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  "ספורט" מסוכן -  אגרוף
  1990מעובד מתוך "הרפואה", ספטמבר 

  
  

גרוף היא להוציא ורבים מתעניינים בו. מטרת הא ,תיקגרוף הוא ספורט עהא
- נוק"יאו למצב של ידי מכות (בעיקר בראש) ולהב-את היריב משליטה על

ניתנות בדרך כלל  "אאוט-נוק", שפירושו בעצם זעזוע מוח. מכות ה"אאוט
  בלסת ובחלק הרך שבגולגולת.

  
, מוסיפה נזק משמעותי "אאוט-נוק"כל פגיעה הגורמת לאיבוד הכרה, כמו ה

למערכת העצבים. מכות חוזרות על הראש (גם ללא זעזוע מוח) גורמות לנזקים 
מהמתאגרפים  15%- לליקויים בתפקודו. כ דברסופו של במבנה המוח וב

המקצועיים סובלים מבעיות של שכחה, מאבדן זיכרון חלקי או מלא, 
מהם סובלים מבעיות קשות של  60%- מהפרעות דיבור ומרעידות של הגוף. כ

  גם אם אינם מתלוננים על כך. ,ראייה
ועוד) נאסר ספורט פולין, קובה משום כך במדינות רבות (שוודיה, נורווגיה, 

גרוף הגורמות רשות לאסור תחרויות אגרוף. אגודות רפואיות רבות דוהא
את רוח  ,למעשה ,פגיעות למוח ולמערכת העצבים. לדעתם, ספורט זה נוגד

  והוא מסכן את חיי ה"ספורטאים". ,הספורט, אינו  מוסרי
  

עדיין  גרוף הוא, הא"פוינט-וסטו"באקדמיה היוקרתית  הברית,- בצבא ארצות
גרוף משפר את הביטחון העצמי מתכנית הלימודים. יש הטוענים שהאחלק 

, ת זאתואת הדימוי העצמי. הוא מפתח, לדעתם, משמעת והחלטיות. לעומ
גרוף מפתח תוקפנות ומשפיע לשלילה הן על המתנגדים טוענים כי ספורט הא

  המתאגרף והן על הצופים בו.
  

גרוף פופולרי  מאוד בארה"ב. יה האת השלושים של המאה העשרים העד שנו
גרוף, אבל ניכרת במספר החברים במועדוני הא בשנות השבעים חלה ירידה

לאחר מכן החלה התעוררות מחודשת בנושא, בעיקר בעקבות סרטים 
הוליוודיים ושחקנים מפורסמים, כמו ג'ון טרבולטה, ששיחקו כמתאגרפים 

  בסרטים בתחום זה.
  

גרוף החובבני נוספה לאחרונה לחוקת הא ושאקת בנכפתרון חלקי למחלו
שלפיה לרופא יש זכות להפסיק את הקרב. נקבע עוד, כי  הבארה"ב תקנ

לא ישתתף בתחרויות במשך ארבעה חודשים  "אאוט- נוק"ספורטאי שהופל ב
ולטפל  ,לבדוק לאורך זמן מהם הנזקים שנגרמו לו אפשרלפחות, כדי שיהיה 

  בו בהתאם.
  

גרוף באיסור מוחלט. עד אז, מן הימים ייאסר ספורט הא אם ביוםקשה לדעת 
נזקים הגופניים חוקים שיגבילו אותו ויפחיתו את ה וקבעשייראוי לדאוג 

  והחברתיים שנגרמים בגינו.
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