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سالن تریي شیَُ ّا برای اًجام ٍرزش ّای قلبی عرٍقی

گرم کردى ٍ حرکات کششی:

ّر چٌد ٍقت یکبار توریٌات قلبی عرٍقی اًجام شَد؟

تمریىات قلبی عريقی با حذاکثر اثربخشی ي ایمىی

ثِ عَر سٌتی ،هزثی ضوب لجل اس اًجبم ّز گًَِ ٍرسش ضذیذ

کبلج پشضکی ٍرسضی آهزیکبیی تَصیِ هی کٌذ کِ سِ تب

برای سٍ عامل تعذاد ،شذت ي مذت زمان اوجام

ثِ ضوب کطص ّبی اٍلیِ ٍ توزیٌبتی ثزای گزم کزدى ثذى

 5رٍس در ّفتِ ایي ٍرسش ّب ثبیذ اًجبم ضًَذٍ .رسش ّبی

يرزش طراحی شذٌ اوذ .ایه وًع تمریىات ویاز بٍ یک

ارائِ هی دّذ .گزم کزدى  5تب  01دلیمِ اٍل ٍرسش ٍ ثب

ضذیذ را ثِ فبصلِ یک رٍس استزاحت هی تَاى اًجبم داد.

ديرٌ گرم کردن قبل از يارد شذن بٍ فاز شذت ي یک

ضذت کن ،هبّیچِ ّب را ثزای اًجبم ٍرسش آهبدُ هی کٌذ ٍ

در ایي هیبى پیبدُ رٍی ،حزکبت کططی یب یَگب ثزای

ديرٌ سرد کردن بذن بعذ از اتمام آخریه حرکت

ثِ عَر پیَستِ ٍ هٌظن ضزثبى للت را افشایص هی دّذ.

سبخت ٍ تؼویز ػضالت هفیذ است.

داروذ.

تَصیِ ثِ ضزٍع ٍرسش ثب حذاکثز  51تب  01درصذ افشایص

هدت زهاى اًجام ٍرزش چقدر باشد؟

ایي ٍرسش ّب ضذت ضزثبى للت ٍ سزػت تٌفس را در

ضزثبى للت است .اغلت دستگبُ ّب ثزًبهِ ّبیی ثزای گزم

ثزای ثْزُ هٌذی اس هشایبی للجی ػزٍلیّ ،ذف اًجبم  01تب

سغَح هتَسظ تب ضذیذ افشایص هی دّذٍ .رسش ّبی للجی

کزدى دارًذ کِ ضوب هی تًَیذ اس آًْب استفبدُ کٌیذ .در غیز

 01دلیمِ ٍرسش ّبی للجی در ّز جلسِ است .الجتِ ایي

ػزٍلی هزثَط ثِ فؼبلیت ّبی ٍرسضی هی ضَد کِ ّذف

ایي صَرت لجل اس رفتي رٍی دستگبُ ،خَدتبى حزکبتی

هیشاى ٍرسش ثِ غیز اس سهبى ّبیی است کِ ضوب صزف

ًْبیی آًْب تمَیت سیستن للت ٍ ػزٍلی است.

ثزای گزم ضذى اًجبم دّیذ.

گزم کزدى یب سزد کزدى ثذى خَد هی کٌیذ.

هؼوَال ایي فؼبلیت ّب در ثبضگبُ ّبی ٍرسضی تَسظ هبضیي

ًَشیدى آب:

شدت ایي ٍرزش ّا چقدر باشد؟

ّب اًجبم هی ضًَذ .ایي کبر ثبػث افشایص استمبهت هی

فزاهَش ًکٌیذ کِ ضوب حزکبتی را در سبلي اًجبم هی دّیذ

ٌّگبهی کِ ضزٍع ثِ اجزای یک ثزًبهِ تٌبست اًذام هی

ضَد .ضوٌب ػضالت للت را تمَیت ٍ هبّیچِ ای هی کٌذ ٍ

کِ ثزای ٍضؼیت َّای آساد در ًظز گزفتِ ضذُ اًذ .ثِ عَر

کٌیذ ،ثز رٍی ضذت آى ثبیذ توزکش داضتِ ثبضیذ .اگز

تٌفس را ثْجَد هی ثخطذ .توزیٌبت للجی ضبیغ ػجبرتٌذ اس
رتينول
پیبدُ رٍی سزیغ ،دٍیذى ،ضٌب ،دٍچزخِ سَاری ،لبیك راًی

هٌظن لجل ،در حیي ٍ ثؼذ اس توزیي چٌذ جزػِ آة ثٌَضیذ.

توزیٌبت ضوب ثیطتز رٍی پیبدُ رٍی هتوزکش است ،ثبیذ

خٌک کردى بدى:

رٍی تؼذاد دلیمِ ّبی آى دلت داضتِ ثبضیذ .هیشاى پیبدُ

ٍ اسکی .در ثذًسبسی دستگبُ ّبی للجی ػزٍلی هبًٌذ

ثؼذ اس ایي کِ توزیٌبت للجی در هحذٍدُ ّذف ضزثبى للت

رٍی ضوب عجك یک لبًَى کلی ثبیذ در ّز ّفتِ  01درصذ

تزدهیل ،اسکی فضبیی ،دٍچزخِ ثبثت ،دستگبُ پلِ ٍ ...

اًجبم ضذ ثبیذ ثِ اًذاسُ  5تب  01دلیمِ ثب ضذت کوتز ایي

افشایص داضتِ ثبضذ.

لبثل استفبدُ ّستٌذ.

حزکبت را ثِ هٌظَر خٌک کزدى ثذى اًجبم دّیذ .ثِ عَر
سٌتی ضوب هی تَاًیذ ثب حزکبت هالین کططی توزیٌبت
ٍرسضی خَد را ثِ اتوبم ثزسبًیذ.

ّـر فـرد بـِ طـَر هتَسط بِ  ۰۳دقــیقِ در
رٍز ٍرزش ٍ فـعالیت جسوـی ًـیـاز دارد.

ّویشِ یادتاى باشد
ّر ٍرزشیّ ،رچقدر ّن کِ کَچک،
باز بْتر از ٍرزش ًکردى است.

 HSEشرکت زغالسىگ پريدٌ طبس

5

4

رایج تریي اشتباّات

اًجام توریٌات ٍرزشی با شکن خالی:

اگز ثزای سَساًذى چزثی ٍرسش ّبی هزثَط ثِ للت ٍ

افزاد سیبدی دچبر ایي تصَر ًبدرست ّستٌذ کِ ثب ایي کبر،

ػزٍق را اًـجبم هـی دّـیذ ،حـتـــوب السم است ضبیغ

ثِ عَر خَدکبر ضزٍع ثِ سَساًذى ثبفت ّبی چزثی هی کٌٌذ.

تزیي اضتجبّبت حیي اًجبم ایي ٍرسش ّب را ثطٌبسیذ.

تحمیمبت ثسیبری ًطبى دادُ است کِ ضوب ًجبیذ ثِ خَد

اًجام ایي ٍرزش ّا با شدت کن ٍ بِ هدت طَالًی:

گزسٌگی عَالًی هذت ثذّیذ اهب خَة است کِ  55دلیمِ تب

اس آًجب کِ ضزثبى للجتبى ثِ هیشاى کبفی ثبال ًجبضذ ،ثذى

یک سبػت لجل اس ضزٍع توزیٌبت چیشی ًخَریذ.

ًتیجِ ای اس ایي توزیٌبت ًخَاّذ گزفت .ضزثبى للت ثبال

تصَر ایٌکِ اًجام ایي توریٌات ٍرزشی هی تَاًد جبراًی

ثیطتز ثبػث سَساًذى چزثی هی ضَد .ثِ عَر هثبل ،ضوب

برای عادات بد زًدگی باشد:

در یک توزیي ٍرسضی ثب ضذت کن در  01دلیمِ011 ،

خَردى غذاّبی ًبسبلن،الکلی ٍ ًذاضتي خَاة کبفی اس جولِ

کبلزی هی سَساًیذ در حبلیکِ در توزیٌبت ٍرسضی ثب

ػبدات ثذی ّستٌذ کِ ثؼضی حیي اًجبم ایي توزیٌبت در ًظز

ضذت سیبد در  01دلیمِ 001 ،کبلزی هی سَساًیذ.

دارًذ .تغذیِ هتؼبدل ،خَاة کبفی ٍ ٍرسش هذاٍم ثزای

ٍارد ًکردى قد ٍ ٍزى دقیق خَد را در دستگاُ کاردیَ:

داضتي اًذاهی هٌبست ٍ ایذآل ٍ ًگبُ داضتي ٍسى دلخَاُ

دستگبُ ًخَاّذ تَاًست خَد را ثب اعالػبت هزثَط ثِ

ضزٍری است ٍ اس جوغ ضذى چزثی در ثذى جلَگیزی هی

ضوب تٌظین کٌذ ٍ ثٌبثزایي پبسخ درستی ّن ًخَاّذ داد.

کٌذ.
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ًَشیدى ًَشابِ ّای اًرژی زا قبل از اًجام توریٌات:
ثب اًجبم ایي کبر ،سَساًذى کبلزی ّبیی کِ لجل استفبدُ
کزدُ ایذ هتَلف هی ضَد .ثیبد داضتِ ثبضیذ کِ ًَضبثِ
ّبی اًزصی سا ثزای ٍرسضکبراى استمبهت سبختِ ضذُ اًذ
ٍ ثب تَجِ ثِ کبلزی ثبالیی کِ دارًذ ،هغوئٌب لٌذ ٍ چزثی
اضبفی دارًذ.

ربای شروع ربانهم ورزشی منظم از همین امروز اراده کنید
منبع :وب سایت دفتر آموزش و ارتقاء سالمت وزارت
بهداشت درمان و آموزش پسشکی

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
دی ماه 5931

