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 Continuous issue-16 | August – September 2016 

શારીરરક શશક્ષણમાાં રમત ચિરકત્સાશાસ્ત્ર 

 

સારાાંશ :  

 આજના આધનુનક યગુભાાં યભત-ગભત અને ળારયયીક નળક્ષણભાાં નોંધાત્ર લધાય થમ છે. આજની દડધાભલાી 

જીંદગીભાાં વ્મક્તતગત આયગ્મ નલે ફેદયકાય ફન્મા છીએ.ખેરાડીઓ ણ જીતન ેનજય વભક્ષ યાખી યભત સ્ધાાઓભાાં 

બાગ રેતા શમ છે.જેની ખરેાડીની તાંદુયસ્તી, વાભાજીક જીલન, ભનલૈજ્ઞાનનક રયફ લગેયે ય ગાંબીય અવય થામ છે. 

તાંદુયસ્તી ઉયાાંત ણ ક્ષનત યરશત જીલન જીલલા ભાટે યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર નુાં જ્ઞાન જરૂયી છે.  

 

પ્રસ્તાવના :  

 આજના આધનુનક યગુભાાં યભત-ગભત અન ે ળાયીરયક નળક્ષણની પ્રવનૃિઓભાાં નોંધાત્ર લધાય થમ છે અન ે

વભગ્ર નલશ્વભાાં નલનલધ સ્ધાાઓ વતત િારતી શમ છે. શલે ત યભત જગતની નલનલધ ભારશતીઓ વભાિાય ત્રની 

સ્ર્ૌાવ કરભ દ્વાયા,ટેરીનલઝનની સ્ર્ૌાવ િેનર દ્વાયા તથા અન્મ પ્રિાય પ્રવાય ભાધ્મભ દ્વાયા છેલાડાના આભ ભાનલી 

સધુી શોંિી ળકી છે.નલનલધ યભતભાાં બાગ રેનાયની વાંખ્મા લધતી જામ છે.જેથી શયીપાઈનુાં તત્લ લકયતુાં જામ છે અને 

જીત એ જ રક્ષ ફની જામ છે,ત્માયે ખેરાડીની ળાયીરયક-ભાનનવક,વાાંલેદનનક તાંદુયસ્તી અનત જરૂયી ફની જામ 

છે.ખેરાડીઓ ઉયાાંત યભતના કિ(યાશફય),પ્રેક્ષક,લારીઓ તથા યભતને વાંફાંધીત દયેક વ્મક્તતઓ જીતની આંધી 

ઘરેછાને કાયણે ઘણી ફધી વભસ્માઓન વાભન કયે છે.અને આ વભસ્માઓનુાં નનયાકયણ કયલા લૈજ્ઞાનનક યીતે ભાગાદળાન 

યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર દ્વાયા જ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે. 
 

રમત ચિરકત્સાશાસ્ત્ર (સ્પોર્ટ્સ મેરિસીન)નો  ખ્યા:  

 

     યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર ન ેળાબ્દદક યીતે જઈએ ત તભેાાં “ Sports ”  અને “ Medicine ” ફે ળદદ છે.જેભાાં “ 

Sports ”  એટરે કે યભત વાંફાંધી ફાફત અને “ Medicine ” એટરે કે દલા કે ચિરકત્વા વાંફાંધી ફાફત. 
 

 

 ખેરાડીઓ અથલા યભતલીયની ળાયીરયક સવુજ્જતા જલાઈ યશ ેએ શતેથુી નલનલધ વભસ્માઓન લૈજ્ઞાનનક ઢફ ે

કયેર અભ્માવ એટર ેયભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર. 

  ડૉ.જે.ી.નલચરમભ  

 કઈણ ઈજાગ્રસ્ત ખરેાડીને તાત્કાચરક વાયલાય યૂી ાડીને તેને નુ:વરિમ કયલ અથલા તે ખરેાડીની ઉણ 

ાયખી તેની વાયલાય કયલી એટરે યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર. 

  ડૉ.નલનદ યાલર 
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 નલનલધ યભત અને ળાયીરયક નળક્ષણની પ્રવનૃિઓ દયનભમાન લધ ુકે ઓછા પ્રભાણભાાં કવયત કયલાને રીધે થતી 

ળાયીરયક શાનીઓભાાંથી ફિલા સ્ધાાત્ભક યભત અને તે અંગેની તારીભ દયનભમાન યભતલીયનુાં  સ્લાસ્્મ 

જાલી યાખલા,યગમકુ્તત ઉિીત ગરાાં રેલા,તેભજ ઈજા ાભેર યભતલીયને નુઃયભલા રામક ફનાલલા ભાટે 

લૈદકીમ કરા અને નલજ્ઞાનન ઉમગ કયલાનુાં ળાસ્ત્ર એટરે યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર. 

   સ્ર્ૌાવ ભેરડવીન વેભીનાય L.N.I.P.E.,1986 

 

રમત ચિરકત્સાશાસ્ત્ર કે સ્પોર્ટ્સ મેરિસીનની  જરૂરરયાત :  

 

 ખેરાડીઓભાાં ફ, િતા, વશનળક્તત, નભનીમતા જેલા ળાયીરયક ક્ષભતાના તત્લ ઓખી તેની કામાક્ષભતા 

મજુફ મગ્મ પ્રવનૃિ વાંદ કયલા ભદદ કયલી. 

 જે તે યભતભાાં મગ્મ તારીભી કામાિભ ગઠલી તારીભી વભમભાાં ખરેાડી ઉચ્િિભ ળાયીરયક કામાક્ષભતા જાલી 

યાખે તે ભાટે જરૂયી. 

 શયીપાઈ દયનભમાન વાંબનલત ઈજાઓથી ફિલા. 

 નુ:સ્થાના કામાિભ દ્વાયા ઝડથી ખાભી દૂય કયલા ભાટે. 

 ટે્રનનિંગ અને કબ્ન્ડળનીંગન કામાિાભ ફનાલલા. 

 ખેરાડીઓભાાં વભતર આશાય અંગેની ભારશતી યૂી ાડલા ભાટે. 

 સ્ધાાઓભાાં ભાનનવક તનાલ દૂય કયલા કયલા. 

 સ્ધાા શરેાાં ખરેાડીને ભાનનવક યીતે તૈમાય કયલા. 

 વાંળધન કામા કયલા. 

 યભતભાાં લધી યશરે ડીંગના દૂણને દૂય કયલા. 

 યભત છી ાછરી જીંદગીભાાં થતી અવય નલળે નલિાયણા કયલી. 

 યભત સ્ધાાઓભાાં લમ જૂથ નક્કી કયલા. 

 યભતના ભેદાન ય થતી ઈજાઓની ,વાયલાય, અટકામત અને નુ:પ્રાપ્પ્તના કામાિભ ઘડી કાઢલા. 

 ફાક, વદૃ્ધ અને સ્ત્રીઓને મગ્મ પ્રવનૃિની વાંદગી કયાલલા. 

 યભત-ગભતના વાધન, ભેદાન, તેના નનમભભાાં રયક્સ્થનત મજુફ અદ્યિન ફનાલલાના સિૂન ભાટે. 

 જુદી-જુદી ટેકનનતવ દ્વાયા યભતને ઝડી અને આનાંદદામક ફનાલલા. 
 

રમત ચિરકત્સાશાસ્ત્ર કે સ્પોર્ટ્સ મેરિસીનનો વ્યાપ (કાય્કે્ષત્ર)  : 
   

યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર મખુ્મત્લે નીિે જેલા ાવાઓ ય નલળે કામા કયે છે. 

1. નલશ્વનાાં દેળનુાં બોગચરક લાતાલયણ, આફશલા, વમુાંદ્રકાાંઠ, ડુાંગયા નલસ્તાય, વમદુ્રથી ઉંિાઈ, જ ાંગર નલસ્તાય 

લગેયે જુદા જુદા શમ છે ત તેને અનરુૂ કબ્ન્ડળનીંગ કામાિભ તથા તારીભી કામાિભ કેલા ફનાલલા ત ેયભત 

ચિરકત્વાળાસ્ત્ર નક્કી કયી ળકે છે. 
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2. જુદી-જુદી જાનતના રકભાાં ળાયીરયક ક્ષભતાભાાં નલનલધતા જલા ભે છે દા.ત. : આદીલાવી જાનતભાાં વશનળક્તત 

અને ઝડ લધ ુછે.જ્માયે ળીખભાાં મખુ્મત્લે ફ લધ ુશમ છે.ત આલી ફાફત ધ્માનભાાં યાખી પ્રવનૃિઓ વાંદ 

કયાલલાનુાં કામા યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર કયે છે. 

3. ખેરાડીઓભાાં થાકનુાં થૃક્કયણ કયલા યભતના ભધ્મવભમભાાં તથા અંતવભમ દયનભમાન રશી,ેળાફ અન ે

યવેલાની તાવ કયી ેળાફભાાં યરુયક એનવડ,રશીભાાં રેબ્તટક એનવડ, ખાાંડ, Hb% તથા RBC  લગેયેનુાં લગેયેનુાં 

પ્રભાણ જાણી ળકામ છે. 

4. ખેરાડીને લ ૂ રાગલી,ીઠભાાં દુઃખાલ થલ,સ્નાય ુ ખેંિાણ થવુાં, ાાંડુયગ કે અન્મ યગ થલા લગેયે જેલી 

ફાફતન અભ્માવનુાં કામા. 

5. બાયત જેલા ગયભ પ્રદેળભાાં ખેરાડીઓને કેલા પ્રકાયના ાક શયેલા.ટી-ળટા કે કટન કડાાં મગ્મ છે ? કે 

યેળભી-જાડા કડા મગ્મ છે? જેલી ફાફત નક્કી કયલી. 

6. યભત મજુફ બટુની ફનાલટ, પ્રવનૃિ મજુફ બટુનુાં લજન,બટુની વાઈઝ, બટુનુાં તીયુાં,બટુની 

રડઝાઈન,વેપ,આગન બાગ, એડીન બાગ,ભધ્મબાગ લગેયે ફાફત ધ્માનભાાં યાખી વાયી યીતે દડી ળકામ 

અને ઈજાઓથી ફિી ળકામ તેલી શલી જઈએ. 

7. યભતની તારીભ અને યભત દયનભમાન ઈજાઓથી ફિલા ઉમગભાાં રેલાના વાધનની ફનાલટભાાં અને 

ભજણીભાાં જરૂયી દા.ત : ેડ, ગ્રઝ, શરેભેટ, નવનગાડા, શને્ડફર, એરફ, નીકે લગેયે જેલા વાધન.  

8. યભત શરેાાં અન ેયભત છી અાતા બજન અંગે તથા યભત દયનભમાન અાતા ગ્લકુઝ, કલ્ડ્રીતવ, ક્ષાયની 

ગીઓ લગેયે ફાફત અંગેની નલિાયણા કયલી. 

9. ખેરાડીઓભાાં કેરયીની બરાભણ કયલી જેભાાં લનસ્નત જન્મ પ્રટીન જે ઉરદધ શમ અને વસ્તાાં ણ શમ તે 

ય નલળે ધ્માન આવુાં. 

10. પ્રાથનભક વાયલાય અને ખેરાડીની નુ:સ્થાનાનુાં સ્લરૂ નક્કી કયવુાં તથા વાયલાય દ્ધનતઓ અને દલાઓના 

ઉમગ અંગ ેવાંળધન કયવુાં  

11. ખેરાડીઓભાાં બમ,શતાળા,િધ,ગ્રાની,આત્ભનલશ્વાવન અબાલ લગેયે ન અનબુલે તે અંગેના ાવાઓ ય ધ્માન 

કેન્દ્રીત કયવુાં. 

12. નલનલધ કૃનત્રભ ળક્તતલધાક દલાઓના ઉમગના પામદા-ગેયપામદા અંગે નલિાયણા કયલી. 
 

ઉપસાંહાર :  

 

 વાભાન્મ યીતે રકભાનવભાાં યભત-ગભતની પ્રવનૃિ એટરે ભાત્ર ભનયાંજનાત્ભક અને સ્ધાાઓભાાં શાય-જીત 

યૂતી ભામાારદત છે તેલી ભાન્માતા શમ છે.યાંત ુલાસ્તનલક યીતે યભત ગભત અને ળાયીરયક નળક્ષણની પ્રત્મેક વનૃિને 

લૈજ્ઞાનનક યીતે નલકવામેરી શમ છે અને તે પ્રવનૃિ દ્વાયા વ્મક્તતના ળયીય ય અવય થતી શમ છે એટરે આ વાભાન્મ “ 

ભેડીકર વામન્વ ” થી લધ ુ નલનળષ્ટ છે. એટરે એ યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર (Sports Medicine) તયીકે  અક્સ્તત્લ ધયાલે છે, 

ર્ૂાંકભાાં યભત અને ળાયીરયક નળક્ષણની નલનલધ પ્રવનૃિઓને નલકવાલલા જે “ ભેડીકર વામન્વ ” ની ળાાન ઊમગ થામ 

છે તેને યભત ચિરકત્વાળાસ્ત્ર કશ ેછે.     
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