain. All rights reserved. 
IASP brings together scientists, clinicians, healthcare providers, and policymakers to stimulate and support the 
study of pain and translate that knowledge into improved pain relief worldwide. 

 �ரதம ேநாயாளிகள் மற்�ம் நடதை்த �ன்பற்ற�ன் கட்டங்களில் அவரக்ைள 
நகரத்்�வதன் �லம் ��சை்ச �ன்பற்�தல் மற்�ம் ெவற்�ைய அைடய 
���ம். 

ெபட்� 1. வ�க்கான உடற்ப�ற்� மற்�ம் உடல் ெசயல்பா� 
பரிந்�ைரகளின் ��க்கம். 
ெதாடரச்�்யான 
வ�ையத் 
த�க்�ம் [5,11,25] 

�ைறந்த ��� மற்�ம் க�த்� வ�ையத ்
த�ப்ப�ல் ப�ற்�கள் பய�ள்ளதாக 
இ�க்�ம் (கல்��டன் இைணந்�) 

உடற்ப�ற்� 
மற்�ம் உடல் 
ெசயல்பா�களின் 
நன்ைமகள் [12] 

ேமம்ப�த�்: 

�னசரி மற்�ம் ேவைல ெதாடரப்ான 
நடவ�க்ைககளில் ெசயல்ப�ம் நிைல 

• மன ஆேராக்�யம் 

• ேதக ஆராே◌க்�யம் 

•      உடல்நலம் ெதாடரப்ான வாழ்க்ைகத் தரம் 

• வ�ைம 

ெந�ழ்�த்தன்ைம 
உடல் ெசயல்பா� 
அல்ல� 
உடற்ப�ற்� 
�ட்டத்�ல் 
ஈ�ப�வதற்கான 
உத்�கள்[18] 

• நி�வனத்�ன் �றன் 

• �காதார வழங்�நரக்ளின் ஈ�பா� 

• • ெதாடர�் 

• உடல் ரீ�யாக ����ப்பாக 
இ�ப்பதற்கான �ந்ைதய அ�பவம் 

• தைடகள்: 
• உடற்ப�ற்� ெசய்வதற்கான 

இடத்�ற்கான அ�கல் இல்லாைம 

•  உடற்ப�ற்� ெசய்ய ேநர�ன்ைம 

• ெதாடர�் இல்லாைம 

• உடற்ப�ற்�க்கான ஆதர� இல்லாைம 

     ேபா�மான ேமற்பாரை்வ இல்லாத� 

• உடல் ெசயல்பா� அல்ல� உடற்ப�ற்� 
�ட்டத்�ல் ஈ�ப�வதற்கான உத்�கள் 
[1,17,23] 

உடல் ெசயல்பா� 
அல்ல� 
உடற்ப�ற்� 
�ட்டத்�ல் 
ஈ�ப�வதற்கான 
உத்�கள் [1,17,23] 

ஆேராக்�யத்�ன் பேயாப்�ேசாேசா�யல் 
மா�ரிைய ஏற்�க்ெகாள்�ங்கள் 
 
ஆேராக்�யத்�ன் பேயாப்�ேசாேசா�யல் 
மா�ரிைய ஏற்�க்ெகாள்�ங்கள் 
 
உடற்ப�ற்� 

தனிப்பட்ட உடற்ப�ற்� பரிந்�ைர 
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�� உடற்ப�ற்� அமர�்கள் 

��ேயா-தட்�தல் ப�ற்�களால் 
ெசயல்�றன் ேமம்ப�த்தப்பட்ட� 
 
தவறான நம்�க்ைககள் �கவரி: 
அசச்ங்கள் மற்�ம் தவறான 
நம்�க்ைககைளப் �ரிந்� ெகாள்�ங்கள், 

உடற்ப�ற்��ன் தாக்கத்ைதப் பற்� கற்�க் 
ெகாள்�ங்கள், உடற்ப�ற்��ன் தைடகைள 
நிவரத்்� ெசய்�ங்கள் 
 
கல்�, ஊக்கம், ஆேலாசைன மற்�ம் ம�ந்� 
ெதாடரப்ான ஆதரைவ வழங்�தல் 
  
உடற்ப�ற்� பண்�கள் ேமற்பாரை்வ நிைல: 
ஒ� ேமற்பாரை்வ, 

 �� ேமற்பாரை்வ 

�ட்� உடற்ப�ற்� �ட்டம்  

உடற்ப�ற்� 
பண்�கள் 
ேமற்பாரை்வ 
நிைல: 

 ஒ� - இல் - ஒ� ேமற்பாரை்வ, 
�� ேமற்பாரை்வ 
�ட�் உடற்ப�ற்� �ட்டம் 
 
WHO பரிந்�ைர 
5–17 வய�ைடய �ழந்ைதகள் மற்�ம் இைளஞரக்ள்: 
�ன�ம் �ைறந்த� 60 நி�டங்கள் �தமான �தல் 
��ரமான-��ரமான உடல் ெசயல்பா�கைளக் 
��க்க ேவண்�ம். 
 
18-64 வய�ைடய ெபரியவரக்ள்: 
வாரம் ��வ�ம் �ைறந்த� 150 நி�டங்கள் �தமான-
��ரம் ெகாண்ட ஏேரா�க் உடல் ெசயல்பா�கைளக் 
��க்க ேவண்�ம் அல்ல� வாரம் ��வ�ம் 
�ைறந்த� 75 நி�ட �ரியம் ெகாண்ட ஏேரா�க் உடல் 
ெசயல்பா� அல்ல� �தமான மற்�ம் ��ரமான ��ர 
ெசயல்பாட்�ன் சமமான கலைவயாக இ�க்க 
ேவண்�ம். 
 
ஏேரா�க் ெசயல்பா� �ைறந்த� 10 நி�ட கால 
இைடெவளி�ல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
 
�க்�ய தைசக் ��க்கைள உள்ளடக்�ய ஒ� 
வாரத்�ல் 2 அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட நாடக்ளில் 
தைசகைள வ�ப்ப�த்�ம் நடவ�க்ைககள் 
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
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65 வய� மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய� வந்தவரக்ள்: 
வாரம் ��வ�ம் �ைறந்த� 150 நி�ட �தமான-
��ரமான ஏேரா�க் உடல் ெசயல்பா�கைளக் ��க்க 
ேவண்�ம் அல்ல� வாரம் ��வ�ம் �ைறந்த� 75 
நி�ட �ரியம்-��ரம் ெகாண்ட ஏேரா�க் உடல் 
ெசயல்பா� அல்ல� �தமான மற்�ம் ��ரமான-
��ர ெசயல்பாட்�ன் சமமான கலைவயாக இ�க்க 
ேவண்�ம். 
 
ஏேரா�க் ெசயல்பா� �ைறந்த� 10 நி�ட கால 
இைடெவளி�ல் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
 
�க்�ய தைசக் ��க்கைள உள்ளடக்�ய தைசகைள 
வ�ப்ப�த்�ம் நடவ�க்ைககள் வாரத்�ல் 2 அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட நாடக்ளில் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
 
உடல்நிைல காரணமாக வயதானவரக்�க்� 
பரிந்�ைரக்கப்பட்ட அள� உடல் ெசயல்பா�கைளச ்
ெசய்ய ��யாதேபா�, அவரக்ளின் �றன்க�ம் 
நிைலைமக�ம் அ�ம�ப்ப� ேபால அவரக்ள் உடல் 
ரீ�யாக ����ப்பாக இ�க்க ேவண்�ம். 
 
* WHO இைணயதளத்�ல் ��தல் �வரங்கள்: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

 

உடல்நல பராமரிப்� வழங்�நரக்ள் ஒவ்ெவா� ேநாயாளி�ன் 
ஆேலாசைனைய�ம் உடல் ெசயல்பா�களின் உடல் மற்�ம் மன நலன்கைளப் 
பற்� �வா�க்க ஒ� வாய்ப்பாகப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 
ேதைவப்ப�ம்ேபா�, மற்�ம் �ைடக்கக்��ய இடங்களில், ேநாயாளிகள் 
சரியான ப�ற்� ெபற்ற �காதார ப�ற்�யாளரக்�டன் ஈ�பட ேவண்�ம், 
அவரக்ள் உடல் ெசயல்பா�களின் �ற்ேபாக்கான மற்�ம் நீண்ட கால  
�ட்டத்�ன் வளரச்�்க்� உதவ ���ம். 
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