
 
 

 
                                                                                              هزکش هذیزیت بیواریْا                                                                  هزکش قلب تْزاى                           

 ٍاحذ پیطگیزی                                                            ادارُ قلب ٍ عزٍق               
 

چزا بایذ فعالیت جسواًي داضتِ باضن ؟ 

افشادي وِ . اگش پضؿه تِ ؿوا تَكيِ وشد وِ تشًاهِ فؼاليت جؼواًي سا آغاص وٌيذ ، تَكيِ ّاي ٍي سا گَؽ وٌيذ 

. دچاس هـىالت ػالهتي هي ؿًَذفؼاليت جؼواًي وافي ًذاسًذ، تِ احتوال تيـتشي 

: هي تَاًذ تِ ؿوا دس واّؾ هيضاى خغش اتتال تِ هَاسد صيش ووه وٌذ،فؼاليت هٌظن جؼواًي ٍ تا ؿذت هتَػظ 

 تيواسي للثي ٍ حولِ للثي . 

 تاال فـاسي خَى . 

  افضايؾ ولؼتشٍل تام ، افضايؾ ولؼتشٍلLDL (تذ ) واّؾ ولؼتشٍل ،HDL (خَب .) 

 ياضافِ ٍصى يا چاق . 

  (.دياتت)تيواسي لٌذ خَى 

 ػىتِ هغضي. 

 

اگز ضوا قبال فعالیت ًذاضتِ ایذ ٍ هي خَاّیذ ٍرسش را آغاس ًواییذ، ابتذا با پشضك خَد در 

بِ هحض ضزٍع هتَجِ هي ضَیذ کِ ٍرسش . هَرد بزًاهِ هٌاسب بزای خَدتاى هطَرت ًواییذ 

 .ًیش هي باضذ  ًِ تٌْا در سالهتي ضوا هفیذ است، بلكِ هفزح ٍ لذت بخص



 

فعالیت جسواًي چِ فَایذ دیگزی بزای هي دارد ؟ 

: فؼاليت جؼواًي فَايذ صيش سا داسد 

  للة ، سيِ ّا ، اػتخَاى ّا ٍ ػضالت ؿوا سا تمَيت هي وٌذ. 

  تِ وٌتشل ٍصى ٍ فـاس خَى ؿوا ووه هي وٌذ. 

  تِ ؿوا دس تْتش خَاتيذى ووه هي وٌذ. 

  تِ ؿوا احؼاع ػشصًذگي هي دّذ. 

 اًشطي ٍ لذست تيـتشي تِ ؿوا هي تخـذ. 

  تِ ؿوا دس وٌتشل اػتشع ووه هي وٌذ. 

  تِ ؿوا احؼاع تْتشي دس هَسد چگًَگي ظاّشتاى هي دّذ. 

 

چِ فعالیت ّایي را بایذ اًجام دّن ؟ 

. جْت واّؾ هيضاى خغش اتتال تِ تيواسي ّاي للثي ٍ ػشٍلي، ضشٍسي ًيؼت وِ يه ٍسصؿىاس حشفِ اي تاؿيذ 

. ؿوا فؼاليت تا ؿذت هتَػظ سا دس تيـتش يا ّوِ سٍصّاي ّفتِ اًجام دّيذ، اص فَايذ آى تْشُ هٌذ هي ؿَيذ  اگش

: ًوًَِ ّاي ايي فؼاليت ّا ػثاستٌذ اص 

 پيادُ سٍي لزت تخؾ. 

 واس هٌضل هتَػظ تا ؿذيذ. 

 تاغثاًي ٍ واس دس حياط هٌضل. 

  سلق لزت تخؾ ٍ ٍسصؿْاي خاًگي. 

فؼاليت جؼواًي ساتِ آّؼتگي آغاص . ػواًي هي تَاًٌذ تَاى للثي ٍسيَي ؿوا سا تيـتش وٌٌذفؼاليت ّاي ؿذيذتش ج

. دس هَسد ٍسصؽ اتتذا تا پضؿه يا پشػتاس خَد هـَست وٌيذ . وٌيذ ٍ تا لَيتش ؿذى للة خَد، آًشا افضايؾ دّيذ 

: ػپغ يىي اص هَاسد صيش سا اهتحاى وٌيذ



  پيادُ سٍي ػشيغ، يا دٍيذى. 

 اص پلِ ّا  تاالسفتي. 

  دٍچشخِ ػَاسي ، ؿٌا يا لايمشاًي. 

  يا اػىي تشسٍي ػغح غيش ؿية داس( تٌذ)سلق َّاصي. 

 

ّز چٌذ ٍقت یك بار هي بایذ فعالیت جسواًي اًجام بذّن؟ 

  ًِدليمِ فؼاليت جؼواًي داؿتِ تاؿيذ  60تا  30سٍصا. 

  تاؿذ( دس اوثش يا ّوِ سٍصّاي ّفتِ)حتوا فؼاليت ؿوا هٌظن. 

هي چِ کارّای دیگزی را هي تَاًن اًجام دّن ؟ 

ايجاد تغييشات اًذن دس ؿيَُ صًذگي ؿوا . ساّْاي افضٍدى فؼاليت جؼواًي تِ صًذگي سٍصهشُ خَد سا تشسػي وٌيذ 

: دس ايٌجا تشخي اصايي هَاسد روش هي ؿًَذ . هي تَاًذ تفاٍت صيادي سا دس ػالهت ولي ؿوا تِ ٍجَد آٍسد

 دليمِ پيادُ سٍي وٌيذ  15تا  10حت خَد تشاي ًاّاس، دس عَل صهاى اػتشا. 

  تجاي پلِ تشلي يا آػاًؼَس اص پلِ اػتفادُ وٌيذ. 

 اتَهثيل خَد سادس فاكلِ صيادي اص هغاصُ پاسن وٌيذ ٍ تميِ ساُ سا پيادُ تشٍيذ. 

 

چگًَِ هي تَاًن بیطتز یاد بگیزم ؟ 

اگش هثتال تِ تيواسي للثي هي تاؿيذ يا لثال دچاس ػىتِ  .تا پضؿه ، پشػتاس يا هـاٍس ػالهتي خَد هـَست وٌيذ 

ايجاد تغييشات دس ؿيَُ صًذگي آًْا جْت . هغضي ؿذُ ايذ، هوىي اػت اػضاي خاًَادُ ؿوا دس هؼشم خغش تاؿٌذ 

. واّؾ هيضاى خغش هْن اػت 

ى خغش ، وٌتشل ؿوا هي تَاًيذ اص وتاتچِ ّا ٍ تشٍؿَسّاي ػلوي جْت اًتخاب صًذگي ػالوتش ٍ واّؾ هيضا 

داًايي تَاًايي اػت تٌاتشايي تيـتش تياهَصيذ ٍ تيـتش صًذگي .تيواسي ٍ هشالثت اص افشاد هَسد ػاللِ تاى اػتفادُ وٌيذ 

. وٌيذ



عالین ّطذار دٌّذُ حولِ قلبي یا سكتِ کذاهٌذ ؟ 

 

عالین ّطذار دٌّذُ حولِ قلبي  

ُ آّؼتگي آغاص ؿذُ ٍّوشاُ تا احؼاع دسد ٍ ًاساحتي تشخي اصحوالت للثي ؿذيذًٍاگْاًي ّؼتٌذ،اهااوثشآًْا ب

: خفيف ٍيه يا تؼذادتيـتشي اص ػالين صيش ّؼتٌذ

 ٌِاحؼاع ًاساحتي دس لفؼِ ػي . 

 احؼاع ًاساحتي دس ػايش ًَاحي فَلاًي تذى. 

 ٌِتٌگي ًفغ تا يا تذٍى احؼاع ًاساحتي دس لفؼِ ػي . 

 تؼشيك ػشد ، تَْع يا احؼاع ػثىي ػش. 

 

ر دٌّذُ سكتِ هغشی  عالین ّطذا

 احؼاع ضؼف يا تي حؼي ًاگْاًي دس كَست ، تاصٍ يا پا تَيظُ دس يه عشف تذى. 

  كحثت وشدى تِ ؿىل تياى جوالت ًا هشتثظ ٍ واّؾ ػغح َّؿياسي ، هـىل دس دسن هفاّين يا

 . ًاگْاًي

 هـىل ًاگْاًي دس ديذ يه يا ّش دٍچـن . 

  ياػذم ّواٌّگي ًاگْاًياختالل دس ساُ سفتي ، ػشگيجِ ، ػذم تؼادل . 

  ػشدسد ؿذيذ ًاگْاًي تذٍى ػلت هـخق. 

ّشچِ صهاى تيـتشي تگزسد، هغض آػية تيـتشي هي . ػؼي وٌيذ دس هَسد ػىتِ هغضي آهَصؽ ّاي الصم سا تثيٌيذ

اى تواع تگيشيذ ٍ دس كَستيىِ ػالين ػىتِ هغضي يا حولِ للثي سا تجشتِ وشدُ ايذ، فَسا تِ تيواسػت 115تا .تيٌذ 

. هشاجؼِ وٌيذ 

 

آیا پزسص یا تَضیحي اس پشضك خَد داریذ ؟ 



: تشاي هثال. دلايمي سا تشاي يادداؿت ػَاالت خَد دس هاللات تؼذي خَد تا پضؿىتاى اختلاف دّيذ

تْتشيي ًَع فؼاليت جؼواًي تشاي هي وذام اػت ؟ 

هي ًياص تِ چِ هيضاى فؼاليت جؼواًي داسم ؟ 

 


